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افغانستان گلستان اقوام

قسمت پنجاه و ھشتم و اخیر
صحبتی دیگر در بارۀ زبان و زبانشناسی

از پوھاند محمد اسحاق نگارگر 
برمنگھم، جوالئی 2006

 
زبان یک نظاِم دقیِق کلمات، عالیم و اشارات است کھ در آن کلمھ ھا، عالیم و اشارات با نظِم خاص در کنار ھم قرار میگیرند و فکر را از

گوینده بھ شنونده انتقال میدھند و اما، اگر از گوشۀ چشِم فلسفھ بھ سوی زبان بنگریم می بینیم کھ شیوۀ مکالمھ اش انسان را از دیگر جانوران
جدا میکند؛ بدین معنی کھ جانوران نیز نوعی شیوۀ مکالمھ دارند کھ مبتنی بر آواز ھاست یعنی آواز ھای جانوران نیز تنوع دارد کھ حاالت

مختلِف خود را با استفاده از ھمین تنوع برای ھمدیگر و برای انسان افاده می نمایند بطور مثال تفاوِت میو میو پِشک "گربھ" یا عوعو سگ را
در ھنگام سیری، گرسنگی، شادی و خشم میتوان از ھم باز شناخت. در دنیای جانوران ھر صدا تابع حالتی است و معنای خاص خود را دارد
اما صدا ھا در زبان انسان حامل ھیچ معنی نیست. ما انسانھا صدا ھا را بھ ھم می آمیزیم تا کلمات بوجود آید و کلمات را بھ شیوۀ منظم و نھ

بھ طور تصادفی کنار ھم میگذاریم تا جمالت را بدست آریم و باز با ترکیب منظم و آگاھانۀ جمالت بھ کالم و مکالمھ میرسیم. انسان در عملیۀ
زبان از ساده بھ مغلق و از وحدت بھ کثرت و از یکنواختی بھ تنوع گذر میکند. در حالیکھ جانوران با صداھای غیرقابل ترکیب نیاز ھای
اولیۀ خود را بر آورده می سازند. انسان با صدا ھا زبان، زیبائی، شعر، موسیقی و فلسفھ می آفریند و با استفاده از سمبول ھای قرار دادی

زبان خود را ریکارد میکند و در کمِد نگارش میکشد و بدین ترتیب، زبان بھ ھویت و تاریخِ گویندگان خود بدل میشود کھ اگر زبان نمی بود
انسان نھ تاریخی داشت و نھ تمدنی و نھ ھم آفرینش ھای ھنری.

انسان ھمان زبان را کھ در محیط زیستش معمول است یاد میگیرد و چھ بسا کھ زبان دوم جای زبان اول یعنی زبان مادری را میگیرد. ما ھمھ
تا حدی بھ کودکان ٌخرد سال خویش کھ زبان محیط زندگِی خود را خیلی زودتر از بزرگساالن یاد گرفتھ اند رشک برده ایم و این خود نمودار
این حقیقت است کھ زبان مھارتی عملی است و حتی دیوانگان نیز میتوانند یادش بگیرند. کودکان زبان را بدین دلیل زودتر از بزرگساالن یاد
میگیرند کھ نیروی عادت و دلبستگی در میان شان راسخ نیست، از اشتباه در زبان نمی ترسند و از تکرار طوطی وار نمونھ ھا یا پیترن ھا

نیز باکی ندارند و حال آنکھ بزرگساالن بھ جای تمرین از شیوۀ تفکر کار میگیرند و غالباً در بارۀ نمونھ ھای زبانی استدالل میکنند و صد
گونھ (چرا) می پرسند و نمونھ ھای زباِن دوم را با زبان مادری مقایسھ و تطبیق میکنند و انتظار میداشتھ باشند کھ نمونھ ھای زبان دوم ماننِد

زبان مادری شان باشد. وقتی انسان بھ زبان خود خو بگیرد و دروازۀ زبانھا و فرھنگھای دیگر را بر روی خود ببندند این کمبود را با
دلبستگی بھ زبان خود جبیره میکند و زباِن خود را رساترین و شیرین ترین زبان جھان میداند و ماننِد نژاد پرستاِن سفید کھ خون خود را پاک
تر از خون دیگران می پندارند زباِن خود را پاکتر از زبانھای دیگران پنداشتھ آنرا از "لوث" زبانھای دیگر پاک میکند و بدین ترتیب است کھ

فاشیزم سیاسی وارِد قلمرو زبان و فرھنگ می شود.
در بارۀ زبان یک اصل مسلم دیگر را نیز در نظر باید داشت کھ زبان نوعی قرارداد اجتماعی نیز است کھ اگر گوینده از این قرارداد عدول

نماید شنونده فکر اورا در نمی یابد و مکالمھ در میان شان صدمھ می بیند. گویندۀ زبان در وقت گپ زدن شنوندۀ متوسط را باید در نظر بگیرد
و خاصتاً ھنگامیکھ در رادیو و دیگر رسانھ ھای ھمگانی صحبت میکند باید بیاد داشتھ باشد کھ شنونده اش تنھا یک بار فرصت شنیدن دارد و
اگر در جملۀ او لفظی مشکل بود فکر شنونده بسوی آن کلمھ میرود و معنای جملھ فوت میشود. اصل نخستین در نگارش این است کھ : زبان

وسیلۀ افھام و تفھیم است ونھ وسیلۀ فضل فروشی و دانا نمائی گوینده.
زبان برای اینکھ ساحۀ افادۀ وسیع داشتھ باشد، باید ذخیرۀ لغاتش فراوان باشد. وسعت ذخیرۀ لغات مربوط میشود بھ درجۀ تکامل فرھنگی

جامعھ. کودکان و مردمان بدوی ذخیرۀ لغات محدود دارند. ذخیرۀ لغات نوعی حساب بانکی زبان است. وقتی آدم در حساب بانکی خود پول
فراوان دارد در ھنگام خرج دست و دلش نمی لرزد. 

ذخیرۀ لغات غنی ساحۀ استفاده را از زبان وسیعتر میسازد و گوینده را از شر تکرار کھ ذھن آدمی با آن ھمآھنگی ندارد رھائی می
بخشد.میدانیم کھ کلمھ قالب معنی و معنی نیز فکر است و قالب تنھا در صورتی ارزش دارد کھ فوراً بھ معنی تبدیل شود. بھ قول موالنا :



روح را با عقل و با علم است کار
روح را با تازی و ترکــی چھ کار

 
"وجود ذھنی در واقع عکس یا تصویر وجود خارجی یا عینی است و عکس ھنگامی بی عیب است کھ صاحب عکس را چنانیکھ ھست

بنمایاند."
چون ھیچ زبان بھ تنھائی استعداد انتقال مطلق فکر را ندارد ھر زبان در سیر تاریخ خود... ادامھ دارد

برای مطالعھ متن مکمل در پایان باالی ادامھ کلیک کنید
 
 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 25.05.2019
ولی احمد نوری

افغانستان گلستان اقوام
قسمت پنجاه ھفتم

"افغان" - "افغانیت" - افغانستانی" "افغانستانیت"؟
از

خلیل هللا معروفی
برلین، 12 نومبر 2006

خواص، صفات و کرکتر "افغانان" را در یک کلمھ جمع کرده و "افغانیت" نامیده اند. غیرت، وطندوستی، آزادگی، آزادی پرستی، مردانگی،
مھمان نوازی، جوادی، علو ھمت، مناعت نفس، غرور، ازخودگذری، فداکاری و... ھمھ بالتمام در یک کلمھ گنجانیده شده؛ در کلمۀ

"افغانیت". چنانکھ اگر کسی مرتکب عمل زشت و ناپسندی گردد، گویند :
"افغانیتش چطور اجازه داد کھ این کار را بکند؟" 

و یا بھ "افغانیت" خود سوگند خورده گویند: 
"بھ افغانیتم قسم اگر چنین و چنان کرده باشم". 

و بیجا نبوده، کھ شاعر آزادۀ ما مرحوم عبد العلی مستغنی در آستانۀ نبرد استقالل وطن، بر گوشھ ای از "افغانیت" مکث کرده، سرود :
گــر نــــدانی غـیـرت افغانیم

چون بـھ میدان آمدی میدانیم( )
حاال ببینیم کھ از کلمۀ "افغانستانیت" ھم چنین کاری ساختھ است ؟؟؟ مگر ممکن است کھ این ھمھ مفاھیم و صفات بایستھ و شایستھ را در کالبد
لغت "افغانستانیت" جمع کنیم؟؟؟ من میگویم کھ با این اصطالح ھرگز چنین کاری امکان ندارد. ھیچ کس ادعاء کرده نمیتواند کھ "افغانستانیتم

اجازۀ این کار را نمیدھد". و یا دیده باشی کھ کسی بھ "افغانستانیت" خود سوگند یاد کـند؟؟؟ بر کلمۀ "افغانستانیت" ھیچ کدام از صفات و
شاخصھ ھا و ضابطھ ھای باال مترتب نیست، و از ھمین جاست کھ باید بھ جھر بگوئیم کھ:«"افغانستانیت" نمودار و بیانگر ھیچ خاصیت و

کرکتری نیست.». و من درعجبم اگر ھموطنان با کرکتر ما، با این وصف، خود را "افغانستانی" بخوانند!!!!
ابنای وطن، از ھر نقطۀ افغانستان کھ برخیزند، از ھر قوم و تباری کھ آیند، بھ ھر زبانی کھ سخن گویند و بھ ھر دین و آئینی کھ پایبند باشند،

ھمھ و بدون استثاء بھ صفات واالی باال میبالند. و چھ شیرین بود، وقتی از برادر ھندوی افغان خود شنیدم کھ گفت: "الحمد � ما افغان استیم". 
با وجودی کھ ھمتباران و ھمزبانان و .... ادامھ دارد

برای مطالعھ متن مکمل بر [ادامھ] در پایان کلیک کنید

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 22.05.2019
ولی احمد نوری

 
افغانستان گلستان اقوام

قسمت پنجاه و ششم
 

پاسخی بھ نویسندۀ مجھولی بھ نام "علی یاور"
از محمد اعظم سیستانی

در شماره ھای٧٢٣ و٧٢٤ ھفتھ نامۀ امید، توھین نامھ ئی بھ نشر رسیده کھ آقای انجنیر خلیل هللا معروفی درجواب آن زیرعنوان «درد در
کجا و باد و بخارش در کجا؟» با ارائۀ ١٤ قرینھ و دلیل ثابت ساختھ کھ "علی یاور"، کسی نیست بجز گردانندۀ ھفتھ نامھ امید، و بنابرین بھ

جواب توھین نامھ گرداننده امید بطور مشروح پرداختھ اند.
اما تاآنجا کھ دیده میشود، قسمت اول این توھین نامھ متوجھ من و قوم پشتون و افتخارات تاریخی شان است و بطور کلی شامل مسائل ذیل اند:

١- یکی طوالنی بودن مقالۀ «افغانستان، افغان و افغانستانی»،
٢- نشر آن در چند نشریھ (بھ گفتھ او بی مضمون!) دیگر،

٣ - نقل قول ھای بی محتوا و خستھ کننده در آن مقالھ،
٤- «اطالق کلمھ «افغانستان» بر محدوده کنونی کشور قبل از ١٨٠٧ سابقھ نداشتھ است، ولی کسی بھ اصل سؤال پاسخی نمیدھد.»

(امید٧٢٣، ص ۵، ستون اول و دوم)
۵- افغانستان متذکره در تاریخنامھ ھرات، جزئی از ھرات و در گوشۀ شرقی نزدیک بھ شط ھند و حدود سند واقع بوده، شاید ھمین پشتونستان

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_58.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_57.pdf


کنونی بوده باشد.
٦- از آقای سیستانی سؤال میشود کھ بر روی کدام سند می نویسد کھ برای احمد شاه بھ نام پادشاه افغانستان دعا خوانده شد؟ و یا بھ ھنگام
انتخاب و جلوسش بھ نام پادشاه افغانستان خوانده شده است؟ و یا احمدشاه در برابر مردم سوگند وفاداری یاد کرده؟ کدام مردم؟» (ھمانجا،

ستون سوم)
٧- "علی یاور"، پیشگامی اقوام پشتون را، در تأسیس کشور مستقل افغانستان تأئید نمی کند، بلکھ مدعی است کھ اقوام پشتون در خیانت،

وطنفروشی و سازش با انگلیس و روس و امریکا پیش گامند، نھ در وطن پرستی.
٨- نویسنده مدعی است کھ افغان ھا ھیچگاه برای نام و بقای افغانستان قربانی نداده اند و اگر قربانی داده باشند، نشان داده شود.

بھ ھر یک از این پرسشھا پاسخ ارائھ میشود تا جناب علی یاور اگر تا کنون ندانستھ اند بدانند. و اما سؤاالت ١ و٢ و٣ را خیلی مختصر پاسخ
میدھم تا برسیم بھ مسایل اساسی تر:

** * **
1- "علی یاور" مینویسد: «مقالھ یا مضمون آقای سیستانی نسبت طول و تفصیل و آمیختگی با نقل قول ھا از مضامین و مقاالت دیکران کھ
ھمھ سر و تۀ یک کرباس و از یک جنس و قماش اند، از سطح مضمون یا مقالھ فراتر میرود، بلکھ حالت رسالھ را بخود گرفتھ کھ مطالب

ھموگون و ھمجنس ولی بی محتوا و بیھوده و بی ارزش را در خود گرد آورده و جمع کرده است.»
باید بھ پاسخ جناب "علی یاور" گفت کھ مقاالت تاریخی کھ . . . ادامھ دارد

برای مطالعھ متن مکمل این مطلب باالی لینک پایان کلیک کنید.

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 17.05.2019
افغانستان گلستان اقوام

قسمت پنجاه و پنجم
ورود لغات بیمورد 

ازمحمد اسحق برکت 
«عجب است اگر لغات زبان ھای بیگانھ، از عربی گرفتھ تا فرنگی و ھندی و پنجابی و غیره را در زبان دری خود قبول کنیم، ولی لغاِت

پ�تـو را نی!!»
از دیر زمان بھ این طرف، نزاعی بر سِر کلماِت بیگانھ در زبان" دری" برخاستھ و گپ تا آنجا کشید کھ ناقدین ھمدیگر را سخت کوبیدند. در

برخی موارد حتی بعضی ھا ازین کلمات در بھره برداری ھای سیاسی خویش استفاده کرده آنرا بحیث حربۀ موفقیت خویش در انتخابات
ریاست جمھوری نیز بکار برده اند.

در مورد این نوع کلمات، از نویسندگان محترم نوشتھ ھای زیادی در جراید خوانده ایم و ھر کدام نظر و عقیدۀ خود را ابراز داشتھ است، مگر
اخیراً محترم انجنیر خلیل هللا معروفی، با وجودی کھ بھ گفتۀ خودش، فرصت سر خاریدن را ندارند و شش روز ھفتھ متواتر «کلھ َونگ» کار
و وظیفھ می باشند، شیر غلتی زده، مقالۀ آموزنده و خواندنی را بھ رشتۀ تحریر آورده کھ در شماره ھای 61 و 62 مجلۀ بافرھنگ "درد دل

افغان" اقبال نشر یافتھ.
اگر این نوشتھ دقیقاً مطالعھ گردد و محتوایش بھ حافظھ سپرده شود، نھ اعصاب خود را خراب خواھیم ساخت و نھ خاطر دیگران را مکدر....

موصوف ِعالوه برین مقالھ، مقاالت زیادی ازین نوع، در عرصھ ھای مختلف زبان شناسی، بدست نشر سپرده و نظرات خود را در رشتۀ
زبان، خصوصاً زبان فارسی مطابق بھ قواعد و اساسات (زبان شناسی) ابراز داشتھ، مقاالت «جدال بر سِر کلمات» و «افغان، افغانی،

افغانستانی» شان کھ در ھفتھ نامۀ امید بھ نشر رسیده و با استفاده از نظرات استاداِن برجستۀ زبان فارسی برشتۀ تحریر آمده و بھ خوانندگان
محترم عرضھ گردیده بود، ممکن از نظر گذشتھ باشد و بخاطر داریم کھ براستی این دو مقالھ، جنجال بر انگیخت و سرحدش بھ تمام نشرات

افغانی در اروپا و امریکا و حتی شبکھ ھای جھانی انترنت کشید. ما اینجا ازین مقالۀ زیبا و طویل، جامع و پر محتوا چند نقطۀ مھم آنرا بحیث
بھترین رھنمای رفع اختالفات یادآور میشویم و بآن مشت نمونۀ خروار گفتھ، اکتفا میکنیم و اِن شاءهللا اگر در نظر گرفتھ شود جای نزاع و

جنجال باقی نخواھد ماند. باز ھم نظرات مختلف است و قابل احترام.
آقای معروفی در مقالۀ خود از ورود کلمات و لغات بی لزوم کھ مشابھ و مانند آن در زبان دری خود ما بوفرت موجود بوده و در گفتار قدما

ھم بھ کثرت استعمال شده و یا قبالً چیزی کم نیم قرن قبل، خیلی زیبا و مقبول وضع گردیده و در دری ما جا گرفتھ و اکنون در میان مردم ما
ً مانوس و متداول است، مثال گونھ بھ تفصیل یادآور شده، و بھ استعمال و ورود این گونھ کلمات بی لزوم در فارسی موافقت ندارند کھ مطلقا
منطقی، درست و بجا می فرمایند. از طرف دیگر بسیاری از مردم ھم راضی نیستند کھ در عوض کلمات دری ما لغات خاص فارسی ایران

استعمال گردد.
ھمچنان جناب معروفی از کلمات و لغاتی با مثال یادآور میشوند کھ از چانتۀ نویسندگان ناقابل و ناوارد در دستور زبان جدیداً (کاغذ پیچ) در
ایران ابداع شده، بد قواره و بد اندام، بدون ریشھ و اساس بدنیا آمده ، الزم نیست جانشین کلمات زیبا و مقبول مرَوج در میان مردم ما گردد،

انگشت گذاری مینماید و بھ این نظر است کھ این نوع کلمات نھ تنھا دری ملک ما را غنی نمی سازد بلکھ آنرا بھ ابتذال میکشاند.
درین مقالۀ آگاھی دھنده و پر معلومات در مورد استعمال کلمۀ «افغانستانی» بجای "افغان" چنین بھ تحلیل و استدالل پرداختھ : «ساخت و

استعمال کلمۀ "افغانستانی" بجای کلمۀ "افغان" با دیدۀ تعصب آمیز سیاسی ارتباط میگیرد و ھرگز و اصالً و ابداً منشاء و اساس زبانشناسانھ
ندارد. بر عکس ساختن کلمۀ "افغانستانی" از "افغانستان" و بجای "افغان" در حالی کھ "افغانستان" از واحد "افغان" و پسوند "ستان" ساختھ

شده، دور از منطق است، وقتی کلمۀ "گل" را با "ستان" پیوند داده و ترکیب "گلستان" را ساختیم دیگر نمیتوانیم بگوئیم کھ "گلستانی" بدیل و
جانشین گل است. اگر اینطور میبود میتوانستیم بگوئیم : "یکدستھ گلستانی خریدم" یعنی کھ یکدستھ گل خریدم!»

در مورد اطالق کلمۀ "افغان" کھ از قدیم شکل قانونی بخود گرفتھ، بعد از
 
 

لینک مرتبط...
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اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 11.05.2019
 

افغانستان گلستان اقوام
 

قسمت پنجاه و چھارم
پاسخی بھ فرزندان ناخلف کشور 

کھ میخواھند نام افغانستان بھ خراسان تعویض شود!
 

از
دکتور سید خلیل هللا ھاشمیان

الس انجلس، اپریل 2006
 

افغانھا ازموقف تجزیھ طلبی قوی کوشان وحلقھ دوستان او کھ از شش سال باینطرف با نشر مقاالتی در(امید)، این جریده ستمی شعار و تفرقھ
انداز، در پی تجزیۀ افغانستان افتاده اند، آگاھی کامل دارند. حدود شش سال قوی کوشان وعنایت هللا شھرانی درامریکا طرح «فدراسیون» را

برای افغانستان ریختند و این موضوع مبحث گرم جریدۀ امید در مدت دو سال بود، ولی ملت شریف افغان آنرا نپذیرفت. قبل از کودتای ثور و
تاسیس رژیم کمونیستی تره کی_امین، عنایت هللا شھرانی توسط آقای عبدالقیوم قویم (استاد پوھن�ی ادبیات، از مردم شمال افغانستان) بحزب
خلق و قوی کوشان از طریق خانمش بحزب پرچم شامل شده بودند و بعد از تاسیس حکومت خلقی، قوی کوشان بحیث تایپست حفیظ هللا امین

در صدارت وعنایت هللا شھرانی کھ قبالً یک اسیستانت پایان رتبھ بود بحیث رئیس دیپارتمنت ھنرھای زیبا در پوھن�ی ادبیات کارمیکردند، و
این دو نفر در فضای سیاسی مساعد آنوقت درمحافل و مجالس حزبی باھم آشنا شده بودند.

قوی کوشان درعین زمان یادداشت ھا و مقاالت میر محمد صدیق فرھنگ را در کابل تایپ میکرد و توسط قوی کوشان یاد داشتھای شخصی
فرھنگ را در امریکا بقسم یک رسالھ تایپ کرد و نام آنرا فرھنگ "افغانستان در پنج قرن اخیر" گذاشت. فرھنگ کھ شاگرد مکتب مارکسیزم
بود و باین جھان بینی سخت عالقمند، رویدادھای تاریخ افغانستان را از زاویۀ جھان بینی مارکسیزم یادداشت نموده کھ مفاھیم "ملیتھا"، اصالت
"قومی"، "فیدرالیزم"،"طرد دین" و" طرد اقتصاد سرمایھ داری" چوکات اساسی آنرا تشکیل میدھد. این مفاھیم در یادداشتھای شخصی فرھنگ

پرورده شده و شاگردان او بھ پیروی افکار ناقص فرھنگ را یک افتخار میشمارند و پیوستھ آنرا بروی مردم میکشند. درحالی کھ میرمحمد
صدیق فرھنگ لیسھ استقالل را تمام نکرده و در ھیچیک پوھنتون تلمذ ننموده، بلکھ مطالعھ شخصی و پیروی از معیارھای مارکسیزم_

لنینیزم برای او در بین کمونیستھای "کو" افغان موقف"استاد یک چشمھ" را بخشیده بود.
پادشاه سابق با وعده وزارت وسفارت، فعالیت ھای کمونیستی فرھنگ را قسما و موقتاً بطی ساخت و چند سالی او را بحیث سفیر بکشور

یوگوسالویا فرستاد، اما با رویکارآمدن رژیم کمونیستی ببرک کارمل، رفیق فرھنگ بحیث مشاور اقتصادی دولت کمونیستی مقرر گردید و او
با ھمکاری نزدیک با مشاورین شوروی طرح و پالن یک جامعھ کمونیستی را برای کشور و مردم افغان ریخت کھ مفھوم فدرالیزم باساس

شناخت ملیتھا و والیات واجد مشخصھ قومی در رأس قرارداشت، ولی رژیم مزدور کارمل حتی با سپاه سرخ این پالن را درافغانستان تطبیق
نتوانست، و ھنگامی کھ فرھنگ بناکامی طرح غیرملی خود متوجھ شد، از کابل با پاسپورت سیاسی و اعزاز و امتیازات دولتی بھ دھلی رفت،

و بعد بھ امریکا_ بکشوریکھ فرھنگ در نوشتھ ھا و بیانیھ ھای حزبی خود قبالً آنرا "امپریالیزم جھانخوار" مینامید پناھنده شد و دراینجا بود
کھ رفیق فرھنگ لباس دیموکراسی امریکا را در بر کرد واز بیرق ۵٢ ستاره ئی با ایدیال ھای آن سخت دفاع میکرد. 

بعد از تبلیغ جدی و شدید طرح فدرالیزم کھ ھمکاران حلقۀ (امید) برای مدت دو سال ھرچھ درچانتھ داشتند با سیاھی بروی امید نقش کردند و
سرمقاالت امید..... ادامھ دارد

برای مطالعۀ میلب مکمل این نوشتھ در پایسان باالی [ادامھ] کلیک کنید.
 
 
 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 05.05.2019
افغانستان گلستان اقوام

قسمت پنجاه و سوم
جرم و گناه صغیره و کبیره

از
دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی

برلین ١٧ مارچ ٢٠٠۵
 

مقالۀ (افغان، افغانی، افغانستانی) بنده کھ در شماره ھای ۶۴٢ و ۶۴٣ امید نشر گردید، پژواک گسترده ای در ھمین نامۀ ُگزین داشت. چون
دنبالۀ بحث روی این موضوع در "امید" منقطع گشت، نتوانستم بھ جواب عزیزان ناقد بپردازم، با وجودی کھ طرح سھ بخش بعدی این مقالھ

را ریختھ و یادداشتھای فراوانی گرفتھ بودم، کھ نھ تنھا جواب عزیزان را میگفت، بلکھ جوانب مختلف موضوع را مفصالً تشریح میکرد.
گوشۀ کوچکی ازین یادداشتھا را بصورت مضمون مستقل درآورده، تقدیم عزیز خرده گیر و ریزه سنجی میکنم، کھ خواستھ بود رابطۀ جرم و

گناه و صغیره و کبیره بودِن گناه، مشخص گردد. این عزیز بگفتۀ شیخ اجل:
 

در خرمن کـــائــنات کــردیم نـــگاه
یک دانھ محبت است دیگر ھمھ کاه

 
گوئی در تمام این خرمن، بھ یک نگاه یک دانھ را یافتھ بود، کھ دانۀ گناه بَُود. آرزو میکنم کھ ھمنظران آن عزیز ھم گوشۀ چشمی بھ این

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_54.pdf


سیاھھ اندازند:
تحلیل لغوِی جرم و گناه:

"ُجرم" کلمۀ عربی و در معنای "گناه، بزه، و خطا" ست (فرھنگ عمید) و "گناه" کلمۀ فارسی و در معنای "کاِر زشت، بزه، نافرمانی،
معصیت و جرم" (فرھنگ عمید). "جرم" و "گناه" در عرف عام ما ُمرادف ھم بکار میرود و ترکیبات مشھور و ُمعادِل "جرم و گناه" و "گناه

و خطا"، شاھد مثالیست در زمینھ. با وجودی کھ "جرم" و "گناه" در معنای عام خود معادل ھمند، ھر کدام ساحۀ خاص استعمال پیدا کرده
است. "جرم" را مفھوم جزائی داده اند و "گناه" با دین در ارتباط آورده شده، کھ ھردو استیجاِب عقوبت میکند، یکی عقوبت دنیوی و دیگری

عقوبت اخروی..... ادامھ دارد
متن مکمل این نوشتھ را با کمک کلیکی بر ادامھ در پایان مطالعھ فرمائید.

 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 19.04.2019
افغانستان گلستان اقوام

 
قسمت پنجاه و دوم

 
کنفرانس افغان یا افغانستانی؟

مصاحبۀ فرید فھیم با ولی احمد نوری
روی شبکۀ جھانی انترنت

 
بھ تاریخ 13 جون 2004م کنفرانسی از طرف مسئولین سایت (افغان جرمن آنالین) کھ مقر آن در شھر کارلسروه کشور آلمان است، بھ سویۀ
جھانی روی وبسایت انترنت، صفحۀ (http://www.afghan-german.de) بھ رھنمائی و مدیریت جناب نبیل عزیزی و تالش ھمکاران

گرامی شان شاغلو "سیدال ھومان" و "فرید فھیم" در تاالر مرکز کلتوری افغان ھا در (Afghan Kultur Center) در شبکۀ پالتاک انترنت
(Palltalk) کھ بخش فرھنگی (افغان جرمن آنالین) میباشد برگزار گردید، کھ در آن بیش از یکصد و بیست تن زنان و مردان افغان از نقاط

مختلف جھان اشتراک نمودند.
درین تاالر مرکز کلتوری انترنت کھ تنھا بھ زبانھای پشتو و دری گپ زده می شد، نخست مقالۀ جناب ولی احمد نوری، نویسندۀ افغان باشندۀ
شھر پاریس تحت عنوان (استعمال نام افغانستانی جرم است) توسط شاغلی سیدال ھومان نطاق ورزیده با صدای گیرا و ادای برجستۀ جمالت

قرائت گردید و بھ سمع حضار انترنت کھ بھ تاالر وصل بودند، رسانیده شد.
ابتدا شاغلی فرید فھیم یک تن از گردانندگان این کنفرانس از طریق تلفون با شاغلی ولی احمد نوری در شھر پاریس تماس گرفتھ در حالیکھ
حضار حاضر و اشتراک کنندگان دیگر ھمھ از طریق انترنت می شنیدند، مصاحبۀ آتی را با نویسندۀ مضمون (استعمال نام افغانستانی جرم

است) انجام دادند.
 

سؤال : فرید فھیم :
آقای نوری سالم عرض میکنم و از شما تشکر میکنم کھ دعوت ما را برای اشتراک در کنفرانسی کھ افغان جرمن آنالین در تاالر مرکز

کلتوری خود روی شبکۀ جھانی انترنت ترتیب داده، پذیرفتید.
 

جواب : ولی احمد نوری : 
سالم بھ شما و بھ ھمھ حاضرین این تاالر و آنھائی کھ از طریق شبکۀ انترنت مارا می شنوند. من از شما تشکر میکنم کھ مرا برای روشنی

انداختن در بارۀ این نوشتھ دعوت نمودید و حاضرم بھ سؤاالت شما و در صورت امکان بھ سؤاالت حاضرین این اجالس جواب گویم.
 

سؤال : فرید فھیم :
آقای نوری، چھ انگیزۀ باعث شد کھ شما چنین یک مطلب بحث بر انگیز (استعمال نام افغانستانی جرم است) را بنویسید و بصورت گستره بھ

نشر برسانید؟
 

جواب : ولی احمد نوری : 
میدانید، در گذر تأریخ اقوام و عشایر ھر سرزمینی با بوجود آوردن زبان، آداب، رسوم، مذھب و در یک کلمھ فرھنگ، بخود ھویت می

بخشند کھ تفاوت ھای خاصی نسبت بھ مردمان دیگر در سرزمین ھای غیر میداشتھ باشند. البتھ زبان بھ مثابۀ یکی از خصوصیت ھای مھم
اقوام و ملت ھا در مسئلۀ ھویت محسوب میشود کھ ھر گاه از سوی فرد یا افرادی و یا کشوری مورد تعرض قرار گیرد، دفاع از آن مثل دفاع

از سائر منافع مادی و معنوی، حق طبیعی ھر فرد، قوم و ملت است.
با این مختصر تعریف از ھویت ملی .... ادامھ دارد

 
برای مطالعۀ ادامۀ این قسمت بر [ادامھ] در پایان کلیک کنید

 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 27.03.2019
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افغانستان گلستان اقوام
قسمت پنجاه و یک

افغان یا افغانستانی؟
از دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی برلین، 

31 جوالی ٢٠٠۶
 

یادداشت :
آنچــھ در ذیل از نظـر خوانندۀ گرانـمـایھ میگذرد، مقالـھ ایست کھ مشخصاً برای سیمینار نـزدھم آگست شمال کلیفورنیا نوشتھ شده و در واقع

خالصۀ مقاالت متعدد این قلـم در زمینھ میباشد؛ بھ عـالوۀ اضافات و نکاتی بکـر. 
** * **

از مدتیست کھ تعدادی از وطنداران ما، نواِی نوی ساز کرده اند و میگویند: "افغان" نیستیم، "افغانستانی" ھستیم. ببینیم کھ پیش منظر این
َمضحکھ در کجاست و پس منظرش بکجا خواھد کشید.

 
برای تحلیل موضوع، بر نکات ذیل مکث میکنم :

1  - عامل پیدایش و شأن نزول اصطالح "افغانستانی"
- ُموِجد و مبتکر این اصطالح کیست ؟  2
- اصطالح "افغانستانی" و مصالح ملی  3

- مشروعیت اصطالح افغانستانی   4
 

از نگاه ساخـت لغوی و دستوری 
از نگاه قانونی و مطابقت با قوانین اساسی افغانستان

- سخن آخر  5
 

- دلیل پیدایش و شأن نزول اصطالح "افغانستانی"  1
دیگر اندیشاِن ناعاقبت اندیش میگویند :

"افغانستان" نام قومیست و عادالنھ نیست کھ نام یک قوم بر یک مملکت " کثیراالقوام" گذاشتھ شده.
نام قومی کشور اِجحاف و ظلمیست در حق آن ساکنان وطن، کھ "پشتون" نیستند.

از زمان تأسیس کشوری بھ نام "افغانستان"، "قوم پشتون" برآن حکم رانده و اقوام دیگر را سرکوب کرده.
نام قومی کشور عامل برتری طلبی و شووینزم "قوم پشتون" گردیده.

نام قومی "افغانستان" سرمنشأ و مایۀ "بحران ھویت" تبعۀ این آب و خاک است
 

و گپھای کم و بسیار دیگری ازین سنخ و سیاق.
ایشان از مجموعۀ این نکات نتیجھ میگیرند، کھ نام وطن ما باید عوض گردد؛ و تا این کار صورت پذیرد، خود را باید "افغانستانی" بنامند، نھ

"افغان".
اینان گویا فکر کرده اند کھ محض با تغییر نام یک کشور، ھمھ چیز سر براه میگردد، مردم بھ رفاه و فوز و فالح میرسند، وحدت و تفاھم ملی
بھ میان می آید، باشندگان وطن بھ ھویت شایستۀ ملی خود میرسند، پسمانی ھای قرون بھ یکباره برچیده میشود و چھ و چھ و چھ صورت می

پذیرد. عجیب فرضیھ ای کھ ھمان ضرب المثل مشھور "حلوا گفتن و دھان شیرین کردن" را تداعی میکند!!!! 
من ضمن مقاالت متعددی در مورد تمام این نکات بالنسبھ بھ تفصیل گپ زده ام، کھ درینجا شمھ ای از آنھا را با نکاتی دیگر، عرضھ مینمایم.

در مورد "نام قومی" وطن عزیز ما کافیست بگوئیم، کھ "افغانستان" … ادامھ دارد 
برای مطالعھ متن مکمل باالی [ادامھ] کلیک کنید

 
 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 18.03.2019
افغانستان گلستان اقوام

 
قسمت چھل و نھم

 
از دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی

برلین، 5 فـبروری ٢٠٠۶
 

دزد خائن خائف است
مادر چھ خبر داره، دختر چھ ھنر داره

 
کسی زیر نام «انجنیر ھمایون صدیقی ـ از کابل» مقالھ ای معـنون بھ «پاسخی بھ یک استالین زادۀ فاشیست» نوشت و در وبسایت "سرنوشت"
انداخت. ارچند روی سخن متوجھ جناب اعـظم سیستانی بھ نظر میرسد، اما فحوای کالم نویسنده، این ذھـنیت را میدھد، کھ وی بھ بھانۀ کوبیدن

مخاطب، ھم موضوع دگری را مطرح میکند و ھم بر اشخاص دیگری میتازد. یعنی گرچھ ُرخ مستقیم سخن متوجھ آن جناب است، ھدف
اصلی اما کسان دیگری اند، کھ در بحث و جدل و بلکھ نزاع و جدال ("افغان" "افغانستانی") رول عـمده را بدوش گرفتھ اند. بنا برھمین

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_51.pdf


ملحوظ و ملحوظات دیگر، ناگزیرم دست بھ قلم ببرم و بھ خدمت ایشان برسم. بین این مقالھ و مقالھ ای کھ بھ نام فرد دروغین و مجعول "آدم
خان یوسفزی از پشاور" بھ زبان پشتو شایع گردید، وجوِه اشتراک فراوانی دیده میشود، و این ھم از جملۀ مالحظاتیست، کھ مداخلۀ این قلم را

درین کشمکش واجب میگرداند.
جای بس تأسف و تنفر است، کھ نویسنده در مورد کاندیدای اکادمیسین جناب محمد اعـظم سیستانی، از اسائۀ ادب و ھتاکی بھ سویۀ کوچھ و
بازار کار گرفتھ و ھرچھ از دھانش برآمده، نثار ایشان میکند. این قلم مگر بھ دفاع از آن جناب برنمی خیزد و فقط بھ تقبیح و محکوم کردن
چنین روش دور از آداب انسانی و ضد اخالق نویسندگی نویسندۀ بی بند و بار و مجھول الھویھ، اکتفاء میکند. جناب سیستانی، خود دانشمند

توانمند و نویسندۀ فراز دستی اند و از خود بھ تمام معنی دفاع کرده میتوانند.
درین مقالھ کھ بھتر است "توھین نامھ" و "دشنام نامھ" خوانده شود بھ صورت ضمنی و در ظاھر بر سبیل آمد گپ، بر این قلم نبز حمالتی

صورت گرفتھ، کھ نشاید بدون جواب بماند.
شخص وارد در قضیھ، در نگاه اول بدین باور میرسد، کھ این مقالھ و مقاالت بسیار دیگری ازین قبیل، از خامۀ دو سھ نویسندۀ مشخص

تراویده است. ھمین دو سھ نفر خاص و مشخص اند، کھ گاھی زیر این نام، گاھی زیر آن نام، گھی بھ نام نامنھاد "عـبدهللا رھا" و در اخیر
زیر نقاب "آدم خان یوسفزی پشاوری" قد برافراشتھ و مقاالت مختلف ولی با متن و محتوای یکسان و واحد را، روی کاغذ ریختھ اند. این تقلب

پرستان فکر می کنند، کھ خوانندگان ھم بھ مانند خودشان، ساده لوح، کودن و زودباورند و از نیرنگ ایشان سر درنمی آورند. وجوه تشابھ و
اشتراک بین این مقالھ و مقالۀ یوسفزی کھ بزبان پشتو نوشتھ شد و بعد جریدۀ امید و صفحۀ مقاالت نخبھ و دلخواھش را، سر افراز گردانید،

آنقدر زیاد و آشکاراست، کھ از برشمردن ھریک، بی نیازم میسازد. گرچھ جوابیۀ این قلم بھ نوشتۀ سرتاپا توھین یوسفزی نقاب پوش، در واقع
جوابگوی مضمون آخرین ھم تواند بود، مگر بھتر دانستم بھ بی ُمباالتی ھای بدماشان (بد معاشان) آخرین، جواب علیحده و درخور داده شود.

بسیار حدس میزنم کھ اسم "ھمایون صدیقی ـ از کابل"....ادامھ دارد
برای مطالعھ متن مکمل این بخش در پایان باالی [ادامھ] کلیک کنید.

 
 
 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 02.03.2019
افغانستان گلستان اقوام

قسمت چھل و ھشتم
 

دزد ســـِر خــود پـر دارد
و دروغگوی منطق ندارد

 
از دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی

 
کسی زیر نام مستعار "آدم خان یوسفزی" و گویا از "پشاور ـ پاکستان" قلم برداشت، مقالھ ای بھ زبان پشتو نوشت و در یکی از سایت ھای

گمنام انترنت انداخت؛ زیر عنوان «پـ�تون یا افغان �وک دی؟»
اینک جریدۀ معلوم الحال امید کھ اوصاف برازنده ولی تبھکارانھ اش بھ ھمھ افغانان وطنپرست داخل و خارج افغانستان، بخوبی معلوم است ـ
ستون دوم صفحۀ دوم شمارۀ ٧١٨ خود را با ھمین مضمون نام نھاد می آراید؛ بالفاصلھ و در پھلوی چپ «یادداشت مدیر». پیش از انگشت

گذاری بر این مقالۀ باب دندان جریدۀ قوم پرست، قوم ستیز و قوم تاز امید، تبصرۀ دری «افغان ـ جرمن ـ آنالین» را نقـل میکنم : 
 

تبصرۀ ما : 
خوانندۀ تیزبین ، ذره نگر، قـوی حافـظھ و حقـپرست حتماً نکاتی را، کھ عالمی تناقـض گوئی در آن نھان است، در مقالۀ باال متوجھ گردیده

است ؛ کھ اندکی از آن را بگونۀ نمونھ ذیالَ میشمریم :
• 1- بھفحوای نام نویسنده و محل اقامتش (آدم خان یوسفـزی، از پشاور ـ پاکستان) مقالھ گویا از قلم یک پشتون پاکستانی نوشتھ شده. اما :
از سبک نوشتۀ نویسندۀ مضمون پیداست، کھ نویسنده افغان است، نھ پاکستانی. استعمال صد ھا کلمۀ دری درین مقالۀ پشتو، شاھد مدعای

ماست. یک پشتون پاکستانی ھرگز این قدر لغات دری را بھ کار نمی برد. پشتون ھای پاکستان معموالً کلمات فراوان انگریزی را در کالم
خود (پشتوی پاکستانی) استعمال می کنند، کھ درین مقالھ شاھد آن نیستیم.

نویسنده "پشتون" نیست، بلکھ یک "افغان غیر پشتون" است. اغالطی کھ از نگاه زبان پشتو و دستور زبان پشتو، غیر قابل بخشایش است، در
نوشتۀ این "آغاپشتون" بسیار سراغ می شود.

شیوۀ دلیل آوری نویسنده و موادی را کھ وی در مقالۀ خود گنجانیده، شھادت میدھد کھ نویسنده از َدِل "افغانستانی ـ پسندان" است، آن ھم از
قماش ھمان "افغانستانی ـ پسندان" بدقلغ، دو آتشھ، ستیزه جو و مکار.

طرز استدالل و مواردی را کھ نویسنده در مقالۀ خود جا داده، شباھت زیاد بھ گفتھ ھای شخص کذائی و موھومی بھ نام "عبد هللا رھا" دارد،
کھ از مدتیست چھره نشان نمیدھد و خود را گویا در زیر زمیِن شرم و خجالت، گور کرده. عین موارد گنجانیده شده درین مقالھ، را حدوداً یک

و نیم سال پیش در مقاالت آقای دروغینی بھ نام "عبد هللا رھا" در جریدۀ تفرقھ افگن، مفتن و شر انداز "امید" خوانده بودیم.
• 2- چرا نویسنده، کھ اصالً پشتون نیست، خود را در نقاب یک پشتون پنھان ساختھ؟؟؟؟ ادامھ دارد

برای مطالعۀ مکمل این مطالب باالی [ادامھ] در پایان کلیک کنید
 

لینک مرتبط...

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_49.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_48.pdf


اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 22.01.2019
افغانستان گلستان اقوام

قسمت چھل و ھفتم
 

پـ�ـتـون یا افـغـان �وک دی؟
از آدم خان یوسفزی - پشاور، پاكستان

 
تقریباَ د شلو کلونونھ را پھ دې خوا د "افغان" یا "اوغان" د کلمې پھ اړه پھ افغانستان کې پھ تیره بیا د روشنفکرانو پھ مین� کې دیرې لفظی او

قلمی شخړی مین� تھ راغلی دی.
پدی کې شک نشتھ چی افغانستان یا خراسان د ننھ د "افغان" کلمھ د ملی ھویت حیثیت موندلی دی خو کھ پر دغی مسئالی باندی بی لھ غرضھ

او ھر اړخیز �یړنې وشی زه باور لرم چی پھ زړه پورې نتیجی ور �خھ الس تھ را�ی.
واقعیت خو دادی جی ھمدا اوس د افغانستان پھ دننھ، غیر پ�تانھ پ�تنو تھ "افغان" یا "اوغان" وایی.

اما کھ لھ یو پ�تون �خھ وپو�تل شی چی تھ �وک یېِ نو �واب یی ھرو مرو بھ ھمدادی چی: زه پ�تون یم. یعنی �ان پھ طبیعی دول پ�تانھ
�نی نھ افغان. دې نھ �ر�ندیږی چی پ�تنو تھ د (افغان) د کلمی اطالق پر سیاسی دالیلو باندی والړه یوه خبره ده.

د دغی مسئالی د ھر�ھ رو�انولو د پاره �ھ بھ داوی چی مسئالھ در ورشو او دوی �خھ واور. 
د پختانھ "پ�انز" پھ كتاپ ك�ې د دریم فصل عنوان (پختون - افغان: تاریخی سابقھ او ری�ھ) ده. پھ دې كتاپ ك�ې د "افغان" پھ باره ك�ې

داسی را�ی:
(پھ لرغونو شرقی آثارو كې "پختون" معموالً د افغان پھ نامھ یاد شوی دی خو یو شمیر غربی پوھان پردی عقیده دی چی د "بختون" د كلمی

سابقھ تر "افغان" نھ اوږده ده.) پھ ھمدغھ كتاب كې را�ی: 
«پھ عمومی ډول پختنو تل �انونو تھ پختانھ بللی دی او د افغانستان نور اوسیدونكو او بھرنیو خلكو اكثره د افغانانو پھ نامھ یې یاد كړی دی.»
«خپلھ د پختنو پھ اكثره لیكونو او حتی اشعارو كې "پختون" افغان بلل شوی دی. یو شمیر لیكواالنو او شاعرانو لكھ آخوند درویزه او خوشحال

خان خ�ك "پختون" او "اففان" د مترادفو الفاظو پھ تو�ھ استعمال كړیدی»
بل �ای كې لیكی: 

«نولسمی پیړی لھ اوایلو نھ را دې خواتھ اكثره غربی لیكواالنو او مستشرقینو افغان كلمھ پھ خاصھ او قومی مانا د پختون مترادف بللی ده.»
د سلگونو کلونو را دی خوا پارسی وانانو ھر ھغھ چا تھ چی پشتو وایی "افغان" �نلی دی. كھ د یو ھزاره، ازبک، تاجک یا بلوچ �خھ وپو�تل

شی افغان �وك دی نو سمالسی یو بختو ویونکی بھ درتھ و �یی.
كھ �ھ ھم پھ سیاسی لحاظھ د امیر عبدالرحمن خان د حكومت لھ اواخرو نھ چی تقریباً ٩۵ كالھ كیږی د افغان او افغانستان كلمھ بھ رسمی ډول
تبلیغ شویدی. خو دا كلمھ ھمیشھ دوه مخھ درلود ھر چی پھ ظاھر كې د افغانستان (خراسان) اتباعو تھ ویل كیده او پھ باطن كھ منظور پختون

وو او نن ھم ھماغھ دوه مخیزه "افغان" کلمھ پھ دوو مانا�انو ك�ې یو یې حقیقی او پل یې سیاسی استعمالیږی چی پھ خصوصی جر�و كې
"افغان" یا "اوغان" د پختون مترادف �نل كیږی او جر�و نھ پاھر رن� یې بدلیږی او ھلتھ د افغانستان �ولو اتباعو تھ افغان ویل كیږی. �ینې

خلك غواړی چی "افغان" او "اوغان" پھ دوو مختلفو مانا�انو ك�ې تفسیر كړی چی دا بالكل غلطھ خبره ده. دوام کری
 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 15.01.2019
 

افغانستان گلستان اقوام
پایان قسمت چھل و ششم 

وروِد لغاِت بی َمورد و ناباب در زباِن دری
از دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی 

بوجود آمدن زبان دری :
در بارۀ پیداشدن و بھ میان آمدن زبان دری یا فارسی دری، دانشمندان بھ صراحت و بھ اشباع سخن نگفتھ اند، و یا کھ گفتھ باشند و بھ نظر

بنده نرسیده. آنچھ از گفتھ ھای دانشمندان افغان در زمینھ بھ چشمم خورده، ذیالً تقدیم میگردد : 
در صفحۀ ١٢ جلد اول «افغانستان در پنج قرن اخیر» چنین آمده : «... مھمترین این زبانھا زبان دری بود کھ در سدۀ ھشتم میالدی، از درھم

آمیزی زباِن پھلوی با زبانھای محلِی باختری، ُسغدی و طخاری در خراسان و ماوراء النھر بھ میان آمده، رسم الخط عربی را در کار
گرفت...» 

آقاِی واصف باختری در زمینھ گوید: «... و زبان فارسی زبانی است، کھ در روزگار خالفت، منظورم خالفت بھ طور خاص روزگار خلفای
راشدین است، نھ خالفت اموی و عباسی. درین دوره ھا از بقایای زبان پھلوِی ساسانی و اشکانی و بقایائی از فُرس باستان یا زباِن اوستائی،
در اثر امتزاجِ آنھا بھ وجود آمده است. و نخستین بار ھم لھجھ ای کھ در تخارستان بوده، تعمیم یافتھ و در ھمۀ سرزمین ھائی کھ امروز در

شمال افغانستان موقعیت دارد و در آسیای میانھ گسترش یافتھ....» و باز گوید : «امروز بھ عنوان یک حقیقت پذیرفتھ شده کھ افغانستان،
گھواره و پرورشگاه زبان فارسی بوده، در ھمھ اقالیم زبان فارسی من جملھ در مجامع خاورشناسان بھ ھمین نام شناختھ می شود. در مورد
کلمۀ "دری" کھ امروز غالباً بھ دنبال زبان فارسی آورده می شود، اگر بحث کنیم؛ در گذشتھ عده ای می گفتند، این کلمھ با "رای" مشدد باید
نوشتھ شود، (دّری) منسوب بھ دّره قرار قواعد زبان عربی چون نسبت داده شده، در آخر "یای" نسبتی گرفتھ. عده ای "دری" را منسوب بھ

دربار میدانستند (و مدعی بودند) چون این زباِن رسمی دربار ھا بوده، بھ این لحاظ دری نامیده شده. بعداً تحقیقات خاورشناسان از جملھ
"کریستینسر" دنمارکی و "دینینگ" انگلیسی درین مورد چنین داوری دارند، کھ در اصل کلمۀ دری "دھاری" بوده و "دھار" نام اصلی

سرزمینی است کـھ امـروز "تخار" می نامیم. و "تخار" تعریب شده از "دھار" است. زبان "ُدھاری" یکی از گویش ھای زبان فارسی است، کھ
"َدھاری" و "ُدھری" و سر انجام "دری" شده.» (نقل از کنفرانس استاد واصف باختری مؤرخ ١۵/ ١/ ٢٠٠١ پشاور، کھ در شمارۀ ٩ ـ ١١

سال دوم ماھنامۀ "انسجام" (دلو، حوت و حمل ١٣٨٠ ـ ١٣٨١) چاپ تھران، نشر گردیده). در مورد چگونگِی پیدایش زبان دری، ھم میر
محمد صدیق فرھنگ و نیز جناب واصف باختری، زیر تأثیر نوشتھ ھای دانشمندان ایران ـ کھ در بسا موارد "بیطرفی علمی و عالمانھ" را
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زیر پای میکنند ـ رفتھ و زبان دری را آمیزه ای از پھلوی با زبان ھای محلی افغانستاِن قدیم ـ آریانا و خراسان ـ قلمداد کرده اند. 
جناب میرعنایت هللا سادات ضمن مقالۀ جالب و آموزندۀ خود "پیدایش، تکامل و دورنمای زبان دری" مینویسد: 

ادامھ دارد
برای مطالعۀ ھمھ بخش ھای این مطلب بر (ادامھ) در پایان کلیک کنید:

 

لینک مرتبط...

اسم: ماللی موسی نظام    محل سکونت: ایاالت متحدۀ امریکا     تاریخ: 11.01.2019
محترم آقای جمال احمدزی از امریکا،

 
بعد از عرض احترام، اگر منحیث ھموطنی از روش مطبوعاتی آریانا افغانستان آنالین آگاھی داشتھ باشید، یقین متوجھ گردیده اید کھ برعکس

بعضی سایت ھای انترنتی دیگر در خارج، این وبسایت ملی، بیشتر بھ کیفیت نشرات پابندی دارد تا کمیت آن کھ این اصول در دریچۀ
مناظرات ھم مری االجراء می باشد. با نظر داشت آزادی افکار، مرام اصلی درینجا پیشکش محتویات آموزنده در مورد رویداد ھای افغانی و

جھانی میباشد تا خوانندگان بتوانند از آن بھ غنای معلوماتی و آموزشی ھرچھ صحیح تر و مستند تر دست یابند.
 

با در نظر داشت سطور باال، بر عکس نظر شما، دونالد ترمپ درین دو سالی کھ بھ قدرت رسیده است، گذشتھ از کجروی ھای بیسابقھ منجملھ
ساخت و بافت ھا با دولت روسیۀ فیدرال و دسیسھ ھا برای شکست ھیلیری کلینتن کھ در جریان کمپاین ریاست جمھوری رخ داد، از آغاز کار

در جنوری ٢٠١۶ تا اآلن در حدود ٧۵٠ دروغ بھ مردم امریکا ارائھ نموده است کھ از بعضی منکر گردیده و از برخی دیگر طفره رفتھ
است. اسناد و مدارک این احصائیھ البتھ کھ موجود است.

 
حال تجاوز غیر بشری قوای اتحاد شوروی سابق بھ کمک مشتی افغان گمراه خیانت پیشھ چون اولیای امور خلق و پرچم، بھ تأئید جامعۀ

فاضل بشری، ملل متحد و مؤسسات خیریۀ بین المللی، حتی بعضی از خبرگان و اولیای امور روسیھ جنایتی بود کھ تأریخ بشر آنرا فراموش
ننموده و مذمت میکند. 

 
با این تجاوز دد منشانھ، جامعھ و اقتصاد افغانستان از تھداب منھدم گردید. و در پھلوی تلفات و آوارگی، یک ملت تا امروز در مصائب مختلفھ

غرق شده است.
 

بلی درست می فرمائید کھ رؤسای تنظیم ھای جھادی کھ جھاد مقدس افغانستان و خون ملیون ھا ھموطن سر بھ کف را پامال جفای علنی
خویش نمودند و ھنوز ھم بھ سوء استفاده ھای بی پایان از آن ملت رنجور بی دفاع مشغول می باشند، مقصر بوده و گناه بزرگ شان کمتر از

عمال خلق و پرچم نیست. تا نظر شما چھ باشد. 

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 10.01.2019
 
 

افغانستان گلستان اقوام
 

قسمت چھل وششم
بخش اول

 
وروِد لغاِت بی َمورد و ناباب در زباِن دری

از
دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی

برلین، ١٩ نومبر ٢٠٠۵
 

در شمارۀ ۶٧٠ امید جناب محمد قوی کوشان مضمون "ھوشدار بھ اغواگران" را نوشتند و در صفحۀ ١۵ شمارۀ ۶٧١ در ستون پژواکھا،
نوشتھ ای از خانم شاذیھ گردیزی کھ بھ گمان غالب اسمیست مستعار قد برافراخت، کھ معنون بود بھ "پاُسخی بھ شایعھ افگنان". از فحوای ھر

دو نوشتھ بر می آید، کھ ھر دو روی یک منظور و در پاسخ بھ پروگرام تلویزیونی (رادیوئی) آقای داکتر میر عبدالرحیم عزیز و مصاحبۀ
ایشان با خانم ماللی نظام، نوشتھ شده. من کھ ھزاران فرسنگ از امریکا فاصلھ دارم، نھ امکاِن شنیدن و دیدن پروگرام ھای رادیوئی و

تلویزیونِی افغاناِن آن دیار را دارم و نھ چنین امری از نگاِه قلت وقت برایم مقدور است. حسن غمکش ھم نیستم، کھ در ماتم ھمھ موی َکنم و
مویھ ُکنم. با این حال و با وجودی کھ فُرصِت سر خاریدن ھم برایم میسر نیست و شش روز در ھفتھ کلھ ونِگ کار و بار و وظیفھ میباشم،

بعضاً شیرغلتی زده قلم را روی كاغذ میدوانم و نظر خود را میگویم.
چنانکھ گفتم، پروگرام رادیوئی جناب رحیم عزیز را نشنیده ام، تا خود قضاوت کنم، کھ آن عزیز براِه صواب روان است یا خدا ناکرده براِه

خطا. با آن ھم پاسخ ھای ناقدان نامبرده در امید، تا حدی مرا در جریان قرار میدھد. فکر کنم کھ بسا کسان راضی نیستند، کھ در عوض
کلمات فارسی دری خود، بھ استعمال لغاِت خاص فارسی ایران، بپردازیم. جناب رحیم عزیز و خانم ماللی جان نظام، گویا در صدر این دستھ

قرار گرفتھ اند و یا الاقل وانمود میشود، کھ این دو عزیز چنین مفکوره ای را تبلیغ می کنند و دامن میزنند. در جانب مقابل کسانی قرار دارند،
کھ میخواھند کلمات فارسی را از ھر کجائی کھ برخاستھ و در ھر جائی کھ رایج باشند، در فارسی دری افغانستان و در فارسی درِی معیارِی

ما، استعمال نموده بتوانیم. آقای کوشان و خانم شاذیھ جان، بنمایندگی ازین گروه وارد میدان شده اند. بشکِل معترضھ باید تذکر دھم کھ زبان
تحصیل کردگاِن پایتخت ھر مملکت را بعضاً بحیث زبان معیاری یا زبان standard ھمان کشور میدانند، چنانکھ فارسی تھران را فارسی
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معیاری ایران میشمارند. دلیلش ھم اینست کھ در پایتخت ھر کشوری، تمام اقشار و طبقات، از ھر گوشھ و کنار آن مملکت تبلور می کند.
یعنی در پایتخت و تنھا در پایتخت است، کھ کشوری از نگاھھای مختلف اِنِدماج می یابد. ازینرو حضرِت کابل را بھ صراحت میتوان

«افغانستاِن ُمنَدِمج» شمرد و اگر زبان درِی تعلیم یافتگان این شھر ارجمند را زبان معیار برای دری افغانستان بدانیم، بخطا نرفتھ ایم. 
با تأسف باید گفتھ شود، کھ دنیا ُحکِم «شھر خربوزه» را پیدا کرده، کھ ھر کھ ھر چھ بخواھد، میتواند بگوید و ھر کسی در ھر عرصھ ای کھ

دلش خواست و ھرچھ در نوک قلمش راست آمد، مینویسد، بدون اینکھ فکر کنند، کھ برادر جان: 
جرائد تختۀ مشق نیستند و «کار بوزینھ نیست نجاری.» 

من درین رشتھ کھ رشتۀ زبان و خصوصاً زبان فارسی دریست، گاھگاھی قلم زده و بھ زعم خود، مطابق بقواعد و اساسات "زبان شناسِی
جدید" نظراتم را تقدیم کرده ام. دو سال پیش نیز... ادامھ دارد مطلب مکمل را با کلیک بر ادامھ در پایان مطالعھ فرمائید:

 
 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 17.12.2018
 

افغانستان گلستان اقوام
قسمت چھل و پنجم

بخش سوم
 

افغانستان، افغان و افغانستانی
و فرازھایی از نوشتھ ھای انجنیر معروفی

از محمد اعظم سیستانی
دسمبر 2005

 
د افغان پھ ننگ مـی وتـرلھ تـوره 
ننگیالی د زمانی خوشحال ختک یم

تقدیم
بھ عناصر ملیگرای افغان افغانستان

افغانھا آریائی اند یا ازنسل یھود ؟
نظریھ یھودی بودن "افغانھا" برای نخستین بار در تاریخ خانجھانی یا مخزن افغانی (از نعمت هللا ھروی بن خواجھ حبیب هللا تالیف

در١٠١٨ھجری) بھ پیروی ازشجره نامھ ھای عنعنوی اسطوره ای، درج شده است. برمبنای روایت این کتاب افغانھا از اوالده بنی اسرائیل
اند کھ از سوی بخت نصربھ منطقھ ھزاره جات کھ درتورات بھ نام "ارزارت" یادشده است، تبعید گردیده بودند. 

نویسندگان غربی ایکھ تیوری بنی اسراپیل بودن افغانھا راپذیرفتھ اند،میخواھند براساس ارایھ فکتورھای چون: شجره نامھ انسانی ونسبی
افغانھا، نام ھای مشترک درمیان افغانھا وعبرانیھا مثل، سلیمان، یوسف و داود، شباھت ھای فزیکی وجسمی میان افغانھا ویھودیھا،و

موجودیت نام "کابل" درتورات عھد عتیق وغیره، ادعای خود راثابت کنند. تشابھ نامھا میان افغانھا ویھودھاآنقدر دلیلی ضعیفی است کھ ایجاب
یک کلمھ جواب راھم نمیکند، چھ اگراین دلیل قابل یادکرد باشد، این نامھا در میان اعراب (سامیھا) وتاجیکھا وکردھا وسایر ملل بیشتر از

افغانھا مروج است کھ بھ پیروی از دیانت اسالم ورواج این نامھا درمیان مسلمانان رسم شده است.
با رواج وگسترش دانش زبانشناسی اکنون بھ اثبات رسیده کھ "افغانھا" (= پشتونھا) از نژاد آریائی استند و با یھودیان ھیچگونھ نسبتی ندارند.
سید جمال الدین افغانی نیز درکتاب "تتمۀ البیان فی التاریخ افغان" خود کھ درسال ١٩٠١ بھ چاپ رسانیده، با اثبات عدم مشابھت زبان پشتو با

عبری، این نظریھ را مردود دانستھ است. 
مستشرق ودانشمند نورویژى"مورگنستیرن Morgenstiren" کھ تقریباً شصت سال از عمر خود را صرف شناسائى زبان پشتو و گویندگان
آن زبان و مبدأ قوم پشتون نموده، قبل از مرگ خود در کابل در سیمنار بین المللیی کھ بمناسبت تأسیس مرکز تحقیقات بین المللى پشتو تدویر

یافتھ بود، ثمرۀ پژوھش و تحقیقات ٦٠ سالۀ خود را بھ دانشمندان داخل سیمنار اظھار نموده و قاطعانھ گفت کھ: «زبان پشتو دنبالۀ زبان ساکى
است و پشتونھا در اصل بقایاى ھمان ساکھا استند و دیدگاه دیگرى قابل پذیرش نیست.»

پوھاند داکتر زیار کھ یکى .... ادامھ دارد
 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 09.12.2018
 

افغانستان گلستان اقوام قسمت 45 بخش دوم
 

افغانستان، افغان و افغانستانی
و فرازھایی از نوشتھ ھای انجنیر معروفی

از محمد اعظم سیستانی
 

د افغان پھ ننگ مـی وتـرلھ تـوره
ننگیالی د زمانی خوشحال ختک یم
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تقدیم
بھ عناصر ملیگرای افغان افغانستان

از افغان تا افغانستانی:
برای من، نوشتھ ھای خوب مانند مروارید ھای گرانبھا ارزشمند اند و می بایستی قدرآنھا را دانست و از آنھا موظبت کرد. این مواظبت جز
ار راه نقل و ضبط و نشر مجدد آنھا امکان پذیر نیست. با این منطق من از نوشتھ ھای با محتوای آقای انجنیر معروفی نکاتی نقل کرده ام کھ

براستی از سر وطن پرستی و مردم دوستی بھ حال مردم ما نوشتھ شده اند. آقای معروفی در ارتباط بھ پیشینۀ کلمۀ "افغان" در یک مقالۀ
محققانھ تحت عنوان: " افغان، افغانی، افغانستانی" (بخش چھارم) می نگارد: 

«سخن سرای بی مثال توس (مشھد) تنھا در داستان رزم رستم زال با کک کھزاد افغان، شانزده بار کلمۀ "افغان"، سھ بار "اوغان" و سھ بار
"افغانی" را بکار برده و ابیاتی از ملحقات شاھنامھ را چنین بازتاب میدھد:

 
چنین گـفت دھـقـان دانش پـژوه *** مر این داستان را زپیشین گروه
کھ نزدیک زابـل بسھ روزه راه *** یکی کوه بـود سرکشیده بھ ماه

بیک سوی او دشت خـرگاه بـود *** دگر دشت زی ھـنـدوان راه بـود
نشستھ در آن دشت بسیار کـوچ *** ز افغان و الچیـن و ُکـرد و بلـوچ

یکی قلـعـھ باالی آن کـوه بـود *** کھ آن حصن از مردم انبوه بـود
بھ دژ در یکی بدکنش جای داشت *** کھ در رزم با اژدھـا پای داشت
نژادش ز افغان، سپاھـش ھـزار *** ھمھ ناوک انـداز و ژوبین گـذار

بـھ باال بلند و بھ پیکر ستبر *** بحملھ چو شیر و بـھ پـیکار ببـر
ورا نــام بــودی کـک ُکـھـزاد *** بھ گـیتی بسی رزم بودش بھ یاد

درین گفت و گو بـود با کوھزاد *** کھ آمد خروشی کھ ای بـد نـژاد!
چھ در دژ گزیدی بدینسان درنگ *** کھ آمـد ھمھ نام اوغـان بھ ننگ

بدیدند کک را چـنان بستھ دست *** گـروھی ز افغانیان کـرده پست
 

از این داستان بوضاحت فھمیده میشود، کھ قوم "افغان" ال اقل ھمزمان با رستم زال قھرمان اسطوره ئی افغانستان تاریخی موجود بوده. بلی،
قرنھا پیش از اینکھ فردوسی بھ سرائیدن شھنامۀ خود بپردازد، داستانھای رستم دستان، سر زبانھا و ورد زبان باشندگان این سامان بوده، کھ

فردوسی ھمین داستانھا را بھ نظم کشیده و در شاھنامھ جاودانھ ساختھ است.
کلمھ"افغان" چنانکھ آقای معروفی بدان اشاره کرده اند،،یک نام کھن و دیرین سال است، کھ درقرن سوم میالدی در دوره شاھپور دوم،

وشاھپور سوم ساسانی در کتیبۀ کعبۀ زرتشت بصورت«ابگانAbgan» و«اپگانApgan» در مورد قبایل افغانی بکاررفتھ است.
«VarahaMihira بقول گرگوریان، در مورد افغانان نخستین اشاره در قرن ششم میالدی ازسوی یک منجم ھندی بھ نام «وراھامھیرا

دراثرش «برھات_سیتاBrhat_Samhita» بصورت «اواگانAvagana» بھ آن دستھ مردمی اطالق شده کھ در نواحی شرقی افغانستان
کنونی زندگی داشتند وبھ احتمال قوی ھمین افغانھا گمان شده میتوانند. و در قرن ھفتم میالدی زایر چینی، ھیوسان تسانگ

HsuanTsang،ازمردمی بنان "اپوکین" ذکرمیکند کھ منظورش افغانھا است. نامبرده محل سکونت شان را در اطراف کوه ھای سلیمان نشان
میدھد ومیگوید: "آنھا (افغانھا) بطورطبیعی مردمان سخت سرو پر خشونت استند، اطواروکردار آنان ناھنجاراست،ولی بسیار باایمان

ودرستکار واز ھمسایگان خودبسیار بلند ھمت تراند." گرگوریان در حواشی فصل دوم «ظھور افغانستان معاصر» مینویسد کھ: 
بیلیوBellew (افغانستان،ص٣١۶_ ٣١٨) ریشۀ اصطالح "پتان" را درکلمھ "پکت" ھرودت می بیندکھ سیزدھمین بخش امپراتوری داریوش

بود. او و "راورتی" در باره اصلیت این کلمھ از ھمھ موجھ تر یک توضیح اتمولوجیکی ارایھ میکنند.آنھا ریشھ کلمھ پشتون و شکل ھندی شدۀ
آن یعنی "پتان" رامشتق از لفظ تاجیکی" پَشت Pasht = پشت کوھھا" میدانند، پشتونھا یعنی مردم کوھی.(بیلیو، نژادھا، ص ٢۴_٢۵،

راورتی، یاداشتھا،ص ۴۶٧) مگرمارگنسترن برمبنای علم زبان شناسی ریشۀ پتان را از کلمھ "پکت" نمی داند.(افغانستان، ص٢٢٣) ( )
گریگوریان عالوه میکند کھ ..... ادامھ دارد

برای مطالعۀ مطلب مکمل بر [ادامھ] در پایان کلیک کنید.
 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 06.12.2018
 

افغانستان گلستان اقوام
قسمت 45 بخش 1

فرازھایی از نوشتھ ھای انجنیر معروفی
ازمحمد اعظم سیستانی

د افغان پھ ننگ مـی وتـرلھ تـوره
ننگیالی د زمانی خوشحال ختک یم

تقدیم
بھ عناصر ملیگرای افغان افغانستان

دو دانشمند افغان، یکی میر محمد صدیق فرھنگ در کتاب "افغانستان درپنج قرن اخیر" و دیگری داکتر جاوید در رسالۀ "اوستا" در ارتباط بھ
قدمت رسمی نام افغانستان نکاتی نوشتھ اند. فرھنگ در جلد اول تاریخ خود در ارتباط بھ نخستین معاھده انگلیس و ایران علیھ افغانستان متذکر

میگردد کھ در جنوری١٨٠١ معاھدۀ اتحاد انگلیس و ایران علیھ فرانسھ و افغانستان امضاء گردید و در مواد دوم و سوم و چھارم آن معاھده،
کلمھ افغانستان در پھلوی کلمھ "پادشاه" آمده است. فرھنگ توجھ خواننده را بھ این نکتھ جلب می کند کھ در معاھدۀ مذکور «برای بار اول

کلمھ افغانستان بھ عنوان نام رسمی کشور کھ در گذشتھ بھ نام ھای دیگر یاد می شد بھ کار رفتھ است، اما دکتور جاوید بر این پا فشاری دارد
کھ در آن قرارداد کلمۀ افغانستان بھ کار نرفتھ، بلکھ "خاک افغان" یا "سرزمین افغان" گفتھ شده است. بھ عقیده داکتر جاوید کلمھ افغانستان بھ
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طور رسمی بعد از تجاوز نخستین انگلیس بر افغانستان و در معاھدۀ مورخ ٧ می ١٨٣٩ بین شاه شجاع و مکناتن نماینده گورنر جنرال ھند
در قندھار ذکر شده و گویا از آن ببعد افغانستان نام رسمی کشور ما شده و قبل از آن این نام رسمیت نداشتھ است. ولی مرحوم داکتر جاوید

ننوشتھ اند کھ نام "خراسان" در چھ زمانی و در کدام مقاولھ و معاھده ای بین المللی نام رسمی سرزمین افغانستان بوده است؟ تا آغاز قرن ١٩
کھ انگلیس ھا برای حفظ سرحدات ھندوستان از ترس پیشروی روس ھا بھ سوی آبھای گرم، بھ امضای معاھدات دو جانبۀ سیاسی ابتدا با

ایران در (١٨٠١) و سپس بابا رنجیت سنگ زعیم پنجاب در (١٨٠٩) و بعد با شاه شجاع سدوزائی در (١٩٠٩) مبادرت ورزیدند، در تمام
این معاھدات از زمامداران سرزمین ما بھ عنوان پادشاه افغانستان نام برده شده، نھ پادشاه خراسان و قبل از قرن ١٩ نیز در ھیچ زمانی و ھیچ

رویدادی، پیمانی بھ نظر نمی رسد کھ زمامداران کشور ما با کشورھای ھمسایھ بھ امضاء رسانده باشد و در آن نام رسمی برای کشورما "
خراسان" تذکر داده شده باشد.

نام آریانا نیز برای کشور ما در کدام سند رسمی مسجل نشده است، بلکھ صرف. . . . ادامھ دارد
 

برای مطالعۀ بخش ھای قبلی و متن مکمل این نوشتھ در پایان بر ادامھ کلیک کنید:
 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 23.11.2018
افغانستان گلستان اقوام

قسمت 44
اینھمھ سراسیمگی برای چھ ؟

از محمد یاسین سدوزی آلمان، دسمبر 2005
 

عقربۀ كمپیوتر را اینسو و آنسو بروی صفحۀ انترنت میدواندم كھ چشم گنھكارم بیكی از سیت ھای استخبارات ایران دوختھ شدكھ بھ آن یكی از
مقاالت جریدۀ "امید" بھ اصطالح فوتبالیست ھا پاس داده شده بود مقالھ مشاجره یی را منعكس میكرد كھ درین اواخر در اطراف اصطالح

"افغانستانی" میان روشنفكران كشور مطرح شده است. من ازمدتی بھ اینسو قصد داشم تا در مبارزه علیھ پرازیت ھای عرصھّ سیاست
افغانستان كھ طی بحران موجود موجب عاللت فكری برخی شده، از موضع سنگر عاشقان سینھ چاك وطن چیزی بنویسم . اكنون كھ در

تبصرۀ جریدۀ "امید" مطالبی مطرح شده است كھ وجدان ھر انسان متعھد بدفاع از ھویت ملی را تكان میدھد، خوشوقتم كھ خود را در كنار
سائر دوستان "افغان" و "افغانستان" شریك دفاع از یك سلسلھ ارزش ھایی میدانم كھ سال ھا قبل استادان ما در "پوھنتون" فكر و ذكر مارا

دران استقامت توجیھ كرده اند. 
قبل ازآنكھ وارد بحث شوم ، این نكتھ را قابل تذكر میدانم كھ در بسیاری موارد میتوان با مراجعھ بھ نقل قولیكھ از مضمون) طالب و نیو طالب
(شده است ، بصورت كامل جواب اعتراضات پوچ ، بیمفھوم و سخت احساساتی منقد را كھ بعدا ردیف بندی شده است ، دریافت كرد . من در
چنین حالتی نھ ضرورت بھ ابراز نظر میبینم و ھم نھ خود را ذیصالح در دخالت در جزئیات مناقشھ . درین نوشتھ صرفا بھ آن نكات عمومی

اشاره مینمایم كھ ممثل ترور واقعیت ھا، سوء نیت و كج قلمی منقد است .
مشاجره از آنجا آغاز یافت كھ برخی از شاگردان "چنگیز پھلوان" ایرانی تبار از ھویت افغان منكر شدند و خود را "افغانستانی" نامیدند. این

مطلب با ظاھر ساده كلیھ ارزش ھای ملی ایرا معروض بھ سوال میسازد كھ در اطراف نام "افغان" طی صد ھا سال شكل گرفتھ است . من بھ
این باورم كھ اگر قتل نفس جرم باشد ، ترور ھویت ملی كھ یك ملت را از ھستی تاریخی اش ساقط میسازد، باید جنایت حساب شود . قانون

غالبا تالش ھایی ازین ردیف را تحت عنوان عمومی (اخالل امن و نظم عامھ) مجازات مینماید . این نظم عامھ در اطراف ارزش ھایی شكل
گرفتھ است كھ افراد یك ملت را با ھمدیگر پیوند میدھد . كلمۀ "افغان" صد ھا بار بھ مشابھ اصطالح ممثل باشندگان "افغانستان" در قوانین
داخلی و اسناد بین المللی ذكر شده است. كلمۀ "افغان" شاھرگ قوانین "افغانستان" و عنصر شكل دھندۀ بافت ملی است . بناّ استعمال كلمۀ

دیگری بجای آن باید مشمول اشد مجازات باشد 
جریدۀ "امید" در جای دیگر از نوشتۀ خود منكر ظھور ارواح خبیثھ در فكر و ذكر برخی افغان ھا است . از وی باید سوال كرد كھ : بی
باوری ذات البینی افغانھا كھ در بدترین حالت جریدۀ امید آنھا را بدو فرقۀ متخاصم "افغان" و "افغانستانی" تقسیم كرده است، وابستگی بھ

كشور ھای خارجی ، برادركشی ناشی از جنگ ھای داخلی و باالخره تالش در جھت نابودی ھویت ملی و ھزاران كرم و كنۀ دیگر راكھ بنیاد
ھستی مارا تخریب كرده راھی است و بسیاری از آنھا در البالی جریدۀ "امید" النھ كرده است ، اگر در ردیف ارواح خبیثھ حساب نكنیم ، پس
چھ نامی برآن میتوان گذاشت ؟ انكار از موضوعی بھ این وضاحت میتواند فقط یك عامل داشتھ باشد : استقبال از نابسامانی ھای فعلی ، الاقل

بھ قصد ادامۀ فعالیت ھای تخریب كارانۀ مطبوعاتی .
من بھ این نظر آقای كوشان موافقم كھ مسائل ملی باید درمطبوعات مطرح شود ، تا زمینۀ ذھنی اتخاذ تصمیم در مورد ، در سطح كشوری

فراھم گردد، اما بشرطیكھ : موضوعاتیكھ بھ ھویت ملی ارتباط میگیردو امكان افزایش نفاق و شقاق از طرح آن موجود باشد، مثال
موصوع"افغان" و"افغانستانی"، در حالت صلح، ثبات سیاسی، موجودیت ارگان ھای ذیصالح تصمیم گیری در سطح مملكت، در فضائیكھ

تشنجات عصبی فغلی فروكش كند، طرح شود. موضوع بیشتر ممثل اتصال ھا باشد نھ انفصال ھا.
بناّ آقای قوی كوشان در اوضاع فعلی، در طرح شتاب آلود موضوعاتیكھ بھ زندگی ملی ارتباط میگیرد و موجب تولید حساسیت ھای قومی

میگردد، نمیتواند. . . ادامھ دارد. بر ادامھ در شایان کلیک کنید
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لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 27.10.2018
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افغانستان گلستان اقوام
 

قسمت چھل و سوم 
گلـباغ نیاکـان

از انجینر فضل احمد افغان
 

کانادا، 30 نوامبر 2005
 

سرزمین آریانا، خراسان و ابدالی کھ باالخره در ربع اخیر قرن نزدھم میالدی با کشیدن خط سیاِه دیورند و تثبیت غیر عادالنۀ سرحدات شمالی
با روسیۀ تزاری در حدود اربعۀ امروزی بھ ما بھ میراث مانده، من آنرا گلباغ نیاکان و یا مادر وطن مینامم. این گلباغ کھ با کوه ھای شامخ،
دره ھا و سطوح مرتفع زیبا، دریاھای خروشان و وادی ھای سرسبز، ھوای گوارا و مھمان نوازی آن با سرازیر شدن سیاحین و استقبال گرم
افغانی از آنھا شھرت جھانی کسب نموده بود. از استقرار سلطنت احمد شاِه ابدالی (1747) میالدی بھ نام افغانستان و قطعات و باغچھ ھای

مختلفـش کھ متشکل از گل ھای متنوع با رنگھای مرغوب، عطر ھای دلکش، قد و قامت ھای زیبای بخصوص خود با یکدیگر وصل و گلھای
آن با ھم گره خورده بودند، بھ نام افغان یاد میشوند.

بلی این سرزمیِن را رادمردان، تحت سرپرستی باغبانان اصیل از آزادی، استقالل، حاکمیت ملی و ارضیش الی آخرین رمق حیات حراست و
نگھبانی میکردند. اما با تأسف بھ مرور زمان تعدادی از باغبانان ناخلف کھ آب از دریای اغیار می نوشیدند، با خوشخدمتی برای باداران
خارجی خود اجازه دادند کھ تخمھای زھرآگین را در باغچھ ھای زیبای شان پاشیده، نھ تنھا گلھای مرغوب و معطر افغانی را خشکیده و

مضمحل سازند، بلکھ برای شان اجازه داده شد کھ با وارد نمودن طوفانھای سیاه و تاریک دیوارھا و باغچھ ھای آنرا ویران و گلباغی را کھ
نیاکان برایشان بھ میراث مانده بودند، ناجوانمردانھ یکسره بھ دشمنان تسلیم و توسط خونخواران و دھشت افگنان (تروریستان) کھ نھ مسلمان و

نھ افغان بودند، با دریدن قلب و بھ یغما بردن ھست و بود مادر وطن بھ ماتمسرا و جھنم تبدیل و باردوش جھانیان نیز سازند و تعدادی از
گلھای زیبا را کھ توسط باغبانان اصیل با صرف ملیون ھا دالر در داخل و خارج برای باغبانی آیندۀ گلباغ نیاکان تربیھ شده بودند، در

طوفانھای روزگار پیچانیده با تخمھ ھای شان در نقاط مختلف دنیا پاشیدند کھ در نتیجھ در ھر کنج و کنار جھان گلباغچھ ھایی با رنگھای
متنوع از باغچھ ھای گلباغ نیاکان را بھ نام گلباغچھ ھای افغانی اساس گذاری و مجبور بھ تغذی از منابع اغیار نمودند. 

با آنھم دشمنان سوگند خورده را قرار نگرفتھ، تعدادی دیگری از گلھای ھرزۀ بھ نام این و آن از گلباغچھ ھای نو تشکیل جال وطن را در
مزارع خود تحت تربیھ گرفتھ و در مواقع مختلف برای رسیدن بھ اھداف شوم شان بھ نام باغبانھا استخدام و سرنوشت گلباغ نیاکان را بدست
شان دادند و بھ نام ھای مختلف زھر را در عوض غذا بین گلھا پاشیدند تا رنگ اصلی شان را کھ عبارت از ھویت افغانی شان است، بھ نام

ھای دیگر محو و بھ تدریج عالیق افغانی شانرا کھ با افغانستان عزیز است بکلی قطع و ھر چھ دشمنان را آرزو باشد عمل نمایند.
بھ این معنی کھ داس ھا و قیچی ھا را بدست باغبانان ناخلف، فریب خورده و ازخودکش بیگانھ پرست سپردند کھ خود ریشھ ھای گلھای اصیل

گلباغی را کھ از نیاکان بھ میراث برده بودند و حراست آن از.... ادامھ دارد برای مطالعۀ کامل این مطلب بر (ادامھ) در پایان کلیک کنید

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 24.10.2018
 

افغانستان گلستان اقوام
 

قسمت چھل و دوم
 

چھار ھزار سال است کھ افغانھا در متن و بطن افغانستان زندگی میکنند،
مگر تا کنون از باشندگان بومی کشور شمرده نمیشوند، چـرا؟

از محمد اعظم سیستانی
 

در مقالۀ "افغانھا یھودی اند یا آریائی؟" با ارائھ اسناد و شواھد معتبر کتبی بھ اثبات رسانده شد کھ افغان ھا، بخشی از خانوادۀ ھند و اروپائی و
بھ طور مشخص آریائی اند و با بنی اسرائیل ھیچگونھ پیوند اتنیکی و زبانی ندارند و نظریۀ یھودی بودن افغان ھا، یک افسانۀ پوچ و فاقد

اعتبار است. 
اکنون می خواھم روی یکی دو نکتۀ دیگر از نوشتۀ آقای محتاط، در"تاریخ تحلیلی افغانستان" مکث کنم کھ آقای بشیر مؤمن، ضمن نقدی بر

آن کتاب، مطلب ذیل را از پاورقی صفحھ ٩٦ آن نقل و مورد تبصره قرار داده است: 
"... تحریک اسالمی طالبان مجسمھ ھای کوه پیکر بودای بامیان را تخریب می کنند. این حرکت دال بھ غربت فرھنگی محیط اجتماعیست کھ

طالبان بھ مثابۀ ارمغان آن ظھور کرده اند و رسالت دارند تا ریشھ ھای فرھنگی باستان این سر زمین را کھ بخش ارزشمند فرھنگ جھانی
است از بیخ و بن بر کنند تا بھ فکر خام شان دالیل اثبات تأریخی ھویت باشندگان اصیل و بومی غیر اوغان این خطھ را دچار ابھام و اخالل

کنند".
من تبصرۀ آقای مؤمن را در جایش می گذارم، ولی یادآور دو نکتھ می شوم: اول اینکھ آقای محتاط طعنھ زنان اشاره بھ غربت فرھنگی محیط

اجتماعی طالبان می کند، زیرا کھ طالبان بھ جامعھ پشتون نسبت دارند. بایستی در بارۀ محیط اجتماعی پشتون ھا یادآور شد کھ، بخش عمدۀ
ذخایر ھنری و فرھنگی بھ دست آمده در افغانستان، از مناطقی کشف و بھ جھان علم باستان شناسی عرضھ شده کھ در قلمرو زیست پشتون ھا
قرار دارد، مانند آثار ھنری بودیزم در ھدۀ جالل آباد و کشف خزانۀ "میرزکھ" در پکتیا شامل ھزاران اثر قیمتدار تأریخی از قبیل: مجسمھ ھا،

ظروف نقره ئی و طالئی و زیورات و جواھرات نھ یکی و نھ دوتا و ده تا، بلکھ بھ ده ھا و صدھا کیلوگرام از آنجا ھا تا کنون کشف شده
است، اما از درۀ پنجشیر(کھ بھ زعم آقای محتاط دچار فقر فرھنگی نیست؟) تا کنون یک اثر کاشی و یک تیکر کاللی کھ ساختھ دست آدمی

باشد، از زیر خاک بھ دست نیامده است. وجود این ھمھ آثار گران بھای ھنری و فرھنگی در محیط اجتماعی پشتون ھا مربوط بھ قبل از اسالم
و متعلق بھ پیروان آئین ھای بودائی و برھمنی است، کھ اقالً پیشینۀ دو ھزار سالھ دارند، مگر با آمدن اسالم دیگر روزنھ ھای ھنر مجسمھ

سازی و پیکر تراشی در معابد و حتی بر روی فلزات ظریفھ ھم برای کسانی کھ بھ دین اسالم گردن نھاده بودند بستھ گردید و آن ھنرھا
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مردود پنداشتھ شد.
در مورد تخریب مجسمھ ھای بودا توسط طالبان، روشنفکران پشتون تبار کمتر از روشنفکران سایر اقوام متاثر نشده اند، گناه فرھنگ ستیزی
یک گروه متحجر بنیادگرای اسالمی را نباید برگردن ھمھ قوم شریف پشتون انداخت. وحشت و دھشت و تجاوز بھ مال و منال و ناموس مردم

و بخصوص تجاوز بھ ناموس مردم شریف محلۀ افشار کابل توسط شورای نظار جمعیت اسالمی و غارت آثار موزیم کابل و آرشیف ملی
توسط تفنگداران شورای نظار، را مردم کابل از نزدیک شاھد بوده اند و ھنوز شاھدانی وجود دارند کھ فروش آثار موزیم ملی را توسط
شورای نظار برای خریداران خارجی ترجمانی می کرده اند و خوشبختانھ یکی از این شاھد زنده خود از دلباختگان فرھنگ دیرین پای

افغانستان است کھ مصروف نوشتن و افشای جنایات نابخشودنی شورای نظار در برخورد با نابودی و غارت آثار موزیم ملی بھ جھانیان است.
ولی قسماً خبر این غارت ھای فرھنگی از طریق ھفتھ نامھ "امید" و اخبار "وفا" و سایر رسانھ ھای گروھی در ھمان زمان حاکمیت برھان

الدین ربانی بھ نشر رسیده اند. آیا این کار ھا را باید، نتیجۀ بی فرھنگی قوم شریف تاجیک دانست، یا منوط بھ یک گروه خاص از قوم تاجیک
کھ بر مسند قدرت تکیھ زده بودند؟ 

دوم اینکھ، منظور از باشندگان اصیل و بومی این کشور کی ھا استند؟ . . . . ادامھ دارد. بر لدلمھ در شایان کلیل کنید
 
 
 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 21.10.2018
افغانستان گلستان اقوام

قسمت چھل و یکم بخش سوم
رسالھ ای در «سخن شناسی»

بھ عنوان دوکتورپرویز بی وقوف
از داکترخلیل هللا ھاشمیان

 
اکنون برمیگردیم بھ ادعای دیگرآقای پرویزکھ میگوید: «... حکام قبیلھ گرا بوده کھ زبان پارسی افغانستان را "دری افغانی" ساختند و

خواستند درمرزھای سیاسی افغانستان بخشکانند.» 
برای معلومات آقای پرویزخاطرنشان میشود کھ کلمۀ "فارسی" بھ اصطالح ایرانیھا "مال" کشور فارس است. نام تاریخی ایران کنونی "فارس"
بود ونام زبان آن با ایزداد "ی" نسبی (فارسی) شد. فرانسویھا کلمۀ فارس را "پغس" و انگلیسھا "پرشیا" تلفظ کردند وازدوصد سال بھ اینطرف

درکتابھای خود " فارسی " را زبان این منطقھ (بھ شمول افغانستان، تاجیکستان وغیره) خوانده، کشورما را جزء "فالت ایران" دانستھ و بھ
فامیل زبانھای این منطقھ کھ بایست (ھندواروپائی) خوانده میشد، تاپۀ (ھند و ایرانی) را زدند. دانشمندان ایران معترفند ودرکتابھای چاپ ایران

درج وثبت شده کھ منشاء زبان دری آن قسمت خراسان باستان است کھ امروزافغانستان نامیده میشود واین زبان از افغانستان بھ کشورفارس
رفتھ و زبانھای بومی کشورفارس را مغلوب کرده ودرآن دیار زبان عام شده است. 

درسفرنامۀ ناصرخسروقبادیانی بلخی آمده کھ شاعری درعراق (نام شھرکی درایران است کھ "اراک" تلفظ میشود) شعری را برای اصالح
نزد ناصرخسرو آورد واو کلمات زبان بومی راازآن شعردور ساختھ آنرا "خالص دری" ساخت. ھکذا بھ ھنگام تسخیر شھرھای نیشاپور،
ری، گرگان وھمدان وکرمان درعھد سلطان غزنھ، اگرچھ زبان دری مسلط شده بود، اما زبان بومی آن منطقھ کھ غیر اززبان دری بوده،

ھنوز وجود داشتھ است. درتاریخ بیھقی ازقرن پنجم ھجری درباب وسعت وساحۀ جغرافیائی قلمرو محمود درنامھ ای بھ عنوان سلطان مسعود
ضمن ابالغ مرگ پدرش آمده است کھ «بزودی بباید آمد تا کارُملک رانظام داده اید کھ نھ ُخرد والیتی است خراسان وھندوستان وسند

ونیمروز وخوارزم...» (ص. 21)
 

فردوسی دروصف سلطان محمود غزنوی گفتھ است:
 

شھنشاه ایران وزابلستان
زقنوچ تا مرز کابلستان

ودرجای دیگر دروصف سلطان غزنھ میگوید:
 

یکی گفت این شاه رومست و ھند + + ز قـنـوچ تـا پیش دریــای سند
بـھ ایـران و تــوران ورا بنـده اند + + بھ رای و بھ فرمـان او زنده اند

جـھـانــدار محـمـود، شـاه بزرگ + + بھ آبشخورآرد ھمی میش و گرگ
ز کشمیر تـا پیش دریــــای چیـن + + بـرو شھـریـاران کنند آفـــرین

بھ ایران ھمھ خوبی از داد اوست + + کجا ھست مردم، ھمھ یاد اوست
 

مالحظھ میفرمائید کھ فردوسی سلطان محمود را "شھنشاۀ ایران" خدای "ایران وتوران" و دادگر "ایران" خوانده، اما سعدی وحافظ پادشاھان
فارس را "پادشاه ایران" نخوانده اند! در شاھنامھ، "ایران" بھ تکرار خطۀ تحت تسلط محمود خوانده شده و حدود جغرافیائی این خطھ کامآل

معلوم بود واست کھ 80 فیصد ایران امروزی رادربرنداشتھ، ولی 80 فیصد افغانستان امروزی را دربرداشتھ است. ادامھ دارد (بر کلمۀ
[[ادامھ ]] بھ رنگ سبز در پایان کلیک کنید)

 
 
 

لینک مرتبط...
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اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 17.10.2018
افغانستان گلستان اقوام

 
قسمت چھل و یکم

بخش دوم
رسالھ ای در «سخن شناسی»

بھ عنوان دوکتورپرویز بی وقوف
از داکترخلیل هللا ھاشمیان

سابق استاد پوھن�ی ادبیات پوھنتون کابل
 

انگلیس ھا بھ ھندوستان رسیدند وبھ تدریج با زبانھای این کشورآشنا شدند. زبانشناسان انگلیس بھ مطالعۀ سنسکریت وزبانھای مولود ازآن
پرداختند. سرود ھای «ریگ وید» کھ قدیمترین اثرآریائی درزبان سنسکریت میباشد، اززاویۀ زبانشناسی تاریخی ومقایسی درھندوستان

مطالعھ شد. درین سرود ھا نام وخصوصیات ومحل زندگی قومی بھ نام «پکھت» چندبارذکرشده وقوم "پکھت" یکی از برازنده ترین پیروان
کیش مقدس شناختھ شده است. مردم آریائی بھ خط و سواد آشنائی نداشتند. سرود ھای "رگ وید" حدود دوھزار سال بعدازسرودن آن ھا

درھندوستان بھ خط وزبان سنسکریت نوشتھ شده است.
 

قوم "پکھت"، "پکھتا"، "پکتھا" بھ سھ تلفظ مختلف در(ریگ وید) شناختھ شده است. این قوم درآنوقت دردوطرف سلسلھ کوه ھای سلیمان تاکوه
ھای غور سکونت داشت. در "ریگ وید" آمده کھ "قوم پکھت درمحاربۀ ده پادشاه آریائی کھ بھ کناردریای (راوی) بھ وقوع پیوستھ بود،

شرکت ورزیده بود. " بھ قول (ھیلی برانت) مورخ ومحقق درزبان وفرھنگ سنسکریت، " دراراکوشیا (قندھار) قبیلھ ای سکونت داشت کھ
شاه "واسودیوا" فرمانروای آن بود واین قبیلھ تحت قیادت خلف او، یعنی "سوداس"، دامنۀ فتوحات خود را تا وادی اندیس وسیع ساخت و

کارنامھ ھای جنگی "واسودیوا" بھ طورافسانھ یاد میشد. درتحول کلمۀ "پکھت" بھ "پشتو" و "پشتنھ" توضیحی ازلحاظ زبانشناسی الزم می افتد
کھ عامۀ مردم ازآن معلومات ندارند. این توضیح سھ رخ دارد ومن ھریک را بھ طورفشرده گزارش میدھم:

 
اول - زبانشناسان اروپائی بعد ازمطالعھ وشناخت زبان سنسکریت، ھنگامیکھ با کشورھای افغانستان و ایران درتماس آمدند وزبانھای این

منطقھ راتحت مطالعھ قراردادند ملتفت شدند کھ زبانھای فارسی وپشتووحداقل 20 زبان دیگر مروج درافغانستان ریشۀ مشترک داشتھ و
ازمادرزبان «اوستا» منشعب شده اند، معھذا با زبان سنسکریت خویشاوندی نزدیک وبا زبانھای اروپائی خویشاوندی دورتردارند.

 
دوم - زبانشناسان آثارموجود در (زند) و(پازند) را مطالعھ وآنچھ از «اوستا» میسربود مرور کردند وبااستفاده ازمعیارھای زبانشناسی ملتفت
شدند کھ اوستا وسنسکریت دوخواھرزبان منشعب ازمادرمشترک بوده، اما نشان واثری ازمادرزبان مشترک نمانده است. آلبتھ ایرانیھا مدعی

اند کھ اوستا منشعب از(فرس باستان) است ولی برای ادعای خود شواھد ومدارکء علمی ندارند، . . . ادامھ دارد
بقیھ مطلب را بھ کمک لینک آتی مطالعھ کنید..

 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 13.10.2018
ملک الشعراء محمد نسیم اسیر 

 
دودمان من!

 
در ھجوم ھشتصد «؟» کاندید ولسی جرگھ، تنھا در شھر کابل و سر بھ سر چسپاندن عکس ھا و شعار ھا کھ بھ مشکل می توان مرد و یا خانم

مورد پسند را انتخاب و برایش رأی داد، تنھا یک شعار، چشمگیر بھ نظر خورد و آن شعار «من افغان نیستم» بود کھ یکی از جوانان برای
کاندید شدن خود تعیین کرده است. 

طبعا این سؤال، مانند من برای ھمھ پیدا می شود کھ زندگانی در افغانستان و خدمت بھ مردم آن کھ ھمھ افغان ھستند، می شود غیر افغان را
در ولسی جرگھ رأی و راه داد؟؟؟

یادم آمد از درد خودم و منظومھ ای کھ پوره ھژده و نیم سال پیش در مورد دودمان خود در برابر سؤال یکی از بزرگان وطن، مقیم آلمان کھ
خدایش غریق رحمت کناد، سروده شده است. 

مرحومی از کسی جویای اصل و نسب و دودمان من شده بودند و من کھ بھ قید قسم بھ حقانیت، تا آن زمان اصالً فکر نکرده بودم کھ کی، از
کدام تبار و منسوب بھ کدام قوم و مذھب ھستم، با سربلند نوشتم کھ:

 
ھرکسی پرسد ز اصل و نسل و قوم و دودمانم

گو، چھ می پرسی ز قوم من، من از افغان ستانم
دودمان من بود "افغان" و این است افتخارم
من کھ "افغانـم"، بھ وهللا نیست فکر دودمانم

 
ادامھ دارد بر لینک پایان کلیک کنید

لینک مرتبط...
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اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرنسھ     تاریخ: 13.10.2018
قسمت چھل و یکم (بخش اول)
رسالھ ای در «سخن شناسی»

بعنوان
دوکتورپرویز بی وقوف

از داکترخلیل هللا ھاشمیان
 

صفحھ ای بھ قلم "دکتور پرویز کابلی" با فوتوی وی در انترنت (سایت آریایی) تحت عنوان «قلب واقعیتھای تاریخی و ھویت ملی در
افغانستان» ثبت شده است. این صفحۀ انترنت بھ چھار دلیل توجۀ مرا جلب کرد: 

یکی اینکھ برادر محترم ما ھویت کامل یعنی تخلص و مرجع ماموریت خود را افشاء نساختھ و از آنچھ افشاء شده، درجۀ علمی دکتورا دارند.
اسم شان پرویز است، اما گمان نمی رود تخلص شان (کابلی) باشد، بلکھ از کلمۀ کابلی محل سکونت شان در کابل استنباط می شود. فوتوی
شان در کاغذ، قسمت باالی آن خیره و قسمت پایان آن سیاه و غیر قابل شناخت چاپ شده کھ حتی ھمشھریان کابل شان از روی این تصویر

داکتر پرویز را نخواھند شناخت، تا چھ رسد بھ ما مردمی کھ 25 سال از وطن دور بوده ایم. 
بھ تصور من نام پرویز نیز شاید مستعار باشد. مقالۀ زیر بحث شان تا کنون در نشرات برون مرزی نشر نشده تا ھویت کامل شان میسر میشد،
اگر در جراید کابل نشر شده باشد، من خبر ندارم. لھذا داکتر صاحب را با ناصفتی "بی وقوف" ُچنُدک کندم تا خود را مطابق بھ واقعیت افشاء
کنند و ھرگاه چنین بکنند ناصفتی "بی وقوف" را با معذرت از نام شان حذف می کنم. شناخت ماموریت شان در کابل نیز ضروری ست، زیرا

شخصی با داشتن درجۀ دکتورا و مھارت نگارش بھ زبان دری و پشتیبانی از ایران و تسلط فرھنگی ایران کھ از مقالۀ شان مشھود است، یا
باید وزیر کابینھ و یا حد اقل معین کدام وزارتخانھ باشند و یا اینکھ خدا ناخواستھ از جملۀ پرچمی ھایی باشند کھ مورد اعتماد نبوده در کدام

گوشھ ای کابل یا در کدام گوشۀ اروپا خزیده اند.
دو، دگر، این بار اول است از یک ھموطن افغان خود نوشتھ ای تایپ شده (از روی انترنت) در چھار صفحھ بھ زبان دری می خوانم در

حالیکھ از ایران و کلمات ایرانی و تسلط فرھنگی ایران بھ شدت دفاع کرده، اما در نوشتۀ مقبول دری او بھ جز یک اصطالح یک کلمۀ ایرانی
نیافتم. البتھ مطالب مندرج در نوشتۀ شان خامی ھا و نارسائی ھا و تعصباتی دارد کھ درین مقالھ مطرح خواھند شد.

سھ دگر، در عنوان مقالۀ آقای پرویز " قلب واقعیت ھای تأریخی و ھویت ملی در افغانستان"، کلمۀ "قلب" بھ معنی سرچپھ ساختن، دگرگون
نمودن یا ناچلش ساختن، در مورد روش نگارش و طرز تفکر خود شان مشھود و صادق است، زیرا تمام دالیلی کھ آقای پرویز بھ دفاع از

ایران و بھ نفع تسلط فرھنگی ایران ارائھ نموده است، واقعیت ھای تأریخی و ھویت ملی کشور و زبان خود و مردم خود را سرچپھ و ناچلش
قرار داده و ھمھ دار و ندار افغان ھا را دو دستھ بھ ایران پیشکش نموده است. این روش غیر ملی در نگارش، از لحاظ سبک و طرز افاده و
استدالل، بسیار شباھت دارد بھ روش ھای داکتر ایرانی آقای سید مخدوم رھین قبل از وزیر شدن او ھنگامی کھ در امریکا بھ حیث مھاجر و

تبعۀ امریکا زندگی می کرد. خدا نکند کھ مقالۀ آقای پرویز زیر نظرداکتر ایرانی نوشتھ شده باشد!
چھار دگر، نوشتۀ آقای پرویز در برخی موارد آنقدر ناقص و خالی از معلومات ثقھ است کھ خوانندۀ وارد در چنین مسایل راجع بھ "دوکتور"
بودن شان مشکوک می شود. مثآل مادۀ 4، پاراگراف اخیر مقالۀ شان در بارۀ تغییر نام کشور فارس بھ ایران کھ من مقال و ایراد خود را از

ھمینجا آغاز می نمایم.
آقای دکتور پرویز در مادۀ 4 ، پاراگراف اخیر مقالۀ خود پیرامون تغییر نام کشور ایران از (فارس) بھ (ایران)، باالی مقالۀ آقای ولی احمد

نوری ایراد و انتقاد نموده، چنین نگاشتھ است:
تغییر نام فارس بھ ایران در سال 1957 میالدی توسط رضا شاه را آقای نوری بھ اشتباه ذکر نموده اند. شاه ایران از دولت افغانستان

استجواب نکرد بلکھ دولت وقت فارس از ملل متحد تقاضای تبدیل نام از فارس بھ ایران کرد. ملل متحد با در نظرداشت تأریخ کشور ما و حق
ملت افغانستان از دولت وقت سؤال کرد کھ آیا دولت افغانستان اجازه میدھد نام ایران کھ از مواریث مشترک ما بوده است بھ ایران تعلق بگیرد

یا نھ؟...
ھموطن گرامی آقای پرویز! نام کشور فارس در ماه جدی سال 1314 ھجری شمسی مطابق 1935 میالدی رسمآ بھ ایران تبدیل گردید کھ
اینک 70 سال از آن تاریخ می گذرد. [این مقالۀ مرحوم داکتر خلیل هللا ھاشمیان در جدی 1384 ھجری شمسی نوشتھ شده است. ولی احمد

نوری] تصورنمیکنم شخصی باادعای داشتن "دوکتور" و وارد بھ تاریخ ادب وفرھنگ منطقھ، اینقدر بی معلومات باشد! اگر پاراگراف
اخیرمقالۀ تانرا شخص دیگری نوشتھ و شما بدون دقت و تأمل آنرا پسندیده اید، لقب "دوکتور" متقاضی چنین طرزالعمل نمی باشد.

منشور ملل متحد در ختم جنگ جھانی دوم..... ادامھ دارد
 
 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 24.09.2018
افغانستان گلستان اقوام

 
قسمت چـھـلـم

رِد ادعاھای ُسست بنیاِد یک داکتر
از دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی 

7 سپتمبر 2005
 

ھموطن ارجمندی بھ نام "دوکتور پرویز(کابلی)" مضمونی را در سایت آریائی نشر کرده، زیر ُعنوان "قلب واقعیتھای تاریخی و ھویِت ملی
در افغانستان". وی ضمن این، کھ در مورد زبان دری/فارسی داِد سخندانی داده، رخِ سخِن خود را متوجِھ دو نویسندۀ محترم – جناب ولی

احمد نوری و جناب داکتر روستار تره کی – ھم ساختھ و بھ اصطالح اخِ دِل خود را از ایشان میکشد.

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_41_1.pdf


آنچھ از مطالعۀ این مقالھ در نگاِه اول بھ چشم میخورد، این است، کھ نویسنده بھ دفاع از زبان مادری خود؛ یعنی دری بر خاستھ، در حالی،
کھ خود این زبان شیرین و نمکین را ھنوز درست نیاموختھ است. از ھمین رو بحِث خود را از دانش درّیِ جناِب پرویز کابلی می آغازم.

گفتم، کھ جناب داکتر، زبان دری/فارسی را درست یاد نگرفتھ است؛ اینک مثالھائی از مقالۀ شان می آرم :
 

ــ اغالط امالئی :
کلمات "ُمحابا، ھذیان، سرمایھ گذاری، طبیعی، مذبوحانھ، مواریث، ُشبھھ، ُخرد، گنجھ ئی، اتریش، توتو و غیرھم" ھمین طور نوشتھ میشوند،
و نھ آن قسمی، کھ جناب داکتر آورده اند(مھابا، ھزیان، سرمایھ گزاری، طبعی، مزبوحانھ، موارث، شبھ، خورد، گنجوی، اطریش، طوطو و

غیره). 
داکتر صاحب آیۀ مبارکھ ای از سورۀ عنکبوت را، کھ " اِنَاَوَھَن البُیُوِت لَبَیُت العَنَکـبُوت" (سست ترین خانھ (سست تریِن خانھ ھا) خانۀ

جوالست) است، نیز غلط نوشتھ اند. "تا نشاِن سم اسبت گم کند" درست است و نھ چنان، کھ شما نوشتھ اید (...اسب ات گم کند)
 

ــ اغالط دستوری :
در زبان دری/فارسی "معدود" ھمیشھ مفرد است ــ نمیدانم، کھ جناب عالی "معدود" را از نگاِه دستور زبان میدانند، یا نی؟؟؟ ــ یعنی "سھ

کشور" میگوئیم و نھ این، کھ بگوئیم "سھ کشورھا"؛ چنان، کھ داکتر صاحب در مقالۀ خود نوشتھ اند.
ــ اغالط ذھنی و منطقی :

نوشتھ اید: "در زمان ظاھر شاه، داشتن ماشین تایپ برای نوشتنن تا سالھای..." و یا "متروی زیر زمینی". این طرز تلقی مانندۀ آن است، کھ
بگوئیـم "عینِک چشم" یا "نمِک شور" یا "جراِب پای" یا "آِب تر" اما آقای داکتر پرویز؛ ھمان طوری، کھ "عینک" فقط برای چشم است و

"نمک" ھمیشھ شور است و "جراب" فقط برای پای است و "آب" ھمیشھ "تر" است، بھ ھمان صورت "ماشین تایپ" ھمیشھ و فقط و فقط برای
"نوشتن" بھ کار رود و "مترو" تنھا بھ "ریِل زیرزمینی" اطالق گردد. من تا حال . . . ادامھ دارد

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 19.09.2018
 

افغانستان گلستان اقوام
قسمت سی و نھم

اراجیف تکراری شخصی بھ نام پرویز کابلی
چندی قبل در وبسایت آریایی، در صفحۀ انترنت بھ نوشتۀ بی سر و بی پایی بر خوردم كھ ھمھ اراجیف و اكاذیب و تكرار مكررات ھمان

جنفگ گفتن ھای شماری از "افغانستانی" ھاست.
این نوشتھ بھ اندازه ای مغرضانھ و دور از عفت قلم است كھ بھ فحوای اینكھ «جواب احمقان باشد خموشی» نبایستی بھ آن پاسخ داد. ولی از

بیم آنكھ چنین نوشتھ ھای فتنھ انگیز اذھان جوانان ما را بھ بیراھھ بكشد، بھ حكم اجبار، باید الاقل بر چند نكتۀ آن انگشت گذاشت و روشنی
انداخت.

پیش از آنكھ بھ تفصیل این نكات بھ جواب این "افغانستانی" بپردارم باید بھ عرض برسانم كھ وقتی من این نوشتۀ دور از ھمھ آداب و اخالق
را خواندم بھ فكر بیتی از نویسندۀ دانشمند جناب آقای سراج الدین وھاج شدم کھ در شمارۀ (٦١) مجلۀ وزین «درِد دل افغان» جون ٢٠٠٥

نوشتھ اند.
 

ای صاحب فضایل، درین غریبھ منزل
داكتر شدن چھ آسان، آدم شدن چھ مشكل

 
ھمچنین میخواھم نخست دو موضوع را با نویسندۀ این اكاذیب مطرح نمایم.

ایشان مقالھ ای بھ اصطالح ـ قلب واقعیت ھای تاریخی و ھویت ملی ـ خود را با این دو بیت شروع می كنند:
 

خـدا آن ملتی را سروری داد
بھ آن ملت سر و كاری ندارد

 
كھ تقدیرش بھ دست خویش بنوشت

كھ دھقانـش برای دیگـران كشت
 

می خواھم از این ھموطن خود بپرسم: . . . . ادامھ دارد [برای مطالعھ باالی ادامھ کلیک کنید]
 
 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 12.09.2018
ولی احمد نوری

 
افغانستان گلستان اقوام
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قسمت سی و ھفتم
 
 

جوابی بھ جناب «علی قربانزی»
نوشتۀ دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی 

برلین، 29 دسمبر 2005
باید تذکر بدھم، کھ عنوان اصلّیِ مقالھ ھیئت دگری داشت و من آن را نسبت ملحوظاتی چند، این طور دور دادم.

وقتی بحث روی کلمات "افغان" و "افغانی" و "افغانستانی" داغ گردید و "افغانستانی ـ پسندان" در تمام جبھات شکست خورده در تنگنا قرار
گرفتند، بھ ھر وسیلھ ای دست بردند و خواستند این اصطالح نامیمون، بی منطق، تفرقھ افگن و ... را بھ شکلی از اشکال و بھ نحوی از انحاء

توجیھ کنند. اینان، کھ سر از پای گم کرده بودند، ھر کدام و دستھ ای برداشت دیگری را از اصطالح "افغانستانى" ارائھ نمودند. آنانی، کھ
نخواستند در زمرۀ "افغانستانی ـ پسندان" قلمداد گردند، زیر نامھای مستعار، مضامینی نوشتند و از طرق مختلف در معرض مطالعۀ افغانان

سراسر جھان قرار دادند. جریدۀ امید، کھ پناھگاه و مخفیگاِه این گروه بود و است، مضامین فراوانی را بھ طرفداری ازین اصطالح
غیرقانونی، نامشروع و حرامزاده، اشاعھ داد. اشخاصی، کھ خود را زیر نام مستعار، پنھان ساختھ بودند، میتوانستند بھ جرأت تمام و با

جسارتی در حّدِ چشم سفیدی، در دفاع ازین کلمۀ نامقدس، اظھار نظر کنند. (شخص موھـومی بھ نام «عبدهللا رھا» از ھمین قبیل بود، کھ
اینک ماھھاست ُرخ نشان نمیدھد؛ گوئی چنان کری خورده است، کھ دیگر اصالً ُرخ نمیشود. قسمی، کھ بعدھا نمایان گشت، "عبدهللا رھا" یکی

نامھای مستعاِر "قوی قوشان"، مدیر مسؤول جریدۀ نفاق انداز "امید" است!!!)
بعض ازین نقاب پوشان، در لباس "ثالث بالخیر" از جایگاه سیل بین (سیربین) و گویا بیطرف، نوشتھ ھائی را برون دادند و جالب است، کھ

اکثر این مقاالت از سنگر و پایگاه اصلی ایشان؛ یعنی "جریدۀ امید" نشر گردید و میگردد. باید بھ تأکید بگویم، کھ جریدۀ امید در شمارۀ 677
خود رسماً اعالن کرده بود، کھ بحث "افغان" ــ "افغانستانی" را در آن ھفتھ نامھ، خاتمھ یافتھ تلقی میکند(یادداشت مدیر، بھ قلم جناب محمد

قوی کوشان، ناشر و مدیر امید). از آن زمان تاکنون مقاالت بی شمار "افغانستانی ـ پسندان" را نشر کرده، اما مقاالتی را، کھ این اصطالح را
با سوتۀ قانون و منطق، سرکوب میکند، مجال نشر نمیدھد. مقاالت متعددی، کھ ازین قلم درین رشتھ و در مورد بھ اصطالح امید "لغات ناب"
نوشتھ شده و تقدیم امید گردیده، ھیچ کدام اجازۀ اشاعھ نیافت. مجبورم بگویم، کھ جریدۀ امید، عھدشکن و "کِر نقع و نقص" است. یعنی چیزی

را، کھ بھ نفعش باشد، میشنود و نشر میکند، اما آنچھ را، کھ بھ نقصش تمام گردد، نھ میشنود و نھ چاپ میکند. چشم کابلیان را صدقھ، کھ
برای بیان نازکی ھا، چھ ترکیبات رسائی را وضع کرده اند. "کر نفع و نقص" نیز از ھمان اصطالحاتی ست، کھ. . . ادامھ دارد

 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 12.09.2018
افغانستان کلستان اقوام

 
قسمت سی و ششم

 
واژۀ "افغانستانی" و سابقۀ كاربرد آن

از میر عبدالواحد سادات
 
 

آنچھ در سطور آتی میخواھم بھ بیان آن بپردازم، كدام بحث اكادمیك و یا پژوھش ژرفی نیست، بلكھ توضیحی است بر مقاالت متعدد و
گوناگون كھ پیرامون واژه ھای "افغان"، "افغانی"، و "افغانستانی" بھ قلم ھموطنان گرامی در ھفتھ نامۀ وزین امید بھ نشر رسیده و یك ھموطن

محترم ما ھم (استعمال و كاربرد واژۀ "افغانستانی" را جرم شمرده اند)، و بسا ھموطنان در دفاع و یا رد این پندار مقاالتی نوشتھ اند و در
حقیقت این جرم گفتن، عاملی شده است بھ بحث ھای روشنفكرانۀ دانشمندان و قلم بدستان كشور.

در نوشتھ ھای یاد شده از طرف مخالفان و مؤیدان بدون در نظر داشت اینكھ آیا كاربرد واژۀ " افغانستانی" جرم است و یا نیست؟ در تاریخ
پیدایش این واژه تقریباً بھ این نتیجھ رسیده اند كھ از كاربرد و عمر آن بیش از بیست سال نمی گذرد و برخی ھموطنان محترم آنرا ابتكار

نشریھ ھای حزب وحدت اسالمی افغانستان در ایران و یا ایرانی ھا دانستھ اند.
اما نگارندۀ این سطور عقیده بھ این دارد كھ عمر این واژه بیشتر ازین است و برای اثبات این ادعای خویش دو دلیل ذیل را یاد آور می شوم،

شاید بكار پژوھشگران آید و یا آنانی كھ آنرا ابتكار نویسندگان نشریھ ھای حزب وحدت اسالمی افغانستان و یا ایرانی ھا میدانند، در حرف
ھای خویش تجدید نظر نمایند.

١- با آثار و نام نامی دانشمند بزرگ وطن داكتر عنایت هللا ابالغ اكثر ھموطنان عزیز، بھ ویژه آنانی كھ از چھل سال باالتر عمر دارند آشنایی
داشتھ باشند و از شخصیت علمی شان ھم آگاه. داكتر ابالغ كھ خداوند عمر دراز و با بركت نصیبش كناد! فرزند برومند مولوی صاحب قلعۀ

بلند اند و بھ عشیرۀ صافی مربوط میشوند و برادر دیگر شان، نویسندۀ مبارز و بزرگ شادروان فضل من هللا فضلی بود. داكتر عنایت هللا
ابالغ ماستری و داكتری خویش را از دانشگاه مشھور االزھر قاھره بدست آورده اند و با نگارش كتابی در مورد زندگی و آرای كالمی امام

اعظم ابو حنیفھ، سند ماستری خود را از آن دانشگاه مشھور اخذ كرده اند.
كتاب شان بھ نام (امام اعظم ابو حنیفھ رح و افكار او) سالھا قبل در قاھره بھ زبان عربی و در كابل بوسیلۀ برادرشان بھ فارسی ترجمھ و

چاپ شده است. نكتۀ شاھد من درین جا، جمالت پایانی مقدمۀ كتاب یاد شده است. داكتر ابالغ مقدمۀ كتاب شان را با این دعا خاتمھ میدھند كھ
: " وھوحسبی و نعم الوكیل، نعم المولی و نعم النصیر و صلی هللا علی سیدنا محمد و آلھ و صحبھ و سلم". سپس محلی كھ كتاب یا مقدمھ را

نبشتھ اند، چنین معرفی میدارد: قاھره – المعادی.
قابل یاد آوری است كھ المعادی محلۀ مشھور و نسبتاً، جدید در شھر تاریخی قاھره است كھ نگارنده آن محلھ را زیارت نموده است. سپس

استاد ابالغ زمانیكھ مقدمۀ كتابش را نبشتھ، چنین تذكر میدھد: جون ١٩٦٦م مطابق صفر المظفر ١٣٨٧ ھـ ق، نویسنده بعد از ذكر تاریخ ،
خودش را معرفی میكند: عنایت هللا – افغانستانی.

چون ما اكنون در آخرین ماه سال ١٤٢٣ ھـ ق، قرا داریم، بناًء از نگارش این مقدمھ ٣٩ سال سپری شده است كھ استاد ابالغ خود را، خود
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افغانستانی نبشتھ است و در متن عربی چاپ قاھره و ترجمۀ فارسی ھردو، ھمین واژۀ افغانستانی بكار برده شده است. و حزب وحدت اسالمی
افغانستان ھم سالھا بعد از آن تأسیس شده است.

٢- كتابی است بھ نام "پھ خارج كی پ�تو خپرونكی" بھ قلم آقای عبدالرحیم �دران. كتاب یاد شده پژوھشی است در مورد زندگینامھ و آرای
پژوھشگران خارجی در مورد زبان پ�تو. این كتاب در سال ١٣٥٣ خورشیدی بھ مناسبت سیمینار بایزید روشان از طرف پ�تو تولنھ در ٩٤
صفحھ بھ اضافۀ شش صفحھ مقدمھ از طرف شادروان محمد صدیق روھی رئیس پ�تو تولنھ و محقق محمد اكبر معتمد، مدیرعمومی نشرات

پ�تو تولنھ و شخص مؤلف نگارش یافتھ است. و در باالی كتاب. . . ادامھ دارد
 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 07.09.2018
ولی احمد نوری

 
افغانستان گلستان اقوام

قسمت سی و پنجم
 

موجودیت افغانستان در گرو وحدت ملی آن است
از میر عبدالواحد سادات

 
شعر

تبعیض چرا؟ فرق ز چھ؟ بھر چھ كینھ؟
آخر ھمھ، یك ملت و یك رشتھ و پودیم

زمان فیروز
 

یادداشت ناشر:
این سایت درمسایل مربوط بھ حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، وحدت ملی کشور و حفظ نام افغان و افغانستان با نویسنده محترم نظر موافق دارد

اما در مسایل مربوط حزبی و عقیدوی ایشان نظر سایت کامالٌ متفاوت بوده و با ایشان ھم عقیده نمی باشد.
این مقالھ کھ با محتوای استوار خود، مشت محکمی بدھـن "تجزیھ طلبان افغانستانی" میکوبد، از سایت "تول افغان" اقـتباس گردیده و بعد از

پیرایش ادبی (اصالح نگارش و اصالح اشعار مندرجھ در آن) ذریعۀ اشخاص ذیصالح، در کتاب "افغانستان کلستان اقوام" بھ دسترس و
مطالعۀ وطنداران عزیز الوجود، قرار میگیرد. 

 
دلتھ ھر�وک چې اوسیږی یو افغان دی تور او سـپین پیدا کول ملی تاوان دی

لوی ھیواد بھ پھ ملی وحدت جوړیږی دا زمـونـږه عـقـیـده دا مـو ایمـان دی
 

"ملنگ جان"
از آنجائی کھ درین نبشتھ صحبت از جوانب مختلف وحدت ملی است، لذا جملھ وخشورانۀ فوق کھ بھ گمانم بھ "اعلیحضرت امان هللا خان
غازی" این شاخصترین چھرۀ نو گرایی و یکی ازبھترین سمبول ھای وحدت ملی افغانستان تعلق دارد منحیث عنوان برگزیده شده است.
این قلم کھ خودرا متعلق بھ" نسل قرضدار از وطن ومردم" میداند، کمتر جراًت نوشتن را مینماید، اما ازچندی باینطرف عده ای ازافراد

دراینجا وآنجا، ازین طرف وآنطرف بی رحمانھ اما آگاھانھ وھدفـمند درجھت داغ ساختن و دامن زدن بھ مسائل ملی، سمتی و قومی تالش
مینمایند، شجره کشی نموده، تاریخ میتراشند ونیش قلم را با "زھر قومیت" و "عصبیت قومی" ملوث ساختھ و بر پیکر مجروح وحدت ملی، کھ

ھست ونیست افغانستان عزیز در گرو آن است فـرو میبرند وبر زخم خونین مادروطن نمک می پاشند:
 

کشور من سخت بـیمار است آزارش مده
داغ ھا دارد نمک بر زخم آن کمتر فشان

 
لذا خواستم مسایلی را با ھموطنان عزیز در میان بگذارم و از اربابان قلم و صاحبان خرد تقاضا نمایم کھ:

بھ طور مشترک در مسیری حرکت نماییم وقلم بزنیم کھ مصالح و منافع وطن و مردم درآن مضمر بوده و بھ نفع وطن مقدس و مشترک ما
تمام شود. با خواندن مقالۀ مطول آقای بشیربغالنی قبالً " وزیر عدلیھ و لوی �ارنوال جمھوری دموکراتیک افغانستان" در سایت آریایی تحت

عنوان «آریانای باستان، خراسان پھناور و افغانستان پر آشوب» عرم من جزم گردید و با خود گفتم اکنون کھ کارد بھ استخوان رسیده، بھ
تاًسی از فرمودۀ حضرت سعدی کھ:

 
دو چیز طـیـرۀ عقـل اسـت، دم فـروبستن

بھ وقت گفتن و گفتن بھ وقت خاموشی
 

بھ منظور دستیابی بھ دو ھدف ذیل این نوشتھ را خدمت ھموطنان با درک و با درد خویش تقدیم مینمایم:
١ـ زدودن و افشای اندیشھ ھائی کھ اافتراق ملی را شدت بخشیده و باعث تخریب و تخدیش بیشتر وحدت ملی می گردد.

٢ـ از البالی نقد و بررسی اندیشھ ھای افغانستان ستیز کھ آب بھ آسیاب دشمنان تاریخی وطن میریزد، اندیشھ ھای بدیل وطندوستانھ، سرشار
از روح ملی، فرا قومی، فرا سمتی و منورانھ ارائھ گردد کھ در سرلوحۀ آن انسان و انسانیت و ملت افغان قرار داشتھ باشد، تا در صورت

تداوم و تکمیل آن توسط بزرگان ما در عرصۀ خرد و اندیشھ، در آینده افغانان وطندوست و منور چوکات تفکر ملی و اساسات منشور ملی و
مترقی خویشرا داشتھ باشند.
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مبرھن است کھ در راه دستیابی بھ این ھدف بزرگ ملی، انگیزۀ تحریر این نوشتھ، بھ ھیچوجھ تحقیر و توھین بھ شخص خاص و یا مقابلھ
شخصی با کسی نبوده، بلکھ امید وارم با ستیز معقول اندیشھ ھا، فرزندان این مرز و بوم تاریخی بھ نتایج منطقی، معقول وواقعگرایانھ نایل

گردند.
نوشتۀ فوق الذکر جناب بغالنی کھ پاالیش یکی از نوشتھ ھای قـبلی شان است، کلمات افغان و افغانستان را مورد سؤال قرارداده و بر مبنای

عصبیت قومی تا جایی پیش میروند کھ افغانستان را "کشور غیر طبیعی" دانستھ و آنرا زادۀ توافقات استعماری قلمداد مینمایند. البتھ موارد
دیگر، از جملھ کشانیدن دوباره افغانستان در چنبره ھمسایھ ھای حریص و طماع و تحریف حقایق تاریخی و زیر سؤال بردن نقـش تاریخی

حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) و ارائۀ چھره مستقل بخود و سازمان مربوطۀ شان و طبعاً دادن "چراغ سبز" بھ اولیای امور
داخلی و خارجی افغانستان و... خدمت بھ ... در البالی نوشتۀ شان وجود دارد کھ بھ نقد و بررسی آن می پردازیم:

از پرداختن بمسایل فوق، ضرور میدانم تا باین حقیقت اشاره نمایم؛ ھرکھ باعینک سیاه تعصب و با"عصبیت قومی" و "زھرقومیت" مسایل را
مطرح مینماید، نھ تنھا با دیگران سرستیز دارد وتخم کینھ ونفرت بذر مینماید، بلکھ بھ لسان مادری خویش نیز جفا مینماید. آقای بغالنی در

سرتاپای نوشتۀ شان از زبان" فارسی" یاد مینماید و حتی یکبارھم از زبان پارسی دری و یا بقول فردوسی:
 

یکی تازه کن قصۀ زردُھشت
بفرمود تـا پـارســـی دری

بھ نظـم دری و خط درشت
نبشتند و کوتـاه شـد داوری

 
ذکر نمی نماید، مگر ایشان اطالع ندارند کھ زبان مورد بحث ما در دورۀ خراسان زبان درین واقعیت نمیتوان گذشت کھ زبان دری در

کوھساران بلند آریانا شگفتھ است و عطر جان پرورش مشام ماورالنھر، شبھ قارۀ ھند و ایران را بھارینۀ طراوت بخشیده و میراث گرانبھای
ھمۀ ما محسوب میگردد و این حقیقت مسجل تاریخ است کھ با اضمحالل پھلوی ساسانی، سپیدار زبان دری است کھ در برابر بالندگی و

سیطرۀ زبان عربی، پوینده و بالنده قـد میکشد...» 
ھمچنان در صفحات ٨ و ٩ کتاب "تاریخ و زبان در افغانستان" میخوانیم کھ: «...این زبان در درجۀ اول زاییدۀ افغانستان است نھ ایران، اما
استانھای ایران ھم بعد از خراسان یکی پس از دیگری با راه گشایی شعرا و نویسندگان، زبان و لھجۀ محلی را کم و بیش رھا کرده و زبان

دری خراسان را برگزیدند، بطوری کھ چند سال بعد تر در شیراز و گنجھ و شیروان ھم زبان ادبی شد و مولوی بلخی و دیگران آنرا بھ آسیای
صغیر و دولت عثمانی سوغات بردند.» 

بھ ھمین ارتباط در صفحۀ ١٦ کتاب "متنھای برگزیدۀ منثور کالسیک دری" میخوانیم کھ:
«بھ گفتۀ عـبدالحی حبیبی، پس از کشف کتیبۀ سرخ کوتل بغالن (مربوط قرن ١٦م) زبان عصر کوشانی در تخارستان دری قـدیم بوده، کھ
مادر زبان دری دانستھ شده کھ حدود دوھزارسال پیش ازین وجود داشتھ است، تا اینکھ پس از گذشت پنج – شش قرن، در نخستین قـرون

اسالمی، شکل زبان دری کنونی را بخود گرفت کھ بھترین نمونۀ نثر آن (مقدمۀ شاھنامۀ ابو منصور سال٣٤٦ھجری میباشد).»
بھ روایت چھار مقالۀ عروضی سمرقـندی (حدود سال ٥٥٠)، حنظلۀ بادغیسی (متوفی سال ٢١٩، ٢٢٠) و محمود وراق شاعران این دوره از

طرف امرای طاھری بھ گفتن شعر دری تشویق می شدند و ھر سھ سبک (خراسانی، عراقی و ھندی) بھ اساس ھمین زبان رشد یافتھ و از
حنظلۀ بادغیسی تا رودکی و... کلیم و بیدل تا بھ امروز بھ این زبان شعر سروده اند کھ منحیث مشت نمونۀ خروار کالم یکتعداد ازین بزرگان

ادب دری را متذکر میشویم:
 

نظامی:
گـــزارنــــدۀ داســــتــان دری

نظامی کھ نـظـم دری کار اوست
چـنـیـن داد نـظـم گــزارشـگـری
دری نظـم کردن سزاوار اوست

 
ناصر خسرو بلخی:

من آنم کھ در پای خوکان نریزم
مـر این قیمـتی ُدر لـفـظ دری را

 
حافظ:

زشعر دلـکش حـافظ کسی شود آگاه
کـھ لطف طبع و سخن گفتن دری داند
چو عندلیب فصاحت فرو شد ای حافظ

تو قدر او بھ سخن گفتن دری بشکن
 

فـرخی سیستانی:
دل بدان یافتی از من کھ نکو دانی خواند

مـدحت خواجۀ آزاده بھ الـفـاظ دری
 

استاد بزرگ خلیلی افغان:
من این ُدر دری بھ نام تو کردم
کھ تـو ُدر شناسی و استاد استاد

 
بدینترتیب بمالحظھ میرسد کھ استفاده از اصطالح "زبان فارسی" در نوشتۀ آقای بغالنی بوی طرح " حوزۀ تمدنی" را میدھد کھ مفھوم سیطره

جویانۀ آن ازطرف عده ای از ایرانیان سیطره طلب مطرح میشود، کھ بدرد افغانستان ستیزان ھمانند چنگیز پھلوان و دیگران میخورد.



طرح "حوزۀ تمدنی" بھ مفھوم سیاسی و سیطره جویانھ آنوقت باال گرفت کھ آخوندھای حاکم در ایران درک کردند کھ با در نظر داشت اقلیت
شیعھ، اسالم ضعیف و ناسیونالیزم در حال جوشش در تاجکستان بنفع شان خواھـد بود تا شعار تند و تیز انترناسیونالیسم اسالمی را بھ

شعارھای" حوزۀ تمدنی" و زبان وفرھنگ تعدیل نمایند.(البتھ روی سخن ما بھ ھیچوجھ متوجھ فرھنگیان انساندوست، متعھد و قابل احترام
کشور برادر ایران نمیباشد.)

داکتر چنگیز پھلوان در صفحات (١٥) و (٤٧٣) کتاب خویش تحت عنوان «افغانستان، عصر مجاھدین و برآمدن طالبان» مینویسد: «...
سالھاست کھ این قلم بھ اھمیت افغانستان و حوزۀ تمدنی ایرانی توجھ میدھد و میکوشد با اتکاء بھ چار چوب نظری توجھ ھمگان را بھ اھـمیت

این حوزه جلب کند...»
و «... حوزۀ تمدنی ایرانی بھ عنوان بنای سازندۀ سیاست خارجی نھ تنھا بخش در خور توجھی از جھان اسالم را در بر میگیرد، بلکھ معیار
ھای مشخص بھ منظور اولویت بندی در سیاست خارجی بوجود میآورد وارزیابی اعـمال کارگزاران این سیاست را نیز مشخص میکند.». 

این مطلب وقتی قابل تشویش بیشتر می گردد کھ آقای بغالنی در نوشتۀ شان،"سھم بیشتر" را بھ قـوای نظامی ھمسایھ در افغانستان کھ: " بتواند
از نزدیک فعال و ناظر حوادث و انکشاف اوضاع باشند" ، پیشنھاد مینمایند.

 
افغانستان و افغان ستیزی:

آقای بغالنی در صفحۀ (٥) نوشتۀ شان مینویسد: ادامھ دارد
 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 28.08.2018
ولی احمد نوری 

 
قسمت سی و چھارم
پاینده باد افغانستان 

میر عنایت هللا سادات
مدتی است کھ بعضی حلقات معین از طریق وسایل نشراتی شان در خارج کشور، نام "افغان" و " افغانستان" را مورد سؤال قـرارداده و گاه و

بیگاه بھ مباحثات بدون محتوی می پردازند. ھـدف آنھا درست معلوم نیست ، ولی ظاھـراً از یکطرف ، خود و حلقات مربوط بھ خود را
سرگرم نگھداشتھ و از جانب دیگر با ایجاد اختالفات و خلق مرز ھای ذھـنی در میان افغانھا ، بازار فـروش را برای نشرات فاقـد موازین ملی

خود، گرم میسازند.
گرچھ در زمینۀ نظریات وحدت شکنانھ، ضد افغانی و ضد وطنی آنھا، دست اندرکاران عـرصۀ جامعھ شناسی و تاریخ ، باربار نوشتھ و ادلۀ
قانع کننده ارائھ کرده اند، ولی طوریکھ دیده میشود ، آنھا ھـنوز ھم بدون اند ک ترین توجھ بھ شاخص ھا و حقایق تاریخی، تصورات ذھـنی
شانرا کمافی السابق بھ خورد مردم میدھـند و بھ بیان مشخص تر و عام فھم ، آنھا رسالت خود میدانند کھ ھمھ روزه این " کاه بی دانھ را باد

بدھـند". تا ذھـن مردم ما را کھ از حوادث دلخراش جنگھای تنظیمی و گروھی سخت متأثر شده اند، بھ انحصار خود درآورند. 
باید اذعان داشت کھ بخاطر متأثر شدن از برخورد ھای قـومی و لسانی و کمبود معلومات از نقـش گردانندگان بیرونی این برخورد ھا در دھۀ
اخیر قـرن بیستم ، برخی افـراد بی غـرض ھم احتماالً بھ صدای این دھـلھای میان خالی گوش خواھـند داد و اکاذیب را بجای حقـیقـت عـوضی
خواھـند گرفـت . لذا بیجا نخواھـد بود ، اگر بخاطر رفع اِبھام و افـشای اکاذیب بازھـم در ھـمین مورد نوشتھ شود. زیرا "وقـتی حقـیقـت بگوش

نرسد، تنھا دروغ شنیده میشود". در چنین حالت دروغگویان بلند و بلند تر صدا میکشند ولی اکثریت خاموش مانند ھـمیشھ بی صدا میماند.
با این پیشگفـتار مختصر، نگارنده سعی خواھـد کرد تا سؤاالت و ابھامات ایجاد شده را در مورد پیدایش نام ھای افغان و افغانستان بھ بررسی

گرفـتھ و واقعیت ھای تاریخی را آنطوریکھ بوده اند، بازتاب دھـد. ادامھ دارد
 

- پیدایش و وجھ تسمیۀ "افغان":  1
امروز تمام مؤرخین وارد بھ تاریخ وطن ما معتقـد اند کھ نام "افغان" از کلمۀ آوستایی "اپگان" گرفـتھ شده کھ بھ "اوغان" و بعداً در پرتو

عـربی سازی کلمات بھ "افغان" تغییر کرده است. بھ بیان روشن تر مأخذ کلمۀ افغان در زبان پشتو نبوده و این کلمھ از زبان آوستا اقـتباس شده
است. لذا محدود ساختن آن بھ قـبایل پشتون نیز موجھ نمیباشد. از نظر نگارنده عـوضی گرفـتن کلمات "پشتون" و "افغان" ، از نظرادبی صرفاً
یک "غـلط معروف" است کھ باید تصحیح شده و مطابق اصول زبان شناسی در ھـمآھـنگی با مبدأ آن مورد استعمال قـرار گیرد. باید تذکر داد

کھ ھم در میان پشتونھا و ھم درمیان سایر اقـوام افغانستان، تنگ نظرھائی وجود دارند کھ قـصداً و عـمداً نامھای "افغان" و "پشتون" را
مرادف و مساوی باھم استعمال مینمایند، تا با ایجاد این سوء تفاھم متوسل بھ قـوم ستیزی شده و از زیر لوای وحدت ملی بگریزند. 

نام "افغان" در قرن دھم از جانب مؤلفانی چون نویسندۀ "حدودالعالم من المشرق الی المغرب"، ابوریحان، فردوسی، بیھقی، منھاج السراج و
دیگران در مورد قـسمتی از پشتوزبانان افغانستان بکار گرفتھ شده بود. اما بعد از قرن چھاردھم بیشتر این نام وسیعتر و ادبی شده رفت و تا

قرن ھجدھم آنقدر وسعت یافت کھ احمد شاه ابدالی در کتیبۀ عمارت حاجی خانۀ خود واقع در حجاز نوشت کھ: (درانی و غیر درانی ھر
افغانی کھ باشد...) ازین کتیبھ بوضاحت معلوم میشود کھ اتباع سرزمین ما در زمان زعامت احمد شاه بابا بقدر کافی بھ نام "افغان" شھرت
یافـتھ بودند. مقـصد احمد شاه بابا از "ھر افغانی کھ باشد" منسوبان تمام اقوام ساکن کشورما بود. زیرا او در رأس یک امپراتوری مرکب

ازتمام اقوام و مناطق آنروز وطن ما قرار داشت و طبعاً ھیچگاه نمیخواست خود و قدرت دولت خود را محدود بسازد. بھ این ترتیب درمییابین
کھ... ادامھ دارد

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 23.08.2018
افغانستان گلستان اقوام

بِگو "افغان" مگو "افغانِستانى"

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_35.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_34.pdf


 
از

ملک الشعراء محمد نسیم اسیر
 

"کھن بـوم و بـِر" پُـر افـتخـارم
ھـمـان " افـغـان سـِتـاِن" نـامدارم
بھ این نام است شان و شوکت ما
ز " افـغـان" پایـھ ھای وحـدت ما

** * **
دانشمند محترم جناب آقای وحدت مدیر مسؤول جریدۀ مردم افغانستان!

بعد از عرض سالم و محبت بی پایان:
منکھ نیم نفس ھم بی یاد مردم شریف خود نبوده ام، در حیرتم کھ با چھ دلیل دور از مردم شما مانده ام. اگر این کمبود را ھم بھ گردن

محرومیت ھای غربت بیندازیم، بیجا نگفتھ ایم.
اولین بار شمارۀ (٨۵) جریدۀ پر محتوا و خواندنی "مردم افغانستان" بھ توجھ دوست عزیزی بھ من رسید کھ برای من ازھرنگاه خواندنی و

جالب بود، آنرا از "الف" تا "ی" مطالعھ کردم و حظ بردم، از جملھ نوشتۀ دوست دیرین و گرانقدرم ولی جان نوری را در صفحۀ نھم کھ از
مدتیست خیلی گرم و داغ مورد بحث و مداقـۀ خبرگان است.

من خود کھ نھ تنھا از جھت دوستی با عزیزم نوری بلکھ از روی حقیقت از درد سوزناک دلش جانبداری میکنم، اینک شعری را کھ بھ ھمین
مناسبت سروده شده خدمت شما غرض نشر می فرستم تا از یکطرف شروع ھمکاری با مردم افغانستان باشد و از طرفی در کنار عزیزی کھ

با شور و سوز درین راه قدم گذاشتھ است، قرار بگیریم.
در ضمن وجیبۀ خود میدانم تا از جناب مشتاق احمد کریم نوری کھ با محبت از (شب اسیِر) خود در صفحۀ (۶) ھمان شماره مختصراً یاد

فرموده اند عرض شکران نمایم.
 

بِگـو افغان مگـو افغانِستانى
 

بـنـازم ھـمـِت مـاِم وطـن را
بھ دامن پرورده تو و من را

نھ تنھا تو و من، بلکھ ھزاران
گرفتھ بھـره از آن شیرۀ جان
ترا بر طـاَرم افـالک بَر کرد

مـرا در تربیت چیزی دگر کرد
"کھن بـوم و بـِر" پـرافتخارم
ھمان "افغان ستان" نـام دارم

 
ادامھ دارد

لینک مرتبط...

اسم: داکتر نور احمد خالدی    محل سکونت: آسترالیا     تاریخ: 21.08.2018
بھ پاسخ نامھ سرگشادۀ دوکتورعوض علی سعادت:

(بھ پاسخ نامھ سرگشادۀ دوکتورعوض علی سعادت (کاندید ولسی جرگھ از غزنی) عنوانی روشنفکران پشتون منتشرۀ فیسبوک ١٩ آگست
٢٠١٨م)

محترم عوض علی سعادت نامھ سرگشادۀ شما را یکی از دوستان فیسبوکی برای پاسخ دادن بمن ارسال نمودند.
نخست میخواھم از شما برای نوشتن این نامھ اظھار امتنان کنم زیرا شما توانستھ اید در حقیقت تمام برداشتھای مخالفین تاریخی دولتھای

افغانستان و باورھا، گلھ ھا، انتقادات، شکایات و طرز دید سیاسی، قومی و اجتماعی پشتون ستیز ھا را در دو صفحھ بطور فشرده خالصھ
کنید. این نامھ شما امکان آن را میسر میسازد تا بھ بسیاری از این برداشتھای نادرست تاریخی، سیاسی و اجتماعی کھ توسط مخالفین تاریخی
دولتھای افغانستان و بخصوص پشتون ستیزھای دو آتشۀ در سالھای اخیر در ذھنیت عامۀ جامعۀ غیر پشتون و بخصوص جوانان غیر پشتون

تزریق شده پاسخ داده شود.
من با شما کامآل موافق ھستم کھ " ... آیا وقت آن نرسیده کھ روشنفکران، تحصیل یافتگان و نسل نو پشتون بر تاریخ و وضعیت موجود تأمل

کنند؟ انتقادھا را بشنوند و حمل بر تعّصب نکنند؟" شما مینویسید "این نامھ و بیان این واقعیت ھا ھرگز ناشی از تعّصب نیست" بلی ناشی از
تعصب نمی بود بھ شرطیکھ شما بھ ادامھ نمی نوشتید کھ:

 
(لطفاً مضمون تحلیلی محترم داکتر نور احمد خالدی را دوباره مطالعھ نموده ممنون سازید، چونکھ اضافات مھمی بھ آن ضمیمھ گردیده است).

لینک مرتبط...

اسم: داکتر نور احمد خالدی    محل سکونت: آسترالیا     تاریخ: 14.08.2018
افغانھا، پشتونھا، تاجیکھا و محل سکونت آنھا!

مطالعات ژنیتیکی یا آزمایشھای دی ان ای نشان میدھد کھ پشتونھا در سرزمینھای میان کوھھای ھندوکش، غور و دریاھای سند و ھلمند در حد
اقل دوازده ھزار سال گذشتھ سکونت داشتھ و بزرگترین کتلھ نفوس قومی این مناطق را تشکیل داده اند. (الفونستون وطن اولی پشتونھا را

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_33.pdf
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غور میداند). 
مطالعات ژنیتیکی توسط پوھنتون پورت سموث انگلستان بھ رھبری پروفیسور مازیار ایرانی کھ نتایج آن در مجلھ پلوس وان در سال ٢٠١٢

نشر شده نشان میدھد کھ پشتونھا و تاجکھا دی ان ای مشترک دارند و برای بیش از ١٢٠٠٠ سال در ھمین مناطق میزیستھ اند. واینھا
شباھتھای کمی با ایرانیھا و ترکتبارھا و مغولھا دارند و برعکس شباھت ھای زیادی با مردم شمال ھند و حوزه دریای سند دارند. 

در رد تیوری ریشۀ بنی اسراییلی پشتونھا باید گفت کھ نفوس یھود در تمام دنیا ١۶ ملیون نفر است. در حالیکھ تنھا در افغانستان و پاکستان
۵٠ ملیون پشتون زندگی میکنند و ١٠ ملیون متباقی در ھندوستان و تمام دنیا یعنی شصت ملیون پشتون در مقابل ١۶ ملیون یھودی. حاال ھیچ

منطق نمیتداند قبول کند کھ یک شاخھ قوم بنی اسراییل چھار برابر تمام یھودی ھا باشد. 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 12.08.2018
افغانستان گلستان اقوام

قسمت سی و دوم
بھ جواب "سؤال کدام جرم"!؟

از ماللی موسی نظام
 

محترم قوى کوشان !
میخواھم بھ ارتباط و ادامۀ موضوع استعمال کلمۀ "افغانستانى" بھ عوض اسم "افغان" بھ شما بنویسم٬ کھ موضوع بسیار مھم٬ جنجال برانگیز٬

پرمخاطره و خداى ناخواستھ عامل خونریزى ھاى بیشتر در کشور ویران و مصیبت رسیدۀ ما افغانستان خواھد شد.
کلمۀ "افغان" اسم پرارزش و موزون ھویت ملى ملت شناختھ شده و مورد قبول جوامع بین المللى است کھ نمیتوان آنرا بھ این سادگى و بى

مسؤولیتى با نام (نام نھاد) و بدون ارزش تاریخى "افغانستانى" عوض کرد. بھ نظر من٬ ھیچ یک از افراد ملت افغانستان٬ این حق را ندارد کھ
بھ تنھایى و منفردانھ پا را از گلیم خویش فراتر گذاشتھ و بھ اظھار چنین جفنگیات بپردازد٬ چھ رسد بھ عمل آن. آخر این کار برخالف نص و
روحیۀ قوانین اساسى افغانستان کھ در ادوار مختلف تدوین و تصویب شده اند و بخصوص برخالف مواد مندرج قوانین تابعیت کشور میباشد.

و از نگاه حقوقى چنین تحول بزرگ صرف در حیطۀ قدرت اکثریت واالى کتلھ ھاى وابستھ بھ ملیت شناختھ شدۀ افغانى مبیاشد کھ در آن
صورت ھم این اراده بصورت مراجعھ بھ آراى عمومى از طریق لویھ جرگۀ ملى و عنعنوى ملت شریف افغانستان ممکن میگردد وبس.

آخر باید اظھار کنندگان و نویسندگان "افغانستانى" بدانند کھ گفتن چنین مطلب٬ یک نوع بى احتیاطى غیر قابل عفو است چھ ھمین اظھارات بی
مسؤولیت و ادعاھاى ماجراجویانھ میتوانند بازھم دریای دیگرى از خون ھاى مردم بیگناه و معصوم ما را در وطن مصیب دیدۀ ما جارى

سازد. نام "افغان" یک دریشى نیست کھ دریک مغازه درآیید و یک جوره دریشى دیگر بخرید و برآیید و پس کارتان بروید. این کار بسیار
زمان میطلبد و بسیار اندیشمندى و احتیاط میخواھد. نباید زیر تاثیر دشمنان خارجى رفت و براى ارضاى خاطر آنھا یا ملحوظات دیگرى بھ

ساز آنھا رقصید و کشور و مردم خودرا باز در ماتم فرو نشاند.
آنھایى کھ صرف با دردست داشتن قلم منحیث حربۀ قدرتمندى با طرف گیرى ھاى یکجانبھ و با اغماض کامل منافع علیاى کشور٬ وحدت ملى٬

یک پارچگى و تمامیت ارضى کشور را خاصتاً در اوضاع پرتالطم فعلى مملکت بھ بازى میگیرند٬ و با سرنوشت ملیون ھا مردم مصیبت
رسیدۀ افغان درین دقایق حساس و تاریخی بازی میکنند٬ و چنین تغییرات بی موجب و شگفت را سبب میگردند از نگاه حقوق مستحق مجازات

میباشند.
ازاینجاست کھ باید بھ حقانیت نوشتۀ شاغلى ولى احمد نورى٬ "امید شماره ۶٣٢" کھ مینویسد (استعمال کلمۀ "افغانستانى" جرم است) اعتراف

کرد.
درین شکى نیست کھ درین حالت بى نظمى داخل مملکت و نفاق افگنى ھاى خارج ..... ادامھ دارد

 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 12.08.2018
افغانستان گلستان اقوام

قسمت سی و یکم
 
 

مناقشھ بر سِر واژۀ "افغانى" یا "افغانستانى" ! ؟
از نامور افغان

 
اخیراً شماره ٧٧ سال دھم ماھنامۀ ملى "کیوان" را از یک فروشگاه افغانى در تورنتو بدست آوردم و قبل از ھمھ، مطلب مفصلى زیر عنوان
"مناقشۀ بیمورد امید ..." در صفحۀ دوم آن نظرم را جلب کرد. مطلب مورد بحث را کھ داکتر سید خلیل هللا ھاشمیان از کالیفورنیا نگاشتھ اند

فکر میکنم، اساساً سلسلھ ای از رنجشھا و مناقشات دیرینھ میان جناب ھاشمیان و آقاى کوشان مدیر ھفتھ نامۀ "امید" را بر مى تابد.
من بھ حیث یک افغان با ایمان کھ بھ افغان ھایی چون داکتر صاحب ھاشمیان و مبارزات قلمى چندین سالۀ شان علیھ قوای روس و رژیم دست

نشاندۀ آن احترام دارم و نیز بھ صفت یک افغان خیر اندیش و بھیخواه کھ جز آزادى و یکپارچگى سرزمین عزیزم و بجز آرامى مردم
افغانستان را نمی خواھم، در موقع خواندن مطلب نشر شدۀ "کیوان" اظھار تأسف کرده با خودم گفتم ایکاش آقاى ھاشمیان وقت گرانبھایش را
پیرامون ھمچو موضوعات کم اھمیت و تخریش کننده بھ ھدر نمی داد و باز، ایکاش ادارۀ ماھنامۀ ملى "کیوان" از نشر آن منصرف می شد.
ھمچنان با خود گفتم ایکاش در ازاء ھمچو مطالب ناراحت ساز و غالباً تحریک کننده ، ده ھا مطلب بکر و ضرورى و مؤثر دیگر راجع بھ

اوضاع حالیھ و آیندۀ وطن پامال شدۀ ما بر روى کاغذ ریختھ شده و روى صفحات ارزشمند نشریھ ھاى برون مزری اشاعھ یابد تا کلیدى باشد
براى گشایش گره ھاى ناگشوده از کار ما و عواملى در تأمین وحدت ملى برباد رفتۀ ما ...

ً
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اظھار تأسف من در وقت خواندن "مناقشھ بیمورد امید ..." ناشی از نکات و دالیلى است کھ اینک مختصراً متذکر می شوم، البتھ بھ آرزوى
اینکھ استاد ھاشمیان آنرا بھ حیث انتقاد سالم یک ھموطن خود بپذیرند:

١- نخست باید گفت کھ جملۀ "بى خلطھ فیر کرده اند" آنھم در متن مطلبى کھ مربوط بھ زبان شناسى و تصحیح اغالط زبانى باشد، درشت و
ناموزون خواھد بود. جناب داکتر ھاشمیان نسبت بھ ھر کس دیگر میداند کھ زبان گفتارى تا زبان نوشتارى تفاوت ھایی دارد کھ بسا اوقات
نمیتوان آنچھ را در زبان گفتارى مروج است، در زبان نوشتارى گنجانید. ایشان ھر دلیل و برھانى ھم کھ داشتھ باشند، خواھند پذیرفت کھ
نوشتن چنین یک جملھ در متن یک بحث علمى، فرھنگى و سیاسى و بر روى صفحات یک نشریۀ ھمگانى بھ ھیچ صورت زیبنده نیست.

٢ـ ھمچنان، نگارش جملۀ زنندۀ "حرامزادگى مطبوعاتى" آنھم در یک پاراگراف سھ مرتبھ علیھ آقاى قوى کوشان، نھ سزاوار خامۀ اشخاصی
چون داکتر ھاشمیان خواھد بود و نھ از زمرۀ ایجابات اخالق مطبوعاتى می باشد، با آنکھ آقاى قوى کوشان از مدتھا بدینسو خودش را در

خدمت یک جناح خاص سیاسى ـ نظامى کشور قرار داده صفحات "امید" را بھ حیث سیاھۀ تبلیغاتى بھ نفع ھمان جناح خاص در آورده است و
حرف ھاى زشتى ھم بدیگران می گوید.

آقاى ھاشمیان می توانست با اندک تأمل، جملۀ مذکور را کھ بسیار زشت افتاده است با نگارش جملھ یا جملھ ھایى بھ مراتب موزونتر، گویاتر
و مؤثرتر تعویض نماید تا "ھم لعل بھ دست" می آمد و ھم " یار" نمى رنجید.

٣ـ جملۀ ناموزون و ناخوشایند "خواھرخواندگى" ھم نھ با مطلب مورد بحث جناب ھاشمیان رابطۀ ضرورى دارد و نھ طرف پسند خواننده
قرار می گیرد، بلکھ صراحتاً باید گفت کھ وجود چنین جملھ ھا در متن چنین مطالب از سوى چنان شخصی تعجب بار می آورد.

۴ـ آقاى ھاشمیان کھ طى نوشتار طوالنى خویش ... ادامھ دارد
 

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 07.08.2018
افغانستان گلستان اقوام

سی ام
روشنى اى بر اصالت لسان درى

در سراشیبى سقوط
از

ماللی موسی نظام
لیسانسۀ پوھن�ى حقوق و علوم سیاسى پوھنتون کابل

٢۶ مارچ ٢٠٠۵ م
 

در ھمۀ جوامع بشرى، لسان کھ وسیلۀ افھام و تفھیم شمرده می شود، احتیاج (مادر ایجاد) آن بوده است. لسان ھا در طی قرون و اعصار
تأریخى تکامل یافتھ، بھ شکل السنۀ مروجۀ امروزی کشورھای جھان در آمده است.

با درنظر داشت این کھ لسان از ماورای سرحدات ممالک، عبور نموده، چند مملکت (اشتراک لسانى) می داشتھ باشد. مثال ھاىی ھم ھست کھ
چندین لسان در یک کشور واحد موجود می باشد، 

مثالً : افغانستان، ھند، سویس و غیره ... از آن ھم کھ پیشتر برویم، لسان از چوکات سادۀ افھام و تفھیم بیرون گشتھ، ھنر و ادبیات را احتوا
می نماید، بنا بر آن در عین حالی کھ ممالک ھمزبان از اشعار و پارچھ ھای دلکش نظم و نثر ادبی ھمدیگر لذت می برند، تفاوت در نحوۀ

استعمال کلمات و اصطالحات از یک طرف و متغیر بودن لغات از جانب دیگر، ھمیشھ موجود می باشد کھ مناطق و جوامع بھ ظاھر ھمزبان
را از ھمدیگر جدا می سازد. بنا بر آن نباید گفت کھ لسان حدود و ثغورى را نمى شناسد.

خواص محیط زیست، ھمان طوری کھ عنعنات و رسوم یک مملکت یا یک منطقھ را بھ وجود مى آورد، اصطالحات لغات و نحوۀ استعمال
آنھا می تواند خاص ھمان اجتماع و ھمان کشور باشد، ور نھ پوھنتون کولمبیای نیوریارک، استادان لسان درى "افغانى"، فارسى ایرانى

(فارسی ناب!) و تاجیکى را ازھم تفکیک نمى نمود و چون این سھ لسان بھ ظاھر یکى و در اصل از بسیارى جھات متفاوت می باشد، واقع
شده کھ یک لغت براى یک مملکت، مفھوم کامالً برعکس را براى کشور دیگر ارائھ کند. مثالً لغات (دایى) و (ماما) در زبان درى و لسان

فارسى ایرانى، معانى کامالً مختلف دارند. چنان کھ از ایرانیان بار بار شنیده شده : کھ بھ (ماما) می گویند (دایى) و بھ (مادر) می گویند (ماما)
؟

اینجانب بیشتر از دو سال، با عده یى از ایرانیان در یک دفتر کار می کردم. مشکالت افھام و تفھیم آنقدر وسیع بود کھ یک روز بھ خاطر
سھولت کار و ختم مباحثھ و اختالف نظر، تصمیم گرفتھ شد کھ منبعد بھ انگلیسی حرف بزنیم کھ سوء تفاھمات، دیگر بھ وجود نیاید.

دیده می شود کھ بعضى از نشرات بیرون مرزی، حتى بھ اصل افھام و تفھیم کھ خاصیت اولی یک لسان محسوب می شود، نیز ارزشى قایل
نبوده، زبان دری را چنان با رنگ و روى لغات فارسى ایرانى مى آرایند کھ فھم و درک لغات برای خواننده ای کھ جزء کتلۀ مھاجرین افغان

باشد، ناممکن می گردد. اگر درین موقع حساس و سرنوشت ساز کشور ما کھ ھمھ تشنۀ خواندن و شنیدن اخبار و گزارش ھای مملکت می
باشند در جراید افغانى بھ عوض (وزارت پالن) ، (وزارت برنامھ ریزى) و بجاى (وزارت داخلۀ)، (وزارت کشور) و بعوض (وزارت مالیھ)
کھ ملت افغان قرن ھا بھ این نام خو گرفتھ است، (وزارت دارایى) تغییر یابد و ماه ھاى معمول ما بھ (اردیبھشت و خرداد و دى و آذر و غیره

و غیره) تبدیل گردد، بھ صراحت باید گفت کھ: .... ادامھ دارد
 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 04.08.2018
افغانستان گلستان اقوام

پیام وحدت از
احمد صدیق حیا"

 
پیام وحدت است زیبا و خوشرنگ
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بـُـَود بـا وحــدت مـلـی ھــم آھنگ
پـیام وحـدت مـا بـی نـظـیـر است
چھ مقبول و قشنگ و دلپذیر است
ز وحدت می شـود ملت ھـمھ شاد

الـھــی وحــدت مـا بــــاد آبـاد
خوشا شخصی کھ شد ھمکار وحدت

رفـیـق و ھـمـدم و دلـــدار وحـدت
ھمھ ھمکار وحـدت گـشـتھ از دل
ھـمـھ دانـشوران شــوخ و عـاقــل

شده "مایار"(1) و "وھاج"(2) ھم نوایش
بود "توخی"(3) و"نوری" (4)ھم صدایش

 
1- (مایار) مراد از جناب انجنیر احسان هللا مایار دانشمند و صاحب قلم افغان و مولف کتاب «قیام ملت افغان 1978-1992» در پنج جلد

منتشرۀ سال 1385 پیشاور.
2- (وھاج) مراد از سراج الدین وھاج صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجلۀ "درد دل افغان" چاپ ایالت کلیفورنیا امریکا.

3- (توخی) مراد از �اغلی محمد عیسی توخی نویسنده و دانشمند افغان است.
4- (نوری) مراد از ولی احمد نوری بنیانگزار و مدیر مسؤول وبسایت آریانا افغانستان آنالین منتشرۀ پاریس فرانسھ می باشد.

 

لینک مرتبط...

اسم: داکتر نور احمد خالدی    محل سکونت: آسترالیا     تاریخ: 04.08.2018
حفاظت از شیوه ھای گفتاری و نوشتاری زبان مروج دری در افغانستان حق مردم این کشور در حفظ و گسترش زبان مادری آنھاست

[بھ مناسبت تجلیل از روز جھانی زبان مادری]
تأریخ تحریر در مطبوعات: فروری ٢٠١٧

شخصی بنام خراسانی بمناسبت روز "زبان مادری" یونسکو در فیسبوک مینویسد: "زبان پارسى از عصر سامانیان تا ابدالیان ھمواره بھ
عنوان تنھا زبان رسمى، ملى و فرھنگى تمام امپراطورى ھاى خاندانى كل بالد خراسان ... بوده است و این رسمیت و عظمت تا پایان سلطنت
امان هللا خان بھ رغم تمام فراز و فرود ھا ھمچنان باقى ماند و از ھیچ باد و باران و طوفان، گزندى بھ او نرسید.... متأسفانھ در یك قرن اخیر
دشمنان سوگند خورده اى زبان فارسى از ھیچ ظلمى مضایقھ نكردند تا شاخھ ھاى این درخت كھن را از بیخ و بن بركنند و ھویت اش را مسخ

نمایند ".
آقای خراسانی از کدام ظلم در حق زبان فارسی (دری) صحبت میکند و این دشمنان قسم خوردۀ زبان فارسی (دری) چھ کسانی بوده اند؟ آیا
نامگذاری چند جاده و چند موسسۀ اداری و علمی بزبان پشتو و دایر کردن کورسھای تدریس زبان پشتو برای کارمندان دولت در بدل حقوق
امتیازی مضایقھ نكردن، ظلمى است تا شاخھ ھاى زبان درخت كھن "پارسی" را از بیخ و بن بركنند؟ مگر کوشش در راه آموزش، تقویت و

افزایش ظرفیت زبان پشتو حق مسلم پشتو زبانھای افغانستان نیست؟ آیا این کوشش موازی و در سایۀ شکوفانی و گسترش زبان دری صورت
گرفتھ است و یا در ضدیت و مخالفت با آن؟ آیا محمود طرزی، عبدالحئ حبیبی، داکتر احمد جاوید، نادرخان، محمد ظاھر شاه، محمد داوود
خان و اعضای خانواده ھای انھا دشمنان قسم خوردۀ زبان فارسی (دری) بوده اند؟ مگر زبان مادری اکثریت این اشخاص زبان دری نبوده
است؟ مگر خط و کتابت رسمی اداری دولت افغانستان تا امروز زبان دری نیست؟ مگر نام "دری" نام اولی و تاریخی زبانی نیست کھ در

تاجیکستان بنام "تاجیکی" و در ایران بنام "فارسی" معروف است؟ آیا موجودیت این سھ نام بصورت مترادف تیشھ بھ ریشۀ درخت کھن زبان
"پارسی" میزند؟

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 03.08.2018
افغانستان گلستان اقوام

بیست و ھشتم
سیرى در اندیشھ ھای عنودانھ!

از امان الملک جاللھ
پیرامون پروپاگند ھای لجوجانھ و معاندانۀ محترمھ نادیھ فضل بھ عرض برسانم:

بیش از یک ربع قرن مصیبت و ستم، درد و الم، قتل و ماتم، رنج و غم بر ملت بیچاره و مظلوم، جان نثار و فداکاِر ما گذشت کھ ھنوز داغ
ھای خون چکان آن زخم ھای مرکبار توپ و طیاره، تفنگ و ماشیندار، زندان و اعدام جباران و طاغوتیان بر جسم و وجود و روح و قلب

ملت ستم کشیدۀ ما التیام نیافتھ اند، ولی بھ حمدهللا حاال روزنۀ کوچک امید و خوشبینی بھ آینده بھ رخ آنھا گشوده شده است تا لختی در محیط
صلح و آرامش، خود ھا را جا بجا ساختھ شیرازۀ گسستھ و از ھم دریدۀ زندگی اجتماعی آینده را در کنار ھمدیگر بھ ھمیاری و ھمکاری

یکدیگر پیوند یا اقالً سر بھ نوک نمایند و گذشتھ ھای سیاه و خونین را از اذھان و روان شان بزدایند.
اما افسوس کھ در جامعۀ ما ھنوز ھم کسانی وجود دارند کھ با لباس سفید اما قلب ھای سیاه، در سیمای فرشتھ اما در خصلت دیوان، در نمای
انسان اما در ردای شیطان، در چھرۀ خواھر و مادر اما در پنچھ خنجر را محکم گرفتھ و ھر آن بر بدن علیل این ملت ضربھ میزنند... و بر
زخم ھای خونین آن بجای مرحم گذاشتن نمک میریزند. بجای صلح و دوستی شعلۀ جنگ و عداوت می افروزند... بجای ھمدردی و رھنمایی
نیک زھِر کینھ و نفرت می پاشند ... بجای اتحاد و ھمبستگی شعار جدایی و تفرقھ سر میدھند تا بھ پیروی از پالیسی ھای احزاب جھادی چند

سال قبل در پاکستان و ایران، این جنابان ھم بتوانند با ایجاد خانھ جنگی و خون ریزی در بین اقوام و اقشار ملت بھ نام "افغانی" و
"افغانستانى"، پشتون و تاجک، اوزبک و ھزاره، ھرج و مرج و بی نظمی را بھ درازا بکشانند تا ازین فعالیت ھای قبیحھ مال و ثروت

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_29.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/N_khalidi_hefazat_az_shewa_iha_goftari.pdf


سرشار و دوامدار نصیب شان شده برود.
محترمھ نادیھ جان فضل، این را باید بدانید کھ افراد شرافگن و خود بزرگ بین مانند شما و ھمنظران تان در زمرۀ ملت حقشناس افغانستان کھ
بھ فکر تجزیھ یا مدغم کردن این خاک باستانی بھ ھمسایگان ھستید و کمر دشمنی و عناد را با قوم دلیر پشتون افغانستان و با دیگران بستھ اید

و در تحقیق و تذلیل زبان پشتو قلم فرسائی و زبان درازی می نمائید، تعداد تان از شمار انگشتان یکدست ھم باال نمی رود.
ثانیاً شما و ھمفکران تان باید واضح سازید کھ نمایندگی و دفاع از کدام قوم و قبیلۀ افغان را بھ عھده گرفتھ اید، تا جک یا آرین، ازبک یا

ترکمن، مغل یا ھزاره، بلوچی یا نورستانی، کابلی یا ھراتی؟ کھ چنان با شقاوت و نفرت بھ ھرسو شمشیر میزنید و زھر میپاشید ... ؟
نمیدانم نادیھ جان، شما با چنین... ادامھ دارد

 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 27.07.2018
افغانستان گلستان اقوام

بیست و ھفتم
از تاریخ بیاموزیم و صفحۀ جدیدى بگشاییم

از
فضل احمد افغان

 
از مدت چند ماه میشود كھ عناوینى چون "استعمال نام افغانستانى جرم است" ، "تبصره بر اعالمیۀ صادرۀ پاریس" ، "كدام جرم" ، "افغان،

افغانى، افغانستانى" ،"مناقشۀ بیمورد امید با ولى احمد نورى" ، "ماكیستیم؟ واینجا كجاست؟" ، "بازسازى ھویت ملى» ، "تجزیھ طلبى بھ بھانۀ
زبان و فرھنگ" ، "استعمال نام افغانستانى جرم است"٬ "طالب و نیو طالب" ، "صحبتى با آقاى معروفى" ، "پژواك ھا" ، "افغانستانى تبصره

بر یك مقالھ" ، "اعالمیھ پاریس" ، "ملت سازى در افغانستان" ،»پاكسازى زبان درى و اصطالحات پشتو» ، "افغان یا افغانستانى" ، "نام
افغان" ، "مرام كمیتۀ دفاع از افغان و افغانستان" در ھفتۀ نامھ ھا و ماھنامھ ھاى منتشرۀ كشور ھاى غربى سر و صدایى را بلند و تعدادى از
نویسندگان محترم افغان خواستھ اند بھ روى اسناد علمى و تاریخى در مورد استعمال كلمات ویا اصطالحات وارد شده نظریات خودرا جھت

معلومات خوانندگان ارائھ دارند. آنچھ را من مالحظھ كردم این بود كھ در مورد انگیزۀ اصلى چنین جر و بحث و عواقب ناگوار آن در حالت
حساس كنونى كشور ما روشنى انداختھ نشده ۔

بناًء خواستم در مورد انگیزۀ اصلى آن كھ ستمگرایى و قومگرایى است با ذكر شمۀ از سوابق تاریخى، تجارب تلخ و مسئولیت ھاى امروزى
ملت با شھامت افغانستان، خدمت ھموطنان گرامى ام نكاتى را بعرض برسانم۔ امیدوارم باعث رنجش خاطر خوانندگان نشود۔ با مطالعۀ مقاالت
فوق الذكر بھ چنین عقیده رسیدم كھ طراحات محترم كلمات و اصطالحات نامأنوس و غیر معمول وارد شده٬ مطمئن اند كھ ھمۀ مسایل حیاتى
را كھ ملت ستمدیده ضرورت دارد، حل و جامعۀ شگوفان و مرفعھ اى را از بركت قواى اشغالگر و دولت دست نشانده اش داریم یعنى قواى
اشغالگر مؤفق بھ تشكیل اردوى ملى، قواى امنیت ملى، خلع سالح عمومى، منع زرع و قاچاق مواد مخدر، جمع آورى سى ملیون ماین ضد
انسانى، منع اخراج و قاچاق سنگھاى قیمتى، تشكیل ادارۀ سالم و دور از فساد، حاكمیت قانون، ختم تفنگساالرى، ایجاد شایستھ ساالرى، بر

قرارى دیموكراسى واقعى، با احترام كلتور، عنعنات و فرھنگ افغانستان، تشكیل شوراى ملى واقعى كھ اعضاى آن متشكل از احزاب سیاسى
با شعور باشند، .... ادامھ دارد

 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 25.07.2018
افغانستان گلستان اقوام

بیست و ششم
قلم بدستان وطنپرست افغان ستانى

از عبدالعلی "افضل"
اعتراضیۀ آقاى خلیل هللا امین را کھ در شمارۀ (٨٨) جریدۀ ملی و آبرومند "مردم افغانستان" (اول جوالیى ٢٠٠۵م) منتشر شده٬ خواندم. این
اعتراضیھ متوجھ مضمون من (استعمال نام افغانستانى جرم است) میباشد کھ در ھمان جریده چاپ شده است. از متن نوشتۀ شان چنین نتیجھ
گیرى میشود کھ این ھموطن محترم بھ اصل مقصد٬ و بھ معنی و مفھوم واقعی مندرجات نوشتار من پی نبرده اند٬ و یا ھم اینکھ نخواستھ اند
پى ببرند !؟ ٬ ورنھ بھ درک حقایق مؤفق شده و سخنان مرا تائید میفرمودند. چھ گفتار کتبى من سر تا پا مبین حقایق بوده و در دفاع از منافع

ملی و معنوى وطن محبوب ما افغانستان بوده است و آنرا جناب شان "دشنام نامھ" لقب داده اند.
سعی میکنم اعتراضیۀ جناب شان را بھ طور خالصھ نقطھ بھ نقطھ جواب ارائھ نمایم:

آقاى امین نوشتھ اند: "دشنام نامۀ آقاى افضل را در شمارۀ ٨٧ مورخ ۵ جون ٢٠٠۵م ماھنامۀ وزین (مردم افغانستان) خواندم – تمام مضمون
او بجز ھتاکى و اتھام بھ آدرس یکعده قلم بدستان وطن پرست کدام محتواى علمى٬ اجتماعى و تاریخى نداشت کھ قابل تبصره و قلمزنی باشد.

کھ من دشنام ھاى اورا با خاموش ماندن جواب میگویم."
بلی جناب آقاى امین حقیقت تلخ است و منزجر کننده٬ اما باید آنرا بیان نمود! زیرا آفتاب بدو انگشت پنھان نمی شود!

پروین بھ کجروان سخن از راستى چھ سود
کو آنچنان کسى کھ نرنجد ز حرف راست

 
جناب خلیل هللا امین! شما لطفاً بار دیگر خودرا زحمت داده و نوشتھ ھاى بى بند و باِر "میرمن نادیھ فضل" یا بگفتۀ جریدۀ امید "بانو نادیھ
فضل" را در ص۴ شماره (۵۶٣) ھمان جریده٬ بدقت از نظر بگذرانید. من ایمان دارم کھ بحیث یک افغان اصیل٬ بھ یاوه سرائی ھا و بذلھ

گوئی ھای مذبوحانھ و قبیحانۀ متشاعرۀ موصوفھ متوجھ میشوید کھ با چھ بی باکی و بی عفتی نثار پشتون ھا (یکی از اقوام بزرگ افغانستان)

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Yusufi_akbar_siyasat_mili_wa_melatgraii_3.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_27.pdf


نموده است و درک خواھید نمود کھ چگونھ گستاخانھ و دور از شرف نویسندگی٬ با چھ نفرت٬ با چھ تعصب و با چھ غضب زبان پشتو را کھ
یکی از زبان ھای ملی و رسمی کشور ما میباشد بھ باِد تمسخر گرفتھ و توھین و تحقیر نموده است.

جناب اقای امین٬ مالحظھ کنید کھ متشاعرۀ موصوفھ چھ می نویسد: "پیرامون واژۀ پوھنتون کھ بزعم نویسنده بھ عنوان واژۀ قبول شده در بین
مردم پنداشتھ شده است٬ نخست اینکھ..... ادامھ دارد

 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس     تاریخ: 18.07.2018
افغانستان گلستان اقوام

قسمت بیست و پنج
 

بھ یاد وطن
میر محمد طارق (طاھر)

 
ای عزیزان باز اندر سر ھوای میھن است
مرغ دل بار دگر ناالن زھجر گلشن است
در خیـال دیـدن آن سـر زمیـن، افغانستان

سینھ بریان، دیده گریان ھمچو ابر بھمن است
***

بس حکایت ھایی کھ دارد دل بھ یاد دوستان
نالھ سر کردست ھمچون نی، جدا از نیستان
شوق دیدار گل و گلشن بھ سر آورده است

آرزوی دیــدن یــار و ھــوای گلـستان
 

***
 

ادامھ دارد

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 17.07.2018
افغانستان گلستان اقوام
قسمت بیست و چھارم

 
نزاع بر نام ھا و تصادم بر تسمیھ ھا

از
دکتور محمد حیدر رئیس سابق پوھنتون کابل

 
از نشرات داخل مملكت چندان اطالع ندارم كھ در بارۀ تسمیھ ھا، نامگذاری ھا و نام ھای سابقۀ محالت و شھرھای وطن ما چھ نوع افكاری

در جریان است، لیكن آنچھ بھ نوشتھ ھای وطنداران جالی وطن تعلق میگیرد، باید گفت كھ باالی اسما و نام ھای مربوط بعضی مناطق
افغانستان و حتی بھ نسبت وجھ تسمیۀ ھویت ملی مردم ما درین اواخر جنجالھا شدت اختیار كرده است.

بھ یقین كامل كھ كشمكش ھای فكری جایی را گرفتھ نمیتواند و نتیجۀ نھایی آن تنھا و تنھا تفرقھ در بین بعضی از نویسندگان ما و ضیاع وقت
چیزی دیگر بوده نمیتواند. و آن ھم بھ دو دلیل عمده، اول اینكھ چنین جریانات تنھا در داخل مملكت حل و فصل و آنھم توسط ارگان ھای عمدۀ
دولتی مملكت قابل تصمیم گیری است٬ و دوم اینكھ اصالً كدام مشكل عمده موجود نیست، اگر قدری حوصلھ و حسن نیت در بین باشد تمام این

معضالت بطور بسیار دموكراتیك و منصفانھ حل شده میتواند، و منظور مخلص ھم درین مقالھ ھمین است.
انسان ھا آزاد ھستند كھ چگونھ افكار را در بارۀ آینده و حال مملكت و جامعۀ خود ارائھ میكنند، و چھ نوع دكترین اجتماعی، سیاسی و

اقتصادی را برای بھبود اوضاع وطن خود پیشكش میكنند كھ آنھم در فضای دموكراتیك باید صورت گیرد.
درین اوقات اخیر خصوصاً دربین طرفداران برگردانیدن اوضاع بھ گذشتھ ھا و طرفداران تجدید نظر بر ھر چیزی كھ در گذشتھ تحمیل شده

بود، جدال قلمی ادامھ دارد. از بخت بد طرفداران برگردانیدن اوضاع بھ گذشتھ ھا نمی دانند كھ چرخ تاریخ را بھ عقب دور دادن ناممكن است
و اینرا ھم باید گفت كھ تجدید نظر طلبان ھم بنابر محرومیت ھای جدی قومی و یا شغلی و یا فامیلی بعضی اوقات شكل اكستریم

«extreme» و تخریبی را در نظریات شان اختیار می كنند.
آنچھ بھ گروپ اول تعلق میگیرد، باید گفت كھ طرفداری از سلطۀ طالبان و توجیھ اعمال آنھا برای یك انسان با دانش و با انصاف غیر قابل

فھم میباشد۔ نمی دانم چطور یك نویسنده درین باره كھ روحیھ اتحاد ملی از آن شدیداً آسیب دیده است، ھنوز زخمھا التیام نپذیرفتھ است، باز ھم
نمك پاشی میكند و خلیج جدایی را فراختر میسازند؟!

آنچھ بھ گروپ دوم تعلق میگیرد دیده میشود كھ اصالً واقعیت ھای ملی را قطعاً در نظر نمیگیرند۔ درین باره یك رسالھ درین اواخر مطالعھ
كردم كھ سالھا پیش توسط آقای كاظمی بھ رشتۀ تحریر آمده بود، كھ در آن قریب تمام افغانستان را ملكیت تاریخی مردم ھزارۀ وطن ما قلمداد

كرده بود. مثالً چون یك بھسود در شرق افغانستان است، فلھذا سرحد شرقی "ھزارستان" تا آنجا میرسد زیرا كھ یك بھسود دیگر در نفس
منطقۀ ھزاره ھا وجود دارد، ھم چنین كوه قره باغ "ثابت" میكند كھ چاردھی و كابل نیز تعلق تاریخی بوطنداران ھزارۀ ما دارد٬ و علی ھذا
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القیاس در صفحات شمال و جنوب مملكت نیز بعضی "شواھد" و "اسناد" ارائھ شده كھ باید قبول گردد. گرچھ چنین نوع واھیات را وطنداران
ھزارۀ ما ھم قبولدار نیستند، لیكن بازھم شاید نزد بعضی مردم وسواس و تشویش خلق كند.

نتیجھ گیری شخصی بنده چنین است كھ.....

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 11.07.2018
افغانستان گلستان اقوام

قسمت بیست و سوم
 

ما ھمھ افغانیم و افغانستان وطن ماست
از فرھاد میرزا

 
من بھ نظر آنھایى موافقم کھ می گویند ایکاش در گذاشتن نام بھ کشوری، ارتباط قومى و نژادى دخیل نمى بو، مخصوصاً در سرزمین ھایى کھ

نژاد و اقوام مختلف زندگى می کنند در نام ماندن آن خطھ رعایت می شد کھ با مشوره و تفاھم، نامى انتخاب می گردید کھ طرف قبول ھمھ
می بود و ھویت ملى ھمھ را یک سان تمثیل می کرد.

البتھ این گپ ھائیست کھ ما با در نظرداشت روحیۀ دموکراسى و ارزش ھاى کھ فعالً در این جھان براى حقوق طبیعى و انسانى مردم قایل
شده اند، می زنیم. در زمانھ ھایى کھ نام کشور ما و ممکن ده ھا کشور دیگر گذاشتھ می شد، جھان حالت دیگرى داشت و دولت ھاى خودکامھ
و مطلق العنان بر سر اقتدار بودند. کشور کشایى و توسعھ جویى مود روز بود و اشخاصى کھ با کمک و قوت قوم و نژادش خاکى را بھ دست

آورده بودند آن را از آن خود می دانستند و بر ھمھ چیز آن اختیار و صالحیت عام و تام داشتند.
این روش و طرزالعمل عام بود و منحصر و محدود بھ یکى دو کشور نمى شد. در مشرق زمین، اروپا، افریقا، امریکا خالصھ در ھر گوشھ و

کنار این کرۀ خاکى کھ کشورى وجود داشت، خودخواھى ھا، قدرت طلبى ھا و تفوق جویى ھاى انسانى بیداد می کرد و زمامداران ھر
کشورى جز بھ حفظ قدرت و بقاى خود، خانواده و قومش بھ چیز دیگرى نمى اندیشیدند، خود را مسؤول و جوابده بھ کسى نمى دانستند. قانون

و مقراراتى وجود نداشت و اصالً خود قانون بودند.
بى مناسبت نخواھد بود اگر توجۀ خوانندگان محترم را بھ قصھ ای معطوف دارم کھ ما را از قدرت، طرز تفکر و خودخواھى زمامداران

آنوقت تا اندازه اى مطلع می سازد.
می گویند یکى از پادشاھان قاجار ایران کھ در فرانسھ سفر رسمى داشت، در زمرۀ بسیار جاھا و چیزھایى کھ براى او نشان دادند، یکى….

ادامھ دارد
 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 07.07.2018
ولی احمد نوری 

افغانستان گلستان اقوام
قسمت بیست و دوم (2)

 
افغان، افغانی، افغانستانی

(بخش چارم) (2)
از دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی

 
بعد از نجیب مایل ھروی و بھ دنبالھ روی از وی، بعض نویسندگان افغان مقیم ایران، اصطالح "افغانستانى" را در نوشتھ ھای خود بکار

بردند، کھ طور نمونھ چند تای آنھا را معرفی میکنم: 
"جریان پر شتاب طالبان" اثریست از "مرکز مطالعات فرھنگی ـ بین المللی" در سال ١٣٧٨ ، کھ بھ قلم آقایان محمد ھاشم عصمت اللھی،

وحید بینش، محمد قاسم دانش بختیاری، محمد اکرم عظیمی و مشکور کابلی نوشتھ شده. درین کتاب ھـم اصطالح "افغانستانى" بنظر میرسد.
مثالً در صفحۀ ۴٣، کھ کلمۀ "افغانستانى" را در معنای "افغانی" بکار می گیرد و "علمای افغانستانی" میگوید. 

آقای محمد ھاشم عصمت اللھی کھ اینک از پوھنتون طباطبائی تھران در رشتۀ علوم "افھام و تفھیم" و بھ اصطالح ایرانیان "ارتباطات"
(Communications) دکتورا گرفتھ، کتابی نوشتھ منحصر بھ فرد، بھ نام «نظام مطبوعات افغانستان» کھ در تابستان ١٣٨٢ در تھران

چاپ گردیده. وی در صفحۀ ٨ این کتاب ۵٠٩ صفحھ ئی، در بارۀ خود چنین مینگارد : «گزافھ نیست اگر ادعا شود کھ این پژوھش در نوع
خود کم نظیر و یا شاید نخستین پژوھش از نوع خود است کھ بوسیلۀ یک افغانستانی (جلی ساختن ازین قلم است) انجام میشود.» معلومم نشد
کھ منظور جناب عصمت اللھی از اصطالح "افغانستانی" درینجا "افغان" بھ معنای عام آن است و یا "غیر پشتون" مد نظر اوست. حیف کھ

داکتر عصمت اللھی نگارِش دری و دری نگاری را فراموش کرده و چنان مینویسد، کھ یک ایرانی. واقعاً اگر اصطالحات دری را ازین اثر
بدر کنیم، آدم فکر میکند کھ نویسندۀ این کتاب یک دانشمند ایرانیست. مشخصۀ دیگر این کتاب، کھ تاکنون در ھیچ اثر دیگر مؤلفان افغان بھ
نظرم نرسیده اینست، کھ محقق در ھر جائی کھ یک اصطالح درِی افغانستان را بکار میگیرد، در بین قوسین ُمعادل ایرانی آنرا ھم می آرد؛
شاید بخاطری کھ ایرانیان ھم ازین اثر بدون اشکال استفاده کرده بتوانند. (اما چرا یک دانشمند افغان لقمھ را باب دھان ایرانیان، تیار و آماده
بسازد؟ چرا ایرانیان بھ کنجکاوی واداشتھ نشوند، تا معنای اصطالحات دری را خود بیابند؟) شاید مؤلف ازین کار منظور دیگری داشتھ، کھ

من نمیدانم.
آقای سرور دانش ـ فعالً وزیر عدلیھ در حکومت کرزی ـ در مقدمۀ خود بر چاپ دوم «تاریخ سیاسی افغانستان» اثر سید َمھدی فرخ ایرانی
نیز، اصطالح "افغانستانى" را بکار میگیرد. باید اذعان کرد، کھ جناب دانش بھ جفنگھا و ھرزه گوئی ھای توھین آمیز مھدی فرخ در مورِد

گ
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افغانستان و مردم آن، جواب داده اند، بدون اینکھ بمانند فرخ، از ھتّاکی کار بگیرند.
پیش از اصل کتاب مھدی فرخ ایرانی، دو نکتھ بنظر میخورد : یکی "سخن ما" و دیگری "نقد کتاب". در صفحۀ دوم نقد کتاب، کھ ناقد، یعنی

جناب سرور دانش، نقِد جامعی بر کتاب نوشتھ است ـ کھ میتوانست کوبنده تر باشد و ای کاش کوبنده تر میبود ـ چنین میخوانیم: «... و اگر این
موارد نقد و اشتباھات نویسنده (مھدی فرخ) تذکر داده نشود، ممکن است خواننده دچار اشتباه گردد و خواندِن کتاب برای ھر دو جامعۀ ایرانی

و افغانستانی پیامد مثبتی نداشتھ باشد.» درینجا ناقد "افغانستانى" را در معنای "افغانی" استعمال کرده.
آقای عبدالحی خراسانی، کھ در جمع آوری و چاپ کلیات دیوان استاد خلیل هللا خلیلی سعیی بلیغ بخرج داده، ضمن «یاد آوری» خود در پایان
این کتاب حجیم چنین مینویسد: «... در پایان این مجموعھ، یادداشت ھای دوتن از شخصیت ھای افغانستانی : پژواک و سلجوقی و دو تن از

دانشمندان ایرانی : فروزانفر و نفیسی بھ صورت کامل ثبت گردید....» (صفحۀ ۶۴٢ کلیات اشعار خلیل هللا خلیلی، بھ کوشش عبدالحی
خراسانی، چاپ نخست ١٣٧٨، ناشر: نشر بلخ وابستھ بھ بنیاد نیشاپور، تھران) آقای خراسانی اصطالح "افغانستانى" را در معنای "افغانی"

بکار میبرد.
آقای بصیر احمد دولت آبادی دو اثر در بارۀ افغانستان نوشتھ ـ الاقل تا جائی کھ بر بنده معلوم گشتھ. یکی "شناسنامۀ افغانستان" چاپ ١٣٧١ و

دیگری "شناسنامۀ احزاب و جریانات سیاسی افغانستان" کھ در زمستان ھمان سال، طبع گردیده. وقتی آدم کتاب اولش را می خواند، از کینۀ
عجیب و غریبش و از عصبیت بی حد و مرزش نسبت بھ پشتونھا، آگاه می گردد. او زمامداران مملکت را از زمان احمدشاه بابای ابدالی تا
داوود خاِن محمد زائی، بھ باد ُسخریھ و توھین میگیرد و با تازیانۀ انتقام می نوازد. مثالً "احمدشاه بابای سدوزائ" را "احمد خان" ، "امیر
حبیب هللا خان" را "حبیب ِهللا زنباره"، "نادر شاه" را "نادر غدار یا نادر فاشیست" ، "ظاھرشاه" را "ظاھر خائن"، "داوود خان" را "داوود

شاه" و غیره یاد میکند. و عجب کھ بر "امیر عبد الرحمان خان"، کھ آنھمھ جور و جفا کرد و در سرتاسر افغانستان، بھ شمول ھزاره جات،
دھھا کلھ منار ساخت ـ اگر نگویم صدھا ـ رحم کرده، فقط لقب "جابر" را میگذارد و میگذرد. او در سراسر کتاب خود این امیر قھار و سفاک

را "عبد الرحمان جابر" خطاب میکند. وی اما "اعلیحضرت امان هللا خان" را "امان خان افغان" میخواند؛ نھ یکبار بلکھ باربار و بکّرات و
مّرات. گوئی آقای دولت آبادی بخاطر ضدیت با پشتون ھا، از "هللا" ھم تیر میشود. ببین کھ تعصب کور و کر، انسان را تا سرحِد کفر

میکشاند!
دولت آبادی در سراسر کتاب ھای خود، کلمۀ "افغان" را بجای "پشتون" بکار می برد. نتیجۀ منطقی اینطور استعمال اینست، کھ "غیرپشتونان"
افعانستان را باید "افغان" نخواند، چنانکھ ھمین کار را نیز میکند. او اصطالحِ "افعانستانی" را ھم بجاِی "افغان" بکار میگیرد و نیز در عوض

"افغانی".
از صف اینقدر "افغانستانی ـ پسندان" می خواھم یک نفر را برگزیده و آراء و افکارش را در مورد "افغان" و "افغانستان" برمال سازم. چون
آقای دولت آبادی نمونۀ بسیار بارز و برازندۀ این طیف است، گوشھ ھائی از کتابش را درینجا بصورت بسیار گذرا از نظر میگذرانیم. . .. ..

ادامھ دارد
 
 
 

لینک مرتبط...

اسم: داکتر نور احمد خالدی    محل سکونت: آسترالیا     تاریخ: 03.07.2018
چرا روشنفکر نماھای تاجک خراسان طلب شده اند؟

یادداشتی بر نوشتھ محمد عارف منصوری "انگیزه ھاى بازگشت بھ ھویت تاریخى":
 

دانستن انگیزه ھاى بازگشت بھ ھویت تاریخى، در این جا خراسانی(!) برای من بسیار جالب بود از این رو بدقت این مقالھ را خواندم تا بدانم
چرا روشنفکر نماھای تاجک خراسان طلب شده اند. متاسفانھ نھ فرضیھ ھای این نوشتھ درست است نھ دالیل و توجیھات حوادث و نھ نتیجھ

گیری آن. یک خوانندهء جوان و کم اطالع تاجک بجز فریب چیزی از آن نمی آموزد و در اخیر بیشتر از سابق سرگردانتر خواھد بود. بطور
مثال منصوری مینویسد: "جامعھ جھانى با حضورش در افغانستان، زعامت را از تاجیكان ستانده در اختیار پشتونھا قرار داد." خالف این ادعا

واقعیت آن است کھ جامعٔھ جھانی زعامت و حاکمیت را در سال ٢٠٠١ از طالبان پشتون تبار گرفت و بھ تاجیکان سپرد. موجودیت حامد
کرزئ در صدر دولتیکھ قدرت واقعی در اختیار قسیم فھیم، یونس قانونی، عبدهللا عبدهللا، برادران مسعود، اسماعیل خان و دھھا جنگساالر

شورای نظار و اردوھای تنظیمی شان کھ توسط امریکاییھا تسلیح شده بود قرار داشت صرفآ جنبھ سمبولیک داشت. نتیجھ این انتقال قدرت را
امروز در سرمایھ ھای قارونی رھبران و جنگساالران تاجک و حضور غیر متوازن و وسیع تاجکان و بخصوص تاجکھای پنجشیری و

شمالی در ادارات دولتی، اردو، پولیس و نمایندگیھای سیاسی در خارج بھ خصوص در انحصار مطبوعات و رسانھ ھا می بینیم.

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 01.07.2018
افغانستان گلستان اقوام قسمت بیست و دوم (1) بخش اول

افغان، افغانی، افغانستانی (قسمت چھارم) (1)
از دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی

در قسمت سوم کھ روز دھم جنوری بھ جریدۀ "امید" فرستاده شد ـ و تاھنوز در آنجا اقبال چاپ نیافتھ ـ بھ جواب بعض ناقدان پرداختم. ولو کھ
بدین ُمناَسبت از موضوع دور ھم شدیم، راِه دیگری را نمی توانستم برگزینم. درین بخش میکوشم، خاستگاه داخلی و خارجی اصطالحِ

"افغانستانى" را تا جائی کھ اوراق و اسناِد دستداشتھ اجازه میدھد، پیش دیده کشم. قسمت پنجم را، کھ امید است بخش آخر باشد، بھ نتیجھ گیری
ھا وامیگذارم. یقین دارم کھ عزیزان ایرادگیر، جواِب ُخرده گیریھاِی خود را از خالل این دو بخش، خواھند گرفت.

خیلی خوشحالم کھ وطندارانم از کران تا کران جھان، بھ موضوع مھم حاضر عالقھ گرفتھ، بھ تحقیق و تدقیق و پژوھش و استدالل دست بردند
و ھر کھ بر گوشھ ای، روشنی انداخت. در صفحۀ سوم شمارۀ ۶۶۵ امید، نوشتۀ دلچسپی از قلم آقای علی قربانزی، جلب توجھ میکند. من

تاکنون نھ نام این نویسندۀ عزیر را شنیده بودم و نھ سایۀ قلمی از ایشان بنظرم رسیده بود، اما از فحوای کالمشان پیداست، کھ باید بسیار قلم
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زده و فراوان نوشتھ باشند. 
جناب قربانزی با ارائۀ دو سند، قُدمت (در ملک ما "قدامت" گویند، و غلط است) اصطالحِ "افغانستانى" را از ٣٩ تا ١۵٠ سال، نشان میدھند.

پیش ازینکھ بر نوشتۀ ایشان تبصره ای بکنم، ناگزیرم کھ مقدمۀ ذیل را عرضھ بدارم :
ھر لغت و اصطالح ـ در ھر زبانی کھ باشد ـ دو جزء دارد، یکی قالِب لغت و اصطالح کھ کلمھ ای بیش نیست و دیگر مدلوِل لغت و

اصطالح، کھ عبارت از معنی و مفھوم آن دو بوده و چیزی را در برمی گیرد، کھ آن دو بدان داللت می کنند. یک لغت تا زمانی بھ وجود
خود ادامھ می دھد و تا زمانی زنده است، کھ مدلولش زنده باشد. مثالی می زنم : کلمۀ "موزه" لغتیست قدیمی کھ در فارسی بسیار استعمال

میشده. این لغت در حالی کھ در ملک ما زنده و معمول است، از صفحۀ فارسی ایران رخت بربستھ و گویا جزء لغات متروک و مرده و
تاریخی آن سامان گردیده ـ اگر فارسی معیاری ایران را در نظر بگیریم، کھ ھمانا فارسی تھران است. دلیل چیست و بھ گفتۀ داکتر صاحب

روان فرھادی، حکمت در کجاست؟ حکمت درینست، کھ "پاپوش" بلندی ("بلند" در معنای واقعی و اصلیش و نھ بھ معنائی کھ اخیراً در ایران
تداول یافتھ) را کھ بھ نام "موزه" یاد می کنیم، دیگر در ایران ساختھ نمی گردد و از استعمال افتاده. گویا لغت "موزه" در فارسی ایران ازین
خاطر مرده و متروک گردیده، کھ مدلولش مرده است و وجود ندارد. خرده گیران تیزبین نباید "موزه" را با "چکمھ" مغالطھ کنند، چون کلمۀ

"چکمھ" در ایران و فارسی ایران وجود دارد. این نکتھ را نیز باید بعرض. . . ادامھ دارد
 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 27.06.2018
افغانستان گلستان اقوام

قسمت بیست یکم
مناقشۀ بیمورد " امید" با ولى احمد نورى

از
پروفیسور دکتور سید خلیل هللا ھاشمیان

مدیر و صاحب امتیاز مجلۀ آیینۀ افغانستان
15 جون 2004

" قوى کوشان" یک صفحۀ کامل شمارۀ ۶٢٣ جریدۀ شخصى٬ غرض آلود٬ نفاق انداز و ستمگراى " امید" را بدفاع از کلمۀ "افغانستانى"
اختصاص داده و رفیق دیگرى ھم بھ نام مستعار عبدهللا رھا را درین مناقشھ بھ پھلوى خود قرار داده است. از آنجائیکھ درین مناقشھ منافع

ملى و تاریخى افغانستان مضمر است٬ و ھم جنبۀ علمى دارد کھ " قوى کوشان" و رفیقش ناآگاھانھ در زمینھ "بى خلطھ فیر کرده اند"٬
بمصداق مقولھ ایکھ (اگر بینى کھ نا بینا و چاه است ... و گرخاموش بنشینى گناه است) درین مناقشھ بنفع حقیقت شامل مى شویم و فقط حقایق

را برمال میسازیم تا مردم شریف افغانستان و خبرگان افغان منصفانھ قضاوت بفرمایند.
آقاى "ولى احمد نورى" فرھنگگراى افغان مقیم پاریس کھ بیغرضى و وطندوستى او از وراى نوشتھ ھا و آثارش بھمگان معلوم است و اخیراً

اثر مقبولى بھ نام " سردار محمد رحیم ضیایى یا شیون کابلى" بھ ذخیرۀ ادب درى افغانستان افزوده اند٬ از مشاھدۀ کلمۀ "افغانستانى" کھ
پیوستھ در مقاالت و نشرات جریدۀ امید٬ چاپ گردیده است متاثر شده و مقالۀ متحدالمالى بھ تمام جراید و نشرات داخل و خارج کشور ارسال

و استعماِل کلمۀ "افغانستانى" را جرم شناختھ اند. مقالۀ آقاى "ولی احمد نورى" در ھمین بخش این مجلھ چاپ شده تا خوانندگان "آیینۀ
افغانستان" ھم از متن و مقصد آن آگاھى حاصل کنند.

مدیر مسؤول جریدۀ امید درستون اول صفحۀ ھشتم شماره ۶٣٢ آن٬ مقالۀ آقاى "نورى" را نشر کرده٬ در ستون دوم ھمان صفحھ مقالھ اى از
عبدهللا رھا و در ستون سوم آن جواب و عکس العمل خود را نشر کرده٬ ازین نوع برخورد با یک شخص بیغرض کھ ھیچنوع مقصد و

منفعت شخصى نداشتھ و محض بخاطر منفعت ملى یک موضوع را عنوان کرده٬ "حرامزادگى مطبوعاتى" مشھود است٬ چھ اگر حرامزادگى
دخیل نمی بود٬ "قوى کوشان" بھ پیروى از اصول و اخالق مطبوعاتى بایست مقالۀ آقاى "ولى احمد نورى" را بدون عکس العمل خودش در
عین شماره٬ نشر میکرد و منتظر عکس العمل مردم میشد٬ اما او٬ از حرامزادگى مطبوعاتى کار گرفتھ٬ مقالۀ آقای "نورى" را قبل از نشر

بیک رفیق خود ارسال و عکس العمل فرمایشى رفیق خود را با عکس العمل خود یکجا با مقالۀ نورى در یک صفحھ نشر کرده است٬ و ھدف
او ازین کار قولھ کشیدن است بھ ھمقطاران سمتگرایش تا صفحات جریدۀ "امید" را براى چند ماه آینده بھ دفاع از کلمۀ "افغانستانى" پر کنند.

اھل مطبوعات٬ آنھایی کھ بھ شرافت مطبوعاتى باور دارند٬ اینچنین طرز العمل را " حرامزادگى مطبوعاتى" مینامند.
 

سوابق موضوع.... ادامھ دارد

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 25.06.2018
ولی احمد نوری 

فغانستان گلستان اقوام
 

قسمت بیستم
طالب و نیو طالب

محصول جنگ با ارزش ھاى قبیلوى ـ ملى است
از

دوکتور عثمان روستار تره کى
15 سپتمبر 2007

 
قاعدتاً زمانیکھ جامعھ بدنبال جنگ و بحران از داشتن حاکمیت بمثابۀ ضابطۀ دفاع خودى محروم میگردد٬ یعنى سیستم دفاع جمعى صدمھ

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_22_1.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_21.pdf


میبیند٬ راه براى نفوذ انحراف و فساد ھموار میگردد.
ً در افغانستان نسبت وجود عوامل نامساعدى کھ ھمھ بآن آشنا ھستیم٬ سیستم دفاع طبیعى جامعھ از سھ دھھ باین سو از میان رفتھ و نھایتا

شرایط خوبى براى تھاجم ارواح خبیثھ مساعد شده است: تحریف تاریخ ملى٬ نفى ارزش ھاى ملى٬ بى حرمتى بھ شخصیت ھاى تاریخى کھ
نقش محورى در تأمین وحدت ملى داشتند٬ مظھر حلول ارواح خبیثھ در بدنۀ ناسالم جامعۀ افغانى است.

طرح تبدیل نام "افغان" بھ "افغانستانى" دنبالۀ کامپاینى (مبارزه یى) است کھ از سھ دھھ بھ این سو بصورت سیستماتیک (منظم) از جانب
برخى دشمنان داخلى و خارجى کشور بھ قصد تضعیف ھویت افغانى بھ پیش برده میشود.

بنده بھ توجیھ پھلو ھاى ادبى٬ ترمینولوژیک و تاریخى کلمۀ "افغان" کھ برخى از نویسندگان متعھد٬ بھ درستى از عھدۀ پرداختن بھ آن بدر شده
اند٬ کارى ندارد. قصد من از مداخلھ در مناقشۀ جارى افشاى سوء نیت و دشمنى "افغانستانى" ھا در برخورد با ھویت ملى طى چند نکتھ

است:
یک ـ انتخاِب وقت طرح موضوعاتى کھ بزندگى ملى پیوند دارد، افشاء کنندۀ بسا کجروى ھا و بدخلقى ھاى صاحبان غرض است: افغانستان

معروض بھ انارشى است و زیر سیطره تفنگداران بسختى نفس میکشد. در داخل کشور حکومتى …. ادامھ دارد
 
 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 22.06.2018
=افغانستان گلستان اقوام

 
قسمت نزدھم

 
توطئھ ھای استعماری و امبریالیستی ایران

نسبت بھ افغانستان
از

دکتور میر عبدالرحیم عزیز
یازدھم نومبر 2007

 
نظام فاشیستی آخندی ایران با جدیت کامل در دامن زدن نفاق میان مردم افغانستان فعال بوده و سعی می ورزد کھ بھ وسیلۀ عمال خود در

داخل کشور ما، زمینھ را غرض تجزیھ و بربادی افغانستان آماده سازد. سفارت ایران و قنسلگری ھای این کشور در کابل و سایر شھرھای
افغانستان با پخش اوراق ضد روحیۀ افغانی، عمال شان درین راه مساعدت می نمایند.

 
ھموطنان ما بھ یاد دارند کھ از مدت چندی بدین سو، یکتعداد از دست پروردگان استعمار کلمۀ "افغانستانی" را عوض نام "افغان" بکار می
برند و میخواھند کھ این کلمھ جزء فرھنگ سیاسی ما گردد. منبع اشاعھ ای این کلمھ ایران است کھ ذریعۀ عمال خود در افغانستان در صدد

ترویج این کلمھ بوده کھ ھدف غائی آن انھدام ھویت ملی ما و نام کشور ماست.
 

اخبار، مجالت و سایر رسانھ ھای گروھی نظام فاشیستی ایران نیز با استعمال کلمۀ "افغانستانی" بھ عوض کلمۀ "افغان" در تالش اند تا روحیھ
و ھمبستگی ملی ملت زجر کشیدۀ افغان را مضمحل سازند. بھ طور مثال خبر گزاری ایرنا مورخھ 7 میزان 1383 ش مطابق 28 سپتامبر

2004 م چنین گزارش داد: 
««حدود 900 نفر از اساتید دانشگاه ھا، دانشجویان، فعاالن سیاسی، شاعران و نویسندگان و خبرنگاران "افغانستانی" با صدور اعالمیھ ای از

روند سیاسی کنونی این کشور ابراز نگرانی کردند.»» 
ھم میھنان ما خوب میدانند کھ استعمال نام "افغانستانی" بھ عوض نام "افغان" بھ وسیلۀ حاکمیت فاشیستی ایران مداخلۀ مستقیم در امور داخلی

کشور ما تلقی می گردد کھ در حقیقت از نیات استعماری ایران علیھ خاک مقدس افغانستان سر چشمھ می گیرد.
 

یکی از جواسیس ایران بھ اسم "چنگیز پھلوان" کھ مدتی را ھم با احمد شاه مسعود در درۀ پنجشیر سپری نمود با نشر مقاالت متعدد در ترویج
کلمۀ "افغانستانی" و دامن زدن اختالفات میان اقوام افغانستان نقش عمده ای را برای فعالیت سازمان جاسوسی ایران در افغانستان بازی نموده
است. اعضای شورای نظار، جمیعت اسالمی ربانی و سایر ستمیان چپ و راست احترام خاصی بھ وی قایل اند و مقاالت او را مکرراً تکثیر

نموده و در میان اعضای خود و برای بدام انداختن سایر مردم توزیع می نمایند. لطفاً بھ بعضی مطالب ضد افغانی و تفرقھ انگیز استعماری
"پھلوان" کھ در کتابش بھ اسم (افغانستان: عصر مجاھدین و بر آمدن طالبان) درج شده است توجھ فرمائید"

 
 

افغانستان در واقع امتداد حیات فرھنگی ماست کھ ما میتوانیم بھ حوزه ھای دیگر فرھنگی ایرانی بھ مفھوم وسیع آن برسیم. در اصل باید
دانست کھ جدائی فرھنگی، زیان ھای جبران ناپذیر تا حال بھ بار آورده است و اگر ھم اکنون بھ از میان برداشتن آن جدائی ھای فرھنگی

توجھ نکنیم شاید دیگر فرصتی نماند کھ بتوانیم اشتباه این مرحلھ را جبران کنیم. (ص 54)
 

این عقیدۀ چنگیز پھلوان نظر کامل استعماری و توسعھ طلبی ایران را نسبت بھ افغانستان ثابت می سازد کھ چطور ایران در صدد بلع و انھدام
افغانستان است. در جای دیگر کتاب خود می نویسد: …. ادامھ دارد

 

لینک مرتبط...
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اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 21.06.2018
افغانستان گلستان اقوام

 
قسمت ھژدھم

 
استعمال نام افغانستانی جرم است 

از
ولی احمد نوری

نھم نومبر 2007
پاسخى بھ جناب محمد قوى کوشان

 
نھ دانش باشد آنکس را نھ فرھنگ

کھ وقت آشـتـی پیش آورد جنگ
(نظامی گنجھ ئی)

 
بعد از عرض سالم.

مقالۀ من زیر عنوان (استعمال نام "افغانستانى" جرم است) شما را بی نھایت برافروختھ ساختھ کھ در نوشتن جواب آن دست از پا نشناختھ و
شمشیر قلم را بھ جانب من بی رحمانھ از نیام بدر آورده و ھر چھ بھ دھن تان آمده روی صفحۀ جریدۀ تان ریختھ اید. بھ فرمودۀ خودتان کھ

(گویا من بد و بیراه گفتھ ام) آنچھ بد و بیراه در قاموس تان بوده از این حقیر دریغ نکرده اید. بھ این ھم قناعت نفرموده ھدایت داده اید کھ از
جریدۀ شما "امید" معذرت بخواھم.

نمی دانم پاسخ شما را از کجای نوشتۀ تان شروع کنم. از اینجا آغاز می کنم کھ فرموده اید : «ابیاتی را کھ بھ عنوان شاھد آورده ام، کامالً در
عرصۀ متفاوتی سروده شده و بھ گفتھ ھای من ربط نمی گیرد.»

حتماً نوشتۀ جناب استاد ھاشمیان را پیرامون گفتھ ھای تان خوانده اید، ولی من مثل آنھا در حق شما سخت گیرانھ قضاوت نمی کنم و بھ فھوای
اینکھ شما از حد اقل دانش و صالحیت در زبان دری برخوردار ھستید، این انتقاد شما را قسماً می پذیرم و برای ھمین ملحوظ است کھ این بار

بندی از مسدس جناب محمد اختر بره کی را بھ عنوان شاھد موضوع مناقشھ می آورم تا بھ موضوع نوشتار نھ تنھا ربطی بلکھ ربط محکمی
داشتھ باشد.

خانھ ام افغان ستان و جملھ اقوام وطن
متحد بودیـم، جان دادیـم بر نام وطن

صاحب این خانھ ایـم و خادم ماِم وطن
خصم را کشتیم ما در کوچھ و بام وطن

قوم افغان را تو از ھم تیت و پاشان میکنی
خانھ ویران، خانۀ ما را تو ویران می کنی

 
ولی پش از پیش می دانم کھ شما باز مفھوم این شعر را متوجھ خودتان و رفقای ھمفکر تان می دانید و این نوشتھ را ھم احساساتی، بی بند و

بار و دور از عفت قلم قلم داد می کنید. و این بیت نیز شما را احتماالً آنقدر بر افروختھ خواھد ساخت کھ باز ھم دست از پا گم کرده مثل
نوشتۀ پیشتر تان اصل موضوع را کھ (استعمال نام "افغانستانی" بھ عوض "افغان" است) فراموش کنید ممکن ھم عمداً – و بھ موضوعات

ثانوی و فرعی بپردازید.
شما لطفاً یک بار دیگر مقدمھ ای بھ گفتۀ شما مختصر تان را با یک نگاه انتقادی و آفاقی مطالعھ کرده و قضاوت نمایید کھ نوشتۀ کدام ما

توھین آمیز، بی بند و بار و مغرضانھ است؟ باز ھم قضاوت را بھ خوانندگان می گذارم.
من نوشتۀ جناب آقای رھا را با جواب خودم بھ آدرس ایمیل یک ھزار افغان در سراسر دنیا فرستادم و التجا کردم در این باره قضاوت نمایند.

تا حال در حدود دو صد جواب گرفتھ ام کھ... ادامھ دارد

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 19.06.2018
اولی احمد نوری

افغانستان گلستان اقوام
 

افغانستان وطنم
 

از عزیز الدین وکیلی فوفلزائی
افغانستان وطنم

کـوھساران وطنـم، کشور افغان وطنم خاک مردان وطنم، بیشۀ شیران وطنم
افغانستان وطنم

کوه پامیـر جھان بین تو شد زینت دھر رفـعـت نـام تـو از وادی واخان وطنم
افغانستان وطنم

خاک بلخـت ھمگان اھل سعادت دانند مدفن "شیر خدا"، حـیـدر یزدان وطنم
افغانستان وطنم

شھرۀ تخت سماء لعل بدخشان تو شد خوشتر ازلعل صفا خاک درخشان وطنم
افغانستان وطنم
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پایـداری نکـنـد غـیـر بھ ھنگام طـمع پیش بازوی تو از ھمت مردان وطنم
 

. . . ادامھ دارد
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لینک مرتبط...

اسم: نور احمد خالدی    محل سکونت: آسترالیا     تاریخ: 14.06.2018
اسم افغانستان و خراسان

بعضیھا میگویند کھ اسم تاریخی این سرزمین خراسان است و این اسم نباید بھ افغانستان تغییر مییافت. این ادعا کامآل درست نیست. نباید حوزۀ
تمدن فرھنگی خراسان را با حوزۀ جغرافیایی خراسان اشتباه کرد. از لحاظ جغرافیایی صرف نواحی شمال غرب افغانستان امروزی شامل

خراسان باستانی میباشد. در "کتاب باربرنامھ" از قول ظھرالدین بابر میخوانیم کھ او از کابل از طریق ھزاره جات بصوب "خراسان" عزیمت
میکند و با حکام خراسان در ھرات و مرو کھ از بازمانده گان تیموریھا بودند در مورد غایلۀ شیبانی خان ازبک کھ سمرقند را گرفتھ بود متحد

میشود.
ھمچنان در بارنامھ میخوانیم کھ: "قندھار در سر راه ھندوستان بھ خراسان قرار دارد و راه از قندھار بھ خراسان ھموار بوده کوه و کوتل

ندارد".
صفویھا سرزمینھای افغانستان امروزی را بنام خراسان یاد نمیکردند. خراسان در مناطق جغرافیایی شرقی شامل حاکمیت دولت صفوی کھ در
نقشھ ھای آنزمان نشان داده شده شامل (مرو، نیشاپور، مشھد، ھرات، غور و بادغیس) میگردید. سایر مناطق جغرافیایی شرقی شامل حاکمیت

دولت صفوی شامل زابلستان (مناطق میان غور تا قندھار)، سیستان (از نیمروز تا قندھار)، قندھار، و بلخ میباشند.
ھیچ واحد ادارۀ ملکی بنام خراسان در نظام تقسیمات ملکی صفویھا موجود نبود.

لینک مرتبط...

اسم: حامد نوید    محل سکونت: ایاالت متحدۀ امریکا     تاریخ: 11.06.2018
من بھ موجودیت وطنم و ھمھ نامھای تاریخی آن افتخار دارم

 
بدیھیست کھ درنشیب و فراز زمانھ ھا میھن عزیز ما، افغانستان کنونی، مانند بسی کشورھای دیگر نامھای قدیمی تری داشتھ کھ این نامھا
مربوط دوره ھای پیشین تاریخ است. ترکیھ زمانی بنام اناتولیھ یاد میشد، ایتالیا بنام روم ، فرانسھ گال، ایران فارس و ھند سرزمین بھارت

،بھمین گونھ افغانستان نیز در ادوار کھن بھ نامھای آریانا، خراسان یاد میگردید کھ ھمھ برای من و ھمھ کسانیکھ بھ تاریخ شکوھمند افغانستان
اھمیت میدھند گرامی و ارزشمند است. البتھ نباید فراموش کرد این کھ خطھ ھای باستانی بھ مثابٔھ کشور ھای امروزی با سرحدات معین

سیاسی نبوده، بلکھ درجھان امروز خطھ ھای تاریخی مانند خراسان، سیستان و ماورا النھر درداخل ساحٔھ خاک چندین کشور قرار دارند.
امروز نام افغانستان در میان کشور ھای جھان درسازمان جھانی ملل متحد با حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آن منحیث یک مملکت آزاد

ومستقل ثبت است.
متأسفانھ چندیست کھ عده ای بجای توجھ بھ مسایل بنیادی کشور درگیر جبھھ گیری ھای بی ثمر کشور سمتی و قومی استند و حتی باالی نام

میھن خود اعتراض دارند.اکنون کھ فقر، مرض، بیکاری، و نفاق دامنگیر ملت شریف افغانستان میباشد، وھمھ روزه صدھا سرباز جوان افغان
درراه حفظ امن عامھ و استقرار صلح جان ھای شیرین شانرا از دست میدھند، و بسی بیگنھ دیگر قربانی حمالت ظالمانٔھ دھشت افگن

میگردند، فکر نمیکنم کھ تغییر نام بھبودی را درحال ملت رنج کشیدٔه افغانستان ببار آورد، بجز اینکھ بر بی ثباتی وھرج مرج سیاسی بیافزاید.
وطن ما بھ کار مداوم، مثبت اندیشی و عدالت اجتماعی نیاز دارد، نھ بھ مسایلی کھ مارا از مسیر صلح،پیشرفت وتعالی وطن بدور نگھدارد.

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 08.06.2018
ولی احمد نوری

افغانستان گلستان اقوام
قسمت شانزدھم

اعـالمـیـۀ پـاریس
 

چـو افـغـان نباشد، تــِن مـن مـباد * * * درین کوه و برزن چو یکتن مباد
ھمھ سر بھ سر تن بھ کشتن دھیم* * * مـبـادا کھ کشور بــھ دشمن دھیم

 
در ھفتھ نامۀ امید شماره ٦٢٣ صفحۀ ھشتم، ھموطني بنام آقاي عبدهللا "رھا" از سانفرانسیسكو تبصره اي در بارۀ مقالۀ من تحت عنوان

(استعمال نام "افغانستاني" جرم است) نوشتھ اند و نام این نوشتھ را (تبصره بر اعالمیۀ صادرۀ پاریس) گذاشتھ اند. من تبصرۀ شان را بھ دو
بخش تقسیم میكنم. یكي بخش مفاھیمي كھ خارج از موضوع اند و دگر بخش مفاھیمي كھ بر احتیاج مبرم نزدیكي اقوام افغانستان و ارزشھاي

وحدت ملي ما استوار است، و نھ بر اساسات علمي و زبانشاسي. نویسندۀ محترم بر ھر دو از دِر جفا پیش آمده اند.
 

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_17.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/N_khalidi_esmi_afghanistan_wa_khorasan.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/H_naweed_man_ba_mawjodiat_watanam_wa_namhai_tarikhi.pdf


الف : اظھارات خارج موضوع:
١- در پراگراف دوم تبصره بر اعالمیۀ پاریس نوشتھ شده : "موضوع چیست؟ ماجرا ازین قرار است كھ چرا برخي كسان در نوشتھ ھا و یا
گفتارخود كلمۀ "افغاني"، یا "افغانستاني" مي نویسند، و چرا بھ جاي كلمات معمول دري و عربي، كلمات فارسي ایراني را بكار مي برند!"

شما بھ نوشتۀ من مراجعھ كنید، من ننوشتھ ام چرا بھ جاي كلمۀ "افغانی" ، "افغانستاني" مینویسند ... چھ من خوب میدانم كھ كلمۀ "افغاني" نام
واحد پولي و پیسۀ افغانستان است نھ نام تبعۀ آن، پس شما در تدوین این جواب بازھم ناخودآگاه تحت تأثیر دوستان غیر افغان تان رفتھ اید، چھ

تنھا و تنھا آنھایند كھ بھ تبعۀ "افغان" "افغانی" میگویند.
٢- در پراگراف (ج) نوشتھ اید: از نگاه تاریخي: نام "افغانستاني" براي بار نخست در اوایل قرن نزدھم بكار رفت، آقاي فرھنگ مینویسد:
ھرچند كلمۀ افغانستان بھ عنوان نام رسمي كشور بار اول در سال ١٨٠١ در معاھدۀ بین انگلستان و ایران در بارۀ دولت دراني بكار رفتھ

است».
از فحواي این نوشتۀ تان معلوم مي شود كھ شما نیز مثل آقاي لطیف پدرام نام "افغانستان" را نیز قبول ندارید و آنرا بھ گفتۀۀ نامبرده جعلي

میپندارید.
من كھ در نوشتۀ خود در بارۀ نام "افغانستان"، قدامت تاریخي آن، افتخارات آن ھرگز چیزي ننوشتھ ام و این موضوع مھم را براي مقال دیگر

گذاشتھ ام، چرا شما خارج موضوع رفتھ اید؟ یا آینكھ از دل من آگاھي داشتھ اید و قبل ازینكھ من درین باره بنویسم، خواستھ اید جواب آنرا
بنویسید؟ این را در زبان دري خود ما (پیشگیرك) میگویند، نمي دانم در زبان "فارسي ناب" چھ میگویند؟

تنھا ھمینقدر عرض میكنم كھ در مورد نام كشور عزیِز ما "افغانستان" ھرچھ گفتھ اید، بیجا گفتھ اید، ولو از كتاب آقاي فرھنگ و بیت عبدهللا
خان دیوان بیگي و یاگفتۀ صابرشاه "میزوف" (مجذوب) كابلي استناد كرده باشید. این سخن را بپذیرید كھ نام افغانستان بخواست شما (ولو كھ

در نوشتۀ تان گویا خواھان آن نیستید) و امثال شما تغییر نخواھد كرد و انشاء هللا ھمنام والیت (خراسان ایران) نخواھد شد.
جرم را نمیتوان در انحصار یك عمل نامطلوب معین محدود ساخت. قتل یك جرم است و جزاي آن در اكثر كشورھاي جھان اعدام است.

سرقت یك قرص نان براي سـِد جوع اطفال یك خانـوادۀ گـرسـنھ نـیـز جرم است اما در رعایت آن "ویكتورھوگو" نویسنده و شاعر مشھور
فرانسھ داستان بینوایان را نوشتھ است كھ یكی از شھكارھاي ادبي اوست. لھذا جرایم متفاوت اند. ومن بھ گفتۀ (خدا بیامرز عبدالرحمن پژواك)

عقیده دارم كھ :
 

خبر نداشت كھ افغان ستان عدو سوز است * * * خـدنـِگ چـلـۀ پكتیسیان جگـر دوز است
سكندر است نھ تنھا كھ زوِر ما دیده است * * *ھـزار آئـیـنـھ را این غـبار پوشیده است

 
آقاي رھا! درست است كھ نام فارس را "رضا شاه پھلوي در دھۀ سي قرن گذشتھ بھ نام ایران تغییر داده است ولي فراموش نكنید كھ بھ

ایرانستان تغییر نداده است و حتي خود او در دوران اول سركوبي حزب توده در یكي از مصاحبھ ھاي خود بھ روزنامھ نگاران گفتھ بود:
"یكي از دالیل سركوبي حزب توده این بود كھ میخواستند ایران را بھ ایرانستان تبدیل كنند و من ھرگز بھ این امر حاضر نخواھم شد" . نشود

كھ شما نیز ازین گفتار توده اي ھا الھام گرفتھ باشید...! ببینید اگر این (ستان) و (ستاني) براي خود ایراني ھا كوچك شدن و تصغیر را
میرساند و براي خود نمي پذیرند چرا آنرا براي ما توصیھ میكنند؟ و بازھم …. . .

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 05.06.2018
ولی احمد نوری 

افغانستان گلستان اقوام
 

قسمت پانزدھم
 

مارا اصل و نسب بکار نیست مگر عمل
از

 
الحاج خلیل هللا امین
پترسن ـ نیوجرسي

 
از مدتیست كھ در جراید بیرون مرزي بحث ھاي داغ بھ ارتباط كلمات افغان، افغاني و افغانستاني ذھن یك عده مردم را بھ خود مشغول داشتھ،

كھ متأسفانھ بعضي ھا ازین بحث ھا قصد ماھي گرفتن از آِب گل آلود را داشتھ و مي خواھند وحدت ملي نیم بند ما را بھ نام اقوام برتر ازین
بیشتر خدشھ دار سازند. در حالیكھ درین قرن بیست و یكم كھ ملت ھاي جھان دارند ھوشیار تر مي شوند و وسایل و امكانات علمي و فرھنگي

بیشتر شده است، دانشمندان واقعي در صدد آنند كھ تناقضات را بھر نوع باشد از بین ببرند، و براي ما مسلمان ھا ارشادات جاوید قرآني كھ
اگر خود را واقعاً مسلمان مي دانیم كافیست، كھ فقط و فقط معیار سنجش آدم ھا ھدایات رباني را قرار دھیم چنانچھ قرآن در آیات متعدد مي

فرماید:
ـ اي انسان ھا، ما شما را از یك زن و یك مرد خلق كردیم و بھ شعبات و قبایل تقسیم كردیم تا با یكدیگر معرفت پیدا كنید و بھ تحقیق خوبترین

شما متقي ترین شما ھستند.
ـ نھ شرق و نھ غربي بر یكدیگر امتیاز دارند الي بھ تقواء

خداوند تبارك و تعالي نھ تنھا مسلمان ھا را، بلكھ تمام انسان ھا را متوجھ این امر مي سازد كھ برتري آنھا صرف بھ تقواست و تقوا را علما
چنین تعریف كرده اند:

تقوا: پرھیز از گناه، ترس از خدا و اطاعت اوامر او و نیكوكاري بھ خلق خدا.
و متقي: پرھیزگار، پارسا و نیكوكار را گویند.

بناًء اشخاص متقي مي توانند از نظر اسالم برتري داشتھ باشند كھ برتري اختصاص بھ یك زبان، قوم قبیلھ، نژاد، تمكین و دارایي و . . .
ندارد و در اجتماعي كھ ما زندگي مي كنیم و ھر كس داراي صفت پرھیزگاري و نیكوكاري باشد، واالتر و بھتر از دیگران است، و اكثریت و
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اقلیت، برادر بزرگ و برادر كوچك، قوم پرستي و نژاد پرستي و غیره تعصبات ھم در كتاب اسالم و ھم در جوامع امروزي ارزش ندارد.
بزرگي بھ انسان ھائي است كھ متقي باشند و دیگران از دامن مھر و محبت و عاطفھ و جوانمردي و شرافت و علم و فرھنگ و كار نیك و

زحمتات او بھره مند شده، فرد و یا افراد مؤثري در جامعھ خود و بعداً جھان باشند، كھ تاریخ ما در سینۀ خود از ھمچو خردمندان و
جوانمردان را دارد كھ حتي لقمۀ نان خود را با دیگران قسمت نموده اند.

تأسف آور است كھ شاھان افغانستان از شاه شجاع تا امیرالمؤمنین مالمحمد عمر. . . ادامھ دارد
برای مطالعۀ متن کامل این نوشتھ باالی ادامھ در پایان کلیک کنید..

 
 

لینک مرتبط...

اسم: داکتر نور احمد خالدی    محل سکونت: آسترالیا     تاریخ: 04.06.2018
اسم افغانستان

مقدمھ
یکی از وسایل و عواقب ھجوم فرھنگی ایران در افغانستان ایجاد ناباوریھا و قیام در برابر سمبولھای ملی کشور افغانستان بخصوص درمیان

اقلیت ھای قومی و یا ھم مذھب ایران است. ھجوم بر این سمبولھا با حملھ بر مصطلحات ملی علمی و اداری آغاز شده و روزبروز بھ
سمبولھای کالن ملی مانند مؤسسین دولت افغانستان، تاریخ ایجاد کشور افغانستان، شاھان و امیران افغانستان، زبان دری، ملیت افغان، قانون

اساسی و باالخره اسم افغانستان و تمأمیت ارضی آن گسترش یافتھ است. این ھجوم فرھنگی بخصوص از طریق چھره ھاییکھ در ایران
تحصیل نموده اند و با استفاده وسیع از دستگاھھای خبری، ادبی، مذھبی رسانھ یی مانند روزنامھ ھا، مجالت، تلویزیونھا و رادیو ھا کھ بھ
پول و سرمایھ گذاری مستقیم و غیر مستقیم ایران ایجاد شده و فعالیت دارند اجرأ میگردد. در این نوشتھ اسم افغانستان را کھ ایران پرستان

شناختھ شدۀ داخلی تحمیل اسم اقلیت بر اکثریت می پندارند بھ بررسی میگیریم.
ایجاد یک کشور با حاکمیت دولتی جدید کھ امروز در جھان بنام افغانستان یاد میگردد با قیام میرویس خان ھوتکی برضد صفویھای فارس در

سال 1709 م در قندھار پایھ گذاری شده و بعد از اخالل مختصر اشغال توسط نادرشاه افشار، دوباره با اعالن پادشاھی احمدشاه ابدالی
1747 م، کھ بعدا بھ درانی معروف شد، تحکیم یافتھ تا امروز بالوقفھ اول در مرکزیت قندھار و متعاقبا در مرکزیت کابل با حدود جغرافیایی

مختلف ادامھ داشتھ است. ھویت مشخصھ این دولت جدید را ماھیت استقالل سیاسی در مقابل دو قدرت منطقوی آن وقت کھ عبارت بودند از
دولت مغولی ھند و دولت صفوی فارس، اسالم حنفی و فرھنگ افغانی (افغانیت و اسالمیت) تشکیل میدھد کھ از زمان میرویس خان ھوتکی تا

رییس جمھور اشرف غنی تا امروز تغییر نیافتھ است. افغانیت نھ تنھا شامل کود مدنی پشتونوالی است بلکھ فرھنگ خراسانی را ھم در بر
میگیرد. در طول این ٣٠٩ سال تغییر حدود جغرافیایی، تغییر پادشاھان بھ امیران و برعکس و تغییر رژیمھا در ھویت مشخصٔھ این کشور و
دولت جدید تغییری وارد نکرده است. تقال ھا برای تغییر این ھویت مشخص اخیراً با طرح شعارھای 'من افغان نیستم' تشدید یافتھ و با کمپاین

تغییر اسم افغانستان بھ خراسان توسط لطیف پدرام نماینده مردم بدخشان در پارلمان علنأ و رسمأ براه انداختھ شد.

لینک مرتبط...

اسم: نور احمد خالدی    محل سکونت: آسترالیا     تاریخ: 02.06.2018
فرھنگ چیست و فرھنگ پشتونھا کدام است؟

احمدشاه مسعود در یک جلسٔھ تدریسی بھ شاگردان خود چند سال قبل بیان داشتھ بود کھ پشتونھا یک قوم بی فرھنگ و عقب مانده ھستند! عالوه
بر آن در سالھای آخیربعضی نویسنده گان ھزاره و تاجیک با بکار بردن اصطالحات دولت قبیلھ و یا قبیلوی در معرفی دولتھای افغانستان
اصطالحات قوم، اقوام، قبیلھ و قبایل را در حالۀ مفاھیم تحقیر آمیز "عقب افتاده"، "بی فرھنگ"، "بدوی"، "ابتدایی" و غیره بکار میگیرند.

تکرار این برداشتھای نادرست قومپرستانھ اثرات مخربی در تکامل ذھنیتھای جوانان تاجک و ھزاره و بخصوص در طرز دید و رفتار آنھا
در مقابل قوم پشتون در مجموع و افراد پشتون تبار بخصوص برجا گذاشتھ کھ دررسانھ ھا و بخصوص رسانھ ھای اجتماعی و انترنتی ھمھ

روزه شاھد آن ھستیم. این طرز دید مخرب تاجایی پیش رفتھ کھ شخصی با سطح علم و دانش رییس جمھور اشرف غنی را کھ از چند نسل در
شھر کابل تولد شده و بافرھنگ شھری کابلی، و ھمچنان متعاقبا پیشرفتھ ترین شھرھای دنیا، بزرگ شده درعالیترین پوھنتونھای دنیا درس
خوانده و تدریس کرده "کوچی" و "قبیلھ یی" خطاب میکنند. بیایید ببینیم فرھنگ چیست و فرھنگ پشتونھا در مقایسھ با فرھنگ تاجکھا و

ھزاره ھا کدام است!
ازمیان صدھا تعریف بسیط و مغلق موجودٔه فرھنگ ”Culture“، تعریف ترکیبی آتی فکر میکنم حاوی عصارٔه تعریفھای با اعتبار موجوده
است: "فرھنگ مجموعٔھ دانش، عقاید، ارزشھا، رفتار، ووسایلی است کھ جوامع بشری در حیات روزانھ خود و در رابطھ بھ ھمدیگر بکار

میگیرند کھ متکی بھ آموختن متداوم بوده و بھ انتقال این دانش بھ نسلھای بعدی می انجامد."

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 02.06.2018
افغانستان گلستان اقوام

 
قسمت چھاردھم

د شـپـې ماشـوم شمھ زه
د �اغلی پیر محمد کاروان اثر

کابل، نومبر 2007
 

کلھ چې لمر پھ کلي سر ووھي
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او شپھ د وړان�و پھ خنجر ووھي
پھ تودو شوندو پیزوانونھ �کل کړي

زرین السونھ پر�ودر ووھي
چې ماشومان پھ قلمي �وتو پھ سپینو کاغذي السونو

تورې تختې راواخلي
پھ ببلي ژبو الف ووایي ،بې ووایي،تې راوخلي

ماتھ رایادې شي ماشومې شٻبې
کلی،�ودر او د �ودر لھ غاړې

اخوا پھ برم والړ یو شین چنار یو �کلی چنار
د چنار الندې یو وړوکی جومات

چې محراب و اوبو وړی او ممبر یې نھ و
کولپ او زن�یر خو یې پر �ای پرٻږده چې ور یې نھ و

فرش یې د خوړ پستوکې ش�ې وې �غر یې نھ و
چې ھر سحر بھ لمر لھ پورې غره راوشړل

دوړان�و غشي
د چنار الندې پھ اوبو کې بھ خورې شوې

د طاووس ب�کې
مونږ بھ ھم راغلو لکھ سیل راشې د شنو توتیانو

د چنار ډډې تھ پر توره تختھ سپین لیکونھ
پر مونږ خواږه لکھ د قند او د نبات ل�ٻدل

زړه راتھ وایي پا�ھ بیا ماشوم شھ
ما پھ کتار د ماشومانو کې پریږدي کلھ �وک

غواړم ماشوم شم او پر توره تختھ
نوم مې د ھغھ جانان ولیکمھ

چې اول �کی یې اخیستی دی د خدای لھ نامھ
غواړم ماشوم شمھ او �ولي تختې
د خپل جانان پھ نامھ ډکې کړمھ

خو زه لھ خپل عمر شرمیږم
ماشومانو تھ ورتللی نھ شم

پھ ج�و ستر�و ماشومانو تھ کتلی نھ شم
�کھ زما ھمزولي

د ماشومانو کو��� ړن�وي
قلم تختې او مشوا�� ماتوي

او پھ لوی الس ترینھ ماشومھ دنیا�� ړن�وي
پھ سپینھ ورځ لھ ماشومانو نھ پھ �ن� تٻرٻږم

خو شپھ!.....قربان یې شمھ �ومره پرده پو�ھ ده شپھ
ماشومان �ول پھ خوب ویده وي او زه

لھ ماشومانو نھ پھ غال
او پټ پھ پ�ھ پھ ماشوم بدل شم

او زه ماشوم شمھ د او�کو پھ ماشومو �وتو
د سپینو ستورو تباشیر را واخلم

د شپې پر توره تختھ
نوم د جانان ولیکم

افغانستان ولیکم
 

مرتب : ولی احمد نوری
منبع : دیوان اشعار پیر محمد کاروان

 

لینک مرتبط...

اسم: دوکتور نور احمد خالدی    محل سکونت: آسترالیا     تاریخ: 01.06.2018
منشاء اقوام پشتون!

 
شخصی نوشت " بزرگترین قوم پشتون امروزى بنام غلجي اول ترك بوده اند. غلجًى ھا در تاریخ بنام خلجى یاد نموده اند و مشھور ترین

شھنشاه غلجي عالوالدین خلجى نام داشت كھ ھشت قرن قبل از امروز بر تخت دھلى سلطنت داشت." این یکی از برداشتھای نادرست دیگر
ھمانند برداشت غلط نسبیت پشتونھا بھ یکی از اقوام ده گانھ بنی اسراییل است کھ در برخی کتابھا از گذشتھ ھا تا امروز تکرار میگردند.

تیوری مھاجرت غلجاییھا از آسیای میانھ و نسبیت یکی از اقوام ده گانھ بنی اسراییل باالی پشتونھا بھ دالیل و داشتھ ھای علوم معاصرکامال نا
درست است:

اول - یافتھ ھای مطالعات مقایسوی ژنیتیکی پشتونھا با تاجیکھا، ترکتبارھا، ھزاره ھا و مردم شمال ھند نشان میدھد کھ منشاء پشتونھا و
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تاجیکھای افغانستان یکی بوده و ھردو مربوط بھ حوزه شمال دریای سند وجنوب ھندوکش ھستند کھ قدامت دوازده ھزار سالھ در این مناطق
دارند واینھا از نظر دی ان ای شباھتی با ترکتبارھا و ھزاره ھا ندارند؛

دوم - زبان پشتو مانند زبان دری یک شاخھ از زبانھای ھند و اروپایی است کھ زبانھای ترکی، عربی و یھودی را در بر نمیگیرد؛

لینک مرتبط...

اسم: میر عبدالرحیم عزیز    محل سکونت: ورچینیا امریکا     تاریخ: 28.05.2018
استعمال نام "افغانستانی" گناه نیست، جرم است

 
فاضل محترم دیپلوم انجنیر "خلیل هللا معروفی" مضمون آموزنده ای را بھ ارتباط مقالۀ دانشمند گرانمایھ محترم "ولی احمد نوری" در شمارۀ

(88/89) مجلۀ وزین "عقاب آریانا" منتشرۀ میونشن آلمان در سال 2005 بھ نشر سپرده بودند کھ مطالعۀ آن را بھ ھر افغانی کھ خود را
متعلق بھ افغانستان می داند سفارش می کنم. با وجودی کھ افتخار دوستی و آشنائی را با جناب محترم انجنیر معروفی تا آن زمان حاصل

نکرده بودم، اما تالقی فکری و مطبوعاتی سبب گردید کھ تا ایندم از افتخار دوستی و دانش بیکران انجنیر صاحب معروفی مستفید گردم کھ
خود را ازین بابت سعادتمند می یابم.

طرز استدالل جناب محترم انجنیر "معروفی"، ارزش منطقی مضمون شان را باال می برد و خواننده را مجذوب شیوۀ کالم و انتخاب کلمات
جذاب آن می سازد. صرف می خواھم کھ بھ عرض شان برسانم کھ من ھم مانند جناب "ولی احمد نوری" استعمال نام «افغانستانی» را بھ

جای نام "افغان" با ارائۀ دالیل آتی، یک جرم بھ سویۀ خیانت ملی می دانم، نھ گناه. 
1. قوانین اکثر کشور ھا جاسوسی، تروریسم، تشویق جنگ داخلی، ایجاِد نفاق افگنی، اقدامات تجزیھ طلبی و حتی ترویج مواد مخدره را بھ

منظور انھدام امنیت ملی، یک عمل ضد کشوری و ضد دولتی می دانند کھ "خیانت ملی" پنداشتھ می شود. وقتیکھ یک فرد، شخصی را بھ قتل
می رساند، این عمل وی صرف یک فرد و یا شاید یک فامیل را متضرر سازد، در حالیکھ با ارتکاب خیانت ملی، کتلۀ عظیمی از مردم آسیب

دیده و امنیت ملی ھمان کشور بھ نحو خطرناکی صدمھ می بیند. در اضالع متحدۀ امریکا این نوع اعمال ضد منافع ملی و ضد دولتی را بھ
اسم ھای تریزن (Hight Treason) کھ ھمان خیانت ملی است، یاد می کنند و متھمین بھ ارتکاب این نوع جرایم نھ در محاکم عادی جنائی،
بلکھ در محاکم اختصاصی فدرال محاکمھ می شوند. چون دولت فدرال مسؤول تأمین امنیت و حافظ استقالل و منافع علیای کشور است، بناًء،

دولت فدرال متھمین بھ خیانت ملی را محاکمھ می نماید و طبق قوانین ادارۀ فدرال برای شان جزا تعیین می کند. در صورت ثبوت جرم،
محکومین بھ اعدام یا بھ حبس طویل المدت محکوم می گردند. ما بایست حوادث ترکیھ را در دو سال اخیر مورد مالحظھ قرار دھیم کھ نظام

اردوغان چھ محشری را بر سر افراد دخیل در کودتای نافرجام ماه جوالی 2016 این کشور تحمیل کرده است. ھزارھا تن بھ جرم خیانت
ملی و دست داشتن در انھدام ترکیھ یا اعدام شدند و یا اینکھ محکوم بھ حبس طوالنی گردیدند. 

آیا نظام فاسد آخندی ایران تحمل دارد کھ یک ایرانی تقاضای تغییر نام این کشور را بھ فارس و یا خراسان نماید؟ . . . . ادامھ دارد

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 28.05.2018
افغانستان گلستان اقوام قسمت سیزدھم

 
افغانستانى

تبصره بر یک مقالھ
از سید ذوالمجد عالمشاھی

سکرمنتو – کلیفورنیا
 

بارى چندین سال پیش گروھی پیدا شدند و تا حال ھم ھستند کھ با سوزن و قیچى در درِز خانۀ اندیشۀ شان براى یکعده از نویسندگان قباى
نوکرى اجنبى و وابستگى دوختند. از نگاه ھاى سوزن بدستان، گناه نابخشودنى آن خامھ داران، کاربرد واژه ھاى زبان مادرى شان بود.

دنیاى حیرتم فرا گرفت کھ از نویسنده اى چون آقاى معروفى خواندم کھ عده اى با استفاده از کلمۀ "افغانستانى" زیر تاثیر کینھ و فتنۀ بیگانگان
رفتھ اند، و این دھل تجزیھ و نفاق است.

در باب مقالۀ اخیر شان "افغان" ،"افغانى"، "افغانستانى" منتشرۀ جریدۀ امید چند نکتھ را خدمت شان عرض می کنم ۔
اول، اینکھ شعار "ھرکى از افغانستان است، افغان است" وحى منزل نیست، قدسیت ندارد و ھمچون کالم خدایى، با ویژگى انوشھ گى و تغییر

ناپذیرى بھ حساب نمى آید، و می تواند غلط ثابت شود.
دوم، نتیجھ گیرى آقاى معروفى در پایان مقالۀ شان اینست کھ "اما تمام این مکائد و حیل از کنھ و اصلیت انتساب بھ کلمۀ "افغان" نمى کاھد

چون ھم در کلمۀ "افغانى" و ھم در کلمۀ "افغانستانى" جز اصلى و الیتجزاى ھر دو ھمانا کلمۀ "افغان" است.
وقتى این چنین است و "افغانى" و "افغانستانى" ھر دو غلط است، اما در نھایت ھر دو "افغان" را در خود دارد، این ھمھ مالمتى چرا؟ و

گویندگان "افغانستانى" نویس را فریفتھ، اغواگر و تفتین بیگانگان خواندن چرا؟
سوم، نویسنده خود می فرماید کھ ایرانى ھا اصطالح "افغانى" را ساختند و ﴿نمیگوید افغانستانى را﴾ و ثابت می کنند کھ "افغانى" خطاب شدن

غلط است ۔ فقط در یکجا بھ استعمال مکتوب آن اشاره دارند و آنھم در فرھنگ ھشت جلدى سخن منتشرۀ سال ١٣٨١و بناى کید و تفتین و
بغض و نفرت شان را بر ھمین تھداب می گذارند، و می گویند "افغانستانى" را کسانى کھ در زیر تبلیغات بعض ایرانیان کینھ ورز رفتھ اند

استفاده مى کنند.
از ھمین جا دفعتاً بھ اصطالح مالھاى منبرى "کریز میزنند" با دورۀ. . . . ادامھ دارد

 

لینک مرتبط...

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/N_khalidi_manshai_aqwam_pashtoon.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/R_aziz_estemal_nam_afghanistani_jorm_ast.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_13.pdf


اسم: داکتر نور احمد خالدی    محل سکونت: آسترالیا     تاریخ: 27.05.2018
ترکیب قومی نفوس افغانستان

 
ماه مئ ٢٠١٨

موقعیت افغانستان بھ مثابھ چھار راه مدنیتھا ناگزیر باالی ترکیب قومی نفوس کشور تاُثیر نموده است. درافغانستان بیش از شانزده قوم از
جملھ پشتون، تاجیک، ھزاره، ازبک، ایماق، پشھ ای، عرب، قرقیز، ترکمن، بلوچ، قزلباش، بیات، ھندو، سیک و غیره زندگی میکنند. ھر
آنچھ مارا بھ مثابھ یک کتلۀ مردم از مردم کشورھای ھمسایھ متمایز میسازد مبانی ھویت ملی ما ھستند. اسم افغانستان، ملیت مردم افغان،
فرھنگ افغانی کھ متشکل از عناصر پشتونوالی و فرھنگ خراسانی است، زبانھای رسمی پشتو و دری مروج در کشور، گذشتۀ تاریخی

کشور ما، مبارزات قھرمانانھ نیاکان ما برای کسب استقالل سیاسی و ایجاد اولین دولت مستقل بومی در این سرزمین، حفظ استقالل و دفاع از
آن در مقابل متجاوزین و گسترش نفوذ و منافع کشور ما در منطقھ ھمھ برخی از اجزای 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 26.05.2018
افغانستان گلستان اقوام - قسمت دوازدھم

 
عقده گشائی «شاعرانھ»

 
نوشتۀ دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی

 
بتاریخ دوم فبروری مقالھ ای بھ جریدۀ پرخریدار "امید" فرستادم ، زیر عنوان "جدال بر سر کلمات". آنچھ را در آنجا بحیث حسن ختام آورده
ِّحِ باب میسازم : "بر من چون آئینھ روشن گردیده کھ کفر تعصب و تفرقھ و تبعیض، ھمیشھ از بودم ، با اندک دستکاری، آغازگِر کالم و ُمفَت
کعبۀ تعلیم یافتگان و "روشنفکران" بر میخیزد ، ورنھ توده ھای مردم ما از ھر قوم و تباری و از ھر مذھب و زبانی کھ اند، ُمدام باھم جور

آمده اند و در ُکنھ خود تبعیض و تعصب را نمی شناسند ، بلکھ چنین پدیده ھای نحس و شوم، ذاتاً در نھاد و قاموسشان سراغ نمیشود".
اگر بھ اختیار عالیجناباِن بھ اصطالح چیزفھم باشد، افغانستان عزیز را بھ حساب قومی خط کشی نموده، شقھ شقھ میکنند ؛ اما

بََرد کشتی آنجا کھ خواھد خدا
وگر جـامھ بر تن َدَرد ناخدا

بلی ! مردم و توده ھایند کھ جلو چنین پیش آمد خانھ برانداز را گرفتھ اند و بازھم میگیرند.
این نوشتھ جوابیست بھ مضمون خانم نادیھ فضل از شمارۀ ۵۶٣ امید، کھ بیتی از ناصر خسرو بلخی ، ُعنوانش را میسازد .

وقتی مقالۀ خانم فضل بار اول از نظرم گذشت، موقفگیری اُسامھ بن الدن در مقابل امریکا در خاطرم مجسم گردید .
یک زمانی، کھ بھ بیشتر از چھل سال بعقب برمیگردد، در اعالنات رادیو کابل می شنیدیم: «تونیک بایر، ھر قطره اش یعنی نیرو «. اکنون

باچشم گنھکارم می بینم کھ از قطره قطرۀ نوشتۀ خانم فضل "نیرو" فوران میکند، اما نیروی قھر و غضب و نفرت و تعصب.
مضمون خانم فضل مشحون است از نکات مناقشھ طلب و رد شدنی (قابل رد). ازین طیف فراخ فقط بر چند نکتھ مکث میکنم ، بترتیب اھمیت

از باال بھ پائین : 
١ خانم فضل بر اساسات زبان فارسی تماسی گرفتھ و بر سھ پسوند مکان ـ دان ، کده، گاه ـ روشنی می اندازند. ایشان این سھ پسوند را

بحساب محدودیت مکانی از پائین بھ باال درجھ بندی کرده و از ھر کدام مثالھائی میزنند. بھ اجازه مثالھائی می آورم کھ خالِف ادعای ایشان را
ثابت میسازد .

خانم فضل برای پساوند "دان" مثال ھای "قندان" و "شمعدان" و "گلدان" را داده اند کھ بھ مکانھای کوچکی اطالق میگردند. اما فراموش کرده
اند ، کھ ترکیباتی از قبیل "برفدان" و "یخدان" ھم داریم کھ ھر کدام ملیونھا بار بزرگترند از گلدان و شمعدان و قندان در مجموع.

در قسمت پساوند "کده"...... ادامھ دارد. برای مطالعھ مطلب مکمل باالی نوشتۀ ادامھ بھ سبز کلیک کنید
 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 23.05.2018
افغانستان گلستان اقوام

قسمت یازدھم
 

ھویت باشندگان افغانستان 
باید بھ "افغانستانی"عوض شود (نادیھ فضل)

 
یادداشت مؤلف کتاب "افغانستان گلستان اقوام": میرمن نادیھ فضل مسکونۀ کشور المان پیشنھاد می کند کھ: [[ھویت باشندگان افغانستان باید بھ

"افغانستانی" عوض شود و نام "افغانستان" باید بـھ "خراسان" یـا "آریانا" تعویض گـردد.]] 
از تمام فرزندان اصیل و قلم بدست افغانستان آرزو میرود، در برابر چنین بى حرمتى بھ مقدسات مادروطن، خاموش ننشینند و با زبان و قلم و

قدم، مردمان معصوم کشور را، خاصتاً جوانان خالى ذھن وطن را از چنین یک پالن شوم و نابکار دشمنان این خطھ مستحضر و برحذر
بسازند. و در افشاى یاوه سرایى و چپولھ گویى چنین نویسندگان مغرض و تفرقھ انداز ھمت بگمارند. ولى احمد نورى

 
فرھنگ زدایى و ستیز با داشتھ ھاى عظیم فرھنگئ ما

از

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/N_khalidi_tarkeeb_qawmi_nofos_afghanistan.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_12.pdf


نادیھ فضل
گـر بایـد ھـمی کھ بینـی مــرا تمام

چون عاقالن بھ چشم بصیرت نگر مرا
ناصر خسرو بلخى

 
برگ ھاى شبزدۀ تاریخ معاصر افغانستان گواه بر آنست ھمانگونھ کھ آزادیخواھان، ملى گرایان و منورین زیادى پروردۀ دامان این خاک اند،
ھمردیف تاریخ زده گانى را نیز پرورده کھ از سالیان زیادى بدین سو با فرھنگ ستیزى، و ادعاى نامشروع قدرت طلبى لکۀ ننگینى بر جبین

این خاک بوده اند.
این فرھنگ زدایى و ستیز با داشتھ ھاى عظیم فرھنگئ ما، کھ از ھزارھا سال بدینسو میراث مقدسى است از نیاکان مان براي ما، عاقبت بھ
نوعى وطنداران و درس خوانده ھاى ما را آنچنان در تاریکى نگھداشتھ کھ حتى اشخاصى کھ القاب تحصیلى نیز پیوند اسِم خویش دارند، نیز

مدلل نیستند کھ زبان درى از آِن کى و تا چھ حد غنى و با عظمت است.
پیرامون ھمین گفتھ ھاى باال یاد آور میشوم کھ در شمارۀ ۵۴ کیوان صفحۀ یازدھم، سال نھم، دور دوم نوشتھ اى را زیر عنوان "پیرامون

اصطالحات افغانى و ایرانى در امید" خواندم کھ ناگزیرم بھ نوشتن ھمین چند سطرى نمود کھ اینک ھمدیار عزیزم مى خوانیش. ایشان
برعالوۀ اینکھ با اتھامات کامالً نابجاى خویش بھ ارجمندان و مشعل داران مطبوعاتى ما خیلى دورتر و فراتر از حریم و احترام بھ عفت قلم پا
گذارده اند، با بى توجھى واژه ھایى را ازھفتھ نامۀ معتبر "امید" بر گزیده و انگشت بر واژگانى نھاده اند کھ گویا ایشان در قاموس زبان درى

بدان ھا آشنایى ندارند، و از نامانوس بودن آنھا سخن رانده اند. و اما بھ قول شیخ فرید الدین عطار:
چشم بکشا کھ جلوۀ دیدار متجلی است از در و دیوار

زبان درى یا پارسى درى، آنچنانیکھ براى ھمگان روشن است یکى از زبان ھاى غنى ایست کھ کھن ترین ارزشھاى فرھنگى خطھ اى را کھ
آن ھنگام آریانا و بعد ھا خراسان نامیده میشد، با خود حمل میکند، و امروز در افغانستان، ایران، تاجکستان و نواحى اى از کشور ھندوستان

مردمان زیادى بدان . . . . ادامھ دارد
 

لینک مرتبط...

اسم: نور احمد خالدی    محل سکونت: آسترالیا     تاریخ: 21.05.2018
مقالۀ اول:

چرا میرویس خان ھوتکی و احمدشاه ابدالی را مؤسسین کشور افغانستان میدانیم؟
 

این ماھیت استقالل سیاسی، اسالم حنفی و فرھنگ افغانی (افغانیت و اسالمیت) است کھ مشخصھ دولتھای افغانستان از زمان میرویس خان
ھوتک تا اشرف غنی میباشد نھ اسم کشور.

شخصی بنام عبدالحی خراسانی اخیرا کشف تازه کرده و نوشتھ کھ احمد شاه ابدالی آخرین شاه خراسان بود نھ موسس دولت و کشور
افغانستان. این یک حقھ بازی و جعلکاری تازه ایران پرستان و دشمنان افغانستان و دشمنان بانیان و موسسان دولت افغانستان است کھ در

صدد صدمھ زدن بھ ریشھ ھای دولت افغانستان میباشند. 
فراموش نکنیم کھ این ماھیت استقالل سیاسی، اسالم حنفی و فرھنگ افغانی است کھ مشخصھ دولتھای افغانستان از زمان میرویس خان ھوتک
تا اشرف غنی میباشد نھ اسم کشور. خراسانی با جعل نمیتواند بھ تخریب افغانستان دست بزند. قبل از احمدشاه ابدالی نادر افشار شاه ایران بود

نھ شاه خراسان کھ سرزمین افغانستان امروزی را نیز در تصرف داشت. بنابرآن حرف عبدالحی خراسانی یک پول سیاه ارزش ندارد.
در وقت احمدشاه ابدالی خراسان یک والیت شامل قلمروھای او بود. نواسھ نادر افشار اسمش شاھرخ بود و از طرف احمدشاه ابدالی بھ حیث

والی خراسان مقرر شده بود. اگر احمدشاه ابدالی آخرین شاه خراسان باشد شما بگویید قبل از احمدشاه ابدالی کدام شخص آخرین شاه کشور
خراسان مستقل بود؟ 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 20.05.2018
افغانستان گلستان اقوام

قسمت دھم
 

استعمال نام "افغانستانی" گناه نیست، جرم است
از میر عبدالرحیم عزیز

 
فاضل محترم دیپلوم انجنیر "خلیل هللا معروفی" مضمون آموزنده ای را بھ ارتباط مقالۀ دانشمند گرانمایھ محترم "ولی احمد نوری" در شمارۀ

(88/89) مجلۀ وزین "عقاب آریانا" منتشرۀ میونشن آلمان در سال 2005 بھ نشر سپرده بودند کھ مطالعۀ آن را بھ ھر افغانی کھ خود را
متعلق بھ افغانستان می داند سفارش می کنم. با وجودی کھ افتخار دوستی و آشنائی را با جناب محترم انجنیر معروفی تا آن زمان حاصل

نکرده بودم، اما تالقی فکری و مطبوعاتی سبب گردید کھ تا ایندم از افتخار دوستی و دانش بیکران انجنیر صاحب معروفی مستفید گردم کھ
خود را ازین بابت سعادتمند می یابم.

طرز استدالل جناب محترم انجنیر "معروفی"، ارزش منطقی مضمون شان را باال می برد و خواننده را مجذوب شیوۀ کالم و انتخاب کلمات
جذاب آن می سازد. صرف می خواھم کھ بھ عرض شان برسانم کھ من ھم مانند جناب "ولی احمد نوری" استعمال نام «افغانستانی» را بھ

جای نام "افغان" با ارائۀ دالیل آتی، یک جرم بھ سویۀ خیانت ملی می دانم، نھ گناه. 
1. قوانین اکثر کشور ھا جاسوسی، تروریسم، تشویق جنگ داخلی، ایجاِد نفاق افگنی، اقدامات تجزیھ طلبی و حتی ترویج مواد مخدره را بھ

منظور انھدام امنیت ملی، یک عمل ضد کشوری و ضد دولتی می دانند کھ "خیانت ملی" پنداشتھ می شود. وقتیکھ یک فرد، شخصی را بھ قتل

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_11.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/N_khalidi_chera_mirwais_khan_hotaki_wa_ahmadshah_dorani.pdf


می رساند، این عمل وی صرف یک فرد و یا شاید یک فامیل را متضرر سازد، در حالیکھ با ارتکاب خیانت ملی، کتلۀ عظیمی از مردم آسیب
دیده و امنیت ملی ھمان کشور بھ نحو خطرناکی صدمھ می بیند. در اضالع متحدۀ امریکا این نوع اعمال ضد منافع ملی و ضد دولتی را بھ

اسم ھای تریزن (Hight Treason) کھ ھمان خیانت ملی است، یاد می کنند و متھمین بھ ارتکاب این نوع جرایم نھ در محاکم عادی جنائی،
بلکھ در محاکم اختصاصی فدرال محاکمھ می شوند. چون دولت ....

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 11.05.2018
افغانستان گلستان اقوام (قسمت نھم)

 
پاكسازى زبان درى از اصطالحات پشتو!

از عثمان روستار تره کی
سپتامبر 2004

 
(terminologie) آنچھ در بحث (افغان ـ افغانستانى) بسیار قابل توجھ است، انتخاب وقت در تطبیق پالن تحریف و تعدیل ترمینولوژى

تاریخى و رسمى "افغانستان" از جانب شخصیت ھاي صاحب غرض است: در اوضاع فعلي شیرازۀ وحدت ملي بھ دنبال مداخلۀ خارجي از
ھم گسیختھ است. مردم بھ فرقھ ھاي ناھمگون مبني بر قراین زبان، قبیلھ و مذھب تقسیم شده است. حكومت، قانون و قضاء بھ مثابھ پاسبان

ارزش ھاي ملي و ضوابط زندگي جمعي وجود ندارد. بناًء تخطي از نوامیس ملي نھ تنھا مشمول ھیچگونھ مویده یي نیست، بلكھ در مواردي
(مثالً استعمال "افغانستاني" بجاي "افغان") ممكن پاداش برون مرزي ھم داشتھ باشد.

زبان افزار افھام و تفھیم و وسیلۀ بیان عیني پدیده ھاي ذھني است، كھ پا بھ پاي انكشاف و تكنولوژي تكامل میكند و بر غناي آن افزوده
میگردد.

اصطالحات مربوط بھ یك زبان با تمدن مسلطي كھ زبنا متذكره در مقطع زمان بیانگر آنست راه خودرا میان سایر زبانھا باز مینماید. تمدن
مسلط در دورۀ معین تاریخي با اعمال نفوذ سیاسي، فرھنگي، اقتصادي و بعضاً مذھبي بخشي از "ترمینولوژي" متخص بھ جھان بیني خودرا

داخل زبان ھاي دیگر مینماید.
انكشاف سریع مناسبات بین المللي طي سده ھاي اخیر بر اعمال نفوذ متقابل فرھنگ ھا در یكدیگر افزوده است. در میان كلمات كلید و ستندرد،

سرحدات كلتوري را بیدریغ در نوردیده و بھ مثابۀ حلقۀ وصل چندین فرھنگ نقش بازي كرده است. بھ طور نمونھ، كلمات رادیو و موتر
(التیني)، تلفون (یوناني)، سماوار(روسي) از غرب بھ شرق وارد السنۀ مروج شد، در حالیكھ بازار (دري ـ فارسي)، فقیر (عربي) و لویھ

جرگھ (پشتو) از زبانھاي مروج در شرق داخل زبان نوشتار و بعضاً محاوري غرب شده اند.
در افغانستان سچھ سازي زبان دري پس از تجاوز شوروي بھ تبعیت از مشتي تفرقھ افگنانھ قدرت استعماري توسط گروه ھاي "ستم شعار"

آغاز گردید و فوكس خصومت آن زبان پشتو بود. درین زمان پشتو زدائي فرھنگ دري درجات متختلف سیاسي و فرھنگي و با بھره برداري
از امكانات داخلي و خارجي سازماندھي شد.

پس از احراز قدرت توسط "ببرك كارمل" حلقھ ھاي از حاكمیت تصور میكردند كھ مرحلۀ سقوط سیاسي اكثریت قومي كھ دیگر ختم شده باید
با تھاجم فرھنگي زبان دري بھ بستر ھاي كوچك لغات پشتو كھ معصومانھ در زبان دري جا بجا شده بودند، اكمال گردد.

از آنچھ ذكر كردیم بر مي آید كھ. . . ادامھ دارد. برای مطالعۀ متن مکمل بر ادامھ در پایان کلیک کنید.
 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس فرانسھ     تاریخ: 09.05.2018
افغانستان گلستان اقوام

قسمت ھشتم
 

تجزیھ طلبي بھ بھانۀ زبان و فرھنگ
از محمد نعیم بارز

آنچھ درین روزھا در نشرات برون مرزي جاي نسبتاً فراخي را بھ بحث میان افغانھا گشوده است، نوشتۀ محترم ولي احمد نوري میباشد تحت
عنوان (استعمال نام افغانستاني جرم است). قبل از ھر چیز باید دید مطلب اصلي نوشتۀ مذكور چیست؟ و چھ مقصد و نیتي در آن نھفتھ است؟

كھ وسیعاً از طریق انترنت و در شمار زیادي از نشرات افغاني چاپ شده و تا حال بحث ھاي فراواني را بھ دنبال داشتھ است. آقاي ولي نوري
كھ از لحاظ تعلقات قومي بھ ھر دو قوم پشتون و تاجیك نسبت دارد معلوم است كھ عواطف یك قوم خاص، وي را بھ چنین نوشتھ اي وا نداشتھ

است. پس یك انگیزه یي باید بر وي غالب بوده باشد و آن احساس ملي و میھن دوستي و نھ چیز دیگر. اما چرا این موضع وطن پرستانھ و
ملي وي از سوي محترمان عبدهللا رھا و محمد قوي كوشان در شمارۀ ٦٣٢ ھفتھ نامۀ "امید" با كتره ھا و طعنھ ھا مورد انتقاد شدید واقع شده
است كھ با طفره رفتن از اصل مطلب و چسپیدن بھ مسایل فرعي تا توانستھ اند بھ اصطالح دل شان را بر سر آقاي ولي نوري و در واقعیت

امر باالي پشتون ھا خالي و یخ كرده اند. با اینحال كاش مسألھ ھمین قدر كھ بھ بحث گرفتھ شده بود خاتمھ مي یافت، نخیر ھمھ متوجھ خواھند
بود كھ گردانندگان نشریۀ امید از دیر زمان بدینسو با پیش كشیدن اینگونھ مسائل یك پروژۀ سیاسي را با رفقاي ھم قلم و ھم تفنگ خود دنبال
میكنند و رفیق لطیف پدرام پا فراتر نھاده مضموني را تحت عنوان (افغانستان با شرمساري وارد قرن بیست و یك شد) در نشریۀ "آرش" بھ
نشر مي سپارد كھ در آن میكوشد برتري كاتولیسیزم (عیسویت) را نسبت بھ اسالم نشان دھد و یا در نوشتھ ای زیر عنوان (آگاھي قومي و

بحران ھویت در افغانستان) میخواھد جعلي بودن نام افغانستان و ستم قوم پشتون بر دیگر اقوام را ثبوت نماید. اینھا در یك صف ادعا دارند كھ
آنچھ درین روزھا در نشرات برون مرزي جاي نسبتاً فراخي را بھ بحث میان افغانھا گشوده است، نوشتۀ محترم ولي احمد نوري میباشد تحت
عنوان (استعمال نام افغانستاني جرم است). قبل از ھر چیز باید دید مطلب اصلي نوشتۀ مذكور چیست؟ و چھ مقصد و نیتي در آن نھفتھ است؟

كھ وسیعاً از طریق انترنت و در شمار زیادي از نشرات افغاني چاپ شده و تا حال بحث ھاي فراواني را بھ دنبال داشتھ است. آقاي ولي نوري

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_10.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_09.pdf


كھ از لحاظ تعلقات قومي بھ ھر دو قوم پشتون و تاجیك نسبت دارد معلوم است كھ عواطف یك قوم خاص، وي را بھ چنین نوشتھ اي وا نداشتھ
است. پس یك انگیزه یي باید بر وي غالب بوده باشد و آن احساس ملي و میھن دوستي و نھ چیز دیگر. اما چرا این موضع وطن پرستانھ و

ملي وي از سوي محترمان عبدهللا رھا و محمد قوي كوشان در شمارۀ ٦٣٢ ھفتھ نامۀ "امید" با كتره ھا و طعنھ ھا مورد انتقاد شدید واقع شده
است كھ با طفره رفتن از اصل مطلب و چسپیدن بھ مسایل فرعي تا توانستھ اند بھ اصطالح دل شان را بر سر آقاي ولي نوري و در واقعیت

امر باالي . . . ادامھ دارد. برای مطالعھ مطلب مکمل باالی ادامھ در زیر کلیک کنید.

لینک مرتبط...

اسم: خلیل هللا معروفی    محل سکونت: برلین المان     تاریخ: 08.05.2018
اولین باِر سیاسِی "تھاجِم فرھنگِی ایران"

 
تذکـر:

دوست بزرگوار و فرزانھ ام و مؤلف چندین اثر سودمند و ارزنده، جناب ولی احمد "نوری"، اخیراً مقاالت مندرجۀ کتاب "افغانستان گلستان
اقوام" را یکھ یکھ در صفحات "آریانا افغانستان آنالین" انداختھ میروند. مناسب دیدم، تا مقالۀ حاضر را، کھ نیز در عین سیاق ولی سالھا بعد

از اشاعۀ کتاب فوق نوشتھ شده است، عرضھ کنم. این مقالھ بھ تأریخ 9 آگست 2015 نگاشتھ شده و درج پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد
افغانستان" است، کھ اینک با اضافات و تعدیالِت الزم تقدیم میگردد. مقالۀ حاضر مؤیِِّد مقالۀ دیگرم نیز بوده میتواند، کھ سھ روز پیش؛ یعنی بھ
تأریخ 30 اپریل تحت عنوان "سقوط و استحالۀ ارزشھا" ــ نتیجۀ بالفصل ھفت و ھشت ثور ــ در "آریانان افغانستان آنالین" منتشر گردید. (خ.

معروفی ــ برلین، سوم می 2018)
 

** * **
اِبداع و بھ چلند انداختن ترکیب تفرقھ افگن "افغانستانی"، اولین گام عملی جمھوری "تازیانھ و دار" ایران در عرصۀ سیاسی افغانستان بود، کھ
در امتداد "تھاجم فرھنگی" و از طریق غالم حلقھ بگوش ایشان بھ نام "نجیب مایل ھروی" برداشتھ شد؛ و این حدوداً 35 (و اینک 38) سال

پیش بود. این افغاِن خودفروِش ساکِن آستاِن قُدس رضوی مشھد، بھ حمایت و تحت سرپرستی و ھدایت مستقیِم دولت "فاشیستی ــ کربالئی"
ایران دست بھ کار شده و مشغول پاشیدن تخِم نفاق و شقاق در جامعۀ افغانی گردید. مطالعۀ رسالۀ "بگذار تا از این شب دشوار بگذریم"ِ این

نویسندۀ عاق شده از دامان وطن و "افغان و افغانیّت"، راِز این کارستان را افشاء میکند و ھیچ شک و شبھھ ای باقی نمیماند، کھ ُمبِدع و ُموِجد
و مخترعِ بالوسیلۀ کلمۀ نفاق انداز "افغانستانی"، ھمین مردِک آلۀ دسِت "ھیتلراِن زمان" است. و وقتی "مبدع و موجد و مخترع بالوسیلھ"

میگویم، مراد ازین است، کھ وی بھ تحریک رژیم جھموری اسالمی ایران بھ ابداع و ایجاد و اختراع این کلمھ پرداختھ است.
اصطالحِ "افغانستانی" بار اول در یازده (و بھ حساب امروز، چارده) سال پیش، با شالق مقاالت کوبنده، زیر ضربھ گرفتھ شد و درین عرصھ
سلسلھ جنبان و پیشقراول کسی دیگر نبود، جز نویسندۀ وطنخواه و عاشِق افغان و افغانستان ــ جناب ولی احمد "نوری"، مقیم پاریس. این قلم با
الھام ازین مقالۀ ھشداردھنده و تأریخی، زیر عنوان "استعمال نام افغانستانی جرم است" در ماه اپریل 2004 جریدۀ "امید"، سلسلھ مقاالتی را

زیر عنوان "افغان، افغانی، افغانستانی" در چار قسمت نوشتھ، ثبت آن ھفتھ نامھ نمود. بھ تعقیب آن..... ادامھ دارد برای مطالعۀ متن مکمل این
مطلب عالی و میھنی باالی ادامھ در دیل کلیک کنید.

لینک مرتبط...

اسم: ماللی موسی نظام    محل سکونت: ایاالت متحدۀ امریکا     تاریخ: 06.05.2018
پسر کو ندارد نشان از پدر

سنگ اندازی بر جریان تذکره ھای الکترونیکی بھ منظور ایجاد تفرقھ
 

بعد از خاموشی غایلۀ استعفای عطا محمد نور والی سابق والیت مزار شریف کھ بھانھ ای بھ دست اقلیت کوچک و منحرف ائتالف قدرت
طلب شمال برای ایجاد بلواء، تفرقھ و بی ثباتی اوضاع اجتماعی داده بود، اینک با آغاز استفادۀ عملی از تذکره ھای ھویت الکترونیکی در

افغانستان، یکبار دیگر زمینۀ چنان کجروی ھای غیر قانونی و شرم آور فراھم گردیده است.
با اعالم رسمی و استفادۀ اولین تذکرۀ جدید ھویت، ذریعۀ رئیس جمھور و خانم وی کھ نام نامی ملت افغانستان کھ وحدت اقوام، منشاء، مبداء و
سوابق تأریخی مردم این خطۀ مقدس و کھن را در خود مضمر میدارد، عده ای از وابستگان شناختھ شده بھ دشمنان مردم مظلوم و جنگ دیدۀ

کشور، با بھانھ جویی غیر قانونی بھ نفاق و تفرقھ اندازی بین اقوام شریف افغانستان پرداختھ اند.
عبدهللا عبدهللا کھ خود با نقض متون قانون اساسی رسمی کشور، بر مسند قوای اجرائیھ تکیھ زده است، در حالیکھ با معضلۀ غیر قانونی

عطای نور، موقف متفاوتی اتخاذ نموده و نسبتاً بھ شھرت بھتری رسیده بود، اینک باز ھم با ادعای کامالً غیر قانونی و ضد ملی، پیش قراولی
عده ای استفاده جو و شر انداز را اتخاذ نموده است. این شخصیت مار خورده و اژدھا گشتھ کھ از استاد خویش احمد شاه مسعود ھر نوع

بازی ھای سیاسی غیر افغانی را آموختھ و بھ میراث برده است، ھر روز راه و روش فریبندۀ دیگری را برای تخریب اوضاع امنیتی پیش می
گیرد.

در شرایطی کھ در سر تاسر افغانستان گروه ھای مخرب، آدم کش و جنایت کار دست بھ کشتار بیدریغ و قتل و قتال مردم بیگناه کشور از
خرد تا کالن میزنند، مگر اینکھ از ترویج و رسمیت اسم مقدس«افغان» منحیث یک ملت واحد و متحد، قانوناً بھ معرفی و حمایت ھمدیگر

ادامھ دھیم، ایجاب این سفسطھ سراییھا، تفرقھ اندازی و ایجاد شر و فساد را می نماید؟ آیا اینکھ با افتخاری کھ از داشتن چنین اسمی تا بھ حال
نصیب ما گردیده است در تذکره ھای جدید ھم چنان«افغان» باشیم، آیا تفاوتی با گذشتھ میداشتھ باشیم.

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 22.04.2018

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_08.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Maroofi_k_awalin_bare_siasiye_tahajome_farhangi_iran.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/M_nezam_pesary_ko_nadarad_neshan_az_padar.pdf


افغانستان گلستان اقوام
قسمت ششم

 
افغان ، افغانی ، افغانستانی

از خلیل هللا معروفی
 

(بخش اول)
 

آقای ولی احمد نوری مضمونی را در شمارۀ ۶٣٢ جریدۀ امید بھ چاپ رسانیده اند، زیر عنوان (استعمال نام "افغانستانى" جرم است).
بالفاصلھ در دو ستون پھلوی آن جوابیھ ھای آقای عبدهللا رھا و آقای محمد قوی کوشان، جلب نظر میکند. آقای نوری نوشتۀ خود را روی

صحیفۀ انترنت نیز گذاشتھ اند، تا در دسترس افغانان سراسر جھان و نشریات ایشان قرار گیرد.
بھ نظر بنده ایشان از احساسات پاک وطندوستی و از خاستگاِه عشق و عالقھ بھ افغانستان و جمیع مردم آن، حرکت کرده و بھ نوشتن مقالۀ
خود پرداختھ اند. ولی حیف و ھزاران حیف، کھ قالب بسیار زننده و توھین آمیزی را انتخاب کرده اند. و چھ بسا کھ مدعا، قربان کلمات و

عبارات تند، گردیده است. اگر ایشان داعیۀ خود را کھ از نگاِه این بندۀ خدا کامالً مشروع، بجا و بھ موقع است، در لباس مقبول و قالب زیبنده
ای تقدیم میکردند، بھ یقین کھ ھم گپ شان بھ کرسی می نشست و ھم دل کسی آزرده نمیشد، یعنی ھم لعل بدست می آمد و ھم یار نمیرنجید. 
اما چھ چاره کھ وقتی احساسات ما افغانھا جریحھ دار گردد و بھ اصطالح تور بخورد، سر از پا گم میکنیم و میخواھیم زمین و زمان را "بھ
ً دگھ روی چپھ کنیم". کاش افغانان در ھر موقعیتی میتوانستند از خویشتن داری کار بگیرند و از راھی پیش آیند کھ ادعای برحق ایشان واقعا

بھ گوشھای شنوا برخورده و مورد قبول قرار گیرد. برافروختھ شدن و از احساسات کار گرفتن، اّما متأسفانھ خاصیت خانھ زاد ما افغانھاست.
حدوداً یک و نیم سال پیش ھم، نویسندۀ محترمی بنام داکتر کوھدامنی، موضوع مشابھی را مطرح کرده و مع االسف از عین لھجۀ کوبنده کار
گرفتھ بودند. نوشتۀ ایشان ھم نتیجۀ چندان درخور نداشت و بھ بازتاب تُند چند نویسنده ُمواجھ گردید. من در آن زمان مضمون "جدال بر سر

کلمات" را نوشتم، کھ در شمارۀ ۵۶٧ امید منتشر شد. تا جائی کھ برایم معلوم گردید، گویا نوشتھ ام مقبول نظر بسا خوانندگان ارجمند امید
ز و واجب االحترامی، چون جناب امان الملک جاللھ. ایشان در شمارۀ قرار گرفت، از جملھ مقبول خاطِر نویسندۀ بزرگوار و شخصیِت معزَّ
۵۶٩ مقالھ ای نوشتند و ازین ھیچمداِن قلم شکستھ تمجید کردند، و آنقدر تمجید کردند، کھ کم بود از شرم آب شوم. ایشان از دید بزرگوارانۀ
خود بھ این مسکین نظر افگنده بودند، ورنھ در خود چیزی نمیبینم کھ سزاوار چندین تحسین باشد. اما بخود میبالم، کھ مورد ذره نوازِی آن

عالیجناب قرار گرفتھ ام. (خوانندۀ خواھنده را بھ مطالعۀ آن مقالۀ خود، دعوت میکنم).
 

لینک مرتبط...

اسم: پوھاند عبدالحی حبیبی    محل سکونت: کابل - متوفی     تاریخ: 21.04.2018
اھمیت افغانستان از نگاه تأریخ و باستان شناسی

افغانستان كشوریست كوھستاني كھ در دل آسیاي مركزي، در زیر بام دنیا (پامیر) در خطۀ اتصال آسیاي شرقي و غربي در مجاورت نیم قاره
ھندوستان ومناطق علف زار آسیاي مركزي افتاده است.

افغانستان بھ ساده ترین تعریف جغرافیایي تیغۀ كوھي است با قلل درشت و مرتفع، كھ از سنگالخ پامیر باسلسلۀ عظیم ھمالیا و قره قرم پیوستھ
وبرفھاي دایمي وموقتي برود بارھاي وسیع آن آب فراوان میدھد، و بھ ھر طرف رود خانھ ھا خورد و بزرگي را تشكیل میدھد. 

افغانستان از نظرجغرافیا و تاریخ یك كلیۀ ایست بھ شكل سنگالخ عظیم و دشت ھاي فراخ و رود خانھ ھاي پر آب - با آب و ھواي مختلف و
سالم، در چھار راھي كھ شرق و غرب و شمال و جنوب آسیا را بھم پیوند میدھد، بدین ترتیب موافق با موازین علمي براي سكونت بشر چھ

در دوره ھاي غار نشیني حجر، و چھ در دوره ھاي زندگاني انساني، در مصب رود خانھ ھا و مراتع سرسبز مساعد بوده، و مھاجرت اقوام و
مدنیت ھاي مختلف را یكي بعد دیگر دیده و سپري كرده است.

موافق با ھمین اساسات كلي، تحقیقات باستان شناسي نیز واضح ساختھ است، كھ خاك افغانستان و سرزمین ھاي مجاور آن ایران و جمھوریت
ھاي آسیاي مركزي شوروي امروز (خاك ماوراء النھر یا ماوراي جیحون یا ترانز و كسان) و اراضي نیم قارۀ ھندوستان و خاك چین ھمگي

دوره ھاي قدیم حجر و مدنیت ھاي جدید حجر(نیولیتیک) و دوره ھاي قبل التاریخ و اعصاري راك ه اروپایان با صطالح علمی (پري
ھستریك) گویند و آنرا دور ھمقدم بر عصر تاریخي ترجمھ كرده مي توانیم، ھمھ را دیده و سپري كرده است و چون افغانستان گذرگاه و یا

پیدایش گاه این مدنیت ھا بوده بنا برین اھمیت فراوان در تحقیقات تاریخي این دوره ھا دارد.

لینک مرتبط...

اسم: خلیل هللا معروفی    محل سکونت: المان     تاریخ: 20.04.2018
افغان، افغانی، افغانستانی

(بخش اول)
 

یادداشت:
وقتی بھ تأریخ 16 آگست 2014 نشر مجدد سلسلھ مقاالت "افغان، افغانی، افغانستانی" را برای پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" آماده

میساختم، چنین نوشتم:
قسمی، کھ از متن اولین بخش دیده میشود، این سلسلھ بنا بر نشر مقالۀ دوست وطنخواھم، عاشق افغانستان، جناب ولی احمد نوری، تحت

عنوان «استعمال نام "افغانستانی" جرم است» در جریدۀ "امید" سر دست گرفتھ شد. این مقاالت بعد از انعکاس مثبت، در صفحات انترنت ھم
راه یافتھ و بار اول در پورتال "افغان جرمن آنالین" منتشر گردیدند. و این سرآغاز کار مستمر و قاطعی بود، کھ کمر افغانستانی ھا را شکست
و ایشان را یکسره از صحنۀ فعالیّت خارج کرده، خنثی ساخت. گرچھ درین عرصھ بسا نویسندگان در پھلوی این قلم، قلم زدند، ولی فضل تقدُّم

با جناب نوری صاحب بود و اگر ایشان این ابتکار بجای و بموقع را بھ دست نمیگرفتند، معلوم نبود، کھ افغانان منحرف و دشمن تمامیّت

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_06.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/A_habibi_ahmiat_afghanistan_az_negah_tareekh.pdf


ارضی وطن، کھ زیر نام بدنام و ُسکۀ "افغانستانی" یاد میگردیدند، چھ دستاوردی میداشتند.
چون قرار بر این شده است، کھ تمام مقاالت مندرجھ در کتاب "افغانستان گلستان اقوام" در وبسایِت ارجمند "آریانا افغانستان آنالین" نشر

گردند، الزم آمد، کھ این قلم ھم بر مقاالت خود در آن مجموعھ تجدید نظر بنماید. با وجودی، کھ دریافتھای تازه و موثَِّق تأریخی راجع بھ کلمۀ
ً "افغان" التزام میکند، تا دگرگونی اساسی و جذری در چوکاِت اصلی این مقاالت صورت گیرد؛ من اما این کار را نمیکنم و مقاالت را تقریبا

بھ ھمان شکلی، کھ 14 سال پیش نوشتھ شده اند، دست نخورده پیش میکشم. چون در نظر دارم، کھ در ختم این مقاالت، نوشتۀ مفّصل و
دربرگیرندۀ دریافتھا جدید را تقدیم نمایم. البتھ الزم دیدم، کھ بعض نکاِت امالئی را مطابق بھ برداشتھای تازه از "امالء"، سر و سامان دھم.

 
افغان، افغانی، افغانستانی

 
(بخش اول)

آقای ولی احمد "نوری" مقالۀ عنوانی «استعمال نام "افغانستانی" جرم است»ِ خود را در شمارۀ ۶٣٢ جریدۀ "امید" بھ چاپ رسانیده اند.
بالفاصلھ.... ادامھ دارد برای مطالعۀ متن مکمل بر ادامھ در پایان کلیک کنید

 
 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 18.04.2018
افغانستان گلستان اقوام قسمت پنجم

استعمال نام "افغانستانى" جرم است
افغانستانیانو تھ

چی دی افغان تھ بد او رد وایي غالم دی
سر یی �یټ دی مخ یی تور دی او بد نام دی

د افغان ملت د�من دی چې ھـر �وک دی
کـھ ملـحد دی یـا پـیـرو کـھ د اســالم دی

ھـم مــزدور دی ھم نوکر دی ھم چاکر دی
کـھ رھـبـر دی کـھ عامــي دی کـھ امام دی

 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 17.04.2018
 

افغانستان گلستان اقوام
قسمت چھارم

تبصره بر اعالمیۀ صادرۀ پاریس:
استعمال نام "افغانستانى" جرم است

از عبدهللا رھا
آقاي ولي احمد نوري، نبشتھ اي از پاریس بھ ھمھ رسانھ ھاي ھمگاني فرستاده و درآن نگاشتھ است:

«من این مقال را روي صفحۀ جھاني انترنت میگذارم تا تمام افغانھا در ھر گوشھ و كنار جھان کھ باشند، آنرا مطالعھ نمایند و آرزو دارم
براي یكبار سنت مطبوعاتي را شكستھ و این نوشتھ را درھمھ نشرات افغاني، روزنامھ ھا و مجالت، ھفتھ نامھ ھا و ماھنامھ ھاي داخل و

خارج بچاپ برسانم، تا مردم افغانستان متوجھ اھمیت این موضوع گردند.»
موضوع چیست؟ ماجرا ازین قرار است كھ چرا برخي كسان در نوشتھ ھا و یا گفتارخود كلمۀ "افغاني" ، "افغانستاني" مي نویسند، و چرا بھ

جاي كلمات معمول دري و عربي، كلمات فارسي ایراني را بكار مي برند! این نوشتھ را از ابعاد گوناگون میتوان سبك و سنگین كرد:
الف – از نگاه حقوقي: (استعمال نام "افغانستاني" جرم است)؛ از نگاه حقوق جزاء و جرایم بھ سھ دستھ تقسیم میشوند، كھ عبارت اند از

جنایت، جنحھ و قباحت، و تشخیص اینكھ یك عمل جرمي در كدام یك ازین سھ دستھ ھا شامل میگردد، بھ قانون جزائي یك كشور تعلق میگیرد
كھ انواع جرایم را تعریف و شناسائي میكند. مثالً قتل عمدي و دزدي و رھزني در زمرۀ جنایات است كھ جرم آن سنگین است، از سوي دیگر

برائت ذمھ حالت اصلي است، یعني تا كسي مورد…..

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 15.04.2018
افغانستان گلستان اقوام (قسمت سوم)

 
افغانستان گلستان اقوام

کدام جــــرم 
محمد قوی کوشان

ھموطنم آقاى ولى احمد نورى، از پاریس شرحى نوشتھ اند با عنوان (استعمال نام "افغانستانى" جرم است) كھ بھ چند دستگاه نشراتى از جملھ
ھفتۀ نامۀ امید فكس شده است و نیز در صفحات انترنت انتشار یافتھ است.

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Maroofi_k_afghan_afghani_afghanistani_1.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_05.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_04.pdf


چون متن كامل نوشتۀ آقاى نورى در ھمین شماره درج شده، از نقل قول ھاى طوالني و مكررشان خود دارى نموده، بحیت مسؤول این ھفتھ
نامھ عرایضم را تا حد امكان كوتاه خدمت ھموطنان منصف و خودشان پیشكش میكنم.

از میزان زبان شناسى و جامعھ شناسى جناب ولى احمد نورى آگاھى ندارم ولى آنچھ در مقالۀ خویش آورده اند با ھیچ معیار و محكى نمیتوان
آنرا علمى شمرد، فقط نوشتھ اي است احساساتى، بى بند و بار، مغرضانھ، توھین آمیز و دور از عفت قلم. ابیاتى را كھ بعنوان شاھد آورده

اند، كامالً در عرصۀ متفاوت سروده شده، و بھ ھیچ صورت....
 

لینک مرتبط...

اسم: خلیل هللا معروفی    محل سکونت: المان     تاریخ: 13.04.2018
افغانستان گلستان اقوام

وگلباغ زبانھا و فـرھـنگ ھا
 

یادداشت:
پیش از این، کھ دوست گرامی، وطنخواه و افغان دوسِت من، "جناب ولی احمد نوری"، تصمیم بھ نشر تمام مندرجات کتاب "افغانستان گلستان

اقوام" در "آریانا افغانستان آنالین" بگیرند، یادداشِت آتی را بھ تأریخ 23 مارچ 2018 نوشتھ بودم:
کتاِب ُمستطاِب دوسِت عزیزم، مؤلِِّف ارجمند، جناب ولی احمد نوری را ورق میزدم، کھ مجموعھ ای ست از مقاالِت نویسندگاِن دیدھای

متفاوت در یک موضوع. اولین مقالھ زیر ُعنواِن "افغانستان گلستان اقوام"، اتفاقاً از خامۀ این درویش تراویده و افتخار نشر را درین کتاب، کھ
بھ عین ُعنوان مسّما گشتھ، یافتھ است. چون این مقالھ ــ مانند مقاالت بسیار بیشمار دیگرم ــ تاحال مجاِل نشر را در "آریانا فغانستان آنالین"
نیافتھ است، برآن بودم، تا آن را بھ حیث پیک و بَریِد سلسلھ مقاالت "افغان، افغانی، افغانستانی"ِ خود نشر نمایم. این مقالھ را ازین خاطر در

صدر این سلسلھ جای میدھم، کھ سلسلھ ُجنبان و ُمَمثِِّل وحدِت ملِّی و برادری اقواِم گرامی و ھمدِل وطِن محبوبم، افغانستان، و باالثر ــ
"برادری و برابرِی تماِم افراِد این خاک پاک" ــ شمرده شده میتواند.

 
(خ. معروفی ــ برلین ــ 23 مارچ 2018)

 
و اینک مقالۀ مؤرخِ 18 نومبر 2006 با اندک دستکاری امالئی:

خطۀ مقدَِّس ما افغانستان، گلستانی را مانا ست، کھ در آن ھر قوم حکم گلی را دارد. ھمان گونھ، کھ در "باغِ ُگل" و "ُگلباغ" و "گلُستان" انواع
گل میرویند و ھرگل زیبائی خاّصِ خود را دارد، در.... بقیۀ مطلب را با فشار بر [[ادامھ]] مطالعھ فرمائید

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 13.04.2018
افغانستان گلستان اقوام

قسمت دوم
 

افغانستان گلستان اقوام
وگلباغ زبانھا و فـرھـنگ ھا

 
یادداشت:

پیش از این، کھ دوست گرامی، وطنخواه و افغان دوسِت من، "جناب ولی احمد نوری"، تصمیم بھ نشر تمام مندرجات کتاب "افغانستان گلستان
اقوام" در "آریانا افغانستان آنالین" بگیرند، یادداشِت آتی را بھ تأریخ 23 مارچ 2018 نوشتھ بودم:

کتاِب ُمستطاِب دوسِت عزیزم، مؤلِِّف ارجمند، جناب ولی احمد نوری را ورق میزدم، کھ مجموعھ ای ست از مقاالِت نویسندگاِن دیدھای
متفاوت در یک موضوع. اولین مقالھ زیر ُعنواِن "افغانستان گلستان اقوام"، اتفاقاً از خامۀ این درویش تراویده و افتخار نشر را درین کتاب، کھ

بھ عین ُعنوان مسّما گشتھ، یافتھ است. چون این مقالھ ــ مانند مقاالت بسیار بیشمار دیگرم ــ تاحال مجاِل نشر را در "آریانا فغانستان آنالین"
نیافتھ است، برآن بودم، تا آن را بھ حیث پیک و بَریِد سلسلھ مقاالت "افغان، افغانی، افغانستانی"ِ خود نشر نمایم. این مقالھ را ازین خاطر در

صدر این سلسلھ جای میدھم، کھ سلسلھ ُجنبان و ُمَمثِِّل وحدِت ملِّی و برادری اقواِم گرامی و ھمدِل وطِن محبوبم، افغانستان، و باالثر ــ
"برادری و برابرِی تماِم افراِد این خاک پاک" ــ شمرده شده میتواند.

 
(خ. معروفی ــ برلین ــ 23 مارچ 2018)

 
و اینک مقالۀ مؤرخِ 18 نومبر 2006 با اندک دستکاری امالئی:

خطۀ مقدَِّس ما افغانستان، گلستانی را مانا ست، کھ در آن ھر قوم حکم گلی را دارد. ھمان گونھ، کھ در "باغِ ُگل" و "ُگلباغ" و "گلُستان" انواع
گل میرویند و ھرگل زیبائی خاّصِ خود را دارد، در.... بقیۀ مطلب را با فشار بر [[ادامھ]] مطالعھ فرمائید

 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 10.04.2018

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_03.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Maroofi_k_afghanistan_golestaan_e_aqwaam.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_02.pdf


افغانستان گلستان اقوام
قسمت اول 

یادداشت نویسنده
از مدتی بدین طرف باز شتر ایران و ایران پرستاِن افغان، خواب پنبھ دانھ می بیند و خیاِل واھی و باطل آرزویی را بھ دل می پروراند، کھ

ھرگز و ابداً جامۀ عمل نخواھد پوشید.... چرا می گویم "ھرگز نخواھد پوشید"؟
با شناختی، کھ از مردم شریف وطن محبوبم دارم، با اطمینان کامل می گویم و بھ تأکید ھرچھ تمامتر می گویم، کھ "نمی پوشد و ھرگز ھم

نخواھد پوشید!!!"
با آن ھم، ھرگز نباید غافل بود، چون ھمسایگان مفتن و خبیث ما ــ در رأس، دولت آخوندی ایران ــ با تفتین و توطئھ، طرحھای رنگارنگ می

ریزند، تا نھ تنھا موجودیت و سرنوشت افغانستان را با پنجھ ھای خونین خود رقم زنند، بلکھ ھویت افغانستان و افغان را از صحنۀ گیتی
بردارند. این نابکاران عزم جزم کرده اند، تا بھ کمک فرزندان ناخلف خوِد ما؛ یعنی افغان ستیزان و افغانستان ستیزان، کلمۀ شریف "افغان" و

نام باشکوه "افغانستان" و ھویت مستقل وطن و ملت ما را معدوم سازند، کھ بدین آرزو ھرگز نخواھند رسید!!!
فعاالِن پلید رژیم فاشیستی ایران، در سالھای دھۀ 90 میالدی، بھ کمک و ھمکاری دار و دستۀ "جمعیت اسالمی" و "شورای نظار" و

وابستگان بعِض تنظیم ھای دیگِر بھ اصطالح "جھادی"، بھ این کار شنیع و دور از شرافت ھمسایگی و انسانی، آغاز کردند، اّما با مقاومت
جّدِی مردم نجیب افغانستان برخوردند و تا سالھای 2000 – 2001 ظاھراً جلِو خود را گرفتھ، در خفاء رفتھ و این فعالیت خصمانھ را در

باطن و در چوکات پنھانکاری، بھ تأنی انجام دادند.
بعد از سال 2002 فعالیت شوم خود را علناً و با مصرف سرمایھ ھای بادآورِد گاز و نفت، از سر گرفتھ و برھنھ تر از ھمھ وقت دیگر

ساختند. این فعالیت تخریبی، متأسفانھ تا امروز و بھ کمک افغان و افغانستان ستیزان داخلی، دوام دارد.
در آن زمان، کھ سالھای 1991 – 1992، بود اولین کسى، کھ متوجھ عمق این توطئۀ فاجعھ بار گردید، ھمین قلم بود، کھ مقالۀ «استعمال

کلمۀ "افغانستانى" جرم است» را رقم زد و بھ زبانھاى پشتو و درى در جراید و وبسایت ھاى جھانى انترنت بھ نشر سپرد و ترجمۀ آن را بھ
زبان فرانسوی بھ مطبوعات و مقامات رسمی کشور فرانسھ تسلیم نمود. این مقالھ، صف وطنپرستان را از َدِل وطنفروشان جدا ساخت. در
یک طرف گروِه انبوه و معتنابِھ وطن خواھان قرار گرفتند، و در طرف دیگر تعداد معدود و ناچیزى از افغانان نمک حرام و ناسپاس ....

مۀ مؤلف در ھمین بخش کتاب مطالعھ می فرمائید: بقیھ را در مقّدِ
مقـدمۀ مؤلف

وطن عزیز ما افغانستان، از اعصار پار . . . بقیھ مطلب را با فشار بر مقدمھ در پایان مطالعھ فرمائید
 
 

لینک مرتبط...

اسم: نور احمد خالدی    محل سکونت: آسترالیا     تاریخ: 02.04.2018
پاره ای برداشتھای نادرست

 
بھ وطندوستان ھوشدار دادم کھ انتخابات آینده برای "افغانستان" بھ عنوان یک کشور با "ھویت ملی مستقل" سرنوشت ساز است! سقاویھا –

ستمیھا – ھزارستانیھا - خراسان طلبان و فارسیستھا در یک جبھٔھ نامقدس برای خاتمھ دادن بھ دولت افغانستان زیر شعارھای پوچ و دروغین
مبارزه با فاشیزم و انحصار طلبی صف خواھند بست! شکست دادن بھ این توطئٔھ شوم وظیفھ و مسؤلیت ھر افغان و طندوست است! وطن

پرستان افغانستان در انتخابات آینده درمقابل دو جبھھ مبارزه خواھند کرد: اول برای دفاع از افغانستان و ھویت ملی ملت افغان؛ دوم در مقابل
قدرتھای مافیایی فساد، دزد، زورگو و چپاولگر!

پاسخ مرضیھ سادات حسینی در حقیقت نشان داد کھ ھوشدار باالیی من کامآل بھ موقع است. او نوشت میدھد: "انتخابات پیش رو خیلي چیزھا
را تغییر خواھد داد، حكومت سیصد سالۀ قبیلھ پایان خواھد یافت و ملیت ھاي آزاده حكومت خود را خواھند ساخت. پیش بسوي كشور مستقل

خراسان با اتكا بھ تاریخ پنج ھزار سالھ!"
بھ این ارتباط آقای کبیر قادر نوشت: "واقعا مبارزه دشوا ري در پیشرو است بسیج مردم بھ خاطر افغانستان متحد ویك پارچھ ضروري است".

لینک مرتبط...

اسم: داوود موسی    محل سکونت: کابل -افغانستان     تاریخ: 18.03.2018
چندی قبل در خانۀ یکی از دوستان بھ چاپ ھجدھم کتاب "افغانستان در پنج قرن اخیر" نوشتۀ مرحوم میر محمد صدیق فرھنگ بر خوردم. این

نشریھ - کھ تا کنون تعداد چاپ ھای آن بھ بیست و سھ میرسد، بھ اھتمام آقای محمد ابراھیم شریعتی افغانستانی چاپ و توزیع گردیده است.
از ورق زدن صفحات کتاب چیز بسیار نا مأنوسی دستگیرم شد و آن این کھ ھر جایی کھ در نوشتۀ مقدمھ نویس لفظ (افغان) آمده است، توسط
جناب شریعتی افغانستانی بھ (افغانستانی) تبدیل شده است. از مقدمھ نویس - کھ از فامیل مرحوم فرھنگ میباشند، پرسیدم کھ این تحریف کار

کیست؟ گفت "چون طبع کتاب توسط خود مرحومی آزاد گذاشتھ شده است، آقای شریعتی افغانستانی تنھا از من اجازۀ طبع آن را خواست و من
اجازه دادم". 

بھ عقیدۀ من اخالق نویسندگی چنین عملی را مجاز نمی داند. زیرا یک چاپ گر، ناشر، مترجم، مھتمم و غیره حق تحریف متن اصلی یک
نوشتھ را بدون اجازۀ نویسندۀ آن ندارد. فقط آن چھ را کھ درچنین موارد نورم معمول جھانی مجاز میداند اینست کھ اگر یکی بھ منظور

تصریح و توضیح در نوشتۀ شخص دیگری چیزی عالوه میکند، باید متن عالوگی را در میان عالمات[…] بگیرد. آقای شریعتی افغانستانی
در نشریۀ خود حتی نام نویسندۀ کتاب را از Sediq بھ شکل ایرانی آن یعنی Siddigh تحریف نموده است. 

حاال چون از گپ گپ می خیزد، بیایم روی این مسألھ کھ موضع فوق بھ گدایی گری چھ ارتباطی دارد؟ بھ زعم من، ازین عمل آقای شریعتی
افغانستانی چنین استنباط می شود کھ گویا ایشان بھ اصطالح اردو زبانان از جملۀ "افغانستانی نوزان" استند و تا جایی کھ من نوشتھ ھای این
گروه از ھم وطنان را درین یک دھھ و اندی می خوانم، ایشان بھ این پندار می باشند کھ کلمۀ "افغان" تنھا بر قوم پشتون اطالق گردیده و در
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بر گیرندۀ اقوام دیگر کشور ما اعم از تاجک، ازبک، ترکمن، ھزاره، بلوچ، نورستانی، ایماق و ... نمی باشد. لھذا اقوام اخیر الذکر باید
افغانستانی نامیده شوند و نھ افغان. ما نیز بحث خود را استوار بر فلسفھ و منطق ھمین پندار دنبال می کنیم:

لینک مرتبط...

اسم: نور احمد خالدی    محل سکونت: آسترالیا     تاریخ: 16.03.2018
از شعارھای تفرقھ افگن و غیر عملی باید اجتناب کرد!

از شعارھای تفرقھ انداز مانند تغییر اسم افغانستان و ھویت ملی افغان و یا تجرید پشتونھا از سھمگیری در قدرت دولتی کھ امکان عملی شدن
آنھا نزدیک بھ ھیچ است باید خودداری کرد. عالوه بر آن تفاوتھای قابل مالحظۀ تاریخی میان مردم این سرزمین و مردم فارس و ھندوستان
موجود بود کھ بھ بانیان دولت افغانستان امکان ایجاد یک کشور مستقل را بر قسمت ھایی از امپراطوریھای صفوی و مغولی فراھم کرد. این

تفاوتھای مذھبی، زبانی، قومی، و فرھنگی در طول سھ صد سال سبب تشکل یک ھویت مستقل ملی برای مردم افغانستان شده است کھ با
ھویت ملی مردم ایران متفاوت است. با آنکھ زبان متداول فارسی در ایران ھمان زبان دری افغانستان بوده اما در حقیقت فرزند زبان دری

متداول در افغانستان است کھ در طول صد ھا سال انکشاف مستقالنۀ مشخصات مربوط بھ خود را کسب کرده اند. اگر در ایران کتاب رمان
یک نویسندۀ افغان را کھ بزبان دری نوشتھ شده بھ فارسی مروج در ایران ترجمھ و چاپ میکنند، اگر در ایران فلم رابعۀ بلخی بزبان دری
ساخت افغانستان را بزبان فارسی مروج درایران دوبلھ میکنند ھمھ نشاندھندۀ موجودیت تفاوتھای عمیق زبانی و فرھنگی در میان ھمزبانان
این دوکشور است. بنابر آن کوشش در جھت زدودن شاخص ھای ھویت مستقل ملی مردم افغانستان مانند زبان دری و مصطلحات اداری و
ملی آن و تبدیل آن بھ فرھنگ متداول ایرانی برای اکثریت مردم افغانستان قابل قبول نیست. این ھجوم فرھنگی با صرف ملیونھا دالر توسط

رژیم آخوندی ایران باالی رسانھ ھای ما و با خریدن چھره ھای سیاسی و فرھنگی کشور ما اعمال میشود. بازگشت ھزاران ھموطن ھزارۀ ما
از ایران بھ این ھجوم فرھنگی سھولت الزم فراھم کرده است. ایران کشور برادر و دوست افغانستان است و بھتر است این دو کشور ھمچنان

مستقل، برادر و دوست باقی بمانند.

لینک مرتبط...

اسم: میر عبدالرحیم عزیز    محل سکونت: ایاالت متحدۀ امریکا     تاریخ: 11.03.2018
تجزیھ طلبان آخرین نفس ھای خود را می کشند

 
درین اواخر، یک عده از تجزیھ طلبان سابق و نو بھ ھدایت کشورھای رھبر بار دیگر سعی می ورزند کھ فضای کشور را بھ نفع اجانب

مکدر ساختھ و وحدت ملی مردم ما را بھ باد فنا دھند. این بار اول نیست کھ تجزیھ طلبان عربده می کشند و سعی می نماید کھ بر چیزی کھ
خود مھر تأئید گذاشتھ اند، آن را بار دیگر تغییر دھند تا زمنیھ برای اضمحالل افغانستان یک پارچھ آماده شود و این کشور توتھ توتھ گردد.

کارت ھویت برقی و درج کلمۀ "افغان"، دشمنان وحدت کشور و متعصبان زبانی و قومی را بھ تحریک اجانب واداشتھ است کھ علیھ تمامیت
ارضی کشور تبلیغ نمایند و حاکمان بیگانھ را درین خصوص یاری دھند. تجزیھ طلبان آخرین نفس ھای ضد ملی خود را می کشند و بھ یقین

کھ بار دیگر مانند گذشتھ بھ شکست شرم آور مواجھ خواھند شد. تجزیھ طلبی و افغانستان زدائی در نظام دست نشاندۀ مسکو ریشھ گرفت.
نیروھای دست پرودۀ مسکو، تھران و اسالم آباد کھ در جامعۀ بدبخت ما بھ کثرت دیده میشوند، در عقب میھن فروشان مذھبی حلقھ زده اند و

بھ گروه ھای نابکار شورای نظار، جمعیت اسالمی، دوستم، حزب وحدت، حزب اسالمی و سیافان مشورۀ ضد میھنی می دھند.

لینک مرتبط...

اسم: شیر صاپی    محل سکونت: آلمان     تاریخ: 07.03.2018
مضمون پر محتوا، احیاء و وقود ھویت افغاني و نقش سازندۀ علم و بیرق میرمن "م. م. نظام" تأثیر مقوم بر معنویت داشت.

 
بیرق ھر کشور با ترکیبي از رنگھای دل خواه، نمادی منحصر بھ فرد بھ عنوان ھویت تعین شده است. 

مگر! واقعأ در انتخاب رنگ ھا مفھومی پنھان است ؟!!
یا یک امر اعتیادي و تصادفي کنارھم قرار گرفتھ اند .

 
بیرق نشانۀ تأحد ـ یکی شدن اراده، تعھد و التزام است. این سمبول ھمبستگي، اتحاد و وفاداري برای تعلق کشور و مردمش عالمِت ایمان و

امید درونی و روحی آن محسوب می شود.
 

بیرق ما چھ خوب قشنگ است !!! سیاه و سرخ و سبز رنگ است!!!
 

رنگ سیاه ـ رستگاری، پیروزی بر دشمن، مظھر یک پارپگی و تداعی کنندۀ قدرت و توان مردم است. 
 

رنگ سرخ ـ خون ریختھ شده مردم در راه استقالل، شجاعت و شھامت مردم است.
 

رنگ سبز ـ سرسبزی، نشانھ امید و ثروت طبیعی مردم است.
 

رنگ سیاه در بیرق ھای آلمان، بلجیم، اردن، امارات، افریقائی جنوبی و افغانستان و...، رمز بندی شده است.
 

این ھویت معنوی مردم "افغانستان" از پیوند و ھمگونی سنتی و بومی، ناشی از دیرماندگی تاریخی، کھ بھ طور طبیعی موجب تشکیل و تشکل
ملی است، پیروی می  کند.

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/D_moosa_afghanistani_wa_neemcha_gadaigari.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/N_khalidi_az_shoar_hai_tafreqa_ofgan_wa_ghair_amali.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/R_aziz_tajzeia_talaban_aakherin_nafas_hai_khod.pdf


اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 07.03.2018
عرض سپاس و شکران خدمت جناب انجنیر شیر صاپی!

 
ممنون و شکرگزار از جناب شما کھ بھ ندای این کمترین پاسخ مثبت دادین و در کامپاین دفاع از نام با مسمی و بزرگ "افغانستان" و "افغان"

ھویت شریف ملت متحد و یک پارچۀ ما، شریفانھ سھم گرفتین. 
سھ نوشتۀ بسیار ارزشمند را کھ از صفحات فیس بوک جمع آوردی و فرستاده بودین، دوی آن قبالً صفحات مناظرۀ آریانا افغانستان آنالین را

مزین ساختند کھ از نویسندگان آنھا جناب داکتر رمضان بشردوست (دوست گرانقدر اینجانب) و جناب داکتر محمد ظریف امین یار دانشمند
اکادمیک افغان، جھان امتنان و سپاس داریم. 

نوشتۀ سوم را کھ مھربانانھ ارسال فرموده بودید با تشکر از شما و از جناب محترم "جالل بایانی" کھ ھمین امروز با مباحات بھ دست نشر می
سپاریم: این نوشتھ بھ گمان اغلب از قلم رسا و توانای نویسنده و محقق فرھیختۀ افغان جناب داکتر نور احمد خالدی می باشد کھ من از تِھ دل

بھ ایشان حرمت و محبت دارم و می بالم کھ از چندی بدین سود نوشتھ ھای دانشمندانھ و محققانۀ ایشان صفحات آریانا افغانستان آنالین را
مزین و منور می سازد.

 
[نام افغان نام ملیتی نبوده بلکھ نام ملتی است]

در بارٔه نام افغان دو نکتھ مھم قابل یاد آوری می  باشد. یکی اینکھ نام افغان نام بسیار قدیمی چند ھزار سالھ است کھ در منابع مھم و معتبر
تأریخی جھان مثل "الکامل ابن اثیر"؛ "تأریخ بیھقی"؛ "تاریخ یمینی" و "حدود العالم" و نوشتھ ھای "بطلیموس" آمده و بخصوص در "سفرنامۀ

ابن بطوطھ" بھ کرات ذکر شده است .
این در حالی است کھ در ھمین منابع ھیچ اسمی از کشوری بھ نام ایران برده نشده. نام افغان حتی در منابع قبل از اسالم نیز بھ صورت

«اوگانھ» از طرف وابستگان دشمنان افغانستان بیشتر بر پشتون ھا اطالق شده است اما مختص آنھا نبوده است و ابھام است چنانچھ "میری
لویس کلیفورد" افغانستان شناس معروف در کتاب (سرزمین و مردم افغانستان) از روایات مختلف مؤرخین عرب نتیجھ گیری کرده است کھ: 
«نام "اوه گانھ" = "سوار کار نجیب» یا افغان در نزد اعراب ھم بر پشتون ھا اطالق می  شده است ھم بر تاجیک ھا و سایر ملیت ھای ساکن.

"در جای دیگر کلیفورد در مجموع چنین جمع بندی کرده است کھ نام "افغان" بر کلیٔھ باشندگان کوپایھ  ھای ھندوکش، بابا و پامیر اطالق می
 شده است .

دلیلی مھمی کھ این نتجھ گیری "کلیفورد" را ثابت می  کند سفر نامھ "ابن بطوطھ" است. وی در سفرش بھ کابل می  نویسد: 
«سپس بھ کابل سفر کردیم در اینجا طائفھ ای از عجم زندگی می  کند کھ «افغان» نامیده می  شوند... کابل از قدیم پایتخت پادشاھان افغان بوده
است از طرفی می دانیم کھ اکثریت مردم کابل از قدیم اکثریت مطلق تاجیک ھا بوده اند و تا زمان سفر "ابن بطوطھ" پشتون ھا ھنوز در این

نواحی زیاد نبوده اند و انگشت شمار بوده اما مردم کابل خود را افغان می نامیدند.
از طرف دیگر در آثار "ابوریحان بیرونی" مثل "التفھیم" (در بیان اقلیم سوم) و در کتاب "الصیدنھ" (در بیان گیاه زیتون) کوه  ھای ھندوکش

از حد فاصل چین تا بھ زابل و بست بھ نام کوه  ھای افغانان خوانده شده است. از اینرو نتیجھ گیری "کلیفورد" مبنی بر اینکھ نام افغان بر
تاجیک ھا و سایر باشندگان کوه پایھ  ھای ھندوکش (تمام اقوام ھزاره، ازبک، بلوچ، ترکمن، نورستانی، پشی، پنجشیری و ایماق) نیز اطالق

می  شده است می  تواند بسیار مھم و قابل اعتماد باشد. از طرفی پشتون ھا ترجیحاً خود را پشتانھ و پختانھ پشتون می خوانده اند. و نام افغان و
افغانستان اصوالً بومی بوده و از طرف فاتحین عرب نیز بر باشندگان این کشور اطالق شده است .

بنا بر این پشتون ھا و یا احمد شاه ابدالی در انتخاب این نام نقشی نداشتھ است. یعنی اگر پشتون ھا در انتخاب نام افغانستان دخالت می  داشتند
و اعمال سلطھ می  کردند می باید کھ ترجیحاً نام افغانستان را پشتونستان می نھادند نھ افغانستان چون کلیمھ «ستان» دری است. چون این نام

مربوط بھ زبان دری است نھ زبان انھا (پشتو)
بنا براین این فرضیھ کھ نام افغان خاص پشتون ھا و بیانگر سلطھ قومی است یک فرضیٔھ ضعیف، ناقص و دسیسھ بوده و قابل رد و تردید

است٠ بھ زوزه کشیدن ھای ولگرد ھا گوش نداده تا آفتاب و مھتاب است زنده افغان و پاینده افغانستان است.
 

خراسان بزرگ یک دروغ بزرگ است، 
گذشتھ تأریخی کشور را باید دانست.

 
در زمان قیام میرویس خان ھوتکی (١٧٠٩ م) افغانستان فعلی در شرق تا کابل و بلخ توسط بابری ھا از دھلی اداره می شد و متباقی توسط

صفوی ھای فارس از اصفھان اداره می گردید.
سرزمین ما توسط کسانی اداره می شد کھ از این مرز و بوم نبودند. خراسان، کابلستان، زابلستان، تخارستان، سیستان، افغانستان، غرجستان،

غور نام ھای مناطق مختلف این کشور بودند.
تیموریان ھرات در حدود سھ قرن قبل از میرویس و احمدشاه بابا تنھا کسانی بودند کھ از این سرزمین برخواستھ و در این سرزمین حکومت

کردند اما آنھا ھم از سمرقند از دربار امرای تیموری دستور می گرفتند.
ما در تأریخ ھیچوقت کشور مستقلی بھ نام خراسان کھ بیش از سی فیصد سرزمین فعلی کشور را احتوا کند نداشتھ ایم و ھرگز پادشاه مستقل

خراسان در تأریخ نبوده است. ھرگاه کسی سراغ دارد بنویسد تا بدانیم.
الپتگین وقتی دولت غزنویان را در غزنی بنیاد نھاد از خراسان فرار کرده بود. در خراسان کسان دیگری حکومت می کردند. خراسان شامل

ھرات، بادغیس، نیشاپور، مشھد و مرو است. بلخ از توابع تخارستان بود. از فراه تا پشاور شامل سیستان، زابلستان، و کابلستان بود. خراسان
بزرگ یک دروغ بزرگ است.

راجع بھ اینکھ قبل از احمدشاه ابدالی آیا میرویس خان ھوتک در قندھار اعالن پادشاھی کرده بود یا نھ روایات مختلف موجود است. از آنجملھ
"سر جان ملکم" در کتاب تأریخ ایران از قول "ھانوی" کھ معاصر میرویس بود می نویسد کھ میرویس خان اعالن پادشاھی کرد و دستور داد
بھ نامش سکھ ضرب بزنند (سر جان ملکم، تاریخ ایران لندن، ١٨١۵م، جلد اول ص ۶٠۶). و ترجمھ انگلیسی بیت سکھ اش را ھم ذکر می

کند. مضمون بیت بھ زبان دری تا این اواخر مجھول بود تا اینکھ در سال ١٩٧۴م استاد خلیل هللا خلیلی کھ در بغداد سفیر بود مضمونی را در
مجلھ ژوندون از قول تذکره نویسان عرب نشر می کند کھ مضمون شعر چنین است:

 
"سکھ زد بر درھـم دارالقرار قندھار



خان عادل شاه عالم میرویس نامدار"
 

بنا بر آن طوری کھ می بینیم پروسۀ ایجاد دولت مستقل در افغانستان امروزی با میرویس خان ھوتک آغاز گردیده توسط احمد شاه ابدالی در
سال ١٧۴٧م تکمیل می گردد.

دوکتور نوراحمد خالدی،
 

آریانا افغانستان آنالین:
 

بھ ارتباط بھ علمیت و تکمیل سطور باال در مورد ساحھ و موجودیت خاک خراسان در شرایط فعلی، باز ھم لطف نموده در ھمین دریچھ
نوشتۀ نھایت عالمانھ و تحقیقی محترم داکتر نور احمد خالدی را کھ بھ تأریخ سوم مارچ منتشر گردیده است، مطالعھ نموده ممنون سازید.

 
با تقدیم احترامات،

اسم: دوکتور نور احمد خالدی    محل سکونت: آسترالیا     تاریخ: 07.03.2018
وارثین زبان دری،

تعدادی از روی نادانی میپندارند تنھا جمعیتیھا و شورای نظاریھا و تاجکھا وارث زبان دری و تاریخ و فرھنگ آن ھستند. این اشتباه بزرگی
است. زبان دری در طول تکامل خود بھ عنوان زبان ادب، خط و کتابت اداری دودمانھای حاکمھ منجملھ تاجک، ترکتبار، مغول، ترکھای
صفوی، افشاریھای ترکمن و ھوتکیھا و ابدالیھای پشتون بوده و بھ عنوان زبان تفاھم میان اقوام مختلف در سرزمین وسیعی طرف استفاده

قرار گرفت. این زبان توسط محمود غزنوی ترکمن پایش بھ نیمقاره ھند باز شد و متعاقب آنھا بوسیلھ غوریھا، و پشتونھای خلجی، لودی و
سوری بھ زبان رسمی اداری سلطنت ھای دھلی و امپراطوری سوری مبدل گردید. مغولھای بابری ترکتبار در ھند و ھوتکیھا و ابدالیھای
پشتون این رسم را ادامھ دادند دولتھای پشتون تبار در افغانستان بدون ھیچگونھ تعصبی زبان دری را زبان اداری دولت قرار دادند. خودم
دری زبان ھستم، محمود طرزی، احمدظاھر دری زبان بودند، سلیمان الیق، فرھاد دریا احمد ولی، حیدر سلیم دری زبان ھستند، موالنای

بزرگ دری زبان بود، استاد ترانھ ساز دری زبان بود، آریانا سعید دری زبان است. بیدل دھلوی بزرگترین شاعر زبان دری بود اما ھیچکدام
اینھا تاجک نیستند. 

اسم: ماللی موسی نظام    محل سکونت: ایاالت متحدۀ امریکا     تاریخ: 07.03.2018
وحدت ملی وترویج اصطالح افغانستانی

 
تا یک نفر افغان است، زنده افغانستان است

«سانفرانسسکو، آگست، ٢٠٠۶»
مقدمھ:

(با اینکھ استعمال اصطالح نامأنوس و نا مفھوم «افغانستانی» كھ در چنین مقطع حساس تأریخ افغانستان عزیز، دیر ھاست ھمانطوریکھ
منحیث یك محصول وارداتی، از خارج افغانستان توسط گروھی از بیھویتان مروج گردیده بود، مانند خس سر آب، در اثر نداشتن علل و

انگیزۀ ملی و مردمی و منطق و استدالل قانونی، ھما نطوری كھ آمده بود، ناپدید گردید، ولی چون اقلیتی معلوم الحال بعد از سال ھا، بھ كنار
زدن خاكستر آن، بازھم بھ افروختن آتش نفاق و شقاق بین اقوام ذیحق و شریف کشور، فعالیت ھای بی سر انجام و مذبوحانھ ایرا آغاز نموده
اند، ناگزیر توجھ ھموطنان معزز را بھ مطلبی از اینجانب کھ در كانفرانسی درماه آگست سال ٢٠٠۶ میالدی در منطقۀ سان فرانسسكو برای

بزرگداشت از وحدت ملی و امحای تفرقھ اندازی بین اقوام و مردم افغانستان، دائر گردیده بود، یکبار دیگرجلب مینمایم. امید است نشر دوبارۀ
این اثر جوابی ھم برای آن عده ای باشد کھ با اشتھارات اینکھ اولیای امور افغانستان دست بھ تبعیضات قومی«؟!» میزنند، ذھنیت ھموطنان

را مغشوش می نمایند): 

لینک مرتبط...

اسم: ظریف امین یار    محل سکونت: اضالع متحده     تاریخ: 07.03.2018
ارزشھای ملی قابل چانھ زنی نیست ! 

 
ھموطنان گرامی! 

در ھیچ برھھ زمانی تاریخ آتی کشور روزی طلوع نخواھد کرد کھ مردم بزرگ، فداکار و غیور افغانستان از نام پرافتخار و تاریخ ساز
"افغان" بگذرند. 

 
این ارزش از نسل ھای قدیم بھ عنوان میراث مقدس برای ما آموزش داده شده است و ما بھ عنوان رسالت ملی خود این ارزش را برای ھزار

نسل دیگر در خون آنھا جا می دھیم و در برابر این کار از ھیچ قربانی نیز دریغ نمی کنیم. 
 

بنابر این متوجھ باشید برای یک تعداد عناصر نفوذی خارجی ھرگز بھ اقوام نجیب باھم برادر و برابر خود دشنام ندھید.
 

ملت با این کلمھ ھیچ مشکلی ندارد ھر مشکلی کھ است آن سیاسی است و ریشھ آن بھ عناصر نفوذی خارجی بر میگردد.
اگر ارزشھای ملی قابل معاملھ می بودند بعد از سقوط طالبان کھ فرصتی خوبی برای عناصر نفوذی خارجی بھ دست آمده بود در آن زمان

آنھا باید موفق می شدند بھ جای کلمھ افغان کدام کلمۀ دیگر را در قانون اساسی جا دھند. 
 

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/M_nezam_wahdat_mili_wa_tarweej_estelah_afghanistani.pdf


اکنون کھ ملت بھ مراتب نیرومند تر، متحد تر و بیدار تر از ھر زمان برای حراست از ارزش ھای ملی خود است. ھیچ نگران نباشید ما
تذکره ھای الکترونیکی خود را کھ حق مسلم ماست یا زود یا دیر با درج کلمۀ مقدس "اسالم" و نام مبارک "افغان" می گیریم.

اسم: م. عارف عباسی    محل سکونت: اضالح متحده امریکا     تاریخ: 06.03.2018
این نھ صدای مردم است و نھ خواست مردم !

 
نوشتن و اظھار نظر نمودن بر موضوعاتی کھ مولود افکار مریض و علیل بوده عاری از ھرگونھ اتکاء منطقی و 

دالئل مقنع باشد سخت منزجر کننده و عذاب دھنده است. طرف واقع شدن با گروھی است کھ معتاد بھ سرتمبگی و اعمال زور بوده و در
شرائط ناگوار و زمامداری ھای آلوده و جبون خواستھ ھای خود را با چاقوکشی و تھدید بر شکستن و ریختن حاصل نموده اند، کھ خود

آفرینش یک نوع فرھنگ منم گویی، بی مباالتی و قانون شکنی را معمول گردانیده و عالوتاً خواستھ ھا، توقعات و ادعاھای غیر مسؤوالنھ و
بی اساس و بی بنیاد تبارز نموده کھ بی نھایت عجیب و بھت انگیز است.

اصالً بحث منطقی و مستدل با چنین قماشی سود نداشتھ و اصرار ورزی شان در تطبیق خواستھ ھا مبری از منطق و برھان عقالنی است، و
یگانھ راه حل مشکل بھ دست مجریان قانون است کھ منافع علیای کشور را با تطبیق بدون خوف و ھراس صیانت نمایند و با ھر نوع عمل

خالف منافع ملی توسط قانون معاملھ نمایند.
با یقین کامل و اطمینان مطلق می گویم کھ اگر یک ھیأت بی طرف بین المللی تعیین شده بھ سویۀ قریھ و قصبھ روابط اجتماعی مردم

افغانستان را ارزیابی و مطالعھ نماید از زبان دھقان، چوپان و مالدار چھ پشتون باشد، چھ تاجک، چھ ازبک و چھ ھزاره، می شنوند کھ :
وطنم افغانستان است و حتی شاگرد دورۀ ابتدایی مکتب می گوید من افغانم

 
اگر روابط بین القومی را از دیدگاه…..

لینک مرتبط...

اسم: پوھاند عبدالحی حبیبی    محل سکونت: مرحوم - افغانستان     تاریخ: 06.03.2018
افغان و افغانستان

منتشرۀ مجلھ آریانا، شماره 3 - سال ١٣٤٨ھجری شمسی
كلمۀ افغان كھ امروز نام ملی تمام مردم افغانستان است و یك واحد مستحیل االنفكاك را در تحت تمام شروط تأریخی و اقتصادی و اجتماعى

در قلب آسیا نمایندگى می كند، نامی است كھ الاقل یك ھزار و ھفتصد سال سابقھ تاریخی و اصالت ملی دارد.
برخى از مردم در داخل و خارج تصور می كند كھ این نام ھا بعد از تأسیس مجدد دولت افغانى بدست احمد شاه ابدالى در قرن ھجدھم رواج

یافتھ اند، و ھموطنان ما كھ از جریان ھاى تأریخى اطالعى ندارند ھمواره از من می پرسند كھ آیا این نام ھا تأریخ كھن دارند یا نھ؟
بنا برین درین گفتار بھ اختصار تمام این موضوع تاریخ ملی خود را تقدیم خوانندگان ارجمند مى نمایم.

نام افغان تا جائی كھ بھ من معلومست در تأریخ سابقھ بسیار طوالنی دارد كھ ھمدرین سرزمین بین جریان دو رودخانھ بزرگ ھلمند و سند
مردمی بھ این نام زندگانى داشتھ اند بھ این تفصیل: كھ بیست سال قبل ھیأت باستان شناسان مؤسسْھ شرقی شیکاگو در نقش رستم شیراز، بین

سنگ نوشتھ ھاى آنجا در كعبۀ زردشت یك كتیبھ را بدو زبان پھلوى آشكانى (پارتى) و یونانى كشف كردند، كھ آنرا شاپور اول پادشاه دوم
خاندان ساسانی بعد از ٢٦٠ م و شكست و گرفتاری امپراتور روم والیرین ( ) در جنگ ایدیسھ در اینجا بر سنگ ھاى دیوار نوشتن این كتیبھ

راس یازده سال بین ٢٦٠ تا ٢٧٣ م تعیین كرده اند. (ترجمھ ناقص فارسی این كتیبھ در گزارش ھاى باستان شناسى جلد ٤ ص ١٨١ ببعد طبع
شیراز از ١٣٣٨ ش دیده شود).

لینک مرتبط...

اسم: داکتر رمضان بشردوست    محل سکونت: کابل     تاریخ: 06.03.2018
من افغانم و بھ افغان بودن خود افتخار میکنم!

 
این شعار من تحصیلکرده ای کھ بیرون از کشور تحصیل کردم و در مدرک تحصیلی و پاسپورت من کلمھ افغان نوشتھ شده و در تذکره ھم

ھمین طور می باشد، بنا بر این من نمی توانم ھویت و شخصیتی کھ بر اساس ھمین نام از زمان تولد تا اکنون اخذ کردم را فدای منافع دیگران
سازم کھ شب و روز بھ جای اینکھ حالل مشکالت مردم رنج کشیده این سرزمین باشد دنبال تفرقھ افگنی ھستند.

این در حالیست کھ ما ھر روز بھ خاطر دفاع از ھمین خاک (افغانستان) صد ھا ھموطن خود را از دست می دھیم بنا بر این در شرایط کنونی
ما بیش از ھر زمان دیگر نیاز بھ ھمدیگر پذیری و وحدت ملی داریم، وحدت ملی ای کھ بر اساس ارزش ھای تأریخی و فرھنگی و منافع

مشترک کھ از نیاکان ما بھ ما رسیده است و رعایت حقوق ھمھ باشندگان این سرزمین کھ سالیان متمادی برادرانھ در کنار ھم زندگی نموده و
می نمایند بھ وجود می آید کھ این اصل خوشبختانھ در قانون اساسی کشور کھ ھمھ ملزم بھ اطاعت و رعایت از آن ھستیم بیان گردیده، «ماده
22 و ماده 4» ( 1) داللت بر ھمین اصل را دارد، لذا باید گفت کھ تذکره الکترونیکی اشد ضرورت جامعھ و کشور ماست جھت اینکھ تذکره
الکترونیکی اساس و تھداب یک حکومتداری خوب و بر مبنای اراده و آرای واقعی مردم بھ دور از تقلب می باشد پس از آن عده انسان ھای
با درک و فھم و دلسوز بھ حال مردم این سرزمین خواھشمندم کھ در برابر آن عده کھ جز تعصب خلق کردن دیگر وظیفھ ای ندارند و اقوام

را بھ گروگان گرفتھ اند ایستاده و جواب رد دھند تا باشد کھ روزنۀ سعادت و امید بھ روی این مردم نیز طلوع نمایند، بھ امید فردای بھتر زنده
باد افغانستان.

 
در ایــن کـــــمپاین با من ھمنوا شوید !!!

 
 

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/A_abasi_in_na_saday_mardomast_na_khastshan.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Abdolhai_habibi_afghan_wa_afghanistan_dar_arsae_taarikh.pdf


لینک مرتبط...

اسم: محمد عارف عزیز گذرگاه    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 06.03.2018
در تذکرۀ من فقط انسان بنویسید!

 
در تـذکرۀ من فقط انسان بنویسید!

نھ تاجیک و ازبیک، نھ ھم افغان بنویسید!
اوالد یتـیم! ملت ِ مسکین! فقیر است

در تذکره اش لقمـھ ئی از نان بنویسید!
آنانکھ بھ" َگنـــد " کشیدند جـھـان را

بر چھره ء شان، نـوکـِر شیطان بنویسید!
 
 

با تشکر 
از فیس بوک جناب الیاس ایثار اخذ شده است

 
 

لینک مرتبط...

اسم: غ.حضرت    محل سکونت: سویدن     تاریخ: 05.03.2018
بعد از سالم و احترام.

نکاتی چند در مورد موضوع مطرح شده:
:-بنده بھ مدت دو ھفتھ بخاطر یک سفر از دسترسی بھ کامپیوتر دور بودم البتھ از ھم دور نبودیم بلکھ فاقد وقت و حوصلھ بودم ورنھ ھمان

روز بھ جاِن موضوع می پریدم
ھر چند صادقانھ اعتراف می کنم کھ سطح دانش بنده بسیار پائینتر از این میباشد کھ در مورد این�ونھ مسائل اظھار نظر کنم البتھ در یک

محفل خوشی یا غم، ھر عضو یک خانواده بھ اندازۀ استعداد و توانائی خویش مصدر خدمت میشود.
:- عجیب اخالق دارد این اقالیم مختلف جھان.

در فاصلۀ شش ساعت پرواز از شمال اروپا تا محل مورد نظرم، تفاوت حاالت جِوی بیشتر بھ شوخی میماند تا واقعیت.آنجا گرمای سوزان و
اینجا سرمای لرزان.

اعتدال بھترین شیوه است بخاطر سازش با ھر حالت. 
:- ا�ر یک کسی از نزدیک یک شخِص را مشاھده کند کھ خودش یااوالدش معیوب است باید سجدۀ شکر بجا آورده و ا�ر بھ سجود اعتقاد

ندارد حد اقل در دل خویش بابت صحت و سالمتی خود و اوالدش مراتب سپاسگذاری بجا آورد. روی این ملحوظ باید قدر و منزلت افغانیت
خویشرا بھ درستی بدانیم.

من بیش از سھ دھھ در سویدن بسر برده ام، با بسیاری از افراد گوناگون در تماس میباشم، بیش از نود فیصد این افراد ( البتھ غیر سویدنی ھا)
بھ مجردیکھ بدانند کھ من افغان ھستم بدون درنگ می �ویند کھ افغانھا حقیقتاً آدم ھای بسیار خوب ھستند، علت این امر شاید این میبوده کھ در
سرزمین ما و دھلیز ھای تاریخی ما، تمام سلیقھ ھا تجربھ شده و ھر غیر افغان نظر بھ سلیقۀ خویش بھ مسئلھ ن�اه می کند. من سو�ند میخورم
کھ با شنیدن این حرف احساس افتخار نمی کنم ولی بخاطر برادران و خواھران ھموطنم احساس خوشی میکنم و ھمواره آرزو دارم کھ افغانھا

ھمچنان آدم ھای خوب باشند البتھ بشمول تمام بشریت.
:- من بسیار تعجب می کنم کھ چرا یکعده افغانھا از نام افغانیت انکار میکنند حال آنکھ در خارج از کشور بھ نام افغان جواز اقامھ و سکونت

کسب نموده و می نماید.
:- من متأسفانھ یا خوشبختانھ تا کنون با ھیچ فرد افغان مواجھ نشده ام کھ مثالً منکر نام افغانیت باشد بناًء مطمئن ھستم کھ ادعای پوچ آن

گروھک علیھ داشتھ ھای با ارزش " افغانیت" ھر�ز بھ واقعیت نخواھد پیوست و مطمئن ھستم کھ طرح نمودن این�ونھ ادعا ھای واھی فقط و
فقط یک عملیات منفی روانی بیش نیست. فقط ھمین.

 

اسم: محمد فقیری    محل سکونت: ھراات     تاریخ: 05.03.2018
پشتون  ھا و تاجیک  ھا

 
این مقالھ را برای روزنامۀ ھشت  صبح نوشتم. خواندن آن برای ھمھ توصیھ می  شود.

صف  بندی ھای ھویت  محوری ای کھ امروز در افغانستان شکل گرفتھ و با گذشت ھر روز شکاف  ھای اجتماعی را عمیق  تر میکند می  طلبد
تا از زوایۀ دیگری بھ این کشمش  ھا و یا با تعبیری بھ این از خود بیگانگی  ھا نگاه شود.

یکی از پرسش ھای اساسی کھ تا اکنون بھ آن پاسخی داده نشده و یا بسیار کم بھ آن پرداختھ شده، این است کھ چرا پشتون  ھا و تاجیک  ھا در
اوج یگانگی از یکدیگر بیگانھ مانده اند؟ چرا از یگانگی تباری پشتون  ھا و تاجیک  ھا، چشم  پوشی شده است؟ چرا با آنکھ ھم تحقیقات علمی،

تبار پشتون  ھا و تاجیک  ھارا یکی میداند و ھم تاریخ بر زیست اجتماعی آنھا در کنار یک  دیگر گواھی میدھد، ھم  چنان رقابت  ھای سیاسی
مانع ھمبستگی سیاسی آنھا شده است؟

اختالفات و تفاوت دیدگاه  ھایی کھ امروز در مورد مفھوم افغان و درج آن در تذکره ھای دیجیتالی بھ میان آمده، صرفاً نزاع بر سر لفظ است
و بھ تعبیر موالنا نزاع بر سر الفاظ دوری از حقیقت است و ما بھ ھیچ  وجھ نباید ارزش  ھای مشترک تاریخی و اجتماعی پشتون  ھا و تاجیک 

ھا را نادیده گرفتھ و ھمھ یگانگی آن  ھا را بر محور تفاوت دیدگاه بر سر چند کلمھ تقلیل دھیم. 

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Ramazan_bashardost_man_afghanam.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Aziz_aref_bar_tazkera_am_ensaan_benuissed.pdf


لینک مرتبط...

اسم: احسان هللا مایار    محل سکونت: ویرجینیا     تاریخ: 05.03.2018
ِدلم تنگی تنگی میکنھ چرا ایطور شدیم؟

کلھ کشک کده اَوال فیس بُکھ گرفتم کی ده اونجھ چی گپ اس. راستی بیادر جان خدا توره روز خوبی بتھ و بدی نھ ای فیس بک عجب چیزی
اس کھ ادم ھای مثل ما و تو اوره از کدام جای بھ عقل خود پیدا کرده و مردمھ مثل َسیل ُجبھ سرگرم می سازه- اما کیفیتش ایس کھ آدم ھای
مثل تو او ره پیدا کده کھ ما و تو ده او مردم خوده دکھ آم داده نمیتانیم، َکشف و َمشفی شھ خو جدا بمان. ای ادما مثل ما و تو ده غم پیداکدن

چیزھای استن کھ ھر ادم از ھر جای کھ باشھ با یکی و دیگھ سالم علیکی و جور بخیری پیدا کنھ و اَوال یک دیگھ ره بگیره وخوش باشن- اما
مردم ما ُسچ و صاف بگویم ما افغانا را چی بال زده کھ ده جان یکی و دیگھ افتادیم و یک و دیگھ را می ُکشیم و ماتم بھ َسر خانوادیش خلق

می کنیم. 
اگھ ای قصھ ره پشتشھ بگیرم گپ بھ ...

لینک مرتبط...

اسم: داکتر نور احمد خالدی    محل سکونت: آسترالیا     تاریخ: 05.03.2018
دمیدن روح پدرام در کالبد جمعیت و شورای نظار

سوالی در فیسبوک مطرح شد کھ چرا جمعیت دنبالھ رو سکتاریزم ستم ملی پدرام شده و اینھا چھ تفاوتی از ھم دارند؟ چگونھ خواستھای
شکستن و تعویض سمبولھای کالن ملی پدرام امروز بھ اھداف سیاسی جمعیت و شورای نظار مبدل شده اند؟ تاریخ افغانستان را قبول نداریم،

بیرق ملی را قبول نداریم، افغانیت را قبول نداریم، نام افغانستان را قبول نداریم، سرود ملي را قبول نداریم، احکام رئیس جمھور را قبول
نداریم، دولت مرکزی را قبول نداریم، در مکاتب تدریس پ�تو را قبول نداریم، وحدت ملي را قبول نداریم، قانون اساسي کشور را قبول

نداریم، با طالبان صلح را قبول نداریم، زبان دری را قبول نداریم؟ خالصھ ھرچھ بنام و مربوط افغانستان است قبول نداریم!

لینک مرتبط...

اسم: ماللی موسی نظام    محل سکونت: ایاالت متحدۀ امریکا     تاریخ: 04.03.2018
برادر ارجمند و دانشمندم، حمید جان انوری،

من ھمیشھ از لطف شما در حق این شاگرد ممنون و سپاسگزارم. آنچھ را این قلم شکستھ در احوال وطن و وطنداران بھ دید شما و خوانندگان
محترم پیشکش مینماید، شاید کھ بھ فرمودۀ شما، چون از دل بر میخیزد، الجرم بر دل ھم می نشیند.

گمان میکنم کھ مضمون منتشرۀ «بیرق افغانستان مظھر وحدت ملی است»، بعد از نھ سال دیگر و شاید سالھایی کھ بھ عوض مایان، اخالف و
بازماندگان ما مالک آن سرزمین زیبا باشند، ھمچنان میتواند اقبال نشر یابد، چونکھ این پارچۀ سھ رنگ آشنا کھ محبوب دل ھای وطندوستان

است، بھ ھمھ اقوام و کتلھ ھای اجتماعی وابستھ بھ افغانستان عزیز متعلق بوده و چون زنجیر محکمی، اتحاد ملی و ھمبستگی ھای بین القومی
و اقلیت ھای مختلفھ را تضمین و آشکار خواھد نمود.

....بلی درست فرموده اید، ثریای کوچک نھ سال قبل، حال صنف دوم پوھنتون شده و مانند دیگر جوانان ما، و دختر عزیز شما با گام ھای
ثابت آینده را کھ بھ آن نسل متعلق است میسازد.

....اما در مورد زیبایی بیرق عنعنوی افغانستان کھ بھ نظر بنده قشنگترین است، داستان کوتاھی را از من بشنوید:
زمانیکھ گلیم دولت سیاه و تاریک طالبان در سال ٢٠٠١ جمع گردید و سفارت افغانستان کھ بھ ویرانھ ای مبدل گشتھ بود ھم از سلطۀ آن
بیخردان رھایی یافت، من بھ منظور احتمال ھر نوع کمکی کھ بتوانم با قرار قبلی با دوستی کھ مأمور شده بود، بھ آدرس دست داشتھ، بھ

واشنگتن رفتم و برای یافتن محل در سرک ھای مشابھ سرگردان شدم. 
بعد از مدتی کھ از یافتن سفارت نا امید شده بودم، دفعتاً بیرق، بلی ھمین زیباترین بیرق جھان را کھ با وزش باد باالی عمارت با اھتزاز

میدرخشید، مشاھده نمودم.
میدانم کھ باور میفرمایید، کھ مدت طوالنی ای در گوشھ ای از سرک نگھ داشتم و اشکم بی اختیار سرازیر بود..... بعد ازینھمھ سال ھنوز

ندانستھ ام کھ اشک شادی بود بھ آرزوی یک افغانستان آزاد و سربلند و یا اشک غمی از مظالم و بربادی ھایی کھ ذریعۀ ملت شکنانی باالی
ملتی بھ نام «افغان» نازل گردیده بود.

در مورد بیرق سیاه، بیرق داعش و گروه وحشی، خونریز، ددمنش و سیھ کردار آنرا فراموش نکنیم کھ اسم پاک هللا و محمد را با شتارت بر
روی آن پارچۀ سیاه نصب نموده و قتل و قتال می نماید.

بازھم از لطف ھمیشگی تان در حق این خواھر تشکر می نمایم.

اسم: حمید انوری    محل سکونت: ایاالت متحدۀ امریکا     تاریخ: 04.03.2018
خواھر گرانقدر و بلند مرتبت مالل جان سالم بر شما!

 
آنچھ در مورد بیرق ملی افغانستان نوشتھ اید، از دل برخاستھ و الجرم بر دلھا می نشیند.

ھر سطر از نوشتۀ پربار شما از احساسات پاک قلبی تان نسبت بھ میھن و مردم و گرامی داشت بیرق ملی ما نمایندگی میکند و ھرچھ بیشتر
تکرار گردد بر حالوت آن می افزاید.

قصۀ وطن دوستی و احترام بھ بیرق ملی افغانستان توسط خواھر نازنین ما"ثریا" جان، اشک بر دیده می آورد کھ خداوند حافظ و نگھدار اش
باشد و شاید حاال از ھمان مکتب فارغ شده باشد. بر مادر و پدر این دخت نازنین افغان صد سالم کھ ھمچو دختری پرورده اند. من در ھمان

زمان کھ گویا سال ٢٠٠٩ بوده باشد و این نوشتۀ زیبای شما آنالین شده بود، فکر میکنم ھمین تذکر را داده بودم و اینک یکبار دیگر آنرا
تکراراً ذکر کردم. چھ عکس قشنک و زیبا ای است. دختر افغان باید ھم چنین باشد.

در یک مورد کھ شما از روی حب وطن نوشتھ اید "بیرق افغانستان، یکی از زیباترین بیرق ھای جھان" است با شما موافقم، اما بھ نظر این

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Mohamad_faqiri_pashtoon_haa_wa_taajek_haa.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/ehsan_m_delam_tangi_tangi_mekona.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/N_khalidi_damidan_rohi_pedram_dar_kalbod_jamiat.pdf


کمترین ھر کس بیرق ملی کشور خود را زیباترین بیرق جھان میداند و معلومدار حق مسلم شان ھم است.
اما بھ نظر این کمترین چند رنگ بیرق نمی توانند قشنگ باشند، ھر چند نزد اتباع آن کشور ھا زیباترین ھم باشند، یکی بیرق سرخ، یکی

سبز، دیگر سفید و آخرین ھم سیاه است. تا نظر ھموطنان چھ باشد.بادرنظر داشت اینکھ فکر


