
             لندنعبدالعلى«افضل»

استعمال نام «افغانستانى» جرم است
, بقلم دوست عز9زالــقدرم ولى احمـد نورى رقم شده۲۰۰۴عنوان باال, سر آغـازِ نوشته اى بود كـه در اواخر سال مـ�الدىِ 

بود. ا9ن نوشته كه فر9ادى بود از وطن پرستى و عشق به وحدت ملى و دفاع از هو9ت ملى ,  بر عالوه<  انتشار و تكث�ر در
صـفحـه<  جـهانى انتـرنت,  در ب�ـشـتر  از ده ها جـر9ده  و نشـر9ه هاى داخل كـشور و ب�ـرون مـرزى چاپ , تكثـ�ر و از جـانب

هزاران هموطن افغان ما مطالعه گرد9ده  و از داع�ه< م�هن پرستانه<  نو9سنده< آن پشت�بانى و حما9ت گرد9د.
من هم به نوبه< خود براى حما9ت از9ن داع�ه< ملى  و مردود شـمردن و مذموم خواندن  آن فرزندان ناخلفى كه تالش دارند
نام ز9بـاى «افـغان» را كـه از صـد ها سـال بد9نسو هـو9ت ملى همـه باشندگـان  و اقوام بهم برابـر و بهم برادر سر زمـ�ن مـا
بوده  و مـ�ـباشـد به «افـغـانسـتانى» ا9ن كـلمه< نامـانوس  و نا شـا9ست  عـوض كنند تا خـدمـتى براى دشـمنان افـغانسـتـان و
همسـا9ه هاى طماع كرده باشند, قلم بدست مـ�گ�رم و با وجود كبـر سن م�كوشم تا با استـفاده از فرصت و عمـر زود گذر

در مورد ا9ن بحث ملى و ح�اتى  وطن  و وطنداران خود سهمى گرفته باشم.
من ا9ن نوشتار را با دو ب�ت ز9باى شاعر فره�خته وگرانقدر وطن جناب محمد نس�م اس�ر آغاز م�كنم

هـمـان افـغـان سـتانِ  نـامـــــــدارم«كـهـن بـوم  و بــرِ»  پُر افـتـخـارم
ز «افـغـان» پـا9ـه هـاى  وحدت مابـه ا9ن نام است شان و شوكت ما

مقاله< (استـعمال كلمه< افغانستـانى جرم است) را كه 9ك نوشته< بس�ار مـهم  و ارجناك ملى بود و هست  و بر 9ك موضوع
مـهمِ  ملـى و بحث بر انگ�ـز كــشـور مـا انگشت گــذاشـتـه ,  براى  بار اول در صــفـحـه< جـهــانى انتـرنت (بكمـك فـرزندانم)
خـواندم و بعـداً د9دم كـه در نشـر9ه هاى ب�ـشـمـارى 9كى بـعـد د9گر نشـر گـرد9د و از مـدت�ـست  بصـورت خـ�لى گـرم  و داغ
مـورد بحث و مداقـه< خبـرگان  وطن قـرار گرفـته اسـت. در نشراتى از قـب�ل  هفـته نامـه (ام�ـد), مـجله< (آ9�نه< افغـانستـان),
مجله<  (درد دل افغـان), جر9ده< (ك�وان) كـه اكنون بنام مردم افغانسـتان چاپ م�شـود,  مجله< (صلح و افغانسـتان امروز),
مجله< (عـقاب آر9انا) جر9ده< (افغـانى تولنه), جر9ده< (افغـان رساله), جر9ده< (زرنگار), جـرا9د (اراده) , (آرمان ملى) و

(فردا) چاپ كابل. و حتماً جرا9د و نشرات د9گر كه من اطالع ندارم.
ازجـانب د9گر دانـشـمندان , نو9سندگــان , شـعـرا و تحل�لگـران نخـبـه< كـشـور مـضــامـ�ن با ارزش و مـقـاالت مـســتندى براى
حمـا9ت و دفاع از9ن داعـ�ه < ملى نوشتند و در جـرا9د و نشرات مـختلc به چاپ رساندنـد از قب�ل جناب انجن�ـر خل�ل الله
مـعـروفى ,  جناب خل�ل اللـه ناظم باخـتـرى  و جناب جـمـعـه گل حـبـ�ب  از آلمـان , داكـتر مـحـمـد عـثـمـان روسـتـار تركى و
جناب مـحــمـد نعـ�م بارز از فــرانسـه ,  جناب داكـتـر ســ�ـد خل�ل الله هـاشـمـ�ـان ,  مـ�ـرمـن مـاللى مـوسى نظام  و جـناب مـ�ـر
عـبـدالرحـ�م عـز9ز از امـر9كا ,  جناب انجن�ـر فـضل احـمـد افـغان از كـانادا و جنـاب داكتـر عـز9زالله سـ�ـدالى از سـو9س كـه
پ�رامـون ا9ن موضوع  مـهم  و ملى نوشتند و من هر 9ك آنرا با دقت تمام مـطالعه كردم و لذت بردم  و به نو9سندگـان  آنها
آفر9ن گفتم خاصتـاً مقاالت (از تار9خ ب�آموز9م) از خامه< جناب انجن�ر فضل احمـد افغان  و (تجز9ه طلبى به بهانه< زبان و
فرهنگ) از خـامه< جناب مـحمد نعـ�م بارز , و (افغـان, افغانى, افـغانسـتانى) بقلم جناب مـعروفى  كه هر كـدام پ�ام مـ�هن
پرستانه اى را نو9د مـ�دهد و مقاله< جناب معروفى از نگاه مـقام   علمى , عمق و مستند بودن از نوشتـه هاى ارجناك عصر

ماست. و ممكن تعداد د9گرى كه من هنوز ند9ده باشم.
آ9ا همـ�ن كــافى ن�ـست  كـه به اهمــ�ت و ارزش ا9ن مـوضـوع ملى و ا9ن بـحث ملى پى بر9م  و از اصـرار در ب�ــراهه رفـتن و

ب�راهه بردن د9گران بگذر9م.
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هم�نگونـه گفتـه ها,  مقاالت و نوشـته هاى فتنه انگـ�ز و تفرقـه انداز  و بع�د از حـقا9ق تار9خى و ارزشـهاى ملى را در باره<
ا9ن بحث ملى به قلم نو9سـندگان غـ�ر ملى  و مـفتن و در خـدمت اجنبى  خواندم و ا9ن نوشـته ها از قلم  9كـتعداد فـرزندان

ا9رانى مشرب , پ�روان (چنگ�ز نا پهلوان) و ناخلc ا9ن كشور تراوش كرده كه به هر 9ك شان نـفر9ن مى فرستم.
لط�c پدرام , قـوى كـوشـان , حـفـ�ظ منصـور , نعـ�م كـبـ�ـر , سـاالر عـز9ز پور , خل�ـل الله  امـ�ن , رازى ها  و انصـارى ها و

 و۸۸عده د9گرى را به صفت ضـد9ت شان با لسان پشتـو و قوم عز9ز پشتون از قـبل م�دانستم ولى با مطالعـه< شماره هاى (
) مـجله< عـقاب آر9انا 9ـك  شاعـره<  مـجهـول الهـو9ه را بنام ناد9ه فـضل شناخـتم كـه او دست د9گران را در 9اوه سـرا9ى ,۸۹

بذله گـو9ى  و عـقـده كـشا9ى از پـشت سر بـستـه است. او راسـتى مـذبوخـانه تالش كـرده است كـه قـصـه< «افغـانسـتـانى» را
بكرسى بنشاند و وق�ـحانه و زبونانه سعى كرده است كه ضـد9ت خود را با لسان پشتو و قوم شـرc9 پشتون و هر چه و هر
كـه نوكر ا9ران نبـاشـد نشان بدهـد و ثابت بسازد.( حـ�c نام فـضل كه بـر خود نهـاده است !!) و من منبـعد او را صـرف

بنام اول او 9اد م�كنم.
گرچه جـواب الطائالت ا9ن م�ـرمن مجهـول الهو9ه از خـامه< تواناى جناب انجن�ـر خل�ل الله معـروفى در جرا9د مـختلc داده
شده , ولـى من هم در حد توان  سطورى پ�ـرامون منـفى بـافى ها و 9اوه سرا9ى هاى او مـ�نو9سم و بركذب  و اشـتبـاهات او

حتى االمكان روشنى مى اندازم.
ا9ن مـ�رمن كـه ادعاى ادب فـهمى و اد9ب بودن دارد ولى با كـمال بى ادبـى سخن مـ�راند, و مـ�گو9د كه (افـغان) ن�ـست 

ولى با پاسـپورت افـغـانى اثبـات هو9ت م�كنـد و از خ�ـرات سر ا9ـن هو9ت افغـانى در دسـتگاه نشـراتى راد9و صداى آلمـان
كار م�كند با9د بداند كه نوشتارش چقدر قب�ح  و چقـدر مذموم است. و تا چه اندازه به اشتباه رفته است. ضرب المثل

ز9باى درىِ (ده در كجا? و درخت ها در كجا?)  در باره ا9ن م�رمن 9اوه سرا خوب صدق م�كند.
م�رمن ناد9ـه  نوشته اش را چن�ن آغازكرده : برگ هـاى شب زده< تار9خ معاصر ... و ... تار9خ زدگانـى  را ن�ز پرورده كه
از سال�ـان ز9ادى بد9نسو با فرهنگ سـت�زى و ادعـاى نامشروع قـدرت طلبى لكه< ننگ�نى بر جبـ�ن ا9ن خاك بوده اند. ا9ن
فـرهنگ زدا9ى و سـتـ�ـز با داشـته هـاى عظ�م فـرهنگى مـا كـه از هزار ها سـال بد9نسـو مـ�راث مـقـدسى است از ن�ـاكـان مـان
براى مــا, عـاقـبـت  به نوع وطنداران و درس خــوانده هاى مـا را آنچنـان در تار9كى ... و ... ن�ــز مـدلل ن�ــسـتند كــه زبان

درى از آن كى و تا چه حد غنى و با عظمت است.
گفتار فوق را در دو قسمت ذ9ل پاسخ داده و رد مى نما9م :

 - «از برگ هاى شب زده< تـار9خ ... و ... لكه< ننگ�ـنى بر جـبــ�ن ا9ن خــاك بوده اند ... كــه زبان درى از آن كى و تا۱
چه حد غنى و با عظمت است .»

جمالت فوق ناد9ه خانم كامالً مردود بوده , بى منطق و بع�د از حق�قت م�ـباشد : هم�ن خود شاعره صاحبه كه امروز شعر
م�گو9د , مضمون م�نو9سد , چه م�كند ,  چه نمى كند با9د توضـ�ح نما9د كه ادب�ات درى را در كجا ? در كدام مؤسسه<
علمى و چه طور آموخـته است ? همـچنان با9د روشن سازد كه در سـازمان هاى بزرگ تدر9سـات علمى و تحص�ـالت عالى
, تعل�ـمات ثانوى و غ�ـره به كدام زبان تدر9س مى شـد و هنوز هم مى شود. مـ�رمن ناد9ه با9د مـعلومات بدهد كـه در تمام
دوا9ر دولتى و ملى به كدام زبان امور ادارى جـر9ان دارد ? چه درگذشته و چه در حال حاضر به چه تـعداد از مطبوعات به
زبان درى و به چه تعداد بزبان پشـتو طبع و نشر مى شـده و مى شود. خصـوصاً امروز كه اضـافه از دو صدو پنجـاه روزنامه
و هفـته نامـه , ماهنامـه< دولتى و غ�ـر دولتى در افـغانسـتان نشـر و توز9ع م�گـردد, آ9ا شاعـره صاحـبه گـفتـه م�ـتواند كـه به چه

تعداد به زبان درى و به چه تعداد بزبان پشتو م�باشد ? با9د آگاهانه توض�ح نما9د . نه دروغ.
مـ�ـرمن نـاد9ه  با9د سـفـرى به كــابل نمـا9د و از نزد9ك بر رسـى و ارز9ابى نمـا9د كـه آ9ا فــرهنگ سـتـ�ـزى مــوجـود است 9ا

چطور? و بقرار ادعاى خودش آ9ا م�راث مقدس ن�اكانش مورد ست�زه جو9ى قرار گرفته ... 9ا چطور ?
 ف�صد بزبان پشتو موجود است. در قسمت جر9ان و رواج زبان۲۰ ف�صد مطبوعات بزبان درى و۸۰امروز در افغانستان 
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درى در مؤسسات تحص�الت عالى و ثانوى و غ�ره در سطور باال معلومات داده شده است - م�رمن ناد9ه م�تواند معلومات
الزمه را بدست آرد.

م�رمن ناد9ه كـه در سر تا پاى نوشتارش مـدعى فرهنگ ست�زى شـده... با9د توض�ح نما9د كه منشـه< اصلى ادعا9ش چطور
و از كجا بدست آمده ? و چه چ�ز فرهنگ ست�زى را خلق كرده ?

با9د بداند كــه در قـسـمت غناى زبان درى تا امـروز احـدى من الـناس ترد9دى ندارد و نخـواهد داشت, نـمـ�ـدانم چرا ا9ن
م�رمن چن�ن 9ك قض�ه< پوچ و م�ان خالى را اختراع و روى صفحه< كاغذ پرتاب نموده است.

ا9ن م�رمن در  9ك نوشته< خـود كه در اخبار ام�د چاپ شده بود روى مضمون (پ�رامـون اصطالحات افغانى و ا9رانى) كه
گو9ا در جر9ده< ك�وان خوانده بودند, تبصره هاى نموده اند كه راستى از طرف 9ك نو9سنده< آگاه و دانشمند بدور است
و بر عالوه در ا9ن نوشته,  ناشر هفتـه نامه< ام�د را ارجمند و مشعل دار مطبوعات قلمداد كرده و هفـته نامه< ام�د را كه شر
انداز , تفرقـه افگن , اهانت گر  و تحـق�ـر كننده< كامل اعـ�ار م�ـباشد  نـشر9ه< معـتبر خـوانده است كه البـته ا9ن مـوضوع به

ذوق , سل�قه و سو9ه خود ا9ن خانم تعلق دارد.
خانم ناد9ـه اكثراً كلمـات (واژه) و(و9ژه) را در متن نوشـتار خود ذكـر كرده است. البـته 9ق�ـناً كه كلمات مـتذكـره فارسى
خـالص ا9رانى م�ـبـاشد - امـا در ادب�ات درى مـا به ندرت مـورد استـعمـال قـرار م�گ�ـرد. در عوض كلـمات مـتذكـرهّ ا9رانى

با9د آنچه كه به زبان درى خود ما مروج است مورد استعمال قرار بگ�رد و چرا از آن تذكرى نداده است?
بلى از روباه سوال شد : شاهد دارى ? گفت بلى و فوراً دم خود را باال كش�د.

 براى توث�ق گـفـتـارش ... اب�ـاتى از فـر9دالد9ن عطار و د9گران را رقم كـرده اند. وا عـجـا !! باالا9ن مـتشـاعـره< مـعروفـه 
انداختن دم روباه چه بدرد خواهد خورد... با9د از منطق افغانى كار گرفت:

زبان درى 9ا فـارسى درى به 9قـ�ن 9كى از دو زبان هاى مهـم و بر جسـته< مـلى و رسمى افـغانـستـان بوده , م�ـبـاشد و خـواهد
بود و به غـناى آن ه�چ شك و تـرد9دى وجــود ندارد - مــا بـه د9گران كــارى ندار9ـم كــه بزبان درى فــارسى گـپ و ســخن

م�زنند , تحر9ر م�كنند  9ا خ�ر ? با9د متوجه حال و احوال زبان درى خود باش�م.
م�ـرمن ناد9ه به ادامه< نوشـتار خود مـ�نو9سد : «طبـعاً آن زمـام داران افغانسـتان كـه كامالً واقc بودند - از9نكـه ه�چكدام
تعلق و پ�ـوندى به ا9ن زبان با عظمت و فـرهنگ كـهن ا9ن خطه ندارند - همـ�ن بود كـه با ه�ـچگونه قـ�د و شـرطى - نام

م) جانش�ن فارس گرد9د.۱۹۴۶ ش (۱۳۱۳كهن آر9انا را به كشور فارس(ا9ران كنونى) واگذار گرد9دند كه در سال 
در قسمت تذكرات فوق دو نكته قابل درك م�باشد :

- از «طبـعـاً آن زمـامـداران ... ...»الى« نداشـتـند...» ا9ن مـ�ـرمن با9د توضـ�ح نمـا9ـد كـه آن زمـامـداران بكدام زبان۱
گپ م�زدند و بكدام زبان مى خواندند و مى نوشتند ?

و چرا تمـام مـؤسـسـات تحـصـ�لى و تعل�ـمى و غـ�ـره را مـسـدود نكردند ? چرا در تمـام دوا9ر رسـمى و غـ�ـر رسـمى زبان درى
مـورد اســتـفـاده قـرار داشت ? و چـرا  اكـثـر9ت نشــرات  در مطبـوعـات  كــشـور به زبان درى بود ?  لذا زبـان درى برخـالف

ادعاى ا9ن م�رمن به حال خود كامالً محفوظ و پا برجا بود!!
- در قـسمت واگـذارى نام آر9انا براى فـارس آنزمـان  جناب ولى احمـد نورى در مـقاله< مـسـتند و جـامع شان تحت عـوان۲

م) مـردم افـغـانسـتـان نشـر شـده۲۰۰۵ اپر9ل ۴ش(۱۳۸۴ حمل ۱۵)  ۸۵پاسُـخى به قـوى كـوشـان كـه در جـر9ده< شـمـار (
است , تفص�الت مفصل ارائه نموده اند كه ام�د وارم طرف توجه شاعره< محترمه قرار گ�رد.

م�رمن ناد9ه در جاى د9گرى از نوشتـارش بر گسترش عادات و رسوم پاكستانى در كـشور مى پردازد كه به فكر او حتى تا
طرز پوشــاك مـردم را تحـت تأث�ـر قــرار داده است و در9ن مــورد جـفنـگ�ـات و بذلـه گـو9ى هاى را فــقط بخــاطر عـقــده هاى

مضمن ا9كه در برابر پشتون ها و قوم شرc9 پشتون دارد, عقده گشا9ى كرده باشد.
ا9ن خانـم  با9د ا9ن را مستند و مدلل توض�ح م�كرد كه مقصد شان كدام رسوم و عادات پاكستانى و كدام طرز پوشاك
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پ�ــشـاورى و غــ�ــره مـ�ــبــاشـد. طـرز پوشـاك پـ�ـشــاورى ? 9عنى چـه ? ا9ن مـ�ــرمن با9ـد بداند كــه پ�ـشــاور اصــالً جـز خــاك
افغـانستان مـ�باشـد - مردم آند9ار و تمام سـاحات دور و نزد9ك آن ظالمانه و مـزورانه از پ�كر اصلى سر زمـ�ن افغانسـتان
جـدا شـده - اگر در كـابل و د9گر نـقاط افـغـانسـتـان گـو9ا از طرز پوشـاك پ�شـاورى تقلـ�د شـده و مـروج گـرد9ده - باز هم

با9د گفت كه همانا لباس ملى و مروج افغانى بوده و خواهد بود نه پاكستانى ... نه پنجاپى , نه اجنبى...
شاعـره< محتـرمه با9د باالى معـاهده< منحوس د9ورند - مـعلومات م�كرد كـه چه طور ?  بكدام تار9خ ? توسط كى  تحت چه
شـرا9ط عـقـد و امـضـاء گـرد9ده ? ... مـعـاهده< د9ورند عـمـر خـود را خـورده و مـوعـد آن كـه 9كصـد سـال بود چند سـال پ�ش
تكم�ل گرد9ده و براى افغان و افغانستان كدام معاهده< بنام د9ورند د9گر وجود ندارد. لذا پ�شاور و تمام ساحات مربوط

آن خاك افغانستان م�باشد.
چون آنطرف خـط غـ�ــر قـانونـى د9ورند ب�ــشـتــر از ده مل�ـون پـشـتــون زندگى دارند لذا ا9ن طـرز پوشـاك از آنِ پاكــسـتــان ,
پنجـاب و سند نه بلكه طرز پوشاك اصـ�ل مردم پ�ـشاور است كـه نه تنها بحـ�ث خاك افـغانسـتان محـسوب مـ�گردد بلكه

خاك افغانستان م�باشد.
در جاى د9گرى  پ�رامون كلمات « دانشگاه » , « دانشكده» و «دانشجو» قلم فرسا9ى نموده  و مى نو9سد :

« واژگـانى چون دانشگاه , دانشكده , دانشـجـو و امثـال آن از همـه گو9نـدگان درى زبان بوده , ود9عـه< پر ارجى است كـه
از هزاران سال بد9ن سو به فرزندان خراسان به م�راث گـذاشته شده است و اگر اكنون هم نظر به ملحوظاتى عده< خود را
مـجـبور مـ�ـدانند كـه بجـاى واژه هاى سـچه< درى «پوهـنتون» را بجـاى «دانشگـاه» استـفـاده كنند - مـا به دو حـالت بر مى
خـور9م 9كى عـادت و د9گرى زبونى. از عـاد9ت اگـر بگذر9م در مـورد  زبونان بـا9د گفـت كه سـ�ـاست نژاد پرسـتـان و قـوم
پرستـان جز ب�ـراهه< جنگ متـداوم در كشور مـا كه با نام قـوم پرستانه< افـغانسـتان امروز بـه نوعى بى هو9ت گرد9ده , مـسئله<

د9گرى نخواهد بود.»
شـاعـره< مـحـتـرمـه در خـتم 9اوه سـرا9ـى فـوق خـود باز هم مـانند روباه دُم خـود را باال كـشـ�ـده 9ـك ب�ت از فـردوسى را شـاهد
معرفى كـرده - اما با9د بداند كه گذارشات مـتذكره اش كامالً مردود بوده و مطلقـاً بى منطق م�باشد ,  زر افـشانى كرده
از «دانشگـاه» , «دانشكده» و «دانـشــجــو» 9اد كـــرده مــعلوم است كـــه ا9ن مــ�ــرمـن از تأســ�س اولـ�ن فــاكــولـتــه< طب در
افغـانستان خـبر ندارد - و جهت مـعلومات موصـوفه با9د نوشت -   در زمان اعل�ـحضرت مـحمد نادر شـاه شه�ـد, برعالوه<
ساخـتمـان هاى تعمـ�رات متـعدد جـهت تحص�ـالت عالى عـسكرى در ساحـه< باالحصـاركابل  اول�ن مؤسـسه< تحـص�ـالت عالى
ملكى كه فاكـولته< طب بود به كوشش داكتـر رفـقى ب�گ تركى در كابل تأس�س گرد9د - و اول�ـن دسته فارغ التحـص�الن
ل�سـه هاى استـقالل و نجـات و حبـ�ب�ـه در آن فاكـولته شـامل تحصـ�ل شدند كـه توسط دوكتـوران تركى تدر9س م�ـشد - و
فاكـولته< طب در 9ك تعمـ�ر دو منزله در ساحـه< داراالمان كابل بـه فعال�ت آغـاز كرد (كه ا9ن تعـم�ر در زمـان تركى - ام�ن

مقر ر9است تشك�الت وزارت دفاع ملى قرارگرفت)
در آن زمـان دولت وقت درنـظر داشت كـه فـاكــولتـه هاى د9گر را 9كـى پى د9گر تأسـ�س نـمـا9د و همـه در ســاحـه< دارالمـان
كـابل جاگـز9ن گـردد كه بـه هم�ن مناسـبت نام دارالمـان به دارالفنون 9عنى مـحل علم و فن تبـد9ل گـرد9د, ولى ا9ن پروژه
جـامـه< عـمل نپــوشـ�ـد. فـاكـولتـه هاى حـقـوق , اقـتــصـاد , ادب�ـات,  زراعت , فـارمـسى,  شـرعـ�ـات,  و تـدب�ـر منزل در زمـان
سلطنت اعل�حـضرت محمـد ظاهر شاه تأس�س و به كـار آغاز نمود. تمام مـؤسسات تحصـ�الت عالى(فاكـولته ها) در داخل
9ك كـانون منسـجـم علمى «پوهنتـون» نام گـذارى گـرد9د - فـاكــولتـه ها بنام «پوهنح<ى» و به شـاگــردان كلمـه< مـحـصل 9ا
مـــحــصلـ�ن اطالق مـــ�گرد9د. قـــبل بر آن  نـه نام هاى پوهـنتــون و پـوهنح<ى وجـــود داشت و نه نـامى   و نشـــانى از كلمـــات
دانشـگاه و دانشكـده بود.  ا9ن نـام هاى ا9رانى  نـزد عـــمـــوم مــردم مـــا نـاشناخـــتـــه بود و احـــدى من الـناس به ا9ـن كلمـــات
نامــانوس نه آشنا9ـى داشت و نه مــعـرفت,  پـس چكونه مــ�ـشــود كــه نام هاى دانشگاه بـه پوهنتــون و دانشكده به پـوهنح<ى
تبد9ل شده باشد, در حال�كه وجود نداشته اند. آ9ا براى 9ك نو9سنده و شاعر شرم آور ن�ست كه چن�ن دروغ شاخدارى
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را بنو9سـد و بر آن اصـرار هم بكند. آ9ا شـاعـره< عـز9ز مـ�تـواند بگو9د كـه ا9ن مـعلومـات  نادرست را از كـجـا بدست آورده
اند ??? نشود از كدام ب�ت فر9دالد9ن عطار 9ا از فردوسى كشc كرده باشند !!!

لـذا بـه وضـاحـت و بطور بســ�ــار جــدى به ســمع ا9ن خــانم رســانـ�ـده مـى شــود كـه كـلمــات «پوهنتــون» , «پوهـنح<ى» و «
شــوونح<ى» و امــثـالهـم  كلمــات پر ارزش و خـاص افــغــانى بوده و مــربوط به 9كى از دو زبـان بزرگ و زنده< ملى و رســمى
افـغانسـتـان مـ�بـاشـد. و با9د ا9ن شـاعره< مـحـترمـه بداند و درك كند كـه در حـال�كه در خـود افغـانسـتان زبـان هاى عمـده و
برجستـه< ملى و رسمى موجود باشـد, چه مجبور9ت خواهد بـود كه كلمات شناخته ناشـده< اجنبى را كه در زبان درى  و نزد

عموم�ت مردم ما مورد استعمال ندارد تقل�د و استعمال نما9�م.
مـ�ــرمن عـز9ز ! كـلمـاتى مــثل « شـهـردار» بـراى شـاروال 9ا رئ�س بـلد9ه, « شـهــردارى» براى شـاروالى 9ا ر9اسـت بلد9ه ,
«ارتش» براى اردو,« شهـروند» براى باشنده , « موشك» بـراى راكت , «واكنش» براى عكس العمل , «شـمارش»
براى مـحـاسبـه 9ا حـسـاب كردن , «درگـ�ـرى» براى زد و خـورد , «خوابگاه» براى لـ�ل�ه , «آتـش نشان» براى اطفـائ�ـه و
هزارانِ د9گر ,  9ق�ناً  كـه فارسى م�ـباشند  و ما ه�ـچگاه نگفته ا9م كـه ا9ن «واژه» ها به اصطالح شمـا فارسى نمى باشند
, ولى چون در كشور ما افـغانستان عموم�ت و مـورد استعمال  ندارند , چرا مارا مـجبور م�ساز9د كه آنهـا را جبراً به خورد

مردم خود ده�م !!!
ولى من ا9مــان دارم كـه مـردم افـغـانســتـان , فـرزندان هرزه , مــفـتن و ناخلc مـ�ــهن  را مى شناسند و از فــرزندان صـالح ,
صد9ق و وطن پرسـت او فرق م�كنند. همـه م�ـدانند كه كوشـان ها , پدرام ها , رها ها , ره�ن ها , ام�ن هـا , منصورها ,
محقـق ها ,  نع�م كب�ـر ها , ناد9ه ها ,  عز9ز پور ها , فاروق نجـرابى ها ,  رازى ها  و انصارى همه پ�رو فـتنه انگ�ز بزرگ
(چنگ�ــز پهلوان) مــ�ـبـاشنـد, و مـجـبــورند از ا9ن ناپهلـوان اطاعت كنند و بر ضــد منافع ملى وطـن مـذبوحـانـه تالش و قلم
فـرسا9ى كننـد تا خدمـتى براى اجنبى و باداران خـو9ش نمـوده باشند. شاعـره مـحتـرمـه  بعد از ذكـر اب�ـات فردوسى اظهـار
فضل كرده و با پر رو9ى خاصى به تجز9ه و تحل�ل بعضى كلمات زبان پشـتو و حتى بر قواعد ا9ن زبان  قلم فرسا9ى نموده

است كه بصورت خالصه ذ9الً از آن 9اد آورى م�شود :
از «تون» , «دان» و امـثالهم نـوشتـه و باالخره مـتـذكر شـده كـه در ساخـتمـان كلمـاتى نظ�ـر پوهنتون و پـوهنح<ى و غ�ـره از
غناى زبان درى اسـتفـاده نشده  , و از زبان د9ـگرى به عار9ت گـرفتـه شده. ا9ن خـانم با9د روشن بسـازد كه از كـدام زبان
د9گر عار9ت گـرفته شـده ?  از زبان سندى ? پنجابى ? بنگالى ? تركى  , كـجا9ى ? به عار9ت گـرفته شـده? راستى با9د
اعتراف كرد كه امروز (پشتون دشمن) هاى بى بند و بار , مجهول الهو9ه , حتى بى وطنى پ�دا شده اند كه از موجود9ت

 مل�ون پشـتون ا9ن سـرزم�ن كه اكـثر9ت نفوس افـغانستـان را تشك�ل م�ـدهد منكر شوند. و زبان پشـتو را زبان د9گرى۱۲
قلمـداد نمـا9ند. افـسـوس بحـال چن�ن فـرزندى كـه با وجـود ترب�ـه در دامـان ا9ن خـاك و رسـ�ـدن بمـدارج عـالى تحـصـ�ل و
دانش از خ�رات سـرِ هم�ن وطن و هم�ن وطنداران (به پول مال�ـات ذغالى و چوب فروش, موچى و نداف, و غـ�ره غر9ب
كاران وطن)امروز با پر رو9ى ز9اد و بدون خجالت م�گو9ند كه افغان ن�ستند و (گفته< چنگ�ز پهلوان ا9ن دشمن افغان و

افغانستان) افغانستانى هستند.
بدا به حـال شـمـا فـرزندان نـاخلc ا9ن وطن !  ولى بدان�ـد كـه شـمــا نه افـغـان هسـتـ�ـد و نه افـغـانسـتـانى بـلكه انسـان هاى

مجهول الهو9ه< ب�ش ن�ست�د.
 به در فـشـانى ادامـه داده و مى نو9سـد :« بخـاطـرم مى آ9د كـه در برگ هاى از تار9خ مـعـاصـر مـان درمـتـشـاعره< مـعـروفـه  

ارتبـاط به مسـئله< اوج گ�ـرى تضعـ�c زبان درى خـوانده بودم كه بعـد از نخسـت�ـن گامـها در همـ�ن راستـا توسط فرمـانى در
 ش  راجع به زبان پشتـو  در جر9ده< اصالح به نشر رسـ�ده بود كه همه اجـباراً پشتو را ب�ـآموزند -۱۳۱۵ حوت ۱۲شماره 

بخصوص در قدم اول مامور9ن بدبخت دولتى ...  ... كه از9نگونه مظالم بس�ارند.»
درست است كه براى تدر9س و آموزش  زبان پشتو ف�صله اى بعمل آمده بود ,  نه آنچنان�كه شاعره<  ا9رانى مشرب  ما
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اذعـان نموده.  چـون مامـور9ن تمـام دوا9ر دولتى عـمومـا درى زبان و پشـتـو زبان بودند - كـار و تمام اجـراآت رسـمى بزبان
درى صـورت م�گرفت امـا كورسـهاى تدر9ـس زبان پشتـو به دوا9ر دولتى اصالً بـراى امحـاى زبان درى نبود , چنانچـه ا9ن

خانم مبالغه كرده اند. ا9ن تصم�م بر دو انگ�زه استوار بود :
- چون مامـور9ن پشتـو زبان بزبان درى بلد9ت و آشنا9ى كـامل داشتند, مـ�بـائ�ست مامـور9ن درى زبان هم زبان پشـتو را۱

كــه از 9كطرف زبان مـلى و زبان نصc نفــوس كــشـور شــان بود و هسـت, تا حـدى بـ�ـآمــوزند و از همكـاران پشـتــون تبــار
) مـ�بـاشند عـقب نمـانند و بزبان همـد9گر تكلم كـرده بتـوانند و حـقـا كه  ا9ن تصـمـ�م وbilingueخو9ش كـه دو زبانه (

فـ�ــصله , اقـدام  ن�كى بـود كـه اگـر از طرف مـغــرضـ�ن و دانشــمندان درى زبان�كه در خــدمت اجنبى قـرارداشــتند و براى
ناكام ساختن ا9ن پروگرام تالش كردند و مؤفق هم شدند, مورد حمله قرارنمى گرفت  , حتماً مثمر ثمرى م�شد.

-  سالهـا نوشتار و گـفتار مـا بر پا9ه هاى بى عدالتى استـوار بود , ب�ا9�د اكنون 9ـكبار هم اگر باشـد عادالنه گپ بزن�م و۲
عادالنه بنو9س�م.شمـا خوب ملتفت هست�د كه ن�م نفوس افـغانستان پشتون ها و پشتو زبان ها هسـتند و اكثر9ت عظ�م شان
در شـهر هاى غـ�ر كـابل و دهات و قـصبـات , قر9ه هـا  و كوهسـار ها زندگى مـ�كنند و ا9ن ها ماننـد پشتـون هاى شهـرى و
تحـصــ�ل كـرده به زبان درى بـلد9ت ندارند. ولى در دفـاتـر دولتى و وزارت خـانه ها ســر و كـار دارند. 9ك لحـظه خـود در
جـاى 9ك پشـتـو زبانى قـرار بده�ـدكـه درى نم�ـداند و بـراى دادرسى و تقـد9م عر9ـضه اى در مـقـابل 9ك مـامـور درى زبان
قرار م�گ�ـرد. نه او م�تواند مقـصد و فر9اد خود را به آن مامـور حالى كند و نه آن مامور گپ او را مى فهـمد و به فر9اد او
گـوش م�ـدهد. آ9ا عـادالنه نبـود كه ا9ن مـامـور9ن به احتـرام ن�ـمى از ملت افـغانسـتـان 9ك اندازه خود را بزبان پـشتـو آشنا
بسـازد. قـضــاوت را به خـوانندگـان ا9ن سـطور مـ�گذارم. لذا من طرفــدار حـرف هاى الطائالت ا9ن خـواهـر ا9رانى پرست
ن�ستم و فكر مـ�كنم كه فراگرفتن زبان پشـتو نه تنها از طرف مامور9ن درى زبان دولت بلـكه از طرف همه باشندگان (به

اصطالح شما شهروندان) درى زبان كشور ما 9ك امر عادى است , نه تنها 9ك امر عادى بلكه 9ك افتخار است.
افسوس و صد افسوس كه 9ك شاعره و 9ك نو9سنده  آنرا ظلم بر مامور9ن درى زبان دولت قلم داد كرده است. و ا9ن را
با9د افزود كنم كـه تأس�س كـورس هاى زبان پشتو از بدو  الـى ملغى شدن آن (از طرف نور محـمد تركى 9كى از زعـماى

پشتون و پشتو زبان كمون�ست افغانستان) كوچكتر9ن صدمه , ضرر و نقصانى به زبان درى نرسانده است.
چه خنده آور است كه ناد9ه خانم باالخره دو9ده دو9ده بطرف دافغانسـتان باك رفته و چند افغانى بدست آورده و باالى
بانك نوت هاى افغانـى كلمات (د افغانستـان بانك) را مشاهده كرده و گ�چ شـده و فر9اد زده « سرنامه ن�ـز بزبان پشتو

م�باشد» ... تبصره بر ا9ن حالت شاعره را ضرور نمى ب�نم!!!
آخر ! دافغانستان بانك   9ا    بانك افغانستان   چه فرق دارد ???

 در قسمت آخر 9اوه سرا9ى ها9ش چن�ن گفته است :« بارى اطالق اسم (افغان)به همه باشندگان ا9نمتشاعره< معروفه 
ســرزمـ�ن نه تـنهـا نـمـ�ــتـواند مُــعَــرف همـه بـاشندگـان آن بـاشـد بلـكه باعث زدودن هو9ت و اصـل�ت د9گر افــغـانســتــانى ها

م�گردد.  ز9را نبود قدامت نام افغانستان جز خوارى و ذلت ...  ... ارمغان د9گرى ندارد.»
در مورد در فشانى  فوق ا9ن خانم  با9د عرض كرد كه :

- كلمــه< افــغــان اسم نـى بلكه مل�ـت باشندگــان افــغــانســتــان را از هر تبــار و قــومــ�كـه باشند توضــ�ح مــ�ـنمــا9د و ا9ن را۱
همـانطور9كه ولى احـمـد نورى در نوشـتـه< تار9خى اش ذكـر كرده  همـه قـوان�ن اسـاسى افـغانـستـان كـه وث�ـقـه< ملى كشـور مـا
مـ�ـبـاشـد ذكـر نمـوده است. من به شـاعـره< مـحـتـرمـه توصـ�ـه م�ـكنم كـه به شـهـر برل�ن كـه نمـا9ندگى سـ�ـاسى افـغـانسـتـان در
آنجاست تشرc9 ببرند و خـواهش كنند كه در صفحه< مخـصوص پاسپورت شان جا9ى كه نوشـته است : ( مل�ت : افغان)

) كنند و بجـا9ش افـغـانسـتانى بـنو9سند بار خـداوندا !! چه مـضحك اسـت شن�ـدن همچـو چ�ـزى۱با9د (افـغان) را گل(
آنهم از زبان و قلم 9ك شاعر و نو9سنده !!!

اما من ا9مان دارم كه فـرزندان صالح و اص�ل افغانستان خود  را (افغان) مى دانند - (افغان) مى شمارند  و (افغان)



  -۷-  

معـرفى مى نما9ند... امـا هستند عده ا9كه هو9ـت مشخص نداشـته و از اصل و نسب خود خـبر ندارند و در سـر زم�ن هاى
ب�گانه , سـرسـام و سـرگـردان زندگى مـ�كنـند به ناچار از تحـر9كات جـاسـوسـانه< چنگ�ـز پهـلوان و فـتنه گـرى هاى آخندان
ا9ران اسـتـقـبـال كـرده و خـود را زار و زبون سـاخـتـه و بفكر خـود شـان (هو9ت ننگـ�ن) شـانرا پنهـان كـرده وبا افـغـانسـتـانى

شمردن خود دل خود را  خوش نگه م�دارند.
بحــال ا9ن ب�ـچــاره هاى گم نام و بى وطن  با9ـد تأسc خـورد  كــه با9ن اندازه بى مــعـرفت و نادان هســتند كــه از چند9ن 

پشت در افـغانسـتـان تولد شده انـد, در افغـانستـان ترب�ـه و پرورش 9افـته و بزرگ شـده  اند ولى باز هم خـود هارا از د9گر
برادران همـــوطن خــود جــدا كــرده راه تار9ـك  و غلطى را اخــتـــ�ــار  و راه گم شــده اند و الـحق كــه ا9ن از بى دانـشى , بى
معلوماتى  و بى منطقى است كه خود را (افغانستانى) م�دانند. اما شكر و صد بار شكر كه فرزندان اص�ل , باوجدان و
خردمند كـشور ما از هر تبار و قـوم�كه باشند به افغان�ت  و افـغان بودن خود افتـخار م�كنند و مى بالند.و افـسوس و صد
افسوس به حال آن فرزندان ناخلc ,  زار و زبون و نا صالح كشور كه  از افغان بودن عار دارند و خود را افغانستانى مى
خـوانند كه ا9ـن شاعـره هم از آنجـمله است. براى ا9ن وطنداران با9د تفـهـ�م شود كـه (افـغان) 9عنى اصـ�ل - با وقـار - با

افتخار - با عزت - با آبرو و وطن پرست ...
و (افغانستانى) 9عنى فاقد , محروم و بى نص�ب از صفات فوق

عبـداللط�c پدرام ( 9ك آواره و مهاجر افـغان در پار9س )كه تا كـامپا9ن انتخـابات ر9است جمهورى 9ك مـوجود بى نام
و بى نشـان و شناخـته ناشـده بود, وقـتى به كـابل رفت و به فعـال�ت آغـاز نمـود در محـافل خـصوصى و رسـمى بر ضـد د9ن
مقـدس اسالم و بر ضد منافع ملـى افغانسـتان و براى تجز9ه< افـغانستـان و تشك�ل دولت فدرالى سـخن پرانى كرد, در 9كى
از گردهمـآ9ى هاى مطبوعاتى در تاالر وزارت كلتـور و فرهنگ اظهار نمـود , من بح�ث 9ك افغـانستانى در صـورت پ�روز
شدن در انتـخابات در مـرحله< اول تصفـ�ه< سـرحدات شـرقى را با پاكسـتان 9كطرفـه  خواهم كـرد ; براى تأم�ن امن�ـت سر تا

آورد ; و ... , ... سرى  و ترقى كشور دولت فدرالى را روى كار خواهم 
هنوز گـفتـارش به آخر نـرس�ـده بود كه 9ك نفـر سـوال كرد : « آقـاى پدرام شمـا گفـتـ�د كـه گو9ا افـغانـستـانى مى باش�ـد ,

افغانستانى بودن 9عنى چه ? »
پدرام در جواب گفت :« 9عنى كه من افغان نمى باشم ...»

همان بود كه احساسات افغان هاى (فرزندان اص�ل افغانستان) حاضر در تاالر طغ�ان نموده و او را سرزنش كنان به باد
انتـقاد گـرفتند  كـه در نت�ـجه از هر طرف نعـره ها باال شـد كه ملت افـغان چطور به شـخصى كـه از افغـان بودن خود عـار  و
انكار دارد و خود را افغانستانى مـعرفى م�دارد, راى داده و 9ك نفر غ�ر افغان را زع�م و رهبـر خود انتخاب كند. خالصه
در محـ�ط تاالر بى نظمى زا9دالوصفـى رونما گرد9د و 9ك تعـداد از فرزندان اصـ�ل وطن بطرف پدرام افغـانستـانى هجوم

) او را نجات نم�داد و ازتاالر ب�رون نم�كرد خدا م�داند كه بر سرش چه مى آ9د....B.B.Cبردند كه اگر راپورتر    (
مـتن ا9ن خبـر در 9كى از شـماره هاى هفـته نـامه< امـ�د(نشـر9ه< مـعتـبر مـ�ـرمن ناد9ه فضل) خـوانده شـد. اگر شـاعره هم شـوق
رئ�س جمـهور شدن را به سر م�ـداشت و كابل رفته و در مـبارزات انتخاباتى خـود را افغانستـانى معرفى م�كرد 9قـ�ناً موى

) مى شد,  اما فضل خدا كه نرفت...۲كنك(
در خـاتمه با9د گـفت كـه اسم با مسـمى افـغانسـتـان ب�شـتر از دو صـد سـال قدامت تار9خى دارد و مـا به آن افـتخـار دار9م و
بخـود مى بال�م , و امـروز فـرزندان اصـ�ل آن افغـان مـ�ـباشـند. و توطئـه هاى چنگ�ـز پهلوان و نوكـران افغـانسـتـانى او را با

جد9ت و شدت رد نموده و مردود مى شمارند.

) گُل كردن در مكالمات عام�انه به خاموش كردن چراغ و به پاك كردن نوشته گو9ند.۱(
)  مو كنك  :  مو هاى سرِ كسى  را كندن۲(




