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 ٢٠٠۶   الس انجلس، آگست                  داکترمحمد حيدر                                                
  

  

  کشور افغان در آن پيکردل است  آسيا یک پيکـر آب  و گـل است
  از کـشــــاد  او  کـشاد آسياســـت    از  فـساد او  فـساد آســياســـــت

 
که بنده راهميش وادار به نوشتن درین هفته نامه نموده است، همانا تقویت قسمی که هميش گفته ام، یگانه دليلی 

ازآنجائيکه روحيۀ اتفاق بين اقشار منورکشور درین شصت . همبستگی فکری بين خوانندگان گرامی این نشریه ميباشد
هم خورده هفتادسال اخير صدمه دیده است، ومخصوصا درین سی سال اخير وضع وفضای اتحادمردم ما شدیدًا بر

است، بحيث یک افغان عادی، مجبوریت احساس ميکنم تادرین هفته نامه همدردی وهمفکری بی شائبه و وطندوستانه 
البته که همکاری چندین ساله ام بااین نشریه تایيدکنندۀ این . ام را بامردمان مظلوم وستمدیدۀ خاکم هميش منعکس سازم 

  . مدعا می باشد
که درعين زمان متوجه وهوشيار برمسایل ملی   االقوامی سخن ميگویم، بایداگر ازیکطرف ازعدالت بين

بر همه معلوم است که درین اواخر برهویت ملی وفرهنگی مردم ما خرده گيری هاشروع شده . دیگرخودنيزباشيم
 هيچيک البته که درینصورت. است، وميترسم که غایۀ نهایی تخریب فرهنگی ومعنوی مردم مابه نفع بيگانگان باشد

فعالنام ونشان افغانستان ووجه تسميۀ آن موردسئوال قرارگرفته وازطرف . وطندوست واقعی بالتکليف بوده نميتواند
دیگر تخریب لسان دری، که یکی ازارکان عمدۀ هویت فرهنگی مردم ما راتشکيل ميدهد، پی هم به نفع فارسی ایرانی 

  . مسخ شده می رود
می » شهروندان افغانستانی«لق رامواجه شده ایم، که چنان هموطنانی که خودرا عجب روزگاریست وعجب شرایط مغ

ناميد، در مبارزه عليه تهاجم خزنده براصالت زبان دری موقف های بی تفاوت داشته ویاعمدًا باعاملين این تهاجم 
  !همکاری می کنند 

کشور ازهرقوم، ازهرمنطقه وازهرمذهب که به حمدهللا که درین مبارزه تنهانيستيم، تعدادکثيری ازمنورین طرازاول 
کامال معتقدهستم که . تصورشده بتواند، دریک صف وسيع درراه نگهداشت هویت وفرهنگ مردم افغانستان قراردارند
در چنين یک حالت، . عرادۀ روزگاربطرف جلو پيش ميرود وافسانه های قدیم هرگز تحقق پذیرشده نميتواند

ته نامه که خودرا از مردم افغانستان ميداند، تنهاوتنها بحيث ارگان نشراتی یک جناح یکباردیگرآرزودارم تااین هف
بخصوص قرارنگيرد وبگذارد تاطرف مقابل که ماشاءاهللا تعدادشان زیاد است، نيز اگرگفتنی هایی داشته باشند، درین 

  . هفته نامه نظرات شان رادرقبال همچو مسایل ارائه نمایند
بعضی ها ميگویندکه مامردم ازنژاد آرین هستيم، پس مملکت . ندکه نام افغانستان تغييرنمایدبعضی ازمردم ميخواه

  . بيایيدکه این موضوع را قدری تحليل کنيم وامکانات تحقق این افسانه را ارزیابی کنيم . ماآریاناگفته شود
ت شمال افغانستان وآسيای مرکزی نمی دانم کدام آریانا؟ دوهزارسال یابيشترازآن کدام قبيله به این نام درصفحا

موجودیت داشت، وآنها تنهانبودند، متعاقب آنها هزارویک قبيلۀ دیگردرین قطعات آسيا آمدند، منحل شدند وازخود 
درین باره باید اذعان کردکه افسانۀ قوم آرین وآریانا درابتدا توسط به اصطالح مستشرقين غربی قرن . آثاری گذاشتند

 که درقرن بيستم افسانه سازان نازی آنرا تعریف جداگانه دادند ودامن زدند و نزدیک بود که دنيا نزده خلق شده است،
  . رادرتاریکی های ابدی روزگار گذشته فروبرند

خود رامنسوب ميداندوبه آن مباهات ميکند، باید بداند » نژاد«اگرکدام قوم بخصوص ازمردم افغانستان به این 
. ازطرف مستشرقين غربی داده شده است، هيچکدام قرابت جسمی دور ویانزدیک ندارنددرتعریفی که به این نژاد 

ازهمه مهمتراینکه درکشورخود وطندارانی داریم که درتعبير وتعریف افسانه سازیهای قوم پرستانه گنجانيده شده نمی 
ری که زندگی داریم، درین باره صاف وساد باید بگویم وخصوصا درین عص. توانند ونمی خواهد گنجانيده شوند

مباهات برافسانه های گذشته هاچندان خوش آیند وچندان عملی نيست وفعال باید به قضایایی خودرامشغول سازیم که 
  . به آنهاسر و کارداریم وآیندۀ وطن مارا شکل ميدهند

 دربارۀ خراسان .، می آیم باالی یک تسميۀ دیگرکه عبارت ازخراسان است»آریانای باستان«بعدازین بحث مختصربر
خراسان درحقيقت ترجمۀ یک لغت رایج . بایدگفت که این تسميه قطعا بریک دولت ـ ملت جدیدتطبيق شده نميتواند

ازنگاه آنها، خراسان یا اناتولی سرزمين هایی که ازآن آفتاب برمی . درامپراتوری روم شرقی یعنی کلمۀ اناتولی بود
نزد مردمان ما این خطه مجموعه ایست که . وثغور آن تعيين شده نمی توانست آید، یعنی مشرق زمين ، که البته حدود 

درآن واقعات سياسی، جنگی، ادبی، عرفانی، علمی ومذهبی باتعدادزیادی ازدودمانها وامپراتوری های مختلف 
گ صورت گرفته است، که هریک ازدولت ـ ملتهای جدیددرآن حصه دارند، وتاریخ ملتهای شان درآن صحنۀ بزر

بنا برهمين دليل است که دولت ـ ملتهای جدید هریک درین منطقه آنرا ازآن خودميداند ویگانه . جریان یافته است
وارث آن می شمارد، درحاليکه این کتله و منطقۀ فرهنگی وتمدن مشترک وتاریخی تمام دولت ـ ملت های 

  . عصرحاضراین منطقه بوده ميتواند
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» مال ایران«رفای گذشته های این خطه را ازنظر بگذرانيم، تقریبا هيچکدام آنها نه ازجمله اگردانشمندان یاشعرا وع
ميباشندونه افغان گفته ميشوند ونه به ترک وتاتار مربوط ميگردد، بلکه هر کدام آنهایکی از فروزانترین نمونه 

دودمان های اکثرًا ترک هایيست ازیک فرهنگ وتمدن مطلقًا مشترک، که درمشرق زمين وقتًا فوقتًا درعهدوزمان 
درین صورت، اگرحقایق تاریخی راقبول داریم، هيچ دولت . نژاد درشهرهای مختلف این منطقۀ بزرگ بوجود آمده اند

ـ ملت موجوده بشمول افغانستان، این حق رانداردکه خودرا یگانه وارث این منطقۀ بزرگ که بنام خراسان روزگاری 
  . می شد، معرفی بدارد، چه رسدبه آنکه آن اسم رابرای خوداحيا کندیاد

باید ملتفت بودکه ازین بهترکدام تسميۀ ! نميدانم چرایکتعداد ازمردم یعنی افغانستانی ها نام افغانستان را قبول ندارند؟ 
یک مرکز اداره ميگردد، اول اینکه این کتلۀ جغرافيایی که ازسه صدسال به اینطرف از. دیگر سراغ شده نمی تواند

برای آنانی که به نسبت . ودرین صدسال اخيربيشتربنام افغانستان معرفی گردیده است، یک اسم کامًال بامسماست
پشتونها نظریات باطنی دارند، بایدگفته شودکه تسميۀ افغان حتما پشتونهارا افاده نمی کند، واین قضيه هنوزثابت نشده 

  . است
قبلی گفته بودم، بگمان اغلب که این اسم مربوط کدام قوم ویاقبيله بوده باشد، که در ازمنۀ قدیم قسمی که دریک مقالۀ 

قویترین دليل وبرهان . درکنار پشتونها زندگی کرده وبامرور زمان مزج شده وتنهاازآنهانام باقی مانده باشد وبس 
نمی شناسند، واین نام ازطرف اقوام دیگربه روشن اینست که پشتون ها خودرا افغان نمی گویند وبه این صفت خودرا

یکی ازدعوی گذشته وآن دیگری : درین باره همان زبانزد عام تداعی شده ميتواندکه ميگویند. آنها اتالق شده است
پشتونهاخود راافغان نمی گویند، خود راپشتانه می نامند، مگر دیگران ميگویندکه نی، حتما ! ازشاهدی نمی گذرد 

  ! ن هستيد وماتسميۀ افغانستان راکه بنام شمامشهورشده است، قبول نداریم شمامردم افغا
فرض محال که افغان وپشتون یک مفهوم داشته باشند، بازهم بایدگفت که اگرکلمۀ افغان منسوب به پشتونهاباشد، کلمه 

رخرده گيری هاوبهانه اگ. سچه و پاک دری بوده ودرنتيجه افغانستان بهترین تسميۀ ترکيبی خواهدبود» ستان«ولغت 
  . گيری هادربين نباشد، برای همه باشندگان کشورقابل قبول است 

قسم یادميکنم که اگرشما ازمسعود شهيد زیاده تر وطندوست باشيد ویاخواهان عدالت بين : به افغانستانيها بایدگفت
ن بزرگوار تاریخ کشورما درجلسات االقوامی در افغانستان تلقی شده بتوانيد، نویسندۀ این سطور شهادت ميدهم که آ

باخارجی هابنام افغان وافغان بودن، باصدای رسا وبلند اظهارنظر می کردودریک مدت زمان از افغانستان وافغانيت 
  . جانانه دفاع کرد وخودرافدای این خاک پاک ساخت

 ماتعلق ميگيرد، باید افزودکه آنچه به هجوم خزندۀ لغات وکلمات ویابهتربگویيم واژه های ایرانی درزبان دری مردم
این هم یک امرمشهود  درراه ایجاد تفرقه ودرنهایت تحليل تخریب لسان دری ملت ماست و، این همه از یک نوع 
امپریاليسم فرهنگی مشهودبعضی مراکز سياسی وفرهنگی خارجی ميباشد، که بدبختانه یابقول آشوبگران 

همه ميدانيم که . توسط هفته نامۀ اميد ميدان داده ميشود» شوربختانه«روزبه افزایش است و، بازهم » شوربختانه«
بدبختی یا بدبختانه، مطلقًا دری افغانستان است، درحاليکه شوربختی درین اواخر داخل لسان ماگردیده وصاف وساده 

رت است پس اگرتحریک ویا اگرعقدۀ حقارت دربين موجود نباشد، پس چه ضرو. ازفارسی ایرانی تقليد شده است
تایک لغت ویایک اصطالح بسياربجا وقدیمی خودرا عوض کنيم ولسان ملی خودرا بالغات وکلمات اجنبی آلوده 

  ! باید متوجه شدکه تقليد یک ژست بسياربی نمک است ! سازیم؟ 
ه شد، اگر دربارۀ تخریب بت های باميان، که توسط طالبان وطنی و عمال پاکستانی وتروریسم بين المللی ازبين برد

وبه مناسبت آن تعدادی ازافغانستانی ها تلویحًا واشارتًا تاتوانستند تمام قوم پشتون را توهين ودشنام هادادند، آیادربارۀ 
  تخریب تدریجی لسان دری ماچه فکر می کنند؟

هفته نامۀ «لی خودبحيث نتيجۀ این نوشته باید بگویم که هفته نامۀ اميد باچنين گروه تقریبًا همنوا بوده، یعنی ازشعاراص
عدول کرده وآهسته آهسته شکل ارگان یکتعداد از نویسندگان خاص رابخود گرفته است، واز » مردم افغانستان

نویسندگانی که نظریات جداگانه درقبال تسميه هاوهجوم خزنده برلغات وکلمات لسان دری دارند، هيچ چيز دیده نمی 
آیاچنين نوع پاليسی نشراتی برای شخصی .  نامۀ اميد مصادره شده اندشود وکنارزده شده ومقاالت شان در دفترهفته

  . که ادعای دموکرات بودن دارد، موزون خواهدبود؟ باید مبادی عادی واوليۀ ژورناليسم مردمی وآزادمرعات گردد
شراتی البته واضح است وحاجت به گفتن نداردکه صاحب امتياز و مدیرصاحب این نشریه حق دارد هرنوع پاليسی ن

ليکن ازآنجایی که ! » دلم بایسکلم« :راکه صواب می دانند اتخاذ کنندـ قسمی که درکابل قدیم اصطالح بودو ميگفتند
ایندوست وهمکار قلمی شما ازبدو مرحله تاامروز که قریب پانزده سال گذشته است، ممتد به این هفته نامه بنابرعالیق 

اجازه ميدهم که به نسبت بعضی ازمندرجات بی سروپا، بی مسئوليت فرهنگی همکاری بی شائبه داشته ام، بخود 
ودربعض جاها مطلقًا خالف مصالح ملی، تشویش روزافزون خودرا بيان دارم، واگرچنين وضع ادامه یابد، شاید توان 

  . همکاری بيشتر رابا این هفته نامه، باتأسف عميق ازدست بدهم 
 درین اوقات ناآرام کننده وپرجنجال ازشما صرف این یگانه آرزوی من! ارجمندعزیزآقای کوشان

خواهدبودتااگرممکن باشد دوباره به آن نویسندگان که حتما نظریات شان صدفيصد مطلوب برای شماویابرای دوستان 
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نباشد، موقع دهيد تا ازافکارطرف مقابل هم درین هفته نامه بنویسند، وشمایکباردیگر دموکرات بودن وطرفداری 
  . ن رادرقبال پرنسيب های عمدۀ مطبوعات ، مثل گذشته ثابت ساخته باشيدکامل تا

باز شفافيت نسبی گذشته راازسر گيرد، تااین مخلص همکاری خودرا ادامه داده بتوانم، » اميد«دراخيراميدوارم که 
  !و پاینده ومتحد باد افغانستان .... درغيرآن خدا حافظ

   
  پایان
  

*********  
  
  

  م٢٠٠۶ اگست ٢٨ برابر با  ش ١٣٨۵  سنبلۀ ۶ مورخ ٧۴٩شماره   -  ۴ صفحۀ هفته نامۀ اميد


