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 ۳۰/۰۱/۲۰۱۸                                                                                                                لپوپ دیلو

  هویت افغان

 مهد مردان دليران سترگ  فخر كن جان من افغان بزرگ
 

 خاك تو مرز تو ماوائ تو بود    آرين قوم تو و جائ تو بود 
 

 نام افغان چه زيبا باقئ    فخر افغان به دنيا باقئ 
 

در این آواخر اسم) افغان ( در سر زمین أریانا بحث ها را بلند نموده كه با تاسف ذهنیت تنوع را در بین ملیت ها نجیب كشور 
 ایجاد كرده است ، كسانیكه از منبع ایجاد این نوع سیاست ها كه توسط كشور ها اجنبئ در بین مردم ما توسط نماینده شان

منتشر مئ شود آگاه هستند ولئ تعداد بئ خبران كه تحت تاثیر پروپاگند چیان رفته همواره در یك جبهه سرد با تیشه بیگانه 
 درخت مستحكم باغ خودش را كه جز آن زیبایي و تاریخ كهن است تخریب مئ نماید

 
شكوه گران باید از خود بپرسند در شرایط فعلئ كه جنگ باالئ مردم ما به خاطر ذخایر معادن و موقعیت جغرافیه افغانستان 

 ئ بئ اتفاقئ را دامن زد ؟تحمیل شده ایا الزم است در این زمان اساس تاریخ
 ایا وقت این است كه باالئ اسم ملیت زبان قوم بحث صورت گیرد در حالیكه همه در یك كشتئ شكسته قرار داریم 

 
در این جائ شك نیست كه در بین هر ملیت مردمان جنایت كار ، قاتل ، دزد، چپاول گر وجود دارد نباید به خاطر یك شبش 

 .بزنیم تمام پوستین را به اتش 
 

در چهل سال اخیر مشكل خواهد بود كه یك قوم خاص را در افغانستان پیدا نمایم تا ملیت و قوم شان خالئ از جنایت جنگئ 
بوده باشد واضح تر گفته شود وجب وجب خاك، قریه ، ولسوالئ این كشور امتحان عزت و ابرو خود را در وقت قدرت و 

 ند ،داشتن تفنگ به تاریخ یادگار گذاشته ا
پس هیچ قوم و ملیت نباید غرور و عزت بئ جا را برائ مجموع قوم و ملیت خود با چشم سفیدئ و چرب زبانئ نصیب نماید 

 گویا مجموع این قوم نظر به آن قوم عالئ و نجیب تر است 
و در بغل گوش هر  جنایت كه در افغانستان توسط هر شهروند تفنگ دار باالئ مردم دیگر انجام گرفت اتفاقات تصادفئ نبود

 افغان یك خارجئ قرار نداشت كه گناه تمام جنایت را باالئ همسایه ها و خارجئ بئ اندازیم عامل همه بدبختئ خود ما بودیم 
 

هستند تا به حال چندین بار موقع به كشور سازئ پیدا شده است ولئ  self-destructiveمردم این كشور از نگاه علم سیاست 

ا علیه هر نوع رژیم شمشیر را از غالف بیرون كرده مبارزه غیر اگاهانه نمودیم ، نباید از صفت ها منفئ همین ما افغان ه
 خود چشم پوشئ نمایم 

 
 

  موالنا چئ خوب گفته است
 

 نشناسدت تو  ز  بهتر  کس  هيچ  برادر  ای 
 زانچه هستی يک سر مو خويش را افزون منه

 
ن موضوع افغان تغیرات را باید در تذكره بیاورد چراكه شرایط جنگ و بد بختئ ، امروز دولت كابل به خاطر خاموش شد

 ذهنیت ها مردم ما را از هم فاصله داده است همینكه در باألئ تذكره نوشته است 
ان جمهورئ اسالمئ افغانستان كفایت َمي كند در بخش ملیت كسانیكه با اسم افغان راحت هستند انتخاب خود شان است باید افغ

نوشته شود و همچنان كسانیكه مئ خواهند اسم ملیت نیاكان خود را به جائ افغان نوشته نمایند یعنئ اقوام كه در والیت غیر 
 پشتون زیست دارند ایشان حق دارند تا اسم كشور هائ كه اجداد شان به آن مربوط مئ شود نوشته شود یعنئ 

نئ ، مغلستانئ و غیره در صورت كه هویت افغانستان را نمئ پذیرند تاجكستانى ، ازبكستانئ ، تركمنستانئ ، هندوستا
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 ضرورت به اتفاق دادن اجبارئ تحت نام افغان در چئ است ؟ 
 

 الزم است تا راجع به اسم افغان اینجا تذكر داد كه از كجا این اسم امده و مربوط كدام قوم مئ گردد 
 

 یاد كرده است یعنئ ذكر اسم افغان در أواسط قرن ششم مئ باشد  afghanaقه را 
 

م كه از جهان رفته است و در باره وئ گویند كه اطالعات نجومئ او مبدا یونانئ  587همینطور ورها میهیرا منجم هندئ در 

داشت و به كروئ بودن زمین نیز قایل بود و دو كتاب او را ابو ریحان البیرونئ به عربئ ترجمه كرده است و بنا برین شهرت 
در ارشیف  ١٧ان نزد هندیان قبل از قرن او همواره مورد اعتماد دانشمندان قرار داشت پس نظر به سند تاریخئ كلمه افغ

 سوابق تجارتئ و علمئ كشور هندوستان ثبت شده است و تمام تاریخ كشور افغانستان را نیز حكایت مئ كند 
 

 برائ بار نخست توسط چیني ها مانده شده است  "به قول البیروني نام افغان قبال
چینئ ها به خاطر كشف مناطق همجوار خود از چین خارج شده بودند در قدیمي ترین كتاب ها چیني مانند ریگویدا زمانیكه 

بعد از هندوستان مردم كوچئ افغانستان را دیدند كه با اطفال و فامیل ها همراء با شتر و رمه ها گوسفندان باالئ أسب ها 
ار داشتند به خاطر تبادله اموال تجارتئ كشور هندوستان را به مردم اسیایي شمالي یعنئ كشور ها كه ان طرف دریا أمو قر

انتقال مئ دادند منظور چیني ها در كتاب ریگویدا كه بیش تر از یك هزار سال قدامت دارد گفته شده اقوام كه در دامنه ها كوه 
سلیمان خیل زندگئ داشتند عامل انتقال اموال و تبادله اجناس بین كشور ها هندوستان ایران تاجكستان تركمنستان ازبكستان 

 یه ایران كه ان وقت همه یك منطقه بزرگ بود ترك
و كشور ها شان به این اسم ها یاد نمئ شد این تبادله در كنار دریا امو صورت مئ گرفت و همین مردم كه در دامنه كوه 

 سلیمان خیل در رفت امد بودند ایشان را اسپ سوران یاد كرده بودند 
 ت مجموع منطقه گندهارا است كه به همان معنئ اسپ سوارن یاد شده است در مهایاراته هندئ به نام اسواكا لغت سانسكری

 
  asvaghanaاین موضوع را محترم كهزاد نیز اشاره نموده اند كه 

معنئ محل مهد كار گیرنده اسپ معنئ دارد )اسواگا (  ghanaبه معنئ اسپ و جز دوم  Asvaلغت سانسكریت بوده جز اول آن 

 ن سوارن یعنئ پشتون ها همیشه أسب سواران بودند اسواغانه به معنئ سر زمی
 محترم غالم محمد غبار نیز از موضوع اسم سوار كه مربوط به پشتون مئ شود تأیید نموده است 

 
عالم چینئ شوم چونگ نیز از افغان ها در منطقه كوه ها سلیمان خیل و اسپ سواران در كتابش با صفت اپو كین نیز یاد كرده 

 مردانه صفت و رستم را دارد و مردم منطقه را ادم ها سرسخت قوئي و مهمان نواز یاد نموده است است معنئ ان 
 

كه به وسیله محمد اشرف خان تألیف شده در باره افغان چنین امده كه در عربستان  ١١٢٥در نسخه خطئ تذكره اال برادر 
ل به سیاه نوشیدنئ را نیز مردم عرب و هندوستان سلیمانئ ایشان را بنام قوم سلیمانئ یاد مئ كردند و حتا رنگ چائ سرخ مائ

مئ گوید چراكه همیشه بدون اضافه شیر و بؤره استفاده مئ شد نوشیدن چائ تلخ كه رنگ مردم سلیمانئ نیز بود در هندوستان 
 و عربستان از مردم سلیمانئ برایشان رواج باقئ مانده است 

 
نه رزمئ خود برائ مردم جرمنئ كشور افغانستان را مثال مئ داد مئ گفت به مردم ایتلر رهبر حزب نازئ ألمان هنگام بیای

دیگر اریابئ توجه نماید افغان ها اسیا انقدر با شهامت هستند كه اگر قوي ترین لشكر باالئ شان حمله نماید با ضعیف ترین 
 ا دوباره زخمئ روان مئ كنند امكانات با اسلحه خود تجاوز گر دندان ها حمله گر را از بیخ كشیده ایشان ر

 
نویسنده نامدار عرب در كتاب حاضر العالم االسالمي نوشته است عرب ها صبر شكبیایي شهامت را ١١٠٠همین طور در قرن 

 باید از قوم سلیمانئ أفغانیه یاد بگیرند
 

رود أقوام مختلف از كشور ها منطقه ترتیب شده وقت اینطور نبود چراكه هنوز و 28والیت ها افغانستان طوریكه حال به 

 "دیگر صورت نگرفته بود به همین منظور تنها از قوم پشتانه در منطقه بین هندوستان و جنوب دریا آمو یاد مئ شد بعدا
مورخین هندئ مئ گویند كه مردم كشور ها شمال امو و شرق امو آهسته آهسته در بلخ و هرات جمع شده تجارت ، فرهنگ ، 

 زراعت , دین ، را با شاعران گسترش اعظیم دادند 
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بعد از انكه مردم شمال دریا امو آهسته آهسته در جنوب امو قرار گرفتند بلخ و هرات به شهر ها بزرگ تجارتئ و علمئ مبدل 
 گردید 

هندئ ها مردم ها ان  آن وقت قواله ها هندئ و چینئ توسط افغان ها به این شهر ها بزرگ شرق خراسان انتقال مئ شد منظور
طرف دریا امو مردم تاجكستان ازبكستان تركمنستان ایران تركیه و غیره بود كه ساحه بزرگ شمال دریا امو قبل از خراسان و 

 زمان خراسان را در بر مئ گرفت 
 

سیه ویا در اروپا همانطوریكه اولین مردم در كشور ها افریقا سیاه پوست ها بودند و همین طور سرخ پوستان و سفید در رو
 بودند ویا مردمان هندوستان گندمئ تیره و یا مردم چین با پوست ها زرد در مناطق خود به حكمت خداوند ج حضور یافتند 

  .همینطور اولین انسان ها این منطقه افغانستان امروزئ اقوام كوه ها سلیمان خیل بود 
در مناطق شمالي و دیگر مناطق حضور یافتند همین طور بعد از مردم خراسان به خاطر تجارت، تدریس ، دین ، و زراعت 

 لشكر كشئ ها اسكندریه ویا چنگیز و عرب ها تعداد زیاد از همان مردم اینجا جاگزین شدند 
 

اخرین طبقه در وقت صدارت محمد هاشم خان بود كه مردم مسلمان تاجكستان به خاطر فرار از حكومت ها كمونستئ روسیه 
بغالن و كندوز مهاجر شده ودولت كابل ایشان را زمین بخشیدند كه حال همه ملیت ها و اقوام به خانواده ها  به بدخشان و

 بزرگ تبدیل شدند 
نظر به قوانین دولت ها وقت بعد از هفت سال با وجود داشتن اسناد كشور خود شان حق اقامت افغانستان و أخذ تذكره ویا قواله 

 یز از دولت افغانستان مئ گرفتند زمین خانه را به نام خود ن
مجموع همه ملیت ها كشور نظر به قانون دولتئ وقت افغان شمرده مئ شد و همه با هم برادر بوده هیچ ملیت و هیچ قوم از 

همدیگر حق برترئ ویا كمبودئ را نداشت كه همان كلتور رواج درج قانون أساسئ زمان وقت شده و تا امروز تحت یك پرچم 
ند و انقدر بین ملیت ها و اقوام خیشاوندئ صورت گرفته كه حال چنین قوم قبیله پیدا نمئ شود كه ملیت دیگر را با قرار دار

 .خود نداشته باشد 
 

حال این كشور نظر به اقوام كه با رواج ها مختلف در آن حضور دارد مانند باغ زیبا است كه با گل ها اراسته مجلل گردیده 
 مئ باشد  و اسم شان افغان   است 

 
 گر مسير رتبه دربانئ ام 

 يا به كهسار وطن چوپانئ ام 
 

 در گلستان وطن باغبانئ ام 
 بهتر از ملك دگر سلطانئ ام 

 
 گر ندانئ غيرت افغانئ ام 

 چون به ميدان آمدئ ميدانئ ام 
 

 ما ز سر تيريم ائ دشمن ، نه خاك 
 سينه ام را گر به مرمئ چاك چاك 

 
 , نه خاك پاكجائ دهيم يا افتخار 

 كئ ز دشمن نسل افغان بيمناك 
 

 لطف يزدان قوت ايمانئ ام 
 چون به ميدان امدئ ميدانئ ام
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