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 62/11/6116          ولی احمد نوری

 نام افغانستان در صدر همه کشور های جهان است

فعال و به راه که یک بخش تازه در بخش های دیگر « افغان جرمن آنالین»چندی قبل در صفحۀ کتابخانۀ پورتال ملی و آزادۀ 

اهمیت نام افغانستان در »انداخته شده است، نظرم به نوشتۀ محترم انجنیر قیس کبیر افتاد که واقعاً بسیار ارزشمند و در بارۀ 

این نوشته از موضع علمی، تحقیقی توأم با . برای هموطنان، خاصتاً نسل جوان افغان رقم یافته است« تکنالوژی جدید

ی جذبه است که بار بار آنرا خواندم و هربار لذت بیشتر بردم و در تۀ دل به حس وطن پرستی، خصوصیت ملی چنان دارا

و در تۀ دل آرزو نمودم که تعداد .  وجدان بیدار و احساس مسؤولیت ملی نویسندۀ آن نسبت به افغانستان عزیز صد آفرین گفتم

ون گردد، تا افغانستان عزیز از این همه طوفان های جوانانی نظیر ایشان مجهز با درایت و حس وطن پرستی همواره افز

سهمگین و از این همه لغزش های منفی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به ساحل نجات برسد و مردم کشور به بلند ترین دانش  

 .و آسایش مادی و معنوی ارتقا یابد

از « افغانستانی جرم است» استعمال نام » غرق در این رویا ها نسبت به وطن مألوف خود بودم که نوشته ای زیر عنوان 

دیده بودم، به . . . که در یک روزنامۀ غیر ملی، « افغانستانی»خاطرم گذشت، نوشته ایکه ده سال قبل در برابر نام کریح 

رشتۀ تحریر درآورده بودم به نشر سپرم، و خوشبختانه دیری نگذشت که چون اعصای از دستی بدستی دور جهان را 

د و در رسانه های پشتو و دری در قاره های مختلف افتخار نشر یافت و زمینه بحث و گفت و گو را بین افغانان وطن درنوردی

 . پرست و مدافع هویت ملی و وحدت ملی باز نمود

بوعات البته اگر کسانی خواسته باشند نوشتۀ مذکور را مالحظه فرمایند می توانید آن  مقال را که سرآغاز این بحث ملی در مط

داخل و خارج افغانستان گردید و درد بی وطنی و نالۀ مهاجرت افغان بی سرنوشتی را فریاد می کرد به کمک لینک آتی 

 .مطالعه فرمایند
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سپس به آرشیف خود در کمپیوترم مراجعه کردم تا سری به آن مقاالتی بزنم که به دفاع از نام افغان و افغانستان در کنار من 
تعدادی برای ادای َدین و اظهار شکران از ایشان نام های .  استادند و در این راستا نوشته های آفتخار آفرین و ماندگار آفریدند

به استثنی ماللی جان موسی نظام که به احترام خانم ) از این سروران را که هنوز بیاد دارم به حساب الفبا یاد آور می شوم
 : (بوئش اسمش را در صدر نام ها می آورم

 
  کدام جرم؟"بجواب سوال »و « روشنی ای بر اصالت لسان دری در سراشیبی سقوط» ماللی موسی نظام  با » 
 اولین افغانی بود که با زیباترین شعر وطن پرستانه اش « فخر الشعرای افغانستان» نسیم اسیر شاعر پرآوازه افغان  محمد

 .که طبش برانتر و عمرش دراز باد. در کنار من ایستاد( بگو افغان ، مگو افغان ستانی)
  از تأریخ بیاموزیم و صفحۀ جدیدی بگشائیم»فضل احمد افغان با » 
  پاُسخی به پرویز گمراه و گمراهان همراهش» و« استعمال نام افغانستانی جرم است»افضل با عبدالعلی 
  نه از قومیت خود! ما باید از افغانیت خود دفاع کنیم»خلیل هللا ناظم باختری با» 
  تجزیه طلبی به بهانۀ زبان و فرهنگ»محمد نعیم بارز با » 
  افغانستان"و " انافغ"دفاع از » محمد عثمان روستار تره کی با "» 
  این همه سراسیمگی برای چه؟؟»یاسین سدوزی با» 
  پژواک ها»عزیزهللا سیدالی با» 
  استعمال نام افغانستانی گناه نیست، جرم است»میر عبدالرحیم عزیز با» 
  تجزیۀ کشور تاریخی افغانستان ناممکن است»مسعود فارانی با» 
  نام افغانستان در صدر ممالک دنیا»و « افغانستانی –افغانی  –افغان » خلیل هللا معروفی با» 
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  تفرقه اندازی به بهانۀ نام افغانستان»جمعه گل حبیب نائب خیل با» 
 

ولی ضمن تائید و تمجید ازهمه نوشته های که اسامی نویسندگان و عنوان نوشته های شان در باال ذکر شد، از آن جمله یکی را 

که آنرا هم « نام افغانستان در صدر ممالک دنیا» وم انجنیر خلیل هللا معروفی تحت عنوان بحیث سمبول برگزیده از جناب دیپل

 .در آرشیف خود یافتم و به گمان غالب تا هنوز نشر هم نشده است در اینجا به نشر میرسانم

 

  6112/ 11/ 11                یپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی

 دنیانام  افغانستان  در صدر ممالک 

باهم به نزاع می « افغانستانی»و « افغان»در مدت دو سال آخر شاهـد مناقـشات دوامدار هموطنانم بودم، که در بارۀ کلمات 

برخاستند و از خود دالیلی ارائه « افغانستانی»از ایشان به دفاع  از کلمۀ بی بنیاد و غـیرقانونی  عـده یی ناچیز. پرداختند

زرگی از هم میهمان وطنخواه و ملیگرای ما رشتۀ سخن را بدست گرفـته و با قـلم های توانا و استدالل در مقابل تعداد ب. کردند

که « افغان جرمن آنالین» این جدل در پورتال سرافـراز ما . های قـوی و عالمانۀ خود، ادعا های گروه اول را باطل ساختند

من که  عـضویت تخنیکی این پورتال را . یگر بیشتر به چشم خورداولین و یگانه پورتال افغان ها می باشد، از هـر جای د

داشته و از جملۀ مؤسسین آن می باشم، افـتخار دارم که پورتال ملی و پرخوانندۀ ما که خار چشم دشمنان همـبستگی ملت ما 

 .ان را سر جای شان بنشاندمی باشد، توانست از عهدۀ این امر مهم با سر بلند و گردن برافـراشته بدر آید و تفـرقه انداز

که دشمنان کشور ما به را براه انداخته اند و همچنان موضوع تغییر « افغانستانی»انجنیر قیس کبیر در مورد کلمۀ نامشروع 

از جانب .  نیز پیش کشیدند، به فعالیت خستگی ناپذیری آغاز نموده است" خراسان"به " افغانستان"نام مقـدس کشور ما را از

» و هم از نام پرافـتخار « افغان»یسندگان کامیاب و همکاران دایمی ما با دالیل منطقی و براهـین قاطع هم از کلمۀ دیگر نو

 .  مردانه دفاع کردند« افغانستان

گرچه دالیل و استدالل های این نویسندگان، همه مورد قـبول من می باشند، ولی من از راه دگر » : اغلی قیس کبیر می گویدښ

می خواهم از نگاه این . می پردازم" افغانستان"به بررسی موضوع نام « کمپیوتر ساینس» این بحث می گردم  و از نگاه وارد 

را باهم مقایسه « خراسان»و « افغانستان»رشتۀ عـلمی، که یک شق بسیار مدرن و سریعاً در حال پیشرفـت است، نام های 

 « .انش عـصری برجسته بسازمرا از رهگذر این د« افغانستان»کنم و مزایای 

در صدر ممالک جهان یک " افغانستان"قـرار داشتن نام » : از نظر دوست و همکار گرامی ام  انجنیر قیس کبیر، که می گوید

عطای خداوند الیزال و یک موهـبت بزرگ  است و باید قـدر این مزیت و چانس طالئی و استثنائی را بدانیم، چون این امر در 

طوری که برای من منحیث . اعالن و تبلیغات مفـت و رایگانی است که در هـر جای به نفع مملکت ما صورت می گیردواقع، 

یک متخصص و صاحب نظر رشتۀ عـلوم کمپیوتری، واضح گردیده، ممالک جهان سر خود را خواهـند شکست و پول های 

 .رخوردار گردندهـنگفـتی را مصرف خواهـند کرد، اگر از چنین نعمتی خداداد، ب

این دوست خبیر، نکات دیگری را هم یادآوری کرد، که متأسفانه همه بخاطرم نمانده، اما گفـته هایش که بعد از گذشت یک 

مدت طوالنی امروز بخاطر گذشت، درهـر صورت انگیزه ای گردید و تحریکم کرد، که پیش کمپیوتر بنشینم  و آن را بنویسم، 

نام وی را ازین خاطر فاش ساختم، تا َدینش اداء گردد، چون محرک و برانگیزندۀ این مقالت، . بودکه او به ایجاز فـرموده 

 .فـرمودۀ صائب آن جناب است، ولو که من این مفکوره را پرورش  و انکشاف داده ام
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را " فغانستان پرستا"، فـرمایش های آن دوست "افغان و افغانستان"فـراموشم شده بود، که ضمن مقاالت بی شمارم در مورد 

اینک که صبح مردان. تمثیل نمایم
1

میالدی است و در برابر کمپیوتر قـرار دارم، ناگهان به یاد او 6114بیست و هشتم اکتوبر  

 .و گفـته هایش افـتادم و عـزم جزم کردم، که موضوع را بشگافـم و سطری چند تقـدیم خوانندگان عـزیز بنمایم

نوشته، استفاده " افغانستانی"و " افغانستان"و" افغان"که حتی بعد از اظهارات آن عـزیز در مورد بنده ضمن مقاالت بیشماری 

 . اینست که در زمینه مقالتی مستقـل تقـدیم میگردد. ازین اصل را بکلی از یاد برده بود

الت و مواصالت و مخابرات و در جهان امروزی که جهان مفاهمه و مراوده و داد و ستد و افهام و تفهیم و ارتباطات و اتصا

است و کمپیوتر و انترنت جایگاه خاصی را در امور روزمره " کامیونکیشن یا کومونیکاسیون"در یک قـلم به گفـتۀ فـرنگیان 

 .به عهده گرفـته، نقش تبلیغات خیلی برجسته می گردد

برسند، معلومدار کسی اولین بهره را برده می همان قـسمی که وقـتی در صف و به حساب نوبت می ایستند، تا به نان و نوائی 

 .تواند، که از همه جلوتر قـرار داشته باشد

  اگر در شهر نیویارک در مقـر سازمان ملل متحد گذری بکنید و بیرق های ممالک جهان را که عضویت این سازمان دا
 .دارند، از نظر بگذرانید، اولین بیرقی را که می بینید، بیرق افغانستان است

  اگر در کانفـرانس ها و نمایش های بین المللی اشتراک ورزید،  بیرق مقـدس افغانستان را در صدر همه بیرق ها در تأللؤ
 .و پرتو افـشانی  می یابید

  اگر به تماشای مسابقات ورزش جهانی از قـبیل مسابقات اولمپیک پردازیم، اولین تیمی که از مقابل  ناظران و تماشاچیان
 .می گذرد، تیم افغانستان استرجه کنان 

  نمائید، مجالت خود را پیش " ُبک"اگر در کدام آژانس مسافـرتی رجوع کرده و بخواهـید سفـری را به اصطالح انگلیسی
را " افغانستان"رویتان می گذارند و همین که بر آن نظری بیافگنید، در صدر تمام ممالک جهان، نام مبارک و فاخر 

 .خواهـید دید
  جلوه نمائی می کند" افغانستان"کتب رهـنمای تلفـون جهانی را ورق بزنید، اول از همه نام اگر. 

 اگر فهارس
2
را در صدر همه می " افغانستان"ممالک را در نقـشه های دنیا از نظر بگذرانید، باز نام عـزیز و آرام بخش  

 .خوانید
 .در رأس همه قـرار دارد" افغانستان"اسم شاندار  خالصه جائی که از نام های ممالک جهان سخنی در میان باشد،

در دنیای کنونی که دنیای اعالنات و تبلیغات است، دستگاه ها، . این نعمت خدا داد را باید پاس داشت و ارزشش را دانست

لویزیون و فابریکات، مؤسسات، شرکت ها، بانک ها و مولدان چه مبالغ هـنگفـت را به مصرف می رسانند، که از ایشان در ت

، تمام جهان مفـت و رایگان به نفع کشور ما "افغانستان"به برکت نام ارجمند . جرائد و سایت های انترنتی، نامی گرفـته شود

 . تبلیغات می کنند

                                                           

 

است، یعنی صبحی که مردم همه در خواب اند و فـقـط مردان خدا ترک خواب میگویند و به " صبح وقـت"اصطالح کابلی و در معنای " صبح مردان"ــ  1

نیستم و فـقـط  بر حسب تصادف است که زود از خواب  " مردان خدا"البته باید صمیمانه اقـرار نمایم که من متأسفانه از جملۀ چنین . میپردازندذکر او 
ا که جلو بهر صورت، من که عاشق گفـتار و اصطالحات مردم کابل استم، ناخود آگاه گفـته هایشان بر قـلمم جاری میگردد و راستی رضای خد. برمیخیزم

فالنی یکرنگ از فـرهـنگ "در بند آن هم نیستم، اگر کسی  انگشت شهادت دست راست خود را بسویم دراز کند و بگوید، که . چنین نبعان را هم نمیگیرم
 ". فاده میکند و عامیانه مینویسدعـوام است

استعمال می کنند،  که " فهرس"را هم به همین نام و نیز بشکل " فهرست"اعـراب ". فهرست ها"است، یعنی " فهرس"جمع " فهارس" -6

 . می شود" فهارس"جمعش 
 



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

و دست تکدی ما "  از آخر اولیم"البته ما با وجود این همه صدرنشینی ها، همین اکنون پسمانده ترین کشور جهان  و باصطالح 

و اگر لطف جهانی شامل حال ما نباشد، نمی دانم که روزگار .  یش هـندو و مسلمان و یهود و گبر و ترسا و نصارا دراز استپ

 .ما به کجا خواهـد کشید

چه خوش است، که ابنای وطن و فـرزندان صدیق این آب و خاک کمر همت ببندند، یکشبه رِه صد ساله بروند و وطن خود را 

قـرون وسطائی، برون آورند و آن کنند که میهن شان از هـیچ کشور دیگر پس نماند، همانگونه که بحساب  از حالت شرم آور

 .   نام در جلو تمام ممالک دنیا قـرار گرفـته ایم

 می بود، مگر این صدر نشینی میسر می بود؟  به" خراسان"و یا " آریانا"نمی بود و مثالً " افغانستان"اگر نام وطن عـزیز ما 

 !تحقـیق که نمی بود

********************** 

 

 :یادداشت

در پایان از خوانندگان محترم و عزیزانی که به این بحث ملی و مهم وطن عالقه دارند خواهش می کنم مضمون تحقیقی و 

بان خود، از علمی جناب قیس کبیر را به کمک لینک آتی مطالعه فرمایند و با دانستن همه خطرات آن برای دفاع مؤثر از ز

 .هویت و وحدت وطن و از نام و بقای افغانستان محبوب خود به پا خیزند

-http://www.afghan

german.net/upload/Tahlilha_PDF/kabir_mauqiat_name_afg_dar_technology.pdf 
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