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 افغانستان گلستان اقوام
  کدام ــــجرم

 قوی کوشان  حمدم 

 

 قسمت سوم

عنوان )استعمال نام "افغانستانى" جرم است( كه به چند هموطنم آقاى ولى احمد نورى، از پاریس شرحى نوشته اند با 

 انترنت انتشار یافته است. اتۀ امید فكس شده است و نیز در صفحدستگاه نشراتى از جمله هفتۀ نام

مكررشان خود دارى نموده، چون متن كامل نوشتۀ آقاى نورى در همین شماره درج شده، از نقل قول هاى طوالني و 

 فته نامه عرایضم را تا حد امكان كوتاه خدمت هموطنان منصف و خودشان پیشكش میكنم.ول این هؤبحیت مس

از میزان زبان شناسى و جامعه شناسى جناب ولى احمد نورى آگاهى ندارم ولى آنچه در مقالۀ خویش آورده اند با هیچ 

بار، مغرضانه، توهین آمیز و دور معیار و محكى نمیتوان آنرا علمى شمرد، فقط نوشته اي است احساساتى، بى بند و 

از عفت قلم. ابیاتى را كه بعنوان شاهد آورده اند، كامالً در عرصۀ متفاوت سروده شده، و به هیچ صورت به ادعاهاى 

را به عموم ملك اخبار فرمایند، و در حالیكه  ایشان ربط نمى گیرد و تازه هیچ هیچكسى از ایشان نخواسته تا نسب خود

رگ منسوب اند فقط زبان یكى را میدانند. معلوم نسیت چرا زبان دیگر را یاد ندارند؟ و جالبتر از اینها، به دو قوم بز

بر خالف ادعاهاى مكرر به نداشتن تعصب، مردود شمردن تفرقه افگنى و نفرت از تفرقه اندازى، از محتواى نوشتۀ 

دازى، به عالوۀ عالقه به توهین و تحقیر و متهم شان جز داشتن تعصب، روا شمردن تفرقه افگنى و عشق به تفرقه ان

 سازى یك جانب و یك زبان خاص، چیزى بر نمى آید.

یر و تكامل دایمى است، كلماتى من هم زبانشناس نیستم، ولى این را میدانم كه زبان به مثابۀ یك موجود زنده، در تغی

جاى رفتگان را میگیرند، زبان فقط وسیلۀ افهام و در درازناى روزگار از بین میروند و واژه هایی زاده مى شوند و 

تفهیم است، زبان ابزار ابراز احساس و اندیشه است، واسطۀ شناخت و درك افكار انسان هاست. و با این خصوصیات، 

به هیچ وجه نمى توان آنرا زندانى ساخت و مربوط به مكان مشخص و مردمان معینى نمود. تعصب ورزیدن و 

 به چنین مسئله، عملى است بیهوده و بى جا و بى حاصل. عنودانه پرداختن
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با این مقدمۀ كوتاه به اتهاماتى مى پردازم كه جناب نورى از سِر بى باكى بر نشرات وطنى وارد آورده و از میان آنهمه نشرات 

حتى قابل بازپرس و  و فقط از هفته نامۀ امید به صراحت تذكرد داده اند. كلمات و جمالتى كه حاوى اتهامات غلیظ و شدید

 پیگیرى است، در نوشتۀ شان این هاست : 

خدمت غیر مى كنند، شرم و عارى نیست یاران آدم مزدور را، غیر قابل  تخدمتگزارى به دشمنان وطن، از براى كسب قدر»

پذیرش، توهین آمیز، لجام گسیختگى، دشمنان وحدت ملى، اجیران همسایه هاى طماع، پا فراتر نهادن از كرامت افغانى، ایرانى 

ه خاطري كه بادارن چند نفر فروخته مشرب ها، چند فتنه گر، بیگانه پرست، مردمان هرزه و فرومایه، مفتنین، اجیر خارجي، ب

شده این خیانت را خواسته اند، باز هم نفرین بر شما اي فرزندان ناخلف این سرزمین پاك، و باالخره، تصرف از طرف كاركنان 

 .«جریدۀ امید در متن خبر

الح )بي خلطه فیر( كرده اند من یقین كامل دارم كه هیچكدام از اتهامات جناب نوري، نوري از حقیقت ندارد، و ایشان به اصط

و بي توجه این همه توهین و تحقیر و اتهامات ناشایست را به عموم نشرات افغاني و به ویژه به این هفته نامه وارد آورده اند، 

اگر چنین كلمات و اتهامات در مجلۀ شخصي به نام هاشمیان همیشه آورده مي شود، از وي گله نیست و او معاف است، ولي 

با دانش و بینش آقاي نوري، انتظار نمي رفت چنین مطالب موهني را در حق نشرات وطني و از جمله این هفته نامه  ازكسي

  " به جاي "افغان" !یبنگارند. و آنهم به بهانه كاربرد واژۀ "افغانستان

 ر به كابل تشریف برده و مطالباگر جناب ایشان به اخبار پشتوي بي بي سي گوش فرا داده باشند، و یا احیاناً در سالهاي اخی

پشتوي رادیو كابل را شنیده باشند، واژه ها و كلمات فراواني را مي شنوند كه تا سالهاي اخیر نه تنها در لهجۀ قندهاري، نه لهجۀ 

هوم فجنوبي، و نه لهجۀ ننگرهاري پشتو زبانان ما وجود داشتند، و امروز هم اكثریت مطلق پشتو زبانان افغانستان معنی و م

بسیاري ازین واژه ها را در نمي یابند. كلماتي كه هیچ وقت در پشتوي افغانستان معمول نبود، و اتفاقاً در همین شمارۀ امید در 

اعالن سفارت افغانستان در واشینگتن دي سي در بارۀ سخنراني آقاي كرزي در كلیفورنیا یكي ازین كلمات آمده ، به جاي "د 

مشر" بكار رفته، چنین واژه ها همه تازه و ساخت پشتون هاي غیر افغان، یعني پاكستاني اند، ولي جمهور رئیس" كلمۀ "ولس 

از آنجائي كه زبان آن پاكستاني ها و قوم عزیز پشتون افغانستان یكي است، هیچكس نمي تواند جلو ورود و استعمال آنرا بگیرد، 

 جاي رادیو، بي معني بوده، واژۀ "ولس مشر" با معنا و قشنگ است.و تازه چرا باید بگیرد؟ اگر كلماتي مثل "ژغ دبلي" به 

آیا آقاي نوري به خود حق مي دهند تا تمام نویسندگان پشتوي وطني را به "خدمتگزاري به دشمنان وطن، از براي كسب قدرت  

ام گسیختگي، دشمنان وحدت شرم و عاري نیست یاران، آدم مزدور را، غیر قابل پذیرش، توهین آمیز، لج - خدمت غیر میكنند

ملي، اجیران همسایه هاي طماع، پا فراتر نهادن از كرامت افغاني، ایراني مشرب ها، چند فتنه گر، بیگانه پرست، مردمان هرزه 

و فرومایه، مفتنین، اجیر خارجي، به خاطري كه بادارن چند نفر فروخته شده این خیانت را خواسته اند، باز هم نفرین بر شما 

متهم بكنند؟ چرا و به كدام « فرزندان ناخلف این سرزمین پاك، و باالخره، تصرف از طرف كاركنان جریدۀ امید در متن خبراي 

 گناه؟ ! كي این حق را به ایشان تفویض نموده؟ و با كدام جرئت چنین بي باكانه مي تازند؟

در متن خبر تصرف به عمل نیامده، جز در  ٦32ماره در هفته نامۀ امید هیچگاه و به هیچ صورت از نخستین شماره تا این ش

مظلومم در كابل، از  یك مورد، و آنهم پس از آغاز راكتبازي ها و جنایات گلبدین در حق ملت افغانستان و همشهریان عزیز و

تصرف در آوردن تخلص بي مسما و بعضاً مقام حزبي اش، خودداري شده و تنها نام منحوسش به نشر رسیده، كه البته این 

 مقاالت ارسالي نویسندگان ارجمند نیز اجرا شده است. همین و فقط همین یك مورد.

در بارۀ نام وطن مان، چون جناب آقاي رها تفصیل داده اند، من از پاسخ به آقاى نوري میگذرم، مگر در بارۀ )ایران و ایراني( 

با اینكه خود از خوانندگان دایمي هفته نامه هستند و مطلب را چند بار از همین قلم و در همین هفته  - باید خدمت شان عرض كنم
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این حقیقتي است تاریخي و مستند كه احمدشاه باباي دراني با نام افغانستان آشنائي نداشت، و اورا پادشاه  -نامه خوانده اند 

ي در زمان هاشم خان صدراعظم، و دوران شاهي رضاشاه میخواستند نام "خراسان" مي خواندند. ایراني هاي امروزي نیز وقت

"فارس" را به "ایران" مبدل سازند، با توجه به حق تاریخي كه سرزمین افغانستان امروزي بر این نام داشت، چرا كه آریانا و 

متعلق به افغانستان بود، بجاي "فارس" بر ایران همردیف هم اند. از دولت افغانستان رسماً اجازه خواست تا این نام را كه بیشتر 

كشور خود بگذارند و كابینۀ هاشم خان، با پشِت پا زدن به همۀ گذشتۀ با افتخار این نام، همه داشته هاي فرهنگ ملي را دودسته 

 به "فارس" بخشید! اسناد تقاضاي رضاشاه و پاسخ هاشم خان حتماً در آرشیف وزارت خارجه در كابل موجود است.

نان دشمني در حق نام تاریخي كشور ما، فارسیان راجرئت بخشید تا نام تاریخي و پرافتخار دورۀ باشكوه اسالمي یعني چ

"خراسان" را نیز بر یك والیت خویش بگذارند. در نتیجۀ چنان ظلم صریح برداشته ها و مانده هاي شكوهمند علمي و فرهنگي 

كه ایراني ها از بوعلي سینا تا البیروني، از موالنا جالل الدین بلخي تا فارابي و  و تاریخي آریانا و خراسان، امروز مي بینیم

همه اكابر علم و دانش ما را "ایراني" مي خوانند. شاهنامۀ فردوسي بزرگ را كه اكثر اندر باب مردمان كابل و زابل و بدخشان 

همین مرز و بوم اتفاق افتاده و در واقع شجره نامۀ  و سیستان و هري و سایر بالد افغانستان امروزي و حوادثي است كه در

افتخار آفرین مردمان اصیل آریانا و خراسان است، با گذاشتن نام زابل و سیستان و غیره برمناطقي در آن كشور، به سرزمین 

اق هاشم خاني هوشدار امروزي ایران مربوط ساخته اند و مارا آقاي نوري و امثالش از بكارگیري زبان آن بزرگان مان نیز به سی

 و زنهار داده و با ركیك ترین دشنام ها و سخت ترین اتهامات جلو میگیرند.

نتیجۀ این از خودكشي همان است كه امروز محصل بیچارۀ افغان وقتي در اروپا و امریكا و سایر كشور ها به كتابخانه هاي 

عنوان "افغانستان" مفاخر علمي و ادبي كشور خودرا بیابد، نا امید ها و یا هر كتابخانه اي مراجعه مي كنند، تا در ذیل ه دانشگا

 میشود، چرا كه نام هاي مبارك و اثار متبرك آن بزرگان ما همه در زیر عنوان "ایران" در قفسه ها جا گرفته است. !!! هیهات!

م براین هفته نامۀ و در واقع تما در اخیر این هموطن متعرض به حیثیت هفته نامۀ امید وارد كنندۀ ناصواب ترین اتهامات 

، جسارتاً عرض مي كنم كه بلي! میشود كه اتباع ازبكستان و تاجیكستان و تركمنستان و قرغزستان نویسندگان ارجمند و دانشمند آن

اسند و نو ... را ازبكستاني، تاجیكستاني، تركمنستاني، و قرغزستاني و ... خواند، چنانكه آنان به همین نهج همدیگر را مي ش

جهانیان و به ویژه فارسي زبانان گیتي آنان را چنین میخوانند! و اگر شخص یا اشخاصي از میهن ما خواست "افغانستاني" بگوید، 

 هیچگونه جرمي را مرتكب نشده و نمي شود.

یش از عموم نشرات اینك جناب ولي احمد نوري از بابت كلمات ناشایست، اتهامات بي بنیاد و دشنام ها و فحش هاي نارواي خو

  و از جمله این هفته نامه عذر خواهي مي كنند، یا نه، مربوط به شهامت و جرئت و شخصیت خودشان است.

   محمد قوى كوشان

 م2004مي  21الكسندریه،  –ورجینیا 
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