
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

6 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 ولی احمد نوری

 
  08/05/2018 

 
 

 

 

 مت هش قسمت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_08.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_08.pdf


  
 

 

 6از 2

 فرهنگ هب بهاۀن زبان و ی لب  هیتجز
 

 حمد نعیم بارزاز م 
 یان افغانها گشوده است، نوشتۀ محترم ولیرا به بحث م ینسبتاً فراخ یجا ین روزها در نشرات برون مرزیآنچه در

ۀ نوشت ید مطلب اصلید دیز بایقبل از هر چ جرم است(.  یباشد تحت عنوان )استعمال نام افغانستان یم یاحمد نور

 یاز نشرات افغان یادیق انترنت و در شمار زیعاً از طریكه وس در آن نهفته است؟  یتیو چه مقصد و ن ست؟ یمذكور چ

به هر  یكه از لحاظ تعلقات قوم ینوراحمد  یول یآقا را به دنبال داشته است.  یفراوان یا حال بحث هاچاپ شده و ت

 وا نداشته است. پس ین نوشته ایرا به چن یك قوم خاص، ویك نسبت دارد معلوم است كه عواطف یدو قوم پشتون و تاج

ن موضع وطن یگر. اما چرا ایز دیو نه چ یهن دوستیو م یغالب بوده باشد و آن احساس مل ید بر ویبا ییزه یك انگی

د" با كتره ها و یهفته نامۀ "ام 6٣2كوشان در شمارۀ  یمحترمان عبدهللا رها و محمد قو یاز سو یو یپرستانه و مل

د به تا توانسته ان یل فرعیدن به مساید واقع شده است كه با طفره رفتن از اصل مطلب و چسپیطعنه ها مورد انتقاد شد

نحال كاش یخ كرده اند. با ایو  یپشتون ها خال یت امر باالیو در واقع ینوراحمد  یول یاصطالح دل شان را بر سر آقا

د از یۀ امیر همه متوجه خواهند بود كه گردانندگان نشریافت، نخی ین قدر كه به بحث گرفته شده بود خاتمه میمسأله هم

كنند و  یهم قلم و هم تفنگ خود دنبال م یرا با رفقا یاسیك پروژۀ سیل نگونه مسائیدن ایش كشینسو با پیر زمان بدید

در  ك شد(یست و یوارد قرن ب یرا تحت عنوان )افغانستان با شرمسار یپا فراتر نهاده مضمون "ف پدرامیق لطیرف"

ا در یزم )عیسویت( را نسبت به اسالم نشان دهد و یسیكاتول یكوشد برتر یسپارد كه در آن م یۀ "آرش" به نشر مینشر

بودن نام افغانستان و ستم قوم پشتون  یخواهد جعل یت در افغانستان( میو بحران هو یقوم یر عنوان )آگاهینوشته ای ز

ان اسانا و بعد خریخ اسم كشور آریك صف ادعا دارند كه در ادوار گذشتۀ تارینها در ید. ایگر اقوام را ثبوت نمایبر د

نا م قرن قبل بیند چرا حدود نیگو یافغانستان شده است؛ و م یشد با جعل كار یران میآنكه اسم كشور ا یجاه بوده اما ب

ان شیلذا به زعم ا ران بگذارند. یافغانستان اجازه دادند كه فارس ها اسم كشور شان را ا یبه درخواست دولت فارس زعما

شتون ر پیر" اقوام غیل شده كه تا كنون در "ضمیر پشتون تحمیافغان بر اقوام غت ینام افغانستان و هوه اسم كشور ب

 یپدرام به عهده گرفته و جناب شان كه برا ین حقارت را آقایا یین مشكل و عقده گشایرفته نشده است، و اكنون حل ایپذ

در  یروزینست كه در صورت پیشان ا یغانیاز اهداف برنامۀ تبل یكید هستند، یافغانستان كاند یاست جمهوریمقام ر

 یحمدشاه دراننسو كه ایم قرن قبل بدیم از دو نینیفراندم بگذارند. موفق باشند!! اما ببیر نام كشور را به رییانتخابات تغ
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ه، زبان و لیك قوم و قبیا واقعاً پشتون ها به مثابۀ ید آیرون كشیت نادر شاه افشار بیكشور را از تسلط فارس ها و حاكم

صداً ق یان محترم بر سر راه رشد زبان دریو به فرمودۀ آقا ل نموده اند؟ یگر اقوام داخل كشور تحمیخود را بر د فرهنگ

 :شود یده میش كشیچند پرسش پ یم پایرین ادعا را بپذیاگر ا ده است؟ یجاد گردیموانع ا

 نبوده؟ یافغانستان اساساً زبان در یوان رسمیا از ابتداء تا امروز زبان بكار گرفته شده در دفتر و دیآ  -1

 توان از وسعتیره می، فلم و غیقیو، موسیغات رادیاز جمله نشرات، اطالعات و تبل یل ارتباط جمعینۀ وسایدر زم  -2

 سه با زبان پشتو انكار نمود؟یدر مقا یر زبان دریچشمگ

داشت. پس  یشود موانع وجود م یكه گفته م یت پشتون آنطوریحاكم یاز سو یاگر بر سر راه رشد زبان در  -٣

گانه یشان دور و ب یاز زبان مادر یگرفتن زبان در ها با فرا ع از پشتونیچطور شد كه از اهل دربار گرفته تا بخش وس

تا آن حد  یگریه زده باشد و هم به رشد زبان دیت تكید كه هم در حاكمیا كدام قوم و نژاد را در جهان سراغ داریشدند، آ

 د؟یاجازه داده باشد كه بر زبان خودش غلبه نما

 یجامعه، امكانات ماد یت هایم نمود كه به تناسب ظرفیم اعتراف خواهیت ها صادقانه نگاه كنیبه هر حال اگر به واقع

برخوردار بوده است. البته عدم رشد زبان پشتو را هم  یشتریبه تناسب زبان پشتو از رشد ب ی، زبان دریو حدود آزاد

 ینست كه چون در گذشته پشتون ها با عالقمندیت ایزبانان انداخت، بلكه واقع یدوش قوم تاجك و به گردن دره توان بیمن

ان ه اساساً به زبیم و تربیو معارف و تعل ی، حسابیل اداریرا به عهده گرفته بودند و مسا یامور نظام یبه شغل عسكر

خواه  یو اجتماع یاقتصاد ینه هایكه همزمان با انكشاف جامعه در زمش برده شده است یزبان ها پ یلۀ دریو بوس یدر

تر شیران با امكانات بیت كشور ایگر موجودید یو رائج كشور را به همراه داشته است و از سو یناخواه رشد زبان رسم

ت یفیت و كیاز آنسو به افغانستان واضح است كه بر كم یر شدن مواد نشراتیما و پخش مطالب و سراز یگیدر همسا

مسأله  ك چنانیرا یم زیگذریو پشتو م یزبان در ینین مختصر اكنون از ْسبك و سنگیافزوده است. با ذكر هم یزبان در

 یپژوهش ژرفتر، یکند، بررس کفایت نمی یقطع یو داور یریجه گینت یك نوشته در دو سه صفحه برایت را با یپر اهم

مورد بحث است  ینوراحمد  یول ینجا طرح مطلب آقایالزم است. در ا یملف هر دو زبان یگسترده تر در بارۀ كم و ك

زم ینر نام كمویبا اشغال گام به گام جهان ز یدولت شورو ید گفت وقتیبه اختصار با یار دارد ولیتأمل بس یكه آنهم جا

د، اش آشكار ش ین جنگیو ماش یولوژیدیا ییر كرد و عدم كار آیش در افغانستان گیو دفاع از كارگران و زحمتكشان پا

دار یان مردم خریزم در میصاحب شده و اگر متاع كمون یال كردند كه كشور افغانستان بیدور و بر ما خ یه هایهمسا

م یسن هم تقیه و بیان اقوام آنرا تجزیر نام اسالم رنگارنگ و با استفاده از دامن زدن به اختالفات میشود ز یافت، مین

گر و ید یعه مذهب داخل حزب "وحدت" قوماندان هایش ید عالوه از گروهك هایران كوشیم این پندار، رژینمود، با ا

ل ینظار، قوماندان اسمع یت، شورایش قرار دهد. حزب جمعیب را هم در خدمت اهداف خویجناح پرچم در دولت نج

ه و یست دولت رویپرچم و حماوستن به جناح یدن به قدرت بدون پیرس یافته بودند كه برایز دریگر نید یخان و چند تا

 رانینكار دولت ایا یشد. برا یظاهر مسئله درست م یست كمیبا یست. همه با هم موافق بودند فقط میران ممكن نیا

آنرا  یكرف ۀنیش انداخت تا زمیم "پهلون پنبه" را استخدام و پییا بهتر خواهد بود بگوی "ز پهلوانیچنگ"نام ه را ب یفرد

 یهرهاران و شین ایب یی" چند بار سفر هایرانستانین مقصد پهلوان "ایروشنفكران آماده سازد. به ا ان به اصطالحیدر م

ن یل خان، برهان الدیاز آنجمله قوماندان اسمع یادیر و بلخ انجام داد و همراه با افراد زیمثل هرات، قندهار، كابل، پنجش

ن ن و برآمدیتحت عنوان )افغانستان عصر مجاهد یكره و كتابران مذایره در افغانستان و ای، احمدشاه مسعود و غیربان
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انستان افغ یغ اسم جعلید كه تبلیع گردیها توز ان افغانیعاً در میران چاپ و وسیمصرف دولت اه طالبان( را نوشت كه ب

ز یسط چنگكه تو ،استران یتبعۀ افغانستان از كار و ابتكار دولت ا ینام "افغان" برا یجاه " بیو بكار برد نام "افغانستان

كستان یاج، افغانستان، تیاو تنها با ارتباط زبان فارس شود.  یغ شد و میران افغان شان تبلیاده شد، و توسط اجیپهلوان پ

نۀ یمب زین ترتین نموده تا بدیت واحد را تلقیمردم هرسه كشور هوه خوانده و خواسته ب ینام حوزۀ فرهنگه ران را بیو ا

ز یچنگ د. یها را زنده نما یال خود دوران ساسانیخه ران آماده كرده و بیكستان را به ایستان و تاجالحاق افغان یفكر

گر افغانستان هر آنچه زشت و خشن و بد بوده، یان پشتون ها و اقوام دیپهلوان در كتابش جهت دامن زدن به اختالفات م

ع درك موض یبرا ین ها ولین توهیم از ایده است. بگذریاز نسبت دادن عمل لواط به پشتون ها هم ابا و شرم نورز یحت

ران است چند نقل یت امر موضع و خواست دولت ایان اقوام افغانستان كه در واقعیم یو اختالف انداز یضد پشتون و

ند و ضمناً روشن شود كه استعمال كلمۀ یدانم تا خواننده خود به قضاوت نشین جا ضرور میقول از كتابش را در

كوشان  یان قویز پهلوان به دهن آقایران است كه توسط چنگیم ایغ جعل اسم افغانستان از ابتكارات رژی" و تبلیستان"افغان

 .ندیوار تكرارش نما یمشربان داده شده تا آنها طوط یرانیا یف پدرام و باقیو لط

 شیكما ب یمشترك، بهره مند از سرنوشت و سرشت ی"با برخوردار از رگه ها :شگفتار كتاب مذكور آمده استیدر پ

ن ی، چنیخیك تارین و توانا در جهت غلبه بر اختالفات دور و نزدینو یحدت و ییهمآهنگ اغلب همرنگ، قادر به برپا

 یافتنیو دست ن یر واقعیغ ین گذشته نادرست خواهد بود به وحدتیم و ازینیب یا نمیقارۀ آس یرا در همه جا یاتیخصوص

 ییشگفتار از جدایه است. و باز هم در پیۀ مذهب شعیوحدت بر پا یر واقعیم." مقصد پهلوان پنبه از وحدت غیبنددل ب

ات خود ادامه یبه ح یاستعمار یۀ مرزهایكه بر پا ی" افغانستان كنون شود:  یاد آور میران و افغانستان یدو كشور ا

مدن ت یهارویگرفت. در هر دو كشور ن یت شكل میش با اهمیكات كمابیرفت و تحر یكار مه گر بید یداد، كوشش هایم

 یم برایعق یت آشفته و حتیهو یا از مجموعۀ تمدنیك كشور یاز  یطلب یده بودند و با توسل به جدائیز سر بركشیز نیگر

 ".كردند یخود دست و پا م

              ن به منظور حصول به تفاهم در دو مقطع مهم و دوران ساز یمجاهد یم: "كوشش هایخوان یكتاب او م 25در صفحۀ 

 اهل حل و یۀ شورایاب نگشت. نخست بر پایافت و كامیت عام نی، مقبولیداخل یها یو سركش یبر اثر دخالت خارج

 ".اوردیگسترده ن و یعمل ییار و همدستانش كارآیداشت اما در معرض انتقادات حكمت یمردم یندگینما یعقد بود كه براست

ود حق خه زم بیآوردم: "پشتون ینجا میدر را ك نمونۀ كوتاه یت با پشتون ها نوشته فقط یكه در ضد یادیاز صفحات ز

ن نحو عمل كنند آنان را یگر بخواهند به همیرد، اما اگر وابستگان اقوام دیگانه مدد بگیب یهارویدهد كه همواره از نیم

 ".شمارند یگانه پرست و خائن میب

كنند یم یزندگ یرانیكه در حوزۀ جهان ا یهمه كسان یبسو ی"ما به سهم خود دست دوست سد:ینو یم یگرید ییدر جا

 یكید و به عمل منجر شود. ید مگر آنكه از صورت حرف بدر آیتوان استحكام بخش یرا نم ین دوستیم، و ایكن یدراز م

ان ریكند و در ضمن بدانند كه ا یم یبانیران از آنان پشتیزبانان بدانند كه ا یمشخص آنست كه همۀ فارس یاز كارها

ت قابل درك اس یران بخوبیم این افغان مقیمهاجر یبرا ین تعارفات لفظیتبصرۀ خالف ا وطن مشترك همۀ آنان است." 

ك یش لمس كرده اند و نیوران را با روح و تن خیا یدولت اسالم یعدالت یمردم و ب یت و آزار از سویرا آنها اذیز

 .ستندیش نیب یكذب ن همه شعار ها جز دروغ ویدانند كه ایم
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ران یر به اا اگیامده اند و یران نیا به ایان افغانستان ین فرهنگیشتریر بیاخ یم: "در سال هایخوان یگر كتاب مید یدر جا

" یبا نگهداشتن دانش آموختگان "افغانستان رد تایگیع صورت میران پول كندند و رفتند پاكستان. كوشش وسیآمدند از ا

شترك را كه زبان م یر بگذارند و زبان فارسیندۀ افغانستان تأثیآ یداد هایاورند كه بر رویفراهم ب یدر آن كشور امكانات

  ".مردم افغانستان است كنار بزنند

بودند  یادیز یهم اكنون گروه ها یحتان جهاد در افغانستان و یم كه در جریدانیك میسد: "ما نینو یم 116و در صفحۀ 

خواهند  ینان میدانند. ا یدانستند و نم ینام كشور را برازندۀ خود نم ینهند و حت ید میكأراث مشترك تیو هستند كه بر م

ن یا 1٧4اصطالح افغانستان شناس در صفحۀ ه ب یرانستانیده شود."، پهلوان ایانا نامیافغانستان، كشور شان آر یبجا

ه ات دانشگاه كابل بودی، استاد الهیاستاد ربان" د:ینما ین اظهار نظر میچن ین ربانیت برهان الدیر بارۀ شخصكتاب د

هبر ك ریس دولت كه به صفت یث رئیگار، هوا دارانش نه تنها به حزیو پره یار متقیندار و بسیاست د یاست. او مرد

ناگوار را بر  یداد هاین رویاسالم معتدل و مدرن است و اگر اك رهبر یگذارند. او نمونۀ  یز به او احترام مین یمذهب

ر داشته باشد و چهرۀ یانكار ناپذ یت هایجهان اسالم جذاب یتوانست در منطقه و حت ید میترد یكردند ب یل نمیاو تحم

 یاست كه كس یتیتسلط دارد و در مقام و موقع یبه معارف اسالم یان عرضه كند. استاد ربانیاز اسالم به جهان ه ایتاز

در  یینات استثین شخصیات و صفات ایرد ... اگر بخواهم خصوصیگ یشیبر او پ ینیتواند از نظر د یگر در آنجا نمید

كنم كه به  ین نكته اكتفا مینجا فقط به ذكر اید. در ایآ یالزم م یگر و مجال كافید یخ افغانستان را برشمارم فرصتیتار

 ن صفات برجسته ویچن ین كشور دارایدر یچ رهبریر افغانستان هی)دو صد ساله( اخست سالۀ یخ دویرأنظر من در ت

را  یاریبس یها انید زیترد ین موهبت را ندانند بیافغانستان اگر قدر ا یاسیس ینبوده است و مردم و گروه ها یبارز

 .متحمل خواهند شد

 یكه آقا یراقن همه اغیا ایخ افغانستان و یرأاو در ت یت استثنائیو شخص یا نبودن استاد ربانیبودن  یتبصره در بارۀ متق

 یكند ول یگر را میجاب نوشتۀ مستقل دیباشد و ا ین مقال خارج میزخان در باره اش نوشته است، از حوصلۀ ایچنگ

 زعامتهائی كه در دوران  یرانیات، تجاوز به مال و جان مردم و ویخواننده روشن باشد كه جنا یقدر برا نید همیتنها با

تان خواهد خ افغانسیرأت ییز پهلوان( استثنایگفته چنگه ن شخص در كابل رخ داده است واقعاً حادثات دردناك )بیشرم آور ا

 .بود

ن گذرم تا خوانندگایزخان كه در باال ذكرش رفت اکتفا کرده، از بحث بر آن مین چند نقل قول از كتاب چنگیمن به هم

به اصطالح گل آلود كردن آب بوده تا  یران در پیرا كه حكومت ا یمقصد اصل یول شندیاندیخود به صحت و سقم آن ب

 خوش كشور به چه یك تعداد روشنفكر نماهاینشان داد كه  یخوبه را تجربه بینمود ز یت تلقیاهم ید بیرد نبایبگ یماه

نسو یك ربع قرن بدیزم( شدند كه از یننیزم ـ لی)دورانساز ماركس یها یلغات و تئور یر بازیاس ییو آرمانگرا یباور

غان" ا "افیر نام كشور ییهستند كه به بهانۀ طرح تغ یتپند. بدبختانه هنوز هم كسان یكشور و مردم آن در خون و خاك م

ان ین آرمانگرایا یها یباطالق روانند. بحث ها و سخنران یراهه به سویزم، از بیدرالیغ نظام فی" گفتن و تبلیرا " افغانستان

ده یارگزم یبه مثابۀ ضرب المثل ینوراحمد  یول یچون آقا یهن پرستیست كه مین یزیزتر شده اند چیكه اكنون دو چند ت

  .دخود گرفته انه سمان را بیند كه صورت ریب یرا م یواقع یهامار ینور یآقا ده باشد، بالعكسیسمان دراز ترسیاز ر
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