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 افغانستان گلستان اقوام

 دهمانزشقسمت 

 

 اـعالـمـیۀ اـپریس
 

 ولي احمد نوري

 

 

 بادـِن مـن مــغـان نباشد، تـو افـچ

 درین کوه و برزن چو یکتن مباد
 

 به سر تن به کشتن دهیم همه سر

 ه دشمن دهیمــادا که کشور بـبـم
 

صفحۀ هشتم، هموطني بنام آقاي عبدهللا "رها" از سانفرانسیسكو تبصره اي در بارۀ  62٣امید شماره در هفته نامۀ 

مقالۀ من تحت عنوان )استعمال نام "افغانستاني" جرم است( نوشته اند و نام این نوشته را )تبصره بر اعالمیۀ صادرۀ 

كي بخش مفاهیمي كه خارج از موضوع اند و دگر پاریس( گذاشته اند. من تبصرۀ شان را به دو بخش تقسیم میكنم. ی

بخش مفاهیمي كه بر احتیاج مبرم نزدیكي اقوام افغانستان و ارزشهاي وحدت ملي ما استوار است، و نه بر اساسات 

 .علمي و زبانشاسي. نویسندۀ محترم بر هر دو از دِر جفا پیش آمده اند

 

 :الف : اظهارات خارج موضوع
 

تبصره بر اعالمیۀ پاریس نوشته شده : "موضوع چیست؟ ماجرا ازین قرار است كه چرا برخي در پراگراف دوم   -1

كسان در نوشته ها و یا گفتارخود كلمۀ "افغاني"، یا "افغانستاني" مي نویسند، و چرا به جاي كلمات معمول دري و 

 "!عربي، كلمات فارسي ایراني را بكار مي برند

چه من خوب  ... من ننوشته ام چرا به جاي كلمۀ "افغانی" ، "افغانستاني" مینویسندشما به نوشتۀ من مراجعه كنید، 

میدانم كه كلمۀ "افغاني" نام واحد پولي و پیسۀ افغانستان است نه نام تبعۀ آن، پس شما در تدوین این جواب بازهم 

 .دكه به تبعۀ "افغان" "افغانی" میگوینناخودآگاه تحت تأثیر دوستان غیر افغان تان رفته اید، چه تنها و تنها آنهایند 



  
 

 

 6از ٣

 

در پراگراف )ج( نوشته اید: از نگاه تاریخي: نام "افغانستاني" براي بار نخست در اوایل قرن نزدهم بكار رفت،   -2

در معاهدۀ بین  1801آقاي فرهنگ مینویسد: هرچند كلمۀ افغانستان به عنوان نام رسمي كشور بار اول در سال 

 .«ان در بارۀ دولت دراني بكار رفته استانگلستان و ایر

از فحواي این نوشتۀ تان معلوم مي شود كه شما نیز مثل آقاي لطیف پدرام نام "افغانستان" را نیز قبول ندارید و آنرا 

 .به گفتۀۀ نامبرده جعلي میپندارید

ز چیزي ننوشته ام و این موضوع من كه در نوشتۀ خود در بارۀ نام "افغانستان"، قدامت تاریخي آن، افتخارات آن هرگ

مهم را براي مقال دیگر گذاشته ام، چرا شما خارج موضوع رفته اید؟ یا آینكه از دل من آگاهي داشته اید و قبل ازینكه 

من درین باره بنویسم، خواسته اید جواب آنرا بنویسید؟ این را در زبان دري خود ما )پیشگیرك( میگویند، نمي دانم 

 ي ناب" چه میگویند؟در زبان "فارس

تنها همینقدر عرض میكنم كه در مورد نام كشور عزیِز ما "افغانستان" هرچه گفته اید، بیجا گفته اید، ولو از كتاب 

آقاي فرهنگ و بیت عبدهللا خان دیوان بیگي و یاگفتۀ صابرشاه "میزوف" )مجذوب( كابلي استناد كرده باشید. این سخن 

ان بخواست شما )ولو كه در نوشتۀ تان گویا خواهان آن نیستید( و امثال شما تغییر نخواهد را بپذیرید كه نام افغانست

 .كرد و انشاء هللا همنام والیت )خراسان ایران( نخواهد شد

جرم را نمیتوان در انحصار یك عمل نامطلوب معین محدود ساخت. قتل یك جرم است و جزاي آن در اكثر كشورهاي 

یك قرص نان براي سـِد جوع اطفال یك خانـوادۀ گـرسـنه نـیـز جرم است اما در رعایت آن  جهان اعدام است. سرقت

"ویكتورهوگو" نویسنده و شاعر مشهور فرانسه داستان بینوایان را نوشته است كه یكی از شهكارهاي ادبي اوست. 

 : كه لهذا جرایم متفاوت اند. ومن به گفتۀ )خدا بیامرز عبدالرحمن پژواك( عقیده دارم
 

 خبر نداشت كه افغان ستان عدو سوز است

 ر دوز استـۀ پكتیسیان جگـلـِگ چـدنـخ

 ما دیده است كه زورِ  سكندر است نه تنها

 بار پوشیده استـه را این غـنـیـهـزار آئ
 

ولي آقاي رها! درست است كه نام فارس را "رضا شاه پهلوي در دهۀ سي قرن گذشته به نام ایران تغییر داده است 

فراموش نكنید كه به ایرانستان تغییر نداده است و حتي خود او در دوران اول سركوبي حزب توده در یكي از مصاحبه 

هاي خود به روزنامه نگاران گفته بود: "یكي از دالیل سركوبي حزب توده این بود كه میخواستند ایران را به ایرانستان 

واهم شد" . نشود كه شما نیز ازین گفتار توده اي ها الهام گرفته باشید...! تبدیل كنند و من هرگز به این امر حاضر نخ

ببینید اگر این )ستان( و )ستاني( براي خود ایراني ها كوچك شدن و تصغیر را میرساند و براي خود نمي پذیرند چرا 
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ان شان درین راه فعالیت آنرا براي ما توصیه میكنند؟ و بازهم میگویم )و این نه فحش است و نه دشنام( چرا پیرو

 ... میورزند و میخواهند نام كشور افغانستان را همنام )والیت خراستان ایران( نامند

جناب آقاي رها! من با كشور همسایۀ ایران كدام خصومتي ندارم، برعكس بسیار دوستش هم دارم و دوستان بسیار 

شعرا و نویسندگان شان احترام دارم و مطالعۀ اشعار و خوب ایراني هم دارم، به ادبیات شان بسیار عالقه دارم، به 

 .نویسندگان شان مورد دلچسپي من بوده و هست. ولي این باعث نمي شود كه پیروشان باشم و زیر تأثیر شان بروم

در پراگراف یازدهم بازهم خارج موضوع در بارۀ زبان پشتو و پشتو سازي كلمات درفشاني كرده اید و اعتراض   -٣

كه چرا صادركنندۀ اعالمیۀ پاریس به پشتو حرف نمي زند و یا مرحوم سردار محمد نعیم خان با پشتو سازي  دارید

مضامین مكاتب ضربۀ قاطعي بر پیكر معنوي این كشور وارد كرد، در حالیكه خود یك كلمه پشتو بر زبان نیاورده 

 ...كه زبان پشتو جانشین زبان فارسي شود بود. و یا نوشته اید كه در عهد ظاهرشاه هم تپ و تالش بر آن بود

برادر عزیز. درین بخش از اعتراضات، اكثر ادعاهاي شما نادرست است، گفتني زیاد است ولي درین مقال بحث در 

 .بارۀ آن صحبت را به درازا میكشآند و این بحث را میگذاریم براي نوشتۀ دیگر

در كنندۀ اعالمیۀ پاریس به پشتو كه زبان مادِر من است گپ نمي ولي نمي دانم شما از كجا مي فهمید كه اینجانب صا

زنم، دوم از كجا این قضاوت را مي كنید كه سردار محمدنعیم خان یك كلمه پشتو بر زبان نیاورده بود. من كه در 

چندین محفل خصوصي اورا در حال سخن زدن با اعضاي فامیل خود دیده و شنیده بودم بسیار پشتوي عالي سخن 

میگفت. بار اول اورا در فاتحۀ والدۀ مرحوم جنرال عبدهللا خان طوطي خیل دیدم كه بعد از فاتحه در مسجد براي 

صرف نان چاشت )یا به اصطالح فارسي "ناب" نهار( با همۀ ما به قلعۀ جنرال عبدهللا خان در)ده دانا( آمد و در تمام 

نكه در وقت كار اداري و تماسها با مردم كابل كه زیادتر مدت صرف نان با همه اهل مجلس به پشتو گپ میزد، ای

 .دري زبان بودند پشتو نمي گفت، میتواند یك نقطۀ مثبت او باشد

 

 ...ب: در پراگراف دوم نوشته اید: ازنگاه حقوق جزا جرایم به سه دسته تقسیم مي شوند
 

پاریس و یا یك حارنوال به مفهوم حقوقي آن  در بارۀ جرم: من كلمۀ جرم را به گفتۀ شما به حیث یك قاضي مقیم  -1

مطرح نكرده ام و فكر میكنم بسیار اعمالي وجود دارند كه با وجودي كه در متون قانون جزا دسته بندي نشده باشند، 

میتوان آنرا جرم دانست، یك مثال بسیار ساده،: شما با موتر تان چراغ سرخ ترافیكي را مراعات نمي كنید، این عمل 

 .ك جرم است ولو كه در دسته بندي جنایت، جنحه و قباحت شامل نباشدشما ی

ازمن پرسیده اید كه نوعیت جرم چیست؟ بجواب تان عرض مي شود كه اگر من در مسند قضا نشسته باشم آنرا در 

راي ق آن برستۀ )قباحت( شامل خواهم كرد، چه واقعاً استعمال نام "افغانستاني" براي "افغان" قبیح است و باید مطاب

 .مرتكب آن جزا تعیین گردد

قلم به ذات خود قدسیت دارد و خداوند تبارك و تعالي بدان سوگند یاد كرده »در بارۀ عفت قلم: شما نوشته اید كه :   -2

 .البته عفت قلم باید رعایت شود و قدسیت قلم سوء تعبیر نگردد« است....
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ي خواهش میكنم از قدسیت قلم بگذرید چه با همین قلم بوده كه حكم ببینید بر موضوع عفت قلم میتوانیم بحث كنیم ول

 .اعدام هزاران هموطن بیگناه ما از طرف زعماي كمونیست افغان صادر شده است

سوگند خوردن خداوند به قلم بحثي است جدا كه از حوصلۀ این نوشته خارج است ولي اگر خواسته باشید وحوصله و 

باشید میتوانیم برآن بحث نماییم، خداوند به انجیر، زیتون و آفتاب هم قسم خو رده است،  بزرگواري شنیدن آنرا داشته

 .اما نمیتوانیم هر چه انجیر است و زیتون تاج سِر خود سازیم و هرچه آفتاب است بپرستیم

یدن حقیقت و شن بنظر اینجانب من عفت قلم را ندریده ام و سخنانیكه گفته ام، "بد و بیراه" نبوده و صرف حقیقت است

تلخ و رنجاننده است. چنانچه "پروین اعتصامی" شاعر گرامایۀ ایران میگوید: )كو آنچنان كسیكه نرنجد ز حرف 

 «و ما باید چه در گفتار و چه در نوشته هاي خویش عفت قلم را از یاد نبریم»راست، و باز میفرمائید : 

نویسید كه مقصد تان از قدسیت قلم نه بلكه فقط میخواهید بر لب جناب آقاي رها! لطفاً شما هم حقیقت را بگویید و ب

اهل قلم مهر خموشي زنید. اما غافل از آنید كه در آن وقت صداي آنها بلندتر خواهد شد. مثلیكه جناب رها، بین آلۀ 

 .گفتار و آلۀ نوشتار، فرقي قایل نیستند و )پیش جانانۀ شان پنبه و پندانه یكیست(

عبارت از جهاز مغلقي است كه از ششها شروع شده، به حلقوم و حنجره و ُکُچكك و زبان و دهان و لبان آلۀ گفتار 

ختم مي شود. اینكه زبان )زبان گوشتي( را در عرف ما آلۀ گفتار و گویندگي میدانند، بنابر اهمیت آن در بین تمام این 

 .اجزاي دستگاه گویندگیست

 "همانا "عفت زبان و كالم" است "المعني في البطن شاعر شاید مراد جناب رها از "عفت قلم"

آیا كسي كه "افغانستاني" بگوید مستوجب این همه بدگویي و فحش و دشنام هااست؟ و یا كسي كه "»شما مینویسید: 

 «كلمات ناب فارسي را بكار برد باید به ارتكاب خیانت متهم شود؟

فغانستاني" كسي را فحش و دشنام نداده ام، من هموطن كابلي شما جناب دانشمند گرامي، من بخاطر استعمال نام "ا

هستم و میدانم كه فحش و دشنام چیست؟ ولي مذمت كرده ام و كساني را كه مندرجات و نصوص قانون اساسي ما را 

 .كه وثیقۀ ملي كشور ماست، به بازي بگیرند و بآن بي احترامي كنند مستوجت بدگویي و حتي جزا میدانم

ر مورد بكاربرد كلمات "ناب" فارسي كه شما میفرمایید هم گفتني دارم. شما اگر از یك شاگرد زبانشناسي خاصتاً ولي د

زبان شناس اجتماعي سوال كنید به شما خواهد گفت كه زبان قبل از همه و در اول وهله، وسیلۀ افهام و تفهیم بین 

زباني بنویسیم كه جامعه و هموطنان ما بدانند و بفهمند و با  مردمان یك جامعه است. پس باید به زباني گپ بزنیم و به

استعمال كلمات آن زبان، افهام و تفهیم صورت گرفته بتواند و نه عكس آن، اگر من مثال هائي ازین كلمات را درین 

س صرف جا بیاورم كه در وطن ما و نزد اكثریت عظیم مردم ما قابل فهم نیستند مثنوي هفتاد من كاغذ مي شود. پ

 :چند تا از آن كلمات را درینجا منحیث مشت نمونۀ خروار مي آورم

 .جنده )جهنده( ما به توغ یا بیرق زیارت و قبور و یا به )ژنده( میگوییم و در فارسي "ناب" به )فاحشه( میگویند -

فارسي "ناب" به آن مسكه ما به خوراكي مي گوئیم كه با نان و مربا در چاي صبح تان نوش جان مي كنید ولی در  -

 .)كره( مي گویند و)كره( نزد ما دري زبانان معني دیگر دارد كه عبارت از )زیور دست زن( است
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ما چوكي میگوئیم )ولو كه ریشۀ هندي دارد( و در فارسي "ناب" )صندلي( میگویند كه صندلي در زبان دري ما  -

اید و در سِر آن "كچري قروت" هم نوش جان كرده اید.  معني دیگري دارد كه حتماً شما در افغانستان صندلي داشته

 .در ایران صندلي ما را )كرسي( میگویند

 .ما ْغسل میگوئیم و در فارسي "ناب" )آب تني( میگویند -

 ما ِخشت مي گوئیم و در فارسي "ناب" )آجر( میگویند، آجر پخته و آجر خام -

ین و اردیبهشت مي گویند. قابل تذكر است كه در زمان شاه ما حمل و ثور مي گوئیم و در فارسي "ناب" فرورد -

 .ایران مرحوم مصدق صدراعظم ایران ماه هاي سال شمسي را بنام هاي حمل و ثور و غیره بكار میبرد

ما روي پاك مي گوئیم و در فارسي "ناب" )آبچین( یا )حوله( میگویند. كه یكي ازین كلمات و صدهاي دیگر آنرا  -

فهمند. این نیست كه "استعمال این كلمات به ذوق )ولي نوري( برابر است یا نیست"، مردم شما این مردم ما نمي 

 كلمات را نمي دانند، چرا این نزاكت و واقعیت را درك نمي كنید؟

دري( آغاز نمایم و همین  –فارسي( و )فارسي  –این ادعاي شما مرا بدان وا داشت كه به تألیف دكشنري زبان )دري 

 .با كار دو ماهۀ شبا روزي به هشت صد و هفتاد كلمه یا به اصطالح فارسي "ناب" شما )واژه( رسیده ام حاال

در اخیر اجازه بدهید به همان احساس و نحویكه شما یقیناً وطن و ماواي آبایي خودتانرا دوست دارید كه عبارت از 

كه منظورم از نوشتن این مقال تشنج افگني نه،  همین وطن مألوف و مشترك ما و شما افغانستان است، اظهار بدارم

 .بلكه تشنج زدایي است

این مكلفتیت ها و وظایف ملي و معنوي نویسندگان و چیزفهمان فعال داخل و خارج كشور است، پس ازین، این كشور 

امن باشد، دست  آغشته بخون را كه اینك میخواهد از حالت احتضار برآید و امید كه از شِر همسایه هاي طماع نیز به

 .بدست هم داده از تفرقه افگني و تحریك به تجزیه اجتناب ورزیم

من در جواب نوشتن تنبلم، از همین سبب نوشتۀ شما دیر تر رسید، جواب نوشته جناب آقاي كوشان را هم عنقریب 

 ولي احمد نوري خواهم نوشت. با عرض احترام 
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