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 19/06/2018                  ولی احمد نوری

 افغانستان گلستان اقوام
 

 دهمهژقسمت 

 

 جرم است  یفغانستان ستعمال انم اا
 از

 ولی احمد نوری

 2007نهم نومبر 

 پاسخى به جناب محمد قوى کوشان

 

 

 

 

 نه دانش باشد آنکس را نه فرهنگ

 ش آورد جنگیپ یـتـکه وقت آش

 (یگنجه ئ ینظام)

 .بعد از عرض سالم

ت برافروخته ساخته که در نوشتن جواب ینها یر عنوان )استعمال نام "افغانستانى" جرم است( شما را بیمقالۀ من ز

 یام بدر آورده و هر چه به دهن تان آمده رویرحمانه از ن یر قلم را به جانب من بیآن دست از پا نشناخته و شمش

وده راه در قاموس تان بیراه گفته ام( آنچه بد و بیمن بد و ب یاد. به فرمودۀ خودتان که )گویخته ایدۀ تان ریصفحۀ جر

 .د" معذرت بخواهمیدۀ شما "امید که از جریت داده اینفرموده هدان هم قناعت ید. به ایغ نکرده ایر درین حقیاز ا

وان را که به عن یاتیاب» ید :کنم که فرموده ا ینجا آغاز مینوشتۀ تان شروع کنم. از ا یدانم پاسخ شما را از کجا ینم

 «.ردیگ یمن ربط نم یسروده شده و به گفته ها یشاهد آورده ام، کامالً در عرصۀ متفاوت

ه رانیمن مثل آنها در حق شما سخت گ ید، ولیتان خوانده ا یرامون گفته هایان را پینوشتۀ جناب استاد هاشمحتماً 

ا ن انتقاد شمید، ایبرخوردار هست درییت در زبان نکه شما از حد اقل دانش و صالحیا یکنم و به فهوا یقضاوت نم
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را به عنوان شاهد  یاز مسدس جناب محمد اختر بره ک ین بار بندین ملحوظ است که ایهم یرم و برایپذ یرا قسماً م

 .داشته باشد یبلکه ربط محکم یآورم تا به موضوع نوشتار نه تنها ربط یموضوع مناقشه م

 

 خانه ام افغان ستان و جمله اقوام وطن

 م بر نام وطنـم، جان دادیـمتحد بودی

 م و خادم ماِم وطنـصاحب این خانه ای

 بام وطن کوچه و خصم را کشتیم ما در

 پاشان میکنی قوم افغان را تو از هم تیت و

 تو ویران می کنی خانه ویران، خانۀ ما را
 

را ه ن نوشتید و ایدان یهمفکر تان م ین شعر را متوجه خودتان و رفقایدانم که شما باز مفهوم ا یش میپش از پ یول

د ز شما را احتماالً آنقدر بر افروخته خواهیت نین بید. و ایکن یبند و بار و دور از عفت قلم قلم داد م ی، بیهم احساسات

ه عوض " بیشتر تان اصل موضوع را که )استعمال نام "افغانستانیساخت که باز هم دست از پا گم کرده مثل نوشتۀ پ

 .دیبپرداز یو فرع یبه موضوعات ثانو و –د ممکن هم عمداً ی"افغان" است( فراموش کن

 مطالعه کرده و قضاوت یو آفاق یک نگاه انتقادیرا با  به گفتۀ شما مختصر تان ه ایر مقدمیگک بار دیشما لطفاً 

 .مگذار یباز هم قضاوت را به خوانندگان م بند و بار و مغرضانه است؟  یب ز، ین آمید که نوشتۀ کدام ما توهیینما

ا فرستادم و التجا کردم در یدر سراسر دنک هزار افغان یل یمیرها را با جواب خودم به آدرس ا یمن نوشتۀ جناب آقا

تن از متن نوشتۀ جناب  27تا حال در حدود دو صد جواب گرفته ام که از آنجمله صرف  ند. ین باره قضاوت نمایا

س. اکنون شما یۀ صادرۀ پاریرها از اعالم یقول آقاه ا بیشنهاد بنده یتن از پ 1۶3کرده اند و  یعبدهللا رها طرفدار

ت یحصۀ اکثر د. دریرید کنندگان را بپذییت تأیکبار هم باشد اکثری یکنم اگر برا ید و آرزو مینرا بسنجآ یصدیخود ف

و وحدت باشندگان کشور ما از  ید به احترام ملت سازی، من هم با جناب شما کامالً همنظرم که ما بایت قومیو اقل

شنهاد یه از پکیست ولو از جانب کسیکلمات درست هم نن یم و استعمال ایزیبپره یت قومیت و اقلیاستعمال کلمات اکثر

 .، استعمال شده باشدیت کردهو حما یمن جانبدار

نم ز یحرف مقوم ک یکه من منسوب به دو قوم بزرگ هستم چرا فقط به زبان ید که در حالییفرما یگر مید یدر جا

 اد ندارم؟یگر را یو زبان د

 !نکوشا یجناب آقا

 یمزبان پشتو را گپ ن یعنید یگر را که از نام آن عار دارید که من زبان قوم دیکن یصله مین صراحت فیچگونه با ا

ا بر آن حاکم نباشم، از یبا و مکمل وطنم را ندانم ین زبان زیزنم؟ بالفرض که من ا یا خوب و روان سخن نمیزنم، 

 یده اند وخصومت ورز فارسیبا لسان ا یسخن شما، خودش تمام ادعا ها و اتهامات شما را نسبت به پشتون ها که گو
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 یثابت م د و عکس آنرایکن یده اند، رد مین بردن آن تالش ورزیاز ب یا برایکرده اند و  یریگاز انکشاف آن جلو

شور در ن کیحکام ا یالتفات یاکان ما از قندهار به کابل به اثر بین منم و امثال منند که بعد از مهاجرت نید، چه ایساز

دری زبان )یا برای خوشی م بلکه در جامعۀ یرا از دست داده ا کلتور زبان پشتو، نه تنها زبان خود حق فرهنگ و

د که ظلم در حق که شده است، در ییم. حاال شما خود لطفاً بگویزبان کابل ذوب شده ا خاطر شما فارسی زبان( دری

 !! زبان ها؟ یا در حق دریحق پشتو زبان ها و 

 یها د و نه تنها بر من بلکه بر تمام پشتونیجا گفته ا یار بیبس یاد ندارم، راستیرا  ا زبان خودد که چرینکه گفته ایا

 .دیباکانه تاخته ا یب یگو یدر

ر یحقن و تیو توه ینوشتۀ من جز داشتن تعصب، روا شمردن تفرقه افگن یاز محتوا»د که ییفرما یگر مید ییدر جا

 «د.یآ یبر نم یزیک زبان خاص چیک جانب و ی

ضاوت جناب شما باز هم ق یا گفته ها و نوشته هایز است و یا تعصب آمیز و یض من تفرقه انگیا نوشته و عراینکه آیا

و  گذارم یباشندگان افغانستان م یت ملیو عالقه مند به وحت و هو یاسیرت سیبص درک و یرا به خوانندگان دارا

ن بار هم نوشتۀ جناب شما را با نوشتۀ خودم البته یا یقیتحق نظر کیافت یدر یبرا  ن پاسخ را خواهند داد.یندگان ایآ

ا با ج آن هیخواهم گذاشت، که نتا یتیک هزار خوانندۀ انترنیگر به دسترس ید دیا جرایدۀ شما یبعد از چاپ آن در جر

ده یگرد یآور جمع ین مناقشه، در رساله ایا یگر روید و نشرات دیدۀ امین چاپ شده در جریتمام نوشته ها و مضام

ان ت ندگان در بارۀ جناب شما و همفکرانیخ و آیندگان عرضه خواهد شد تا تاریخ و آید و به تاریو به چاپ خواهد رس

 .و من و همنظران من قضاوت کنند

سرحد  یچون "ولس مشر" که در ماورا یپشتوى افغانستان را به خاطر استعمال کلمات یسنده هاید که چرا نوینوشته ا

که در حق  یدهم، در حال یده، مورد سرزنش و مواخذه قرار نمیس جمهور" وضع گردیکلمۀ "رئ یجاه د بورنید

 کنم؟ ین و چنان میبرند، چن یکه کلمۀ "افغانستانى" را بکار م یسندگانینو

که بر ندارد، بل" افغان" قطعاً منشاء زبانشناسانه ید که وضع کلمۀ " افغانستانى" بجایدان یکوشان! شما خوب م یآقا

مشر" کلمۀ  سکه "ولیافته، در حالیک قوم بزرگ افغانستان بنا یبه مقابل  یدشمن جهتیض طلبانه و تبع یاسید سید

ورد م یجا و بیو امتثال تان کامالً ب ین مثال آورینرو ایا ساخته شده. از یاغراض زبان یست که فقط روا یآزار یب

 .هدف رخورد، نه ب یخاک مد، بر یرا که رها کرده ا یریاست و ت

ساخت  یتوان زندان یشه، ... است، نمیم و تبادل نظر و ابزار درک و اندیلۀ افهام و تفهید که زبان را که وسیسینو یم

 .مربوط دانست ینیو به مکان مشخص و مردمان مع

زبان که  ی. از اساسات اصلن استیک قلمرو معی. مردمان  . ، زبان ابزار و آلۀ مفاهمه و مبادلۀ خبر و دانش و .یبل

م و به مجموعۀ لغات و کلمات آن زبان یگذر یک سان است میا تا سرحد کل، یک سان و ی ین قلمرویدر تمام چن

 یتی روند، کلمات و لغاک قلمرو زبان بکار میو کلمات در تمام  تت بزرگ لغایکه اکثریدر حال م. یینما یتوجه م

 ین قلمرو. بحث هم رویگردند، نه در کل ا ین قلمرو استعمال میاز یمعن یها ن کتلهیهم وجود دارند که صرف در ب

 برد، یکار نمه ملک ما را ب یران لغات مخصوص دریا ین نقاط قلمرو زبان است. وقتین کلمات و لغات در چنیهم
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غات م که لیدار یتیرما چه مجبو - ن کنندیو حق هم دارند که چن –ستند یآن سامان مفهوم و معلوم ن ینکه برایا یبرا

مردم  ین لغات و کلمات نامأنوس را برایاگر چن م؟ یخورد مردم خود بدهه ران را بیا یو اصطالحات خاص فارس

 یزیچ یفهمند. اگر قرار باشد به کس یکنند، بلکه گپ ما را هم نم یم، نه تنها آن لغات را درک نمیکار بره خود ب

ن افهام یادیبن ل ویدر واقع اصل اص یوه این شیم. با چنیم و گپ نزنییاصالً نگوم که او نفهمد، پس بهتر است که ییبگو

ره ی، "چوکات" و غی"ل"، "چوکیمثالً لغات "مفاهمه" ، "مفکوره"، "جه م. یکن یم یر پایم را در زبان زیو تفه

ران نا آشنا یا یفارسو در  - نکه چطور ساخته شده اند و از کجا آمده اندیتوجه به ا یب –ماست  خود یمخصوص در

 یلماتچرا ما ک - کار نبندنده و کامالً حق بجانب هم استند که ب –بندند  یکار نمه ن لغات را بیان چنیرانیاست. اگر ا

ران یا یره را که خاص فارسیژه"، "الک پشت" و غیل "واژه"، "چالش"، "نشست"، "بازداشت"، "قارچ"، "بویاز قب

 م؟یکنمردم خود استعمال  یاند، برا

 یار مکه ران را بیا یخود اصطالحات خاص فارس یست که در بخش خبرید از مدتیدۀ امیم که جرید بگویبا تأسف با

 یاریدسته که ب یا از منابعیرد و یگ یرنا( میران )ایا یا از خبر گزاریکه اخبار افغانستان را  یبرد، و آن به خاطر

د اخبار یت که امسین نیفرانسه. البته گپ سر ا ین المللیب یوین رادیو همچن یس یب یل بیگردد، از قب یه میان تهیرانیا

ن اخبار را از نگاه لغات و ید چرا چنیدۀ امیقرار است که جر نیا بلکه گپ از رد، ینگ یا آن خبرگزارین یرا از

 سازد؟  یاصطالحات، متناسب به فهم و درک مردم ما نم

 ندارد که لغات و یچ اشکالید، هیل کرده ایران گذرانده و در آنجا تحصیرا در ا یسال کوشان که چند یشما، آقا یبرا

 .دیارائید و اخبار را برابر به مذاق مردم خود بیملک ما بر گردان یران را به دریا یاصطالحات خاص فارس

زبان  کیر ین و تحقیعالقه به توه»ا بنده ید که گویسینو ی، میگر خود نسبت به مند یآنجا که ضمن دشنام دادن ها

" باشد، جوابش یرانیا یم. اگر مقصد تان از "زبان خاص"، "فارسیص بدهید دو حالت را از هم تشخیبا« خاص دارم

د یزده ا یعرض برسانم که گپه د بیما" مراد بوده، با خود یدر ید. مگر اگر "فارسیرا از سطور باال مفصالً بخوان

 و زبان یل ملین غمکش متوجه آنست که از مساید که تمام هم و غم ایدان یخوب مت. شما یو خالف واقع یکامالً هوائ

ت ا کتب و رساالیت یده خواه مقاالن قلم نشر گردیکه از ید که آثاریدان یز خوب میت کنم و نیما دفاع و حما یمل یها

ز در بر یما را ن یاز زبان در د قلم زده ام، دفاعیکه در ام ین باریباشند. و آخر یم ین دریرین زبان شیهمه به هم

که در  یسندگان هم طبق تان بد خورده، شاهد مدعاست و هم مقاله اینو یکه به دماغ شما و بعض یرد. مقاله ایگیم

 نین وصف اگر شما را به توهیگر. با اید یده و هم در جاهاید چاپ گردیعبدهللا رها نوشتم، که هم در ام یجواب آقا

ا ت ها ریده و دانسته واقعید، نه تنها دیساز یزبان خودم، زبان قلمم و زبان مردمم متهم م یعنین زبان، یر ایو تحق

ن و یوهت یما، هرگز معنان یدر ید. دفاع از فارسیریگ یو ظلم کار م یانصاف یب ید، بلکه از منتهایکن یم یر پایز

اد ینب یو ب جاهالنه یها ید و تلقیابیقت را درین حقیتان ا آرزمندم که شما و همنظران ران را ندارد. یا یر فارسیتحق

 .دیرا از سر بدر کن

 امده جز دریعمل نه چ صورت در متن خبر تصرف بیچگاه و به هید هیدر هفته نامۀ ام»د: ییفرما ینکه میدر حصۀ ا

و مظلومم در ز یان عزیحق ملت افغانستان و همشهر ن دریک مورد، و آنهم پس از آغاز راکتبارى ها و جنابات گلبدی
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کابل از آوردن تخلص بی مسما و بعضاً مقام حزبی اش، خودداری شده و تنها نام منحوسش به نشر رسیده، که البته این تصرف 

 .«شده است، همین و فقط همین یک مورد ءدر مقاالت ارسالی نویسندگان ارجمند نیز اجرا

راکت باران در کابل عزیز شما و من باالی گرفتن قدرت از طرف دو آتش جنگ و  الی را مطرح نمایم: ؤاجازه بدهید با شما س

تفنگ ساالر )گلبدین و مسعود( آغاز گردید. حاال خط سیر این راکت باران را ببینیم، احمد شاه مسعود با استقرار نیروهایش در 

مناطقی که نیروهای  شهرنو، صدارات، وزارت خارجه، وزیر اکبرخان و مناطق ارگ جمهوری، راکت هایش را به سوی

گلبدین و حزب وحدت مستقر بودند آتش می کرد و منطقاً و قاعدتاً راکت های گلبدین باید به سمت شهر نو، صدارت، وزارت 

خارجه، وزیر اکبرخان )که بهترین خانه هایش از طرف اعضآی شورای نظار و فامیل احمدشاه مسعود استمالک جبری شده و 

و ارگ جمهوری آتش می شد. ولی با کمال تعجب امروز مشاهده می کنیم و امیدواریم که شما هم در در آنها اقامت داشتند( 

سفرتان به کابل متوجه آن شده باشید که تمام این مناطق تخریب نشده اند ولی تمام مناطقی که در تصرف جزب اسالمی و حزب 

)قصر داراالمان را با سیلو و اوشار )افشار(، داراالمان،  قط، نهر درسن، کوتۀ سنگی، منا۴، کارته 3وحدت بوده یعنی کارته 

ده دانا، ویسل آباد )واصل آباد(، گلباغ، عقل مشاهده کنید خواهید دریافت که راکت هایی که آنرا ویران نموده از کجا آمده اند( 

از رژیم منحظ کمونیستی بدست  چهلستون، عالءالدین، ریشخور، و چهار آسیاب با راکت های سکار و ارویگون قوای دولتی که

 دوشه ا بنرنیرو های مسعود افتاده بود، با خاک یکسان شده است. نمی دانم چرا شما ویرانی کابل و کشتار مردم بی گناه آ

 .یکطرف جنگ می اندازید و جانب دیگر را اصالً نمی خواهید ببینید

رادیوی بین المللی فرانسه و بی بی سی درست باشد ولی ممکن است گپ تان در حصۀ تصرف نکردن در متون خبرهای ایرنا، 

در حصۀ مقاالت و نوشته های مردم واقعیت ندارد. من از شما خواهش می کنم درین باره زیاد اصرار نکنید و مجبورم نسازید 

 !!! یک در نوشته های مردم به اطالع خوانندگان شما و به قضاوت مردم برسانمه که همه تصرفات شما را یک ب

جناب آقای کوشان، اینکه راجع به کلمات بی معنی و با معنای پشتو ُدر افشانی کرده اید هم از احساس بدبینی و تحقیر سرچشمه 

گرفته است، چه ما در افغانستان به رادیو، رادیو می گوییم، به تلویزیون تلوزیون و به کمپیوتر کمپیوتر، چنین الطائالت و 

( نساخته لو برای هلیکوپتر )چرخ با نویسند. ولی ما هنوز برای کمپیوتر )رایانه( درست نکرده ایم یگویند و م ُخزعبالت را می

 ایم.

دروقت سلطنت رضا شاه پهلوی برای عوض کردن نام فارس به ایران رسماً از حکومت افغانستان »در بارۀ اینکه می نویسید 

ه باشد. فکر می کنم و دوستان وزارت خارجۀ افغانستان هم چنین می اجازه خواستند! هم گمان نکنم که باین شکل واقعیت داشت

اندیشند که دولت شهنشاهی فارس به هیچ صورت از دولت افغانستان اجازه ای تقاضا نکرده باشد، ولی به احتمال اغلب ممکن 

دهد که کشور ضعیفی مانند است این موضوع را رسماً به استحضار حکومت و دولت افغانستان رسانده باشند. عقل من قد نمی 

کرد و میگفت: نی !! اجازه ندارید این نام را بر کشور خود  افغانستان آنروز، چگونه در برابر شاهنشاهی فارس قد علم می

و کولرا بد می برید،  س. ، با آنهم، من شنیده ام که همان سردار محمدهاشم خان، که شما از او مانند مرض پی . بگذارید ورنه .

با صالحیتی را از دانشمندان آن عصر تعیین نموده است تا آنها منحیث نخبگان کشور، با وجدان بیدار و آزادی فکر به  هیئت

را در زمینه به کابینه و صدراعظم ارائه کنند که ممکن بعد از نظریابی این شخصیت ها  این موضوع بیاندیشند و نظریات خود

لت فارس نوشته باشد. حاال اگر بالفرض به همه گذشتۀ با افتخار نام آریانا پشت پا از استحضاریۀ حکومت و دولت خویش به دو

و ملی  یدسته به کشور "فارس" بخشیده شده باشد، در ین خیانت تاریخ زده شده باشد و همه داشته های فرهنگ ملی کشور ما دو

ئ  د باشن ل میوشمندان و نخبگان هم مقصر و مسؤل اند، این هیئت دانوهمانقدر که اعضای کابینه و صدراعظم افغانستان مسؤ

بی باکانه و خدای پجات )اله و بال( را به گردن )مال( انداخت. من از سردار محمدهاشم خان دفاع نمی کنم، چه پدر بزرگوار نباید 

رمان او سالیان و گرامی خود من میرزا سلطان احمد خان به گناه امانیست بودن و اختالف با دولت وقت، از طرف او به ف
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درازی را در پشت میله های زندان مخوف دهمزنگ سپری کرده است و من این درد را هنوز هم فراموش نکرده ام. ولی حاضر 

خاطر اختالف و غرض شخصی خویش بر کسی نامردانه و غیر عادالنه بتازم ولو که آن شخص سردار محمدهاشم ه هم نیستم ب

 .نواده ام متضرر شده ایمظلم او من و خا خان باشد که از

من در تالش آن هستم که اصل این نامۀ دولت فارس را با فهرست نام های این دانشمندان و نخبگان افغانی که این موضوع را 

با مسؤولیت تاریخی خود مطالعه کرده و نظر داده اند از آرشیف وزارت خارجه بدست آرم و خدمت شما و خوانندگان تان 

 .برسانم

اینکه این نوشتار را به پایان برسانم نکتۀ دیگری را هم باید مختصراً به عرض برسانم و آن ایجاد کمیته مطبوعاتی دفاع پیش از 

از وحدت ملی و دفاع از نام "افغان" و "افغانستان" است که بر اثر پیشنهاد این جانب و حمایت و پشتیبانی تعداد زیادی از دوستان 

م در افغانستان، در اروپا و در امریکا، بنیانگذاری شده است. این کمیته یک انجمن ملی است و ا و افغانان و هموطنان گرامی

 طوره وجود نیامده است. این کمیته که صرف برای دفاع از ارزش های ملی در سطح مطبوعاتی به برای کدام هدف سیاسی ب

طرف هیچ فردی، یا مؤسسه  را ایجاب نمی نماید. فلهذا ازداوطلبانه تالش خواهد کرد بودجۀ مالی ندارد چه کدام مصرف بزرگی 

ای یا کشوری تمویل نمی شود. امیدوارم این توضیحات مختصر به سؤال های شما و قلم بدستان همفکر جریدۀ شما پاسخ گفته 

تقدیم خواهد شد. اینکه در باشد. عنقریب متن مرام آن با فهرست نام های ذواتی که در پای آن تا حال نام نویسی کرده اند خدمت 

پیشانی نوشتۀ جناب دکتور عثمان روستار تره کی )ارسالی کمیتۀ مطبوعاتى دفاع از "افغان" و "افغانستان"( نوشته شده، اشتباه 

بوده و من شخصاً معذرت می خواهم تنها خود جناب آقای روستار مسؤول متن نوشتۀ شان هستند و بس. در آینده هم هر نوشته 

پیرامون این مناقشه و بحث ملی در جراید و نشرات داخلی و خارجی به چاپ می رسد بازگویندۀ افکار و اندیشۀ شخص  ای که

 .نویسندۀ آن خواهد بود

جانب نیز مانند شما جداً مخالف استعمال کلمات مثل اکثریت قومی، برادر بزرگ و محور و محور بازی ن جناب آقای کوشان، ای

کنم از استعمال کلمه "افغانستانی" بگذرید چه اینکار  به حیث یک انسان آگاه، رسالتمند و مسؤول تمنا می هستم ولی از شما هم

ه گپ اگر ب  تواند خدای نخواسته بالی بزرگ دیگری را در پی داشته باشد و این کار را الاقل ما و شما نباید سبب گردیم. می

 – ۶۵۶ود که همرزم و همفکر شما بوده اند و در جریدۀ خود شما )شماره من اعتنا نمی کنید به خواهش جناب احمد ولی مسع

 :( نوشته اند، توجه فرمائید2ستون  2صفحه 

اتخاذ یک سیاست فرهنگی ـ تبلیغاتی در عرصه های داخلی و خارجی، و جلوگیری از استعمال واژه های حساسیت بر انگیز »

 والسالم ولی احمد نوری« در مطبوعات
 

 ریانا افغانستان آنالینآاهدا به 
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