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 19/09/2018          ولی احمد نوری

 

 

 
 

 همنقسمت سی  و  
 

 اراجیف تكرارى شخصی به نام پرویز كابلى

 از

 ولى احمد نورى

  

 

 

ب و یف و اكاذیبر خوردم كه همه اراج ییپا یسر و ب یدر صفحۀ انترنت به نوشتۀ ب ، ییایت آریقبل در وبسا یچند

 ." هاستیاز "افغانستان یشمار یگفتن هاتكرار مكررات همان جنفگ 

 یستینبا« یباشد خموش احمقانجواب »نكه یا یمغرضانه و دور از عفت قلم است كه به فحوا ین نوشته به اندازه ایا

د یاكشد، به حكم اجبار، ببراهه یز اذهان جوانان ما را به بیفتنه انگ ین نوشته هایم آنكه چنیاز ب یبه آن پاسخ داد. ول

 .انداخت یل بر چند نكتۀ آن انگشت گذاشت و روشنالاق

ن نوشتۀ دور یمن ا یعرض برسانم كه وقته د بیاب بپردارم" ی"افغانستانبه جواب این ن نكات یل ایش از آنكه به تفصیپ

( ٦1)در شمارۀ شدم که  ن وهاجیسراج الد یسندۀ دانشمند جناب آقایاز نو یتیاز همه آداب و اخالق را خواندم به فكر ب

 .نوشته اند 200٥جون « ندرِد دل افغا»ن یمجلۀ وز
 

 به منزلین غریل، دریصاحب فضا یا

 چه مشكل داكتر شدن چه آسان، آدم شدن
 

 .میب مطرح نماین اكاذیسندۀ ایخواهم نخست دو موضوع را با نوین میهمچن

 :كنند یت شروع مین دو بیا را با ـ خود یت ملیو هو یخیتار یت هایبه اصطالح ـ قلب واقع ه ایشان مقالیا

 

 داد یرا سرور یدا آن ملتـخ

 ندارد یبه آن ملت سر و كار
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 ش بنوشتیرش به دست خویكه تقد

 ران كشتـگید یش براـكه دهقان
 

 :ن هموطن خود بپرسمیخواهم از ا یم

 1- اصالً خدا باشند، و  یزم میكمون یاسیرون مكتب سیشان معلومات كردم از پیكه من در مورد ا ییتا جا

 ند؟یخواهند بگو یت چه مین بیشناسد و از وجود آن منكرند، پس با اظهار ا یرا نم

 2- ن گروپ وطنفروش )خلق و پرچم( اصالً به ملت باور ندارند و به امر یست؟ چه ایمقصد شان از ملت چ

 یو به امت اسالم، كه ملت را رد نموده یون اسالمیها و افراط یگانه و بادارشان، مثل اخوانیت بیو هدا

 .قد اندتعم یستیونالیخانوادۀ انترنالس ینها هم ملت را رد كرده به اعضایده دارند، ایعق

 3- د! یمان نییك كشور خودش تعیك ملت و ید یكه با یست؟ سر نوشت؟! همان سرنوشتیر چیمراد شان از تقد 

ا دو ر ر و سرنوشت ملت و كشور خودیتقد گانه شدند ویداشتند چرا آلۀ دست ب یده مین عقیان اگر به این آقایا

را با  خود یوار خانه هایثور در و د 7ن یننگ یروز نحس كودتا یو فردا شكش كردند. یپ یدسته به شورو

د معلومات به جناب یمز ینه بندان كردند. براییآ یجشن یها و چراغ یستیكمون یهاسرخ و شعار یتكه ها

ه زد جناب غالم حضرت یارگ تك یملعون بر كرس یكه تره ك یوقترا یكوشان مراجعه شود، ز یقو محمد

 .چراغان كرده بود ٤را در كارتۀ  كوشان پدر بزرگوار كوشان چوچه خانۀ خود

ند، داشت ینوشتند و از نوشتن آن شرم م یت را نمین بیشان مصرع دوم اید ایبا كنم!  یاز كارگر و دهقان كه ذكر نم

را ربودند و همان كارگر و دهقان كشور  یاسیكارگر و دهقان آمدند و قدرت س به نامر خلق و پرچم ین گروه اجیچه ا

 و شعار دادند كه :  كه داشتند از آنها گرفتند،  ینان كم كردند.  یگران قربانیخاطر منافع ده را ب

 

 ، كور"ی، كالی"دود

را به جبهات جنگ  "كور" گور دادند. اوالد شانن و به عوض " كفی" گلوله و به عوض "كالیبه عوض "دود یول

ده ین آقا آمده است با كمال دیا و حاال فرستادند و به كشتن دادند و بر زن و دختر شان تجاوز كردند و چه چه چه! 

 .دهدیما را از فصل بر حذر داشته و درِس وصل م ییدرا

ده یشان همفكر و هم عقیندارم بلكه با ا یه تنها مخالفتپراگراف اول نوشتۀ شان ن ٤ یم با محتوایت ها كه بگذرین بیاز

ن از درد و احساس یكشور هر چه گفته اند درست گفته اند و ا یها یپراگراف در مورد نابسامان ٤ن یهم هستم، چه در

 .كند یم یندگیهن نمایك شان در برابر مین

 یه این احصائین دارم كه ایقیندارم، نخست من  ییص اول نوشتۀ شان همنوا ٦و  ٥ یپراگراف ها یبا محتوا یول

سند، ینو یم ٥م( در پراگراف 1971ش ) 13٥0سال  یو خشكسال یون( هالك شدگان قحطیك ملیكه در بارۀ تعداد )

 ینیداشته و در عدد تخم یگرفته اند كه سهو طباعت یه ایكدام نشر یاز رورا ن اعداد یست و حتماً ایق نیدرست و دق
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ه ده هستم كین عقیسم چه من به اینو یدفاع از حكومت وقت نم ین را برایگر اضافه شده است. ای( دو صفر د100)

 یحطو ق یك نفر هم از گرسنگیسته، كاردان و مسؤول وجود داشته باشد تلف شدن یك حكومت شای یهرگاه در كشور

ك عدد بزرگ را ین ین چنیتوان ا یچگونه م یلر قابل عفو است چه رسد به صد ها و هزاران نفر. ویدردناك و غ

وجود نداشت و هنوز هم ندارد. اگر از  یه و به گفتۀ شما آماریگفت كه هنوز در آن احصائ یآنهم در بارۀ كشور

خصوصاً م( میگذریدانند )از روز و ماه آن م ین نمیقیم كه سال تولد تان كدام است به یبپرس یز كابلیجناب داكتر پرو

ردند ك ید( منسجم شده بودند و از فرصت استفاده میافغانستان )كه شما باش یها ین فاجعه رخ داد كه چپیا یدر زمان

ك یجاب نوشتن یباره ا نیا ع، جهت مسموم ساختن اذهان عامه در برابر حكومت. دریبدنام ساختن و پنداندن وقا یبرا

 یول م دارم. یتقد یز كابلیخدمت خوانندگان و جناب پرونده یدوارم در آیكند كه ام یرا مدیگر مقالۀ جامع و مفصل 

 .ن نوشته بگذارمیو خوانندگان ا یز كابلیرا به دسترس جناب پرو یخواهم معلومات مختصر یفعالً م

o 1- ت لغمان افغانستان یاعظم افغانستان جناب داكتر عبدالظاهر خان بود كه فرزند مردم و از والن سال، صدریدر

حكومت او فرزندان مردم  ی. و همچنان اكثر وزرایت خانوادۀ سلطنتیو نه از اهل ب ییو نه محمدزا بودند، نه سردار

 .ن مردم جامعۀ ما برخاسته بودندیچاره تریاز آنها از طبقات ب یبودند كه تعداد یر خاندان سلطنتیو غ

o 2- ك آفت یت ز بود كه به نسبین یط سالنبود، بلكه بر اثر قح یدر افغانستان تنها به مناسبت خشكسال ین فاجعه ملیا

افغانستان )غور، هرات،  یاز شمال و شمال غرب یش در مزارع گندم مناطق 13٥0ظهور كرده بود و در سال  یعیطب

 گندم درو و یده بود، وقتی)چرمك( در مزارع گندم روئ یسم یان( علف وحشیاز مناطق بام یمنه و بعضیس، میبادغ

 یگر غذاهاین مناطق از خوردن نان خشك و دید كه مردم ایز با آرد مخلوط گردیعلف چرمك ن ید، دانه هایآرد گرد

 یشدند و اكثراً تلف م یم  «cirrhose du foieروس جگریس»شد، دچار مرض تشمعِ كبد  یه میكه با آرد ته

ن یشد و علت ا یسپر وزارت صحت عامه ماه ها یطب یأت هایدوامدار ه یت هایدند. با وجود تالش ها و فعالیگرد

آن  یطب یئت هایدن هیجهان طالب كمك عاجل شدند و بعد از رس یامد تا كه از سازمان صحیدست نه ب یضیمر

لخانه یاز تحو ید، و فوراً گندم كافین فاجعه كشف گردیل ای، باالخره دلین داخلیسازمان با كمك و معاونت متخصص

ل آغاز یرت و داكتر عبدالوكیك عبدالستار سیر مشاور هر یدو نفر وز یر سرپرستیات، زین والیكابل به صوب ا یها

 .البته و با درد و تأسف كه تلفات از هزاران نفر تجاوز نموده بود یول د. یگرد

 یها بستند و زبان یمردم را م یها و پاها ظاهر شاه، دست ند كه در زمان سلطنت محمدیفرما یم ٦و در پراگراف 

 .زندان رفتن شخص باشد یل برایتوانست دل ینوشتن م یپ براین تایداشتن ماش دند ویبر یشان را م

ن یاز مخالف یكیرا ناراحت احساس خواهم كرد. چه من كه فرزند  ب رد نشود من وجدان خودیف و اكاذین اراجیاگر ا

 یاست هایبا سو موافق نبودن  یحضرت امان هللا خان غازیاز اعل ین حكومت بودم و پدر من به جرم طرفداریا

كرد، دست ها و  یپنجه نرم م با سرنوشتش دست وصدراعظم ها در زندان سردار محمد هاشم خان  حكومت، سال

غ یچگاه دریهرچه از زبانم پوره بود از اظهارش ه یده بود. و راستینبر ینبسته بود، و زبان مرا كس یمرا كس یپاها

نكرده  یمرا به جرم داشتن آن زندان یچ كسیهم در خانه داشته ام. و ه یپین تایماش یمتماد یها و سال نكرده ام 

اشم همحمد تاخت ولو كه آن كس سردار  یل به كسید بدون دلیجواب جناب كوشان نوشته بودم كه نباه من ب یاست. بل
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د كه سنینو یه میصورت سواله كوشان برخاسته و ب یوكالت جناب قوه ب یز كابلیكه جناب پرو و حاال خان باشد. 

  كار هم مردود باشد؟ ین جنایظ هللا امیجالد و حف یل به سروری( تاختن بدون دلینور ینظر من )وله د بیشا

 ! یهموطن گرام یبل

 بیان شما ـ ببرك كارمل وطن فروش ـ و نجیشوایل به پیبدون دل یاگر كس یخواهد بود و حتمردود مردود است و 

 !!.م بتازد موافق نخواهم بودـ ه« قصاب کابل»ت كار یهللا جنا

ند. یوگ یسخن م« تیرالملیكشور كث»كرده و از افغانستان  یدر صفحۀ دوم مقالۀ خود، ْدر فشان یز كابلیجناب پرو

 :كنم یجلب م یشان را به شرح آتیكه توجه ا

 عبارت یاست كه از نگاه حقوق اساس یسیانگل یتیا نشنالی یفرانسو (nationalité) ترجمۀ تحت الفظ« تیمل»كلمۀ 

 از یشنالتیكه ن یشود. همان قسم یت افاده میالت دولت است كه در اصطالح تابعیفرد با تشك یاز ارتباط حقوق

(National)  شنل از كلمۀیبرخاسته و ن یسیشنل به انگلیا نی (Nation) یم یت ماخوذ از ملیشن؛ به همان نحو ملیا نی 

را ساخته اند كه با چسپاندن )ت( در  ی( نسبت، صفت ملیاز لغت ملت با اضافۀ ) یعنیت، یماخوذ از مل یباشد و مل

به  انتساب ید حرف سوم فقط و فقط معنایت به تشدیدست آمده،. پس مله ت بیمل یا اسم معنیآخر آن، اسم مصدر و 

 دهد و بس. یملت را م

 ت گرفته شود غلط است و غلطیكه از كلمۀ مل یگرید ی. هر معنا"افغان"م یگوئیت ما بپرسند، میاز مل یچنانكه وقت

كه در  یهمانطور یگردد. بل ید از استعمالش خود داریباشد. كه جداً با ی" می"الك یمحض. و به اصطالح اجران

نا  لط و، بكار برده، اصطالح غیز كابلیكه داكتر پرو یت در معنیك ملت وجود دارد، انتساب ملیافغانستان فقط 

ز هم ل هنویستان بگیافته و كمونیزم، در عوض كلمۀ قوم راه ینن به بعد در قاموس كمونیاست كه از زمان ل یصائب

 .برند یآنرا بكار م

 یم یائیـ جغراف یاسیك محدودۀ سیت ماخوذ از ملت است و چون ملت متشكل از تمام اقوام یچنانكه گفته شد، كلمۀ مل

 .و آنهم یک غلطی فاحش غلط استشه یربیخ و ت در عوض قوم از یباشد، پس مل

 افغانستان با استفاده از یكنند كه حكومت ها یباكانه ادعا م ین صفحه بیهم یدر پراگراف بعد یز كابلیجناب پرو

خود  هموطنان هزارۀ یو تبار یت قومیناخواسته هو یر دهند و خداییت اقوام مختلف آنرا تغیكرده اند هو یزور سع

كنم كه  ینمرا بد ن یمن ا یول "افغان" نوشته اند،  یز كابلیر داده و آنها را "پشتون" بسازند. جناب پروییرا جبراً تغ

ما  زیت باشندگان كشور عزیشتر از دوصد سال است كه ملیم، چه "افغان" بی"پشتون" و "افغان" را باهم خلط نما

از اقوام  یكی یت قومی"پشتون" هو یكه ارتباط داشته باشند. ول یكه باشند و به هرقوم یافغانستان است، از هرتبار

 خیهمه به حكم قانون و به حكم تار یل شده اند ولیلۀ مختلف تشكیبزرگ كشور ما است كه خود آنها از صد ها قب

به  ل شده اند ویل مختلف تشكیا، همچنان كه اقوام بزرگ هزاره و تاجك افغانستان از قبمی باشندما "افغان"  یاسیس

آقای لطیف پدرام و نه و نه  یز كابلیپرو یخ همه "افغان" استند، نه من حق دارم و نه آقایحكم قانون و به حكم تار

ا سادات كه از نژاد عرب یو  یماق، بلوچ و نورستانیك، ایت افغان را از هموطنان پشتون، هزاره و تاجیگران كه ملید
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ز یما به همه باشندگان كشور ما داده اند كه جناب پرو ین اساسیاكان ما و قوانین حق را نی، اندیماباشند، سلب ن یم

 .ت سلب آنرا ندارندیگر همفكران شان صالحیو دو لطیف پدرام  كوشان  یو محمدقو یكابل

 خ كشور ما را به استهزاء گرفته اند، یو تار یمل یت هایباكانه و ابلهانه به زعما و شخص یار بیشان بسیجا انیدرهم

 لن سایخلق و پرچم _ ب – یوخائن و دست نشاندۀ شور یم هایخشونت بار رژ و اه یبه روز س ینكه لحظه ایبدون ا

 خفقان آن دوره كه در از ند ویهموطن ما توجه نما عانۀ هزارانیها و كشتار فجتأمل كنند و بر قتل 1992و  1978 یها

 !خبرانیا بیدن از انصاف دست پروردگان و ن است منطق ویاورند. چنیزبان ب بر یسابقه نداشته است حرف ما خ كشوریرأت

 سند،: ینو یم یز كابلیر، جناب پروین صفحۀ دوم در سه پراگراف اخیدر هم

 « را به دلخواه خود انتخاب كنند خود یت اصلید كه مردم حرف شان را آزاد بزنند و هویبگذار»

 ست؟؟؟( یست، پس چین یه طلبیتجزن ی)اگر ا

ف ار زبونانه و دور از شریكنند، بس یر پشتون افغانستان رد میاقوام غ یافغان را برا یت ملینكه هویشان ضمن ایا

ن یب یمتهم ساخته اند بلكه به تفرقه افگن یفارس یبایتاخته اند و نه تنها مرا به عناد با زبان ز ن نگارندهینوشتن بر ا

 .متهم نموده اند هم اقوام كشور

جاد یه ا( تفرقیكیـ و تاج یـ در ین زبان )فارسیعناد دارم و در ب ینجانب با زبان پارسیا ایسند كه گوینو یشان میا

 هدست گرفته ام به باد انتقاد و تمسخر گرفته است و ب ی( را كه من رویـ فارس ی)در یكنم و ساختن دكشنر یم

 : ل كردن كلماتیستند كه با تبدیاو ن یرانیباداران ان یا اید نوشت كه آیجواب او با

( ـ )پرده به اكران ـ یـ فرانسو ی( ـ تشكر به مرسی( ـ )چراغ به المپ ـ فرانسوی)موضوع به سوژه ـ فرانسو

به  ی( ـ )ْپلیئنات به موبلمان ـ فرانسوین( ـ )تزیان ـ التی( ـ )درخشان به برلی( ـ )پوقانه به بالون ـ فرانسویفرانسو

اله یر پیا بشقاب زی یبه نعلبك یكان در روسی( آنهم غلط چه استیكان ـ روسیاله به استی( ـ )پیكاربنات ـ فرانسویب

 ورزند؟؟؟ یم یدشمن یگر، با زبان فارسید یالس( و صد هایاله و گیند نه به پیگو

"مردم  ین و ملیدۀ وزیجر 9ص  8٥" جرم است( كه در شمارۀ یدر مقالۀ من تحت عنوان )استعمال نام "افغانستان

 یكوشان نشر شده است، جناب كوشان را مخاطب ساخته ام و خواهش و تمن یافغانستان" به پاسخ جناب محمد قو

 یا" را بریبا كلمۀ افغان بگذرند و استعمال نام "افغانستان ینموده ام كه خودشان و همفكران و همقلمان شان از دشمن

ز ین اقوام عزیو اختالف ب ییو دو ین كارشان تفرقه، دوریباشندگان "ملت" افغانستان ترك كنند چه ا یت ملیهو

ر یجبران ناپذ یها یزیمسلحانه و جنگ ها و خونر یسبب برخوردها ینخواسته روز یافغانستان خواهد شد و خدا

به وكالت جناب كوشان  یز كابلیپروداً بردوش خواهند داشت. جناب یت آنرا شدین هموطنان مسؤولیخواهد شد و ا

ق مرا منط یسازد و التجا یم یتفرقه افگن یعنین كار یاز نوشته اش، بر عكس مرا متهم به ا ییبرخاسته و در جا

)چو افغان  یف هایب و تحریبا ذكر و تكرار اكاذ ینور ید ـ آقایگویكند و میخواند و مردم را اغوا م یمنحرف م

منحرف جنگ  ید با همچو منطق هایگر نخواهد داشت، مگذاریماحصل د یاحساسات واه نباشد، تِن من مباد( جز

 اقوام دامن زده شود.ـ یها

  !! وا عجبا



  
 

 

 7از 7

ن ید خدا و هم كاروان(، من چه نوشته ام و چه گفته ام و ایگو ی)هم دزد م یردت"(، بلیرش كه "نگیند )بگین را گویا

 د؟؟؟یگو یم و دنبوره ام چه میگو یمن چه م د؟ یگو یسد و چه مینو یآقا چه م

های مختلف افغان ت یب سایا در وین مردم افغانستان، و یدۀ وزیجر 8٥ز شما خود نوشتۀ مرا در شمارۀ یخوانندۀ عز

 بخوانند   بکمک لینک آتی شده« آریانا افغانستان آنالین» وبسایت ملی تکراراً در 201٦سال  ،و درانترنت درها 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/wali_n_estemaal_nam_afghanistani_jorm_ast.pdf 

ت یب سایو یاسیمند را هم در بخش سن ارجیكه با چه احترام و مراعات عفت قلم رقم شده است و نوشتۀ ا

 و دور از عفت ی، با چه زبونیزباند كه با چه بدینید و ببیبخوان  http//ariaye.com/dari2/siasi/pkabuli.httmlییایآر

 .قلم نوشته شده است

 :كند یمن خطا مه ت حافظ بیك بیق ین آقا از طریا یگرید یدر جا
 

 مرغ نه جوالنگۀ تستیمگس عرصۀ س یا

 یداریو زحمت ما م یبر یعرِض خود م

 :دیگویدل میجواب او را حضرت ب

 چند یچ كسین هین عالم پوچست و همیا

 چند یاِل مگسـرده به بـون كـنـرواِز جـپ

 یارضا ین سخنان را برایهمفكران او ا ن جناب ویكرد نه با بال مگس، چه این جناب به بال خود پرواز میكاش ایا

را فراموش نیا یكنند، ولیسند و به بال آنها پرواز مینویند و میگویه طماع ما هستند، میخاطر دشمنان افغانستان كه همسا

 ین مگس هایمختلف، مردم ما نشان داده است كه عنقا وار ا یخ پر افتخار كشور ما در دوره هایكرده اند كه تار

گانه راه یب یبه پاکه ن مردمان خوار و زبون را هم یكرده اند، و انشاء هللا اگر را از كشور خود رانده و نابود تجاوز

 .سندد شان بریكنند، ناكام خواهند ساخت و نخواهند گذاشت كه با اهداف پلیگانه مگس وار پرواز میروند و به بال بیم

 ادامه دارد

 

 

 

 

محترم متمایل باشند که قسمت های قبلی را هم مطالعه کنند، می توانند با اجرای "کلیک" بر تذکر: هرگاه خوانندگان 

 عکس نویسنده، به فهرست "آرشیف" ایشان رهنمائی شوند! اداره
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