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 قسمت پنجاه و دوم

 

 افغان یا افغانستانی؟کنفرانس 
 مصاحبۀ فرید فهیم با ولی احمد نوری

 روی شبکۀ جهانی انترنت
 

ور شک  که مقر آن در شهر کارلسروه )افغان جرمن آنالین(ی از طرف مسئولین سایت سم کنفران2004جون  13به تاریخ 

به رهنمائی و مدیریت جناب  (http://www.afghan-german.de) آلمان است، به سویۀ جهانی روی وبسایت انترنت، صفحۀ

 در تاالر مرکز کلتوری افغان ها در "فرید فهیم"و  "انهومسیدال "نبیل عزیزی و تالش همکاران گرامی شان شاغلو 

(Afghan Kultur Center)  در شبکۀ پالتاک انترنت (Palltalk) ( میباشد افغان جرمن آنالینکه بخش فرهنگی ) ،برگزار گردید

 .که در آن بیش از یکصد و بیست تن زنان و مردان افغان از نقاط مختلف جهان اشتراک نمودند

درین تاالر مرکز کلتوری انترنت که تنها به زبانهای پشتو و دری گپ زده می شد، نخست مقالۀ جناب ولی احمد 

 ومانهافغانستانی جرم است( توسط شاغلی سیدال  نوری، نویسندۀ افغان باشندۀ شهر پاریس تحت عنوان )استعمال نام

نطاق ورزیده با صدای گیرا و ادای برجستۀ جمالت قرائت گردید و به سمع حضار انترنت که به تاالر وصل بودند، 

 .رسانیده شد

ریس اابتدا شاغلی فرید فهیم یک تن از گردانندگان این کنفرانس از طریق تلفون با شاغلی ولی احمد نوری در شهر پ

تماس گرفته در حالیکه حضار حاضر و اشتراک کنندگان دیگر همه از طریق انترنت می شنیدند، مصاحبۀ آتی را با 

 .نویسندۀ مضمون )استعمال نام افغانستانی جرم است( انجام دادند
 

 : سؤال : فرید فهیم

در کنفرانسی که افغان جرمن آقای نوری سالم عرض میکنم و از شما تشکر میکنم که دعوت ما را برای اشتراک 

 .آنالین در تاالر مرکز کلتوری خود روی شبکۀ جهانی انترنت ترتیب داده، پذیرفتید

 

  : جواب : ولی احمد نوری
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سالم به شما و به همه حاضرین این تاالر و آنهائی که از طریق شبکۀ انترنت مارا می شنوند. من از شما تشکر  

انداختن در بارۀ این نوشته دعوت نمودید و حاضرم به سؤاالت شما و در صورت امکان میکنم که مرا برای روشنی 

 .به سؤاالت حاضرین این اجالس جواب گویم
 

 : سؤال : فرید فهیم

انستانی جرم است( را غآقای نوری، چه انگیزۀ باعث شد که شما چنین یک مطلب بحث بر انگیز )استعمال نام اف

 نشر برسانید؟ بنویسید و بصورت گستره به
 

  : جواب : ولی احمد نوری

ریخ اقوام و عشایر هر سرزمینی با بوجود آوردن زبان، آداب، رسوم، مذهب و در یک کلمه أمیدانید، در گذر ت

فرهنگ، بخود هویت می بخشند که تفاوت های خاصی نسبت به مردمان دیگر در سرزمین های غیر میداشته باشند. 

ی از خصوصیت های مهم اقوام و ملت ها در مسئلۀ هویت محسوب میشود که هر گاه از سوی البته زبان به مثابۀ یک

فرد یا افرادی و یا کشوری مورد تعرض قرار گیرد، دفاع از آن مثل دفاع از سائر منافع مادی و معنوی، حق طبیعی 

 .هر فرد، قوم و ملت است

نام  مالاستعه چه انگیزۀ مرا به نگارش این نوشته علیه با این مختصر تعریف از هویت ملی در پاسخ به سوال شما ک

که عناصر وابسته به بیگانگان برای اقتدار شان  جای "افغان" وا داشته است، باید بگویم همانطوریه "افغانستانی" ب

ند ا پای یک قوم را علیه قوم دیگر در افغانستان به آتش افروزی کشیدند، در حصۀ زبان و فرهنگ نیز آرام ننشسته

بلکه از دیر زمان تا کنون هر چه از دست شان با گفتار و نوشتار و غیره در جهت بیرنگ کردن و مسخ هویت ملی 

دریغ نورزیده اند. لذا کسیکه به شخصیت و هویت ملی خود ارج و ارزش قایل است درین جنگ و دعوا و ما برآمده 

 .تواند نظاره گر و بی تفاوت باقی بماند نمی

عرض کنم که انگیزۀ این نوشته، فتنه انگیزی، نفاق و حضار این مجلس یک چیز را بصورت واضح میتوانم به شما 

انستان که به مقابل نام "افغان" برای تبعۀ افغ برعکس خواسته ام به این هموطنانی افگنی و تفرقه اندازی نبوده و نیست. 

ان نه تنها درست نیست بلکه شرافتمندانه نیست و با این عمل خود حساسیت نشان میدهند، فهمانده باشم که این کار ش

مردم مارا که بیست سال جنگ و دربدری توته توته ساخته است، اینها بیشتر ازهم می پاشند یعنی این عمل شان برای 

 .است و متأسفانه از آن بوی تجزیه طلبی می آیدو دوری   نیست بلکه برای فصلو نزدیکی  وصل

ای گذشته این نام "افغانستانی" نامانوس از یگان کس و یگان وخت شنیده می شد ولی اکنون متأسفانه معلوم در سال ه

خواهند آنرا عمومیت بدهند و با فشار  شود که تحت یک پروگرام سنجیده شده و زشت و غیر صادقانه می می

د که ما نباید بگذاریم که به این آرزوی مطبوعات، رادیو و نشرات آهسته آهسته در فکر و مغز مردم جاگزین بسازن

 .را خدشه دار و مغشوش بسازند پلید خود برسند و هویت ملی ما

به یک سخن برای تان عرض کنم که انگیزه، انگیزۀ ملی برای دفاع از هویت ملی و وحدت مردم ما و برای دفاع از 

ن ما، هزارۀ ما، ازبک ما، تاجک ما، و همه اقوام نام زیبای "افغان" برای باشندگان کشور ما میباشد، که باید پشتو

دیگر به آن افتخار کنیم و از آن دفاع نمائیم. باور کنید این یک ضرورت است، یک احتیاج است، که مردم ما بیدار 

 .شوند و از نام و فرهنگ خود در برابر توطئه گران دفاع نمایند
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یم مردم ما پذیرائی نیک شده و در بیشتر از بیست نشریه من خوشخال هستم که این نوشته از طرف یک اکثریت عظ

به زبان های ملی پشتو و دری در داخل و خارج کشور چاپ گردیده و در قاره های مختلف روی صفحات و شبکه 

های جهانی انترنت افتاده است و باران ایمیل حمایت به آدرس انترنتی این حقیر میرسد. امیدوارم به سوال شما جواب 

  .عت بخش گفته باشمقنا
 

 : سوال : فرید فهیم

که اصالً نزد مردمان وطندوست افغانستان کدام اهمیت و  ه ایآیا فکر نمی کنید که با نوشتن این مضمون به یک کلم

 .کنند نام "افغان" افتخار می استعمال ارزشی نداشت و ندارد، اهمیت قایل شدن باشد، چه تمام مردم ما به 
 

  : احمد نوریجواب : ولی 

کنند، ولی  در مورد ارزش کلمات باید عرض کنم که کلمات در ظاهر امر بی خاصیت و بی زیان و ضرر جلوه می

بسیار دیده شده است که همین کلمات بی جان منبعی برای فلسفه ها و تئوری ها شده و در بوجود آوردن بحران ها و 

وص کلمۀ "افغان" و نام کشور "افغانستان" باید گفت، این چیزی نیست یا ترقیات معجزه آسا تأثیر گذاشته اند و در خص

 .که به آسانی بتوان از آن گذشت

فیصد مردم ما از هر قوم و تباری که باشند با داشتن  99اعشاریه  99من فکر میکنم که یک اکثریت عظیم نزدیک به 

ش راه انداخته اند گروه کوچکی بیه شایسته را باین نام افتخار میکنند و این کسانیکه چنین یک پروگرام شوم و نا

نیستند، ولی من فکر میکنم که هیچوقت رقیب خود را نباید ضعیف پنداشت و توطئه را کوچک حساب کرد، بهتر 

است حادثه را قبل از وقوع آن جلوگیری کنیم. درین حصه باید پیش ازینکه این ویروس خانه برانداز که بوی تعفِن 

ه مشام میرسد در پیکر نهیف جامعۀ ما نفوذ کند و تکثیر شود باید جلو آنرا با آنتی بیوتیک دفاع و تجزیه از آن ب

 .مبارزۀ بی امان و بیداری بگیریم
 

 : سوال : فرید فهیم

آیا فکر نمی کنید که شاید استعمال همچو کلمات برای رسیدن به یک تفاهم ملی مؤثر باشد و کمک کند ؟ و یا فکر 

 ما افغانها از استعمال این کلمات خود داری کنیم ؟میکنید که 
 

 : جواب : ولی احمد نوری

در بارۀ رسیدن به تفاهم ملی از دید اینجانب آنچه بسیار مهم است درک منطقی و احساس وطن دوستی و انسان دوستی 

گذاشته است و درهر است که متأسفانه در دوران یک ربع قرن جنگ این مسایل در نزد مردم ما بسیار رو به ضعف 

 : زمینه بیشتر تقلید و کور کورانه عمل میکنیم. با آنهم جواب حصۀ اول سوال شما بسیار ساده است و آن اینست

نی نی نی و هرگز نی !! و جواب حصۀ دوم سوال تان بلی بلی بلی و از دل و جان و با ایمان راسخ به وطن و خاک 

  .و با چوب و دندان از آن دفاع نمود آبائی ما باید در برابر آن مبارزه کرد

ما باید مانند قطرات آب باهم یکجا شویم و از وحدت خود دریایی خروشانی بسازیم و همۀ دشمنان افغانستان را مانند 

 : خس و خاشاک روفته و به زباله دان تاریخ بیاندازیم
 

 قطـره دریاست اگـر بـا دریاست

 ورنــه او قطـره و دریا دریاست
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 : : فرید فهیم سوال

قسمممیکه میدانید کشممور آلمان در بازسممازی افغانسممتان نقش عمده دارد، لیکن اسممتعمال این کلمه یعنی نام "افغانسممتانی" 

در بعضی نشرات رادیوی صدای آلمان شنیده می شود که این خود نفوذ اشخاصی را درین رادیو نشان میدهد که به 

 این باره چه فکر میکنید ؟استعمال این نام تمایل دارند، شما در 

 

 : جواب : ولی احمد نوری

من میدانم که کمک های دولت آلمان در بازسازی افغانستان بسیار مهم و سخاوتمندانه بوده مگر بدبختانه عناصر 

منفعت جو و فرصت طلب با استفاده از این موقعیت، خود را بهر سوراخ و سمبه جا زده و به سوِد خویش و گروهیکه 

وابسته به آنند بهره برده، کمتر به سود کشور و مردم فقیر افغانستان عمل کرده اند. )در هر سطحی که هستند !( 

میدانید همانطوریکه من در نوشته ام گفته ام باز هم تکرار میکنم که نام "افغان" برای اتباع افغانستان در تمام قوانین 

کرات و مرات آمده و قانون اساسی هر کشور به مثابۀ وثیقۀ ملی  به 21تا آغاز قرن  19اساسی ما از شروع قرن 

برای هر ملت قدسیت دارد، )ولو که ما با بعضی از مندرات آن توافق هم نداشته باشیم( ، ولی از طرف لویه جرگه 

و ملت دولت  که مظهر ارادۀ ملت افغانستان است تأئید شده، همه مندرجات و نصوص آن باید از طرف خود آن ملت و

 !! که باشد یک عمل شنیع و یک تخطی است طرف هر ها و کشورهای دیگر احترام شود و بی احترامی به آن از

ولی من یقین کامل دارم که نام "افغانستانی" برای "افغان" از طرف خود آلمانها در پروگرام های آلمانی، انگلیسی، 

نمی شود. شما میتوانید پیرامون آن تحقیق نمائید. این کار  فرانسوی و غیره زبانهای اروپائی شان استفاده نشده و

متأسفانه در پروگرام های فارسی شان بسوی ایران و دری بسوی افغانستان و تاجیکستان صورت میگیرد و احتمال 

هربانی به م آن هم موجود است که عدۀ آنرا ناخود آگاه و ساده لوحانه در تحت تأثیر دیگران استفاده کنند که با آنها باید

و تفقد با آوردن دلیل و برهان فهمانده شود که این کار شان کار درست نیست و به صالح وطن شان نمی باشد، اما با 

آنانیکه پالن شده، آگاهانه و خصمانه این کار را انجام میدهند باید بصورت جدی تفهیم شود که بی احترامی به مندرجات 

 .مچنان این مسئله به مسئولین و آمرین آلمانی شان گوشزد شودقانون اساسی تخطی و جرم است و ه

میدانید تا روزیکه ملت افغانستان طی یک ریفراندوم صادقانه و همه پرسی مبرا از دست بازی فیصله نکند که ما دگر 

ن، در  یا پائی"افغان نیستیم" و فالن هستیم و بیمدان هستیم، ما هیچکدام ما در هر جای جامعه، در هر پوست دولت باال

 .هر موقف اجتماعی که باشیم حق نداریم از مندرجات و نصوص قانون اساسی کشور خود تخلف ورزیم

در قدیم یادم هست که وقتی یک ایرانی بما میگفت )آقا شما افغانی هستید ؟( ما حیرت زده می شدیم و فوراً برایش 

 ".سۀ )پول( ماست، مثلیکه ازشما تومان یا لایر است، ما افغان هستیممیگفتیم :" برادر! ما افغانی نیستیم، "افغانی" نام پی

آیا این بیست سال جنگ تباه کن اشغال گران خارجی و دست های پلید قدرت طلبان داخلی مارا اینقدر ذلیل ساخته 

یم. آیا حیف دار است که ما دیگر گفته نمیتوانیم "افغان هستیم ؟؟" و پشِت سر خود چندین قرن تاریخ و گذشتۀ درخشان

 نیست که از هویت خود دفاع کرده نتوانیم؟ و از آن بشرمیم ؟؟ افسوس و صد افسوس

 

** * ** 
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و این هم عرایض ولی احمد نوری نویسندۀ کتاب )افغانستان گلستان اقوام( که در کنفرانس افغان های اضالع 

ـ  1385اسد  28میالدی ) 2006آگست  19متحده در سانفرانسیسکو:  ش( راجع به استعمال )اسم افغانستانی ه

 به عوض افغان اسم و هویت اصلی و تاریخی ملت سربلند افغانستان از طریق انترنت ایراد شده است:

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Mp3Fiels/Conference_USA.mp3 

 

 

 

 "محمد کاظم "بیمار

 

 ونږ د تولو کور دیـګران افغانستان زم

 که پشتون دی که تاجک دی تول یو ورور دی
 

 
 

 دی ورور تول یو دی که تاجک دی که پشتون   ګران افغانستان زمونږ د تولو کور دی
 

 دی هم یی ګوردی  یی کوردا یی وطن دی هم    او که دی ترکمن که اوزبکهزاره دی 
 

 دی چه مـو څوک جـدا کوی بس مخ یی تور   ه یادیژوـ"افغان" په نام مونږه تول د یو
 

 جـدائی زمونږ په مخ کی لوی پـیغور دی     ایـځ وـو، سره یـرنـو، یـاوسـیدلی په ق
 

 دری ژبی، د پـښـتـون د سـترګـو تور دی   ه خبروـږو پـیـو بـل سره، پوهـمونـږ ی
 

 دی زور مو غیرت یو، یو یو طاقت یو، یو   دشـمـنـانـو کـوشش کـړی چـه جـدا شو
 

 دی شور مو یو مونږ یو چیغه، یو آواز، او   په کلک عرم متـحد یو، خپل دشمـن ته
 

 دی وی، وطن سـمسورـاراده چه شی ق    په جهان کـی ږو،ـه داریـیچانـه نـه هـل

 

 

 تذکر: 
را هم  ()ولی احمد نوری و مطالب دیگر این نویسنده "افغانستان گلستان اقوام" متمایل باشند که قسمتهای قبلی رگاه خوانندگان محترمه

 رهنمائی شوند!وی میتوانند به فهرست "آرشیف" صفحۀ مقاالت  رد، همطالعه کنند، با اجرای "کلیک" برعکس نویسند
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