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تجز�ه طلبى به بهانه� زبان و فرهنگ

آنـچـه در�ـن روز ها در نشرات بـرون  مـرزى جـاى نسبتاً فـراخـى را بـه بحث مـ�ان افغان ها گـشوده است , نـوشـــته�
محـترم ولى احمـد نورى  م�ـباشد تحت عنـوان (استعـمال نام افغـانستـانى جرم است). قبل از هر چ�ـز با�د د�د مطلب
اصلى نوشتـه� مذكور چ�ـست ? و چه مقصـد و ن�تى در آن نهفتـه است ? كه وس�ـعاً از طر�ق انترنت و در شـمار ز�ادى
از نشــرات افـغــانى چاپ شــده و تا حــال بحث هاى فــراوانى را به دنبــال داشــتـه اسـت. آقـاى ولى نـورى كـه از لحــاظ
تعلقــات قـومى به هـر دو قـوم پشـتــون و تاجـ�ك نســبت دارد مـعلـوم است كـه عـواطـS �ك قـوم خـاص وى را بـه چن�ن
نوشته اى  وا نداشتـه است. پس �ك انگ�زه  �ى با�د بر وى غالب بوده باشد و آن احساس مـلى و م�هن دوستى و نه
چ�ز د�گر. امـا چرا ا�ن موضع وطن پرستـانه  و ملى�  وى از سوى مـحترمان عـبدالله  «رها»  و محـمد قوى «كـوشان»

 هفته نامه� «ام�د» با كتره ها  و طعنه ها  مورد انتقاد شد�د واقع شده است كه با طفره رفتن از اصل۶۳۲در شماره� 
مطلب و چسـپـ�ـدن بـه مـسـا�ل فـرعى تا توانسـتـه اند به اصطـالح دل شـان  را بر سـر آقـاى ولى نورى و در واقـعـ�ت امـر
باالى پشــتـون ها خـالى و �خ كــرده اند.  با ا�نحــال كـاش مـسـأله هـمـ�ن قـدر كــه به بحث گـرفــتـه شـده بود خـاتـمـه مى
�افت, نخـ�ـر همه مـتـوجه خـواهند بود كـه گـردانندگـان نشر�ه� «امـ�ـد» از د�ر زمـان بد�نسو بـا پ�ش كشـ�ـدن ا�نگونه
مـسـا�ل �ك پروژه� سـ�ـاسـى را با رفـقـاى هم قلم  و هم تفنگ خـود دنـبـال مـ�كنند و رفـ�ق لط�ـS پدرام  پا فـراتر نهـاده
مضـمونـى را تحت عنوان (افغـانستـان با شرمـسارى وارد قـرن ب�ست و �ك شـد) در نشر�ه� «آرش» به نشـرمى سـپارد
كـه در آن مـ�كوشـد برترى كـاتول�ـسـ�ـزم را نسـبت به اسـالم نشـان دهد و �ا در نوشـتـه اى  ز�ر عنوان ( آگـاهى قـومى و
بحران هو�ت در افـغانستـان) مى خواهد جعلى بودن اسم افـغانستـان و ستم قوم پشـتون بر د�گر اقوام را ثبـوت نما�د.
ا�نهـا در �ك صS ادعا دارنـد كه در ادوار گـذشتـه� تار�خ  اسم كـشور آر�انـا و بعد خـراسان بـوده اما بجـاى آنكه اسم
كـشـور ا�ـران مى شـد با جـعل كــارى افـغـانســتـان شـده است ;  و مـ�ـگو�ند چرا حـدود ن�ـم قـرن قـبل بنا بـه درخـواست
دولت فـارس زعمـاى افغـانسـتان اجـازه دادند كه فـارس ها اسم كـشور شـان را ا�ران بگذارند. لذا به زعم ا�شـان اسم
كـشـور بنام افـغـانستـان و هو�ت افـغـان بر اقـوام غـ�ـر پشـتون تـحمـ�ل شـده كـه تا كنون در «ضـمـ�ـر» اقـوام غ�ـر پشـتـون
پذ�رفـتـه نشـده است, و اكنون حل ا�ن مـشكل و عـقـده گشـا�ى  ا�ن حـقـارت را آقـاى پدرام به عـهده گـرفـتـه و جناب
شان كـه براى مـقام ر�است جـمهـورى افغـانستـان كاند�د هسـتند �كى از اهداف برنامـه� تبل�غـاتى شان  ا�نسـت كه در
صورت پ�ـروزى در انتخـابات  تغ�ـر نام كشـور  را به ر�فراندم بگذارند. مـؤفق باشند !! اما ببـ�ن�م از دون�م قـرن قبل
بد�نسو كه احـمد شاه درانى كشور را از تسلط فارس هـا و حاكم�ت نادر شاه افشـار ب�رون كش�د آ�ا واقعـاً پشتون ها
به مــثـابه� �ك قــوم و قـبــ�له , زبان و فــرهنگ خــود را بر د�گر اقــوام داخل كـشــور تحـمــ�ل نمــوده انـد ? و به فــرمـوده�
آقــا�ان مـحــتـرم بر ســر راه رشـد زبـان درى قـصــداً مـوانــع ا�جـاد گــرد�ده است ? اگــر ا�ن ادعـا را بپــذ�ـر�ــم پاى چند

پرسش پ�ش كش�ده مى شود :
) آ�ا از ابتدا تا امروز زبان بكار گرفته شده در دفتر و د�وان رسمى افغانستان اساساً زبان درى نبوده ?۱
) در زمـ�نه� وسـا�ل ارتبـاط جمـعى از جـمله نشـرات , اطالعـات  و تبل�ـغـات راد�و , موسـ�ـقى , فلم و غـ�ـره م�ـتـوان از۲

وسعت چشمگ�ر زبان درى در مقا�سه با زبان پشتو انكار نمود ?
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) اگر بر سر راه  رشد زبان درى از سوى حاكم�ت پشتـون آنطور�كه گفته مى شود موانع وجود م�داشت پس چطور۳
شـد كـه از اهـل دربار گـرفـتـه تا بـخش وسـ�ع از پشـتــونهـا با فـرا گـرفــتن زبان درى از زبان مـادرى شــان دور و ب�گانه
شدنـد , آ�ا كدام قـوم و نژاد  را در جهـان سراغ دار�د كـه هم در حاكـم�ت تك�ـه زده باشد و هم به رشـد زبان د�گرى

تا آن حد اجازه داده باشد كه بر زبان خودش غلبه نما�د ?
بهـر حـال اگر به واقـعـ�ت ها صـادقـانه نگاه كن�م اعـتـراف خواه�ـم نمود كـه به تناسب ظـرف�ت هاى جـامـعـه, امكانات
مـادى و حـدود آزادى , زبان درى به تناسب زبان پشـتـو از رشـد ب�ـشـتـرى برخـوردار بوده است. البـتـه عـدم رشـد زبان
پشـتو را هم نمـ�تـوان بدوش قـوم تاج�ك و به گـردن درى زبانان انداخت, بلكه واقـع�ـت ا�نست كه چون در گـذشتـه
پشـتون ها با عـالقمندى به شـغل عسكرى امـور نظامى را به  عهـده گرفـته بودند و مـسا�ل ادارى, حـسابى و مـعارف و
تعل�م و ترب�ه اساساً به زبان درى و بوس�له� درى زبان ها پ�ش برده شده است كـه همزمان با انكشاف جامعه در زم�نه

رسـمـى و رائج كـشـور را بـهـمـراه داشــتـه است و از ســوى د�گر هاى اقــتـصــادى و اجـتــمـاعى خــواه ناخـواه رشــد زبان
مـوجـود�ت كشـور ا�ران با امكانـات ب�شـتـر در همـسا�ـگى ما و پخـش مطالب و سـراز�ر شدن مـواد نشـراتى از آنسـو به
افـغـانسـتـان واضح است كـه بر كـمـ�ت و كـ�ـفـ�ت زبان درى افـزوده اسـت. با ذكـر همـ�ن مـخـتـصـر  اكنون از سُـبك و
سنگ�نى زبان درى و پشـتـو مـ�گذر�م ز�را �ك چنان مـسألـه� پر اهم�ت را با �ـك نوشتـه در دو سـه صفـحـه براى نتـ�جـه
گـ�ــرى و داورى قطعى بسنده ن�ــست, بررسى ژرفـتــر , پژوهشى گـسـتــرده تر در باره� كم و كـ�S هـر دو زبان ملى الزم
است. در ا�نجــا طرح مطلب آقـاى ولى نـورى مـورد بحث است كـه آنـهم جـاى تأمل بســ�ـار دارد ولى به اخـتــصـار با�د
گـفت وقتى دولت شـوروى با اشغـال گام به گـام جهـان ز�ر نام كـمون�ـزم  و دفاع از كـارگران و زحـمتكشـان پا�ش در
افـغـانســتـان گـ�ـر كـرد و عـدم كـار آ�ى ا�ـد�ولوژى  و مـاشـ�ن جنگـى اش آشكار شـد, همـسـا�ه هاى دور و بـر مـا خـ�ـال
كردند كه كشور افغانستان بى صاحب شده  و اگر متاع كمون�زم در م�ان مردم خر�دار ن�افت,  م�شود ز�ر نام اسالم
رنگارنگ و با اسـتـفاده از دامن زدن به اخـتـالفات مـ�ان اقـوام آنرا تجـز�ه و ب�ن هم تقـس�م نمـود, با ا�ن پندار , رژ�م
ا�ران كـوشــ�ـد عـالوه از گــروهك هاى شـ�ــعـه مـذهب داخـل حـزب «وحـدت» قــومـاندان هاى د�گر و جـناح پرچم در
دولت نج�ب را هم در خدمت اهداف خو�ش قرار دهد. حزب جم�ـعت, شوراى نظار, قوماندان اسمع�ل خان و چند
تاى د�گر ن�ـز در�ـافـتـه بودند كـه براى رسـ�ـدن به قـدرت بدون پـ�ـوسـتن به جناح پـرچــم  و حـمـا�ت دولت روسـ�ـه  و
ا�ـران مـمكن ن�ـست.  همه با هـم موافـق بودند فــقط مى بائ�ست كـمى ظاهرمـسـأله درست م�ـشـد. براى ا�نكار دولت
ا�ران فــردى را بنام چنگ�ــز پهلوان �ا بهــتـر خــواهد بود بگو��م«پهـلوان پنبـه» را اســتـخــدام و پ�ش انداخت تا زمــ�نه�
فكرى آنرا در مــ�ـان به اصـطالح روشنفكران آمــاده سـازد. به ا�ن مــقـصــد پهلوان ا�رانســتـانى  چنـدبار سـفــر هاى ب�ن
ا�ران و شـهر هاى مـثل هرات,  قندهار, كـابل, پنجـش�ـر و بلخ انجـام داد و همراه باافـراد  ز�ادى از آنجـمله قومـاندان
اسـمـعـ�ل خـان, بـرهان الد�ن ربانى, احـمـد شـاه مـسـعـود  وغــ�ـره در افـغـانسـتـان و ا�ران مـذاكـره وكـتـابـى تحت عنوان
(افغـانستـان عصـر مجـاهـد�ن  و بر آمـدن طالـبـان) را نوشت كـه بمصـرف دولت ا�ران چاپ و وس�ـعاً در مـ�ان افـغان
ها توز�ـع گـرد�ـد كــه تبل�غ اسـم جـعـلى افــغــانســتــان و بكار برد نـام «افـغــانـسـتــانـى» بجــاى نام «افــغــان» براى تبــعــه�
افـغانسـتـان از كار و ابـتكار دولت ا�ران است كـه توسط چنگ�ـز پهلـوان پ�ـاده شد, و توسط اجـ�ـران افغـان شـان تبل�غ
شـد و مـ�ـشـود. او تنهـا با ارتبــاط زبان فـارسى , افـغـانسـتـان , تاجـ�كسـتـان  و ا�ران  را بنـام حـوزه� فـرهنگى خـوانده و
خواسته بمردم هر سه كشور هو�ت واحد را تلـق�ن نموده تا بد�ن ترت�ب زم�نه� فكرى الـحاق افغانستان و تاج�كستان



را به ا�ران آماده كرده و بخ�ال خود دوران ساسانى ها را  زنـده نما�ــد. چنگ�ز پـهلـوان در كتابش جهت دامـن زدن
به اختـالفات م�ان پشـتون ها و اقوام  د�گر افـغانستان هـر آنچه زشت و خشن و بـد بـوده , حـتى از نسـبت دادن عمل
لـواط به پـشـتـون ها هم ابا و شــرم نورز�ـده است. بگـذر�م از ا�ن توه�ن ها ولى بـراى درك مـوضع ضـد پشــتـون وى و
اخـتــالف اندازى مـ�ـان اقــوام افـغـانـسـتـان كــه در واقـعـ�ت امــر مـوضع و خـواسـت دولت ا�ـران است چند نـقل قـول از
كــتـابش را در�ن جــا ضــرور مـ�ــدانـم تا خــواننده  خــود به قـضــاوت نشـ�ـند و ضـمـناً روشن شـود كــه اسـتــعــمـال كلمــه�
(افـغانسـتانى) و تبلـ�ــغ جعل اسم افـغانسـتان از ابتكـارات رژ�ـم ا�ران است كه توسط چنگـ�ز پـهلـوان به دهن آقـا�ان

قوى كوشان و لـط�S پدرام و باقى ا�رانى مشربان داده شده تا آنها طوطى وار تكرارش نما�ند.
در پ�ـشگفــتـار كـتـاب مـذكـور آمــده است : « با برخـوردار از  رگـه هاى مـشــتـرك , بهـره مند از سـرنوشـت و سـرشـتى
كـمابـ�ش همآهـنگ اغلب همـرنگ, قادر به بـرپا�ى  وحدتـى نو�ن و توانا در جـهت غلبـه بر اختـالفـات دور و نزد�ك
تار�خى. چن�ن خصـوص�اتى را در همه جـاى قاره� آس�ا نمى ب�ن�م و از ا�ن گـذشته نادرست خواهد بود به وحـدتى غ�ر
واقعى و دسـت ن�افتـنى دل ببند�ـم »  مقـصد پهلوان پنبـه از وحدت غـ�ر واقـعى وحدت بر پا�ه� مـذهب ش�ـعه است. و
باز هم در پ�شگـفتار از جـدا�ى دو كشور ا�ران و افـغانستـان �اد آور م�شـود : « افغانسـتان كنونى كـه بر پا�ه� مرز هاى
اسـتــعـمــارى به حـ�ــات خـود ادامــه مـ�ــداد, كـوشش هاى د�گـر بكار مـ�ــرفت و تحـر�ـكات كـمــاب�ش با اهمــ�ت شكل
م�گرفت. در هر دو كـشور ن�رو هاى تمدن گـر�ز ن�ز سر  بركشـ�ده بودند و با توسل به جدا�ى طلبى از �ك كـشور �ا

از مجموعه� تمدنى هو�ت آشفته و حتى عق�م براى خود دست و پا م�كردند».
 كـتاب او مى خـوان�م : « كـوشش هاى مـجـاهد�ن به منظور حـصول بـه تفاهم در دو مـقطع مـهم و دوران۲۵در صـفحـه� 

سـاز بر اثر دخـالت خـارجى و سـركشـى هاى داخلى, مـقبـول�ت عـام ن�ـافت و كـامـ�ـاب نگشت. نخـست بر پا�ه� شـوراى
اهل حل و عـقـد بود كه براسـتى نمـا�ندگى مـردمى داشت امـا در معـرض انتـقـادات حكمـت�ـار و همـدستـانش كـار آ�ى

عملى و گسترده ن�اورد».
از صـفحـات ز�ادى كـه در ضد�ـت با پشتـون ها نوشـته فـقط �ك نمـونه� كـوتاه در ا�نجـا م�ـآورم:« پشـتونـ�زم بخـود حق
م�ـدهد كه همـواره از ن�رو هاى ب�ـگانه مدد بگ�ـرد, اما اگـر وابستگان اقـوام د�گر بخواهند به همـ�ن نحو عـمل كنند

آنان را ب�گانه پرست و خائن مى شمارند.»
در جـا�ـى د�گرى مـ�نـو�سـد:« مــا به سـهم خــود دست دوسـتى بـسـوى همــه كـســانى كـه در حــوزه� جـهـان ا�ـرانى زندگى
م�كنند دراز  م�كن�م, و ا�ن دوستى را نمـ�توان استحكام بخش�د مگر آنكه از صـورت حرف بدر آ�د و به عمل منجر
شـود,  �ـكى ازكـار هاى مــشـخص آنسـت كـه همـه�  فــارسى زبانان بـدانندكـه  ا�ران از آنـان پشـتــ�ـبـانـى مى كند  و در
ضمن بدانند كه ا�ران وطن مشترك همه� آنان است».   تبصره� خالف ا�ن تعارفات لفظى براى مهاجر�ن افغان مق�م
ا�ران بخوبى قابل درك است ز�را آنها اذ�ت و آزار از سـوى مردم و بى عدالـتى دولت اسالمى ا�ران را با روح و تن

خو�ش لمس كرده اند و ن�ك م�دانند كه ا�ن همه شعار ها جز دروغ و كذبى ب�ش ن�ستند.
در جا�ى د�گر كتاب م�خـوان�م: « در سال هاى اخ�ر ب�شتر�ن فرهنگ�ان افغانـستان �ا به ا�ران ن�امده اند و �ا اگر به
ا�ران آمدند از ا�ران پول كندند و رفتـند پاكستان. كوشش وس�ـع صورت م�گ�رد تا با نگهداشـتن دانش آموختگان
«افـغـانســتـانى» در آن كـشـور امكـاناتى فـراهم ب�ـاورنـد كـه بر  رو�داد هاى آ�نده� افـغــانسـتـان تأث�ــر بگذارند و زبان

فارسى را كه زبان مشترك مردم افغانستان است كنار بزنند».
 م�نو�سد:« ما ن�ك م�دان�م كه در جر�ان جهاد در افغانستان و حتى هم اكنون گروه هاى ز�ادى۱۱۶و در صفحه� 



بودند و هستند كه بر م�راث مشترك تاك�د مى نهند و حتى نام كشور را برازنده� خود نمى دانستند و نمى دانند.
ا�نان مى خواهند بجـاى افغانستـان , كشور شان آر�انا نامـ�ده شود», پهلوان ا�رانسـتانى باصطالح افغانسـتان شناس

 ا�ن كـتـاب در باره� شـخـصـ�ت برهان الـد�ن ربانى چن�ن اظهـار نظر مـى نمـا�د:« اسـتـاد ربانى اسـتـاد۱۷۴در صـفحـه� 
الهـ�ــات دانشگاه كـابل بوده است. او مــردى است د�ندار و بسـ�ــار مـتـقى و پره�ــزگـار, هوا دارانش نه تنهــا به حـ�ث
رئ�س دولت كه به صفت �ك رهبر مذهبى ن�ز باو احترام مـ�گذارند. او نمونه� �ك رهبر اسالم معتدل و مدرن است
و اگر ا�ن رو�داد هاى ناگـوار را بر او تحم�ل نم�كردنـد بى ترد�د م�توانست در منطقـه و حتى جهان اسـالم جذاب�ت
هاى انكار ناپذ�ر داشـتـه باشـد و چهره� تازه� از اسـالم به جـهـان�ان عـرضـه كند, اسـتاد ربانـى به معـارف اسـالمى تسلط
دارد و در مـقــام و مـوقــعـ�ـتى اسـت كـه كـسى د�ـگر در آنجـا نمـى تواند از نظر د�نى بـر او پ�ـشى گــ�ـرد...اگـر بخــواهم
خصـوص�ـات و صفات ا�ن شـخص�ـت استثنا�ى در تار�خ افـغانسـتان را بر شمـارم فرصـتى د�گر و مجـال كافى الزم مى
آ�د. در ا�نجـا فقط به ذكـر ا�ن نكتـه اكتـفا مـ�كنم كـه به نظر من در تار�خ دو�ست سـاله� اخ�ـر افـغانسـتان ه�چ رهبـرى
در�ن كـشـور داراى چن�ن صفـات برجـسـته و بـارزى نبوده است و مـردم و گـروه هاى سـ�اسى افـغـانسـتان اگـر قـدر ا�ن

موهبت را ندانند بى ترد�د ز�انهاى بس�ارى را متحمل خواهند شد».
تبــصـره در بـاره�  مـتــقى بودن  �ا نـبـودن اســتــاد  ربانى و شــخـصــ�ت اســتـثنـا�ى او در تار�خ افــغـانـسـتــان  و �ا ا�ن همــه
اغـراقـ�كه آقـاى چنگـ�ـز خـان پهلوان در باره اش نوشـتـه است , از حـوصله� ا�ـن مـقـال خـارج مـ�ـبـاشـد و ا�جـاب نوشـتـه�
مستـقل د�گر را م�كند ولى  تنها با�د هم�قـدر براى خواننده روشن باشد كه جنا�ات  , تجاوز به مـال و جان مردم  و
و�رانى هـا��كه در دوران زعــامت شــرم آورد ا�ـن شــخص در كــابل رخ داده است واقــعــاً حــادثات درد نـاك (بگفــتــه

چنگ�ز پهلوان)استثنا�ى تار�خ افغانستان خواهد بود.
من به همـ�ـن چند نقل قـول از كـتــاب چنگ�ـز خـان كـه در باال ذكــرش رفت بسنده كـرده , از بحث بـر آن مـ�گذرم تا 

خـواننـدگـان خـود به صـحـت و سـقـم آن ب�ــانـد�شند ولى مــقـصـد اصلى را كــه حكومت ا�ـران در پى به اصـطـالح گل
آلــود كـردن آب بوده تا ماهى بگ�رد نبا�د بى اهم�ت تلقى نمود  ز�را تـجربه  بخوبى نشان داد كه �كتعداد روشنفكر
نمـاهاى كـشور به چـه خوشـبـاورى و آرمانـگرا�ى اس�ـر بازى لـغـات و ت�ـئـورى هاى ( دورانسـار مـاركسـ�ـزم - ل�نن�ـزم)
شدند كـه از �ك ربـع قـرن بد�نسو كشور و مـردم آن در خون و خاك مى تپند. بدبخـتانه هنوز هم كسانى هسـتند كه
به بـهـانـه� طرح تغـ�ر نام كـشـور �ا افـغان  را «افـغانـستـانى» گـفتن و تبل�ـغ نظام ف�ـدرال�ـزم, از بـ�ـراهــه بسـوى باطالق
روانـنـد, بحـث ها و سـخنرانى هاى  ا�ن آرمـانـگـــرا�ان كـه اكنون دو چند ت�ـزتـر شـده انــد چ�ـزى  ن�ـست كـه مـ�ـهـن
پـرســتى چون آقـاى ولـى نــورى بـه مـثــابــه� ضـرب الـمــثـلى مـارگــز�ــده از ر�ســمـان دراز تـرسـ�ــده بـاشـد, بالــعـكس

  ختمآقاى نورى مار هاى واقعى را مى ب�ند كه صورت ر�سمان را بخود گرفته اند.
م , نـعـ�ـم بــارز
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