
ورج�ن�ا               محمد قوى كوشان
كـــــــــــدام جــــــــــــــرم

همـوطنم آقاى ولى احـمد نورى,  از پار'س شـرحى نوشـته اند با عنوان «اسـتعـمال نـام(افغـانستـانى) جرم است» كـه به چند
دستگاه نشراتى از جمله هفته نامه4 ام�د فكس شده و ن�ز در صفحه4 انترنت انتشار 'افته است.

چون مـتـن كـامل نوشـتــه4 آقـاى نورى در همــ�ن شـمـاره درج شــده , از نقل قـول هاى طـوالنى و مكرر شـان خــود دارى نمـوده ,
بح�ث مسئول ا'ن هفته نامه عرا'ضم را تا حد امكان كوتاه خدمت هموطنان منصE و خودشان پ�شكش مى كنم.

از مـ�ـزان زبان شناسى و جـامـعـه شنـاسى جناب ولى احـمـد نورى آگـاهى ندارم ولى آنچـه در مـقـالـه4 خـو'ش آورده اند, با ه�چ
مـعـ�ار و مـحكى نـمى توان آنرا علمى شـمـرد, فـقط نوشـته ا'سـت احسـاسـاتى , بى بند و بار, مـغـرضـانه, توه�ن آمـ�ـز و دور از
عفت قلم. اب�ـاتى را كه بعنوان شـاهد آورده اند, كامالً در عـرصه4 متـفاوت سروده شـده , و به ه�چ صورت به ادعـاهاى ا'شان
ربط نمى گ�رد و تازه ه�چ ه�چكسى از ا'شـان نخواسته تا نسب خود  را به عموم ملت اخبار فـرما'ند, و در حال�كه به دو قوم
بزرگ منسـوب اند فـقـط زبان 'كى را مـ�ـدانند. مـعلوم  نـ�ـست چرا زبان د'گر را 'اد ندارند? و جـالـبـتـر از ا'نهـا , بر خـالف
ادعاهاى مكرر به نداشتـن تعصب, مردود شمردن تفـرقه افگنى و نفرت از تفرقه اندازى , از مـحتواى نوشته4 شـان جز داشتن
تعـصب, روا شمـردن تفرقـه افگنى  و عشق به تفـرقه انـدازى , به عالوه4 عـالقه به توه�ن و تحـق�ـر و متـهم سازى 'ك جـانب و
'ك زبان خاص , چ�ـزى بر نمى آ'د.  من هم زبان شناس ن�ـستم, ولى ا'ن را م�ـدانم كه زبان به مـثابه4 'ك مـوجود زنده , در
تغــ�ــ�ـــر و تكامل دا'مـى است, كلمــاتـى در درازناى روزگــار از ب�ن مى رونـد و واژه هاى زاده مــ�ــشــوند و جــاى رفـــتگان را
مـ�گ�ـرنـد, زبان فـقط وسـ�له4 افـهــام و تغـهـ�م است, زبان ابزار ابراز احــسـاس و اند'شـه است, واسطه4 شـناخت و درك افكار
انسـان هاست, و با ا'ن خصـوص�ـات , به�ج وجـه نمى توان آنرا  زندانى ساخت و مـربوط به مكان مـشخص و مـردمان معـ�نى

نمود. تعصب ورز'دن و عنودانه پرداختن به چن�ن مسئله, عملى است ب�هوده  و بى جا و بى حاصل.
با ا'ن مـقـدمـه4 كـوتاه, به اتـهـامـاتى مى پردازم كـه جناب نورى از سـرِ بى باكى بـر نشـرات وطنى وارد آورده و از مـ�ـان آنهـمـه
نشـرات فقط از هفـته نـامه4 امـ�د بصـراحت تذكـر داده اند. كلمات و جـمالتـى كه حـاوى اتهامـات غل�ظ و شـد'د و حتى قـابل
بازپرس و پ�گ�ـرى است, در نوشـتـه4 شـان ا'ن هاست : «خـدمـتگذارى به دشـمنان وطن, از بـراى كسب قـدرت خـدمت غـ�ـر
مى كنند, شـرم و عارى ن�ـست 'اران آدم مزدور را, غـ�ر قابل پـذ'رش, توه�ن آم�ـز, لجام گـس�خـتگى, دشمنان وحـدت ملى,
اج�ـران همسـا'ه هاى طماع, پافراتـر نهادن از كرامت افـغانى, ا'رانى مـشرب ها, چند فـتنه گر, ب�گانه پرست, مـردمان هرزه
و فروما'ه, مفتن�ن, اج�ـر خارجى, بخاطر'كه باداران چند نفر فروخته شده ا'ن خ�انت را خـواسته اند, باز هم نفر'ن بر شما

اى فرزندان ناخلE ا'ن سر زم�نِ پاك, و باالخره , تصرف از طرف كاركنان جر'ده4 ام�د در متن خبر».
من 'قـ�ن كـامل دارم كـه ه�ـچكدام از اتهـامـات  جناب نورى, نورى از حـقـ�ـقت ندارد, و ا'شـان به اصطالح (بى خلطه فـ�ـر)
كـرده اند و بى توجـه ا'ن همـه توه�ـن و تحـقـ�ر و اتـهامـات نـاشا'ـست را به عـمـوم نشـرات افـغـانى و به و'ژه به ا'ن هفـتـه نامـه
وارد آورده اند. اگر چنـ�ن كلمات و اتهـامات در مجله4 شـخصى به نام هاشـم�ـان  هم�ـشه آورده مى شود, از وى گلـه ن�ست و
او مـعـاف است ! ولى از كـسى با دانش و ب�نش آقـاى نورى, انتظار نمى رفت چـن�ن مطالب مـوهنى را در حق نشـرات وطنى

و از جمله ا'ن هفته نامه بنگارند, و آنهم به بهانه4 كاربرد  واژه «افغانستانى» بجاى «افغان»!!!
اگر جناب ا'شان به اخبار پشتوى راد'و بى بى سى گوش فرا داده باشند, و 'ا اح�اناً در سالهاى اخ�ر بكابل تشر'E برده  و
مطالب پشتوى راد'و كابل را شن�ده باشند, واژه ها و كلمات فراوانى را م�شنوند كه تا سالهاى اخ�ر نه در لهجه4 قندهارى,
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نه لهجه4 جنوبى, و نه لهجه4 ننگرهارى پشتو زبانان ما وجود داشتند, و امروز هم اكثر'ت مطلق پشتو زبانان افغانستان معنا و
مـفـهوم بـس�ـارى از'ن واژه هارا در نمى 'ـابند, كلمـاتى كـه ه�چ وقت در پشـتـوى افغـانسـتـان مـعـمول نبـود, و اتفـاقـاً در همـ�ن
شـمــاره4 امـ�ـد در اعـالن ســفـارت افـغـانـسـتـان در واشـ�ـنگتن دى سى در باره4 سـخـنرانى آقـاى كـرزى  در كـل�ـفـورن�ــا 'كى از'ن
كلمـات آمـده, بجـاى (د جـمـهـور رئ�س) كلمـه4 (ولس مـشـر) بكار رفـتـه, چن�ن واژه ها همـه تازه و سـاخت پشـتـون هاى غـ�ـر
افـغان, 'ـعنى پاكـستـانى اند, ولى از آنجـا'ى كـه زبان آن پاكـستـانى ها و قـوم عـز'ز پشـتـون افغـانسـتـان 'كى است, ه�چ كس
نمى تواند جلو ورود و استعـمال آنرا بگ�رد, و تازه چرا با'د بگ�رد?  اگر كلماتى مـثل(ژغ دبلى) بجاى راد'و, بى معنا بوده

, واژه4 (ولس مشر) با معنا و قشنگ است.
آ'ا آقـاى نورى بخـود حق مـ�دهنـد تا تمام نـو'سندگـان پشتـوى وطنى را به «خـدمت گـذارى بدشـمنان وطن, از براى كـسب
قـدرت خـدمت غـ�ـر م�ـكنند - شـرم وعـارى ن�سـت 'اران, آدم مـزدور را, غ�ـر قـابل پذ'رش, توهـ�ن آمـ�ز, لجـام گـسـ�ـخـتگى,
دشمنان وحـدت ملى, اج�ـران همسا'ـه هاى طماع, پافراتر نهـادن ازكرامت افـغانى, ا'رانى مـشرب ها, چند فتنه گـر, ب�گانه
پرست, مردمان هرزه و فروما'ه, مفتن�ن, اج�ر خارجى, بخاطر'كه باداران چند نفر فروخته شده ا'ن خ�انت را خواسته اند,
باز هم نفــر'ن برشـمــا اى فـرزندان ناخلـE ا'ن سـرزمـ�ـن پاك, و باالخـره , تصــرف از طرف كـاركنان جــر'ده4 امـ�ــد در مـتن

چن�ن ب�باكانه م�تازند?خبر» متهم بكنند ? چرا و بكدام گناه ?! كى ا'ن حق را به ا'شان  تفو'ض نموده ? و با كدام جرئت 
 در متن خبر تصرف بـعمل ن�امده, جز در۶۳۲در هفتـه نامه4 ام�د ه�ـچگاه و به ه�چ صورت از نخسـت�ن شماره تا ا'ن شـماره4 

'ك مورد, و آنهم پس از آغاز راكتـبارى ها و جنا'ات گلبد'ن در حق ملت افغانستان و همشـهر'ان عز'ز و مظلومم در كابل,
از آوردن تخلص بى مسما و بـعضاً مقام حزبى اش, خود دارى شـده و تنها نام منحوسش به نشر رس�ده, كـه البته ا'ن تصرف

در مقاالت ارسالى نو'سندگان ارجمند ن�ز اجرا شده است, هم�ن و فقط هم�ن 'ك مورد.
در باره4 نام وطن مــان, چون جناب آقـاى رها تفــصـ�ل داده اند, من از پاسـخ به آقـاى نورى مى گـذرم, مـگر در باره4 (ا'ران و
ا'رانى) با'د خدمت شان عرض كنم - با ا'نكه خود از خوانندگان دا'مى هفته نامه هستند و مطلب را چند بار از هم�ن قلم
و در هم�ن هفـته نامه خوانده اند - ا'ن حـق�قتى است تار'خى و مـستند كه احمـد شاه باباى درانى  با نام افغانسـتان آشنا'ى
نداشت, و او را پادشــاه «خـراسـان» مى خـواندنـد. ا'رانى هاى امـروزى ن�ــز وقـتى در زمـان هاشم خــان صـدراعظم, و دوران
شـاهى رضـا شـاه مى خـواســتند نام «فـارس» را به «ا'ران» مـ�ـدل سـازند, بـا توجـه به حق تار'خى كـه سـر زمــ�ن افـغـانسـتـان
امـروزى بر ا'ن نام داشت, چرا كـه آر'انـا و ا'ران هم رد'E هم اند, از دولت افـغـانسـتـان رسـمـاً اجـازه خـواست تا ا'ن نام را
كـه ب�شـتـر متـعلق به افـغانسـتـان بود , بجـاى «فارس» بر كـشـور خود بگذارند, و كـاب�نه4 هاشم خـان, با پشت پا زدن به همـه4
گذشته4 با افـتخار ا'ن نام , همه داشته  هاى فرهنگ ملـى را دو دسته به «فارس» بخش�د !  اسناد تقـاضاى رضا شاه و پاسخ
هاشم خـان حتـماً در آرشـ�E وزارت خارجـه در كـابل موجـود است. چنان دشمنى در حـق نام تار'خى كشـور ما , فـارس�ـان را
جــرئت بـخــشــ�ـــد تا نام تار'خـى و پر افــتــخـــار دوره4  باشكوه اســـالمى مــان 'عـنى «خــراســان» را نـ�ــز بر 'ك وال'ـت خــو'ش
بگذارند. در نـتـ�ــجـه4 چنـان ظلم صـر'ـح بر داشـتــه ها و مــانده هاى شكوهمنـد علمى و فــرهنگى و تار'خـى آر'انا و خـراســان,
امروز مى ب�ن�م كه ا'رانى ها از بوعلى س�نا تا الب�رونى, از مـوالنا جالل الد'ن بلخى تا فارابى و همه اكابر علم و دانش ما را
«ا'رانى» مى خـوانند, شاهنامـه4 فردوسى بزرگ را كـه اكثـر اندر باب مردمـان كابل و زابل و بدخـشان و سـ�ستـان و هرى و
سـا'ر بالد افغـانستـان امروزى و حـوادثى است كـه كه در همـ�ن مرز و بوم اتفـاق افـتاده, و در واقع شـجره4 نامـه4 افتـخار آفـر'ن
مردمـان اص�ل آر'انا و خراسان است - با گـذاشتن نام زابل و س�ـستان و غ�ـره بر مناطقى در آن كشور, به سر زمـ�ن امروزى
ا'ران مربوط ساخته اند, و مارا آقاى نورى و امثالش از بكار گ�رى زبان آن بزرگان مان ن�ز به س�اق هاشم خانى هوشدار و

زنهار داده  و با رك�ك تر'ن دشنام ها و سخت تر'ن اتهامات جلو م�گ�رند!
نت�جه4 ا'ن از خود كشى همان است كه امروز محصل ب�چاره4 افغان وقتى در اروپا و امر'كا و سا'ر كشور ها به كتابخانه
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هاى دانشگاه هـا و 'ا هر كـتـابخـانه اى مـراجـعــه مـ�كنند تا در ذ'ل عنـوان «افـغـانسـتـان» مـفـاخـر علمـى و ادبى كـشـور خـود را
ب�ابد, ناام�د م�شـود, چرا كه نام هاى مبارك و آثار متبرك آن بزرگان ما همه در ز'ر عنوان «ا'ران» در قفـسه ها جا گرفته

است !!! ه�هات !
در اخـ�ر خـدمت ا'ن همـوطن مـتعـرض به حـ�ـث�ت هفـتـه نامـه4 ام�ـد وارد كننده4 ناصـواب تر'ن اتهـامـات بر ا'ن هفـته نامـه و در
واقع تمـام نو'سندگـان ارجـمند و دانشمـند آن , جسـارتاً عـرض م�ـكنم كه بلـى ! م�ـشـود كه اتبـاع ازبكسـتـان و تاج�ـكستـان و
تركمنستان و قرغزسـتان و ... را ازبكستانى , تاج�كستانى , تركمنستانى  و قرغـزستانى  و ... خواند, چنانكه آنان بهم�ن
نهج همـد'گر را مى شناسند و جهـان�ان و بـو'ژه فارسى زبانانِ گـ�تى آنان را چن�ن مـ�خـوانند ! و اگر شـخص 'ا اشخـاصى از

م�هن ما خواست «افغانستانى» بگو'د ه�چ گونه جرمى را مرتكب نشده و نمى شود.
ا'نكه جـناب ولى احـمــد نورى از بابت كلـمـات ناشــا'ست , اتهــامـات بى بنـ�ـاد و دشنام ها و فــحش هاى نارواى خــو'ش از
عموم نشرات و از جـمله ا'ن هفته نامه عذر خواهى مى كنـند 'ا نه , مربوط به شهامت و جرئت و شخـص�ت  خود شان است.

ختم
 م۲۰۰۴ مى ۲۱ورج�ن�ا - الكسندر'ه 




