
پارسولى احمد نورى

»اعالم�ه� پارس«

چـو افـغـان نـباشـد تـنِ مــن مــبـاد !

  صفحه�  هشتم, هموطنى بنام آقاى عبداله «رها» از سانفرانس�سكو تبصره اى در باره�۶۳۲در هفته نامه�  ام�د شماره 
(تبصره بر اعالم�ه� صادره� و نام ان نوشته را نوشته اندمقاله�  من تحت عنوان (استعمال نام «افغانستانى» جرم است) 

 گذاشته اند. من تبصره� شان را بدو بخش تقـس�م مى كنم. كى بخش مـفـاهـ�مى كه خارج از موضوع اند  وپارس)
دگـر بخش مـفاه�مى كـه نه بر احـت�اج مبرم نزدكى اقـوام افـغانستان و ارزشهاى وحدت ملى  مـا استوار است , و نه

بر اساسات علمى و زبانشناسى. نوسنده� محترم بر هر دو از درِ جفا پ�ش آمده اند.
الS  : اظهارات خارج موضوع :

- در پراگراف دوم  تبصره بر اعالم�ه� پارس نوشته شـده: « موضوع چ�ست ? ماجرا ازن قرار است كه چرا برخى۱
كسان در نوشته ها و ا گفتارخود بجاى كلمه� (افغانى),(افغانستانى) مى نوسند, و چرا بجاى كلمات معمول درى

و عربى , كلمات فارسى ارانى را بكار مى بندند» !
شما به نوشته� من مراجعه كن�د, من ننوشته ام چرا بجاى كلمه� «افغانى»,«افغانستانى» م�نوسند.........

چه من خوب م�دانم كه كلمـه� (افغانى) نام واحدپول و پ�سه� افغانستـان است نه نام تبعه� آن. پس شما در تدون ان
جواب باز هم ناخود آگاه تحت تأث�ر دوستان غ�ر افغـان تان رفـتـه اـد ,  چه تنها و تنها آنهاندكه بـه تبعه� (افغان),

(افغانى) م�گوند.
- در پـراگـراف (ج) نوشـته اد :«از نگاه  تارخى : نام «افغانسـتان» براى بار نخست در اوال قرن نزدهم بكار۲

م در مـعاهده� ب�ن۱۸۰۱رفت. آقاى فرهنگ مى نوسد : (كلمه� افغـانستان بعنوان نام رسمى كشور بار اول  در سال 
انگلستان و اران ....  بكار رفته است).

از فحواى ان نوشته� تان معلـوم مى شود كه شما ن�ـز مثل آقاى لـط�S «پـدرام» نام (افغانستان) را ن�ز قبول ندارد
و آنرا به گفته� نامبرده جعلى مى پندارد.

من كه در نوشـته� خود در باره�  نام «افغانستان» , قـدامت  تارخى آن , افتخارات آن  هرگز چ�زى ننوشـته ام  و ان
موضوع مهم  را براى مقال دگر گذاشته ام.  چرا شما خارج موضوع رفته اد?  ا انكه از دل مـن آگاهـى داشته اد
و قبل ازنكه من درـن باره بنوسم , خواسـته اد جواب آنرا بنوس�د?  ان را در زبان درى خود ما (پـ�ـشگ�ـرك)

م�گوند,  نم�دانم در زبان « فارسى ناب» چه م�گوند ?
تنها هم�نقدر عرض م�كنم كه در موردِ نام كشورعزز ما (افغـانستان) هر چه گفته اد ب�جا گفته اد, ولوكه ازكتاب
آقاى فرهنگ و ب�ت عبدالله خان دوان ب�گى و ا گفته�  صابر شـاه «م�زوف»(مجذوب)كابلى استناد كرده باش�د.
ان سخن را بپذردكه نام افغانستان بخواست شما ( ولـوكــه در نوشته� تان گوا خواهان آن ن�ست�د) و امـثـال شما

تغ�ر نخواهد كـرد و انشاء اله  همنام والت (خراسان اران) نخواهد شد.
جـرم را نم�توان در انحصار ك عمل نامطـلـوب  مع�ـن مـحـدود ساخت.  قتـل ك جـرم است  و جـزاى آن در اكـثر
كشورهاى جهان اعدام است , سرقت ك قرص نان براى سدِ جـوع اطفال ك خانواده� گرسنه  ن�ز جرم است اما در
رعات آن « وكتـور ه�وگـو » نوسنده  و شاعـر مشهور فرانسه داستان ب�نواان  را نوشته است كـه كى از شـهكار

هاى ادبى اوست. لهذا جرام متـفاوت اند.  و من به گفته� « خدا ب�امُرز عبدالرحمن پژواك» عق�ده  دارم كه :
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خدنگِ چـِلـه� پكت�س�ان جـگر دوز استخبر نداشت كه افغان سِتان عدو سوز است
هـزار آئ�نه را اـن غـبـار پـوشـ�ده استسكندر است نه تنها كه زورِ ما دـده است

آقاى رها ! درست است كه نام فـارس را «رضا شاه پهلوى»در دهه� سى قرن گذشته به نام اـران تغ��رداده است ولى
فراموش نكن�د كه به ارانستان تغ��ر نـداده و حتى خود او در دوران اول سركوبى حزب توده دركى ازمصاحبه هاى
خود به روزنامه نگاران گفته بود : « كى از دالل سركوبى حزب توده ان بود كه م�خواستند اران را به ارانستان
تبدـل كنند و مـن هرگـز بـه اـن امـر حاضر نخواهـم شـد». نشود كـه شـما ن�ـز ازن گـفـتار تـوده اى ها الهام گرفته
باش�ـد...!  بب�ن�د اگـر ان(ستان)و(ستـانى) براى خود ارانى ها كـوچك شدن  و تصغ�ـر  را م�رسـانـد و براى خود
نمى پذرند  چرا آنرا براى ما توص�ه م�كنند?  و بـاز هم م�گوم (و ان نه فحش است و نه دشنام) چرا پ�روان شان

درن راه فعال�ت مى ورزند و مى خواهـند نـام كشور افغانستان را همنام (والت خراسان اران) نامند....
جناب آقاى رها! من باكشور همساـه� اران كدام خصومـتى ندارم, برعكس بس�ار دوستش هم دارم و دوستان  بس�ار
خوب ارانى هم دارم ,  به ادب�ات شان بس�ار عـالقـه دارم ,  به شعرا و  نوسندگان شان احتـرام دارم و مطالعه� اشعار
و آثـار نوسندگان  شان مورد دلچسپى من بــوده و هست ,  ولى ان باعث نمى شود كه پ�ـرو شان باشـم  و  زر تأث�ر

شان بروم.
- در پراگراف ازدهم باز هم خارج موضوع در باره�  زبان پشتو و پشتو سازى كلمات درفشانى كرده اد و اعتراض۳

داردكه چرا صادر كننده�  اعالم�ه� پارس به پشتو حرف نم�ـزنـد و ا مرحـوم سردار محمد نـعـ�ـم خان با پشتو سازى
مضامـ�ـن مكاتب ضربه� قاطعى بر پ�كر معنوى ان كشـور وارد كرد , در حال�كه خود ك كلمه پشتو بر زبان ن�اورده
بود. و ا نوشته ادكه در عهد ظاهر شاه  همه تپ  و تالش بر آن بود كه زبان پشتو جاگزن زبان فارسى شود .....
برادر عزز, درن بخش از اعتراضات , اكثر ادعـا هاى شما نادرست است. گفتنى زاد است ولى درـن مـقال بحث

در باره� ان نكات صحبت را به درازا مى كشاند و ان بحث را م�گذارم براى نوشته� دگر.
ولى نمى دانم شما از كجا مى فـهم�د كه انجـانب صادركننده� اعالم�ه� پارس به پشتو كـه  زبان مادر مـن است گپ
نمى زنـم , دوم ازكجا ان قضاوت را مـى كن�د كه سردار محمد نع�م خان ك كلمـه پشتو بر زبان ن�اورده بـود , من
كه در چندن محفل خصوصى اورا در حال سخن زدن با اعضاى فـام�ل خودم دده  و شن�ده بـودم بس�ار پشتوى عالى
سخن م�گفت. بار اول او را در فاتحه� والـده�  مرحوم جنرال عبدالله خان طوطى خ�ل ددم كه بعد از فاتحه در مسجد
براى صرف نان چاشت  (ا باصطالح فارسى«نـاب» نـهار) با همه� ما به قلـعه� جنرال عـبدالله خان در(ده دانـا) آمـد
و در تمام مـدت صرف نان با همه اهل مجلس به پشتو گپ م�زد. انكه در وقت كار ادارى و تـماسها با مـردم كابل

كه زادتر درى زبان بودند پشتو نمى گـفت ,  م�تواند ك نـقطه� مثبت او باشد.
ب  :  در پراگراف دوم نـوشـته اد : « از نگاه حقوق جزا جرام به سه  دسته تقس�م مى شوند ............

- در باره� جرم:  مـن كلمه� جـرم را به گفتـه� شمـا بح�ث ك قـاضى مقـ�ـم پارس و ا ك حـارنوال به مفـهوم حقـوقى۱
آن  مطرح نكرده ام و فـكر مـ�كنم بسـ�ـار اعـمـالى وجـود دارندكـه با وجـودكـه در مـتـون قـانون جـزا دسـتـه بندى نشـده
باشند , مـ�تـوان آنها را جـرم دانست. ك مثـال بس�ـار ساده :  شـما با مـوتر تان چراغ سرخ ترافـ�كى را مراعـات  نمى

كن�د, ان عمل شما ك جرم است ولـوكه در دسته بندى جنات , جنحه و قباحتِ شما شامل نباشد.
از من پرس�ده اد كه نوع�ت ان جرم چ�ست ?  بجواب تان عرض م�ـشود كه اگر من در مسند قضا نشسته باشم آنرا
در رسته� (قباحت)شامل خواهم كرد, چه واقعاً استعمال نام (افغانستانى)براى (افغان)قب�ح است و باد مطابق آن
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براى مرتكب آن جزا تع��ن گردد.
 - در باره�  عـفت قلم: شما نوشته ادكه «قلم بذات خـود قدس�ت دارد و خداوند تبارك و تعالى بدان سوگند اد۲

كرده است ........» الـبـتـه عـفت قـلـم بـاـد رعـات شود  و قـدس�ت قـلـم سـوء تـعـبـ�ر نگردد.
بب�ن�د بر موضوع عفت قلم م�توان�م بحث كن�م ولى خواهش م�كنم از قدس�ت قلم بگذرـد  چه با هم�ن قلم بـوده كه

حكم اعدام هزاران  هموطن ب�گناه ما از طرف زعماى كمون�ست افغان صادر شده  است.
 و حوصلهخواسته باش�دسوگند خوردن خداوند به قلم بحثى است جدا كـه از حوصله� ان نوشته خارج است ولى اگر 

و بزرگوارى شن�دن آنرا داشته باش�د مى توان�م بـرآن هم بحث نما�م, خداوند  به انج�ـر, زـتـون  و آفتاب هم قـسم
خورده است , ا ما نمى توان�م هر چه انج�ر است و زتون  تاج سر خود سازم و هر چه آفتاب است بپرست�م.

بنظر انجانب من عفت قلم را ندرده ام و سخنان�كه گفته ام , «بـد و ب�راه» نبوده  و صرف حق�قت است و شن�دن
(كو آنچنان كس�كه نرنجد زحرف راست..  چنانچه شاعر گرانماه� اران م�گود تـلخ  و  رنجاننده است حق�قت  هم�ش

م�فرمائ�د :  «و مـا بـاـد چـه در گـفـتار و چـه در نوشـتـه هاى خوش عـفت قـلـم را از ـاد نـبـرـــم.»
جناب آقاى  رها !  لـطـفاً شما هم حـق�قت  را بگو�د و بنوس�ـد كه مقصد تان از قدس�ت, قدس�ت قلم نه بلكه فقط
مى خواه�د بر لـب اهـل قـلـم مـهـر خموشى زن�ـد. اما غـافـل از آن�ـدكـه درآن وقت صداى آنها بلند ترخواهـد شـد.

«پ�ش جانانه� شان پنبه دانه و پندانه ك�ست».مثلى كه جناب رها, ب�ن آله� گفتار و آله� نوشتار, فرقى قال ن�ستند و 
آلـه� گـفتار عبارت از جهاز مغلـقى است كه از شش ها شروع شده ,  به حلـقوم و حنجره  و كُچكك و زبان و دهـان و
لبان ختم م�شود. انكه  زبان (زبان گوشى) را در عرف مـا آله� گـفتار و گوندگى م�دانند , بنا بر اهم�ت آن در ب�ن

تمام ان اجزاى دستگاه گوندگ�ست.
شاد مراد جناب رها از «عفت قلم در گفتار» همانا «عفت زبان و كالم» است .«المعنى فى البطن شاعر»

شما م�نوس�د: « آا كسى كه (افغـانستانى) بگـوـد مستوجب ان همه بـدگـوى  و فحش و دشنام ها است ?  و ا
كس�كه كلمات ناب فارسى را بكار برد باد به ارتكاب خ�انت متهم شود ?»

جناب دانشمند گرامى,  مـن بخاطر اسـتعمال نام (افغانستانى)كـسى را فحش و دشنام نداده ام, من همـوطـن كابلى
شما هستم و م�دانم كه فحش و دشنام چ�ـست ?  ولى مذمت كـرده ام  و كسانى را كه   منـدرجات و نـصوص قانـون
اساسى ما را كـه وثـ�ـقـه� مـلـى كشور ماست , به بازى بگ�رند و بآن بى احـترامى كنند مستوجب بدگوى و حتى جزا

م�دانم !
 . شما اگر از ك  شاگرد  زبانشناسىفارسى كه شما م�فرمائ�د هـم گفتنى دارمولى در مورد بكار بُرد كلمات «ناب» 

خاصتاً  زبان شناسى اجتـماعـى سوال كن�د به شما خواهد گفت كه زبان  قـبل از همه  و در اول  وهـلـه,  وس�له� افهام
و به زبانى بنوس�م كه جامعه و هموطنان ما بدانندو تفه�م ب�ن مردمـان ك جامعه است. پس باد به زبانى گپ بزن�م 

و بفـهمند و با اسـتعـمال كلمـات آن زبان,  افـهام و تـفـهـ�م صـورت گرفـته بـتواند و نه عكس آن. اگـر من مثـال هائى
ازن كلمات را درن جا بـ�اورم كه در وطن ما و نزد اكثـرت عظ�م مردم ما قابل فـهم ن�ـستند مثنوى هفتـاد من كاغذ

مى شود , پس صرف چند تا از آن كلمات  را درنجا  منح�ث مشت نمونـهُ خروار مـى آورم :
- جنـده (جـهنده)  ما به تـوغ  ا بـ�ـرق  زارت  و قـبــور و ا به «ژنـده» م�گوئ�م و در فـارسى «ناب» به (فاحـشه)

م�گوند.
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- مسكه :  ما بخوراكى م�گوئـ�ـم كه با نـان و مـربـا در چاى صبح تان نوش جان م�كن�د ولـى درفارسى «ناب»  بآن
(كــره) مى گوند و (كــره) نزد ما درى  زبانان معنى دگر دارد كه عبارت از « زور دست زن » است

- ما چوكى م�گوئ�ـم (ولـو كه رـشـه�  هندى دارد) و در فارسى «ناب» (صندلى) م�گوند كه صندلى در زبان درى
ما  معنى دگر دارد كه حـتماً شما در افغـانستان صندلى داشـته اـد و در سرِ آن «كچـرى قروت» هم نوش جان كرده

اد.در اران «صندلى» مارا «كرسى» مى نامند.
- ما غُسل م�گو�م و در فارسى «ناب» (آب تنى) م�گوند.

- ما خِشت م�گو�م و در فارسى «ناب» ( آجر) م�گوند, آجر پخته و آجر خام
- ما حمل و ثور مى گوئ�م و در فارسى «ناب» فروردن و اردبهشت مى گوند. قابل تـذكر است كه در زمان شاه

اران مرحوم مصدق صدراعظم اران ماه هاى سال شمسى را بنام هاى حمل , ثور و غ�ره بكار مى بُرد.
- ما روى پاك مى گو�م و در فـارسى «ناب» (آبچ�ـن ا حولـه) م�گوند. كـه كى ازن كلمات  و صد هاى دگر
آنرا مـردم ما نمى فـهـمند. اـن ن�ـست كه « استعمال ان كلمـات به ذوق ولـى نورى برابـر است  ا ن�ست» ,  مردم

شما ان كلمات را نمى دانند , چرا ان نزاكت و واقع�ت را درك نمى كن�د ?
ان ادعـاى شما مرا بدان  واداشت كـه بـه تألـ�S دكـشنرى زبان (درى- فـارسى)  و (فارسى - درى) آغـاز نمام و
همـ�ـن حاال با كـار دو مـاهـه�  شبانـه روزى بـه هشت صـد و هـفـتاد كلمه ـا بـه اصطالح فـارسى«نـاب» شما (واژه)

رس�ده ام .
در اخ�ر اجـازه بده�د به همان احساس و نحوكه شـما ـق�ناً وطـن و ماواى آباى خود تانرا دوست دارد كـه عبارت
از هم�ن وطن مألوف و مشترك ما و شما افغانستان است, اظهار بدارم كه  منظورم از نوشتن ان مقال تشنج افگنى

نه بلكه تشنج زداى است.
ان از مكلـف�ت ها و وظـاS ملى و معنوى نوسندگان و چ�ز فهمان فعال داخل وخارج كشور است كه  پس ازن ,
اـن كشور بخون آغشتـه را كه انك  مى خواهد از حالت احتضار برآـد و ام�د كه  از شـرِ همساـه هاى طماع ن�ز به

امن باشد , دست بدست هم داده از تفرقه افگنى و تحرك به تجزه اجتناب ورزم.
من در جواب نوشتن تنبلـم , از هم�ن سبب پاسخ نوشـته� شما دــر تـر رس�د , جواب نوشته� جناب آقاى كوشان را هم

عنقرب خواهم نوشت.  با عرض احترام                                                          ولى احمد نورى
(*) «چو افغان نباشد تنِ من مباد» اصل آن  از فردوسى و چن�ن است :

درــن كوه  و  بـرزن  چو كتن مباد«چو اران  نـباشـد تـنِ من مـبـاد»
مـبـادا كـه كشور بـه دشـمـن دهـ�ــم همه سر به  سر تـن بكـشتن دهـ�ــم

ولى  شاعر حماسه سراى افغانستان «مرحـوم محمد ونس ع�نى» از روى احساس وطن پرستى و از درد فراق م�هن , با اجازه
از روان پاك فـردوسى كلمه� (اـران) را به (افغان) تـغـ�ـ�ر داده است  البـته «اـران» فـردوسى مراد از «خراسان» است كه

پ�ش كسوت افغانستان امروزى بوده و والت خراسان اران امروزه را هم در بر مى گرفته
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