
پارسولى احمد نورى

�ِ تكرارىِ شخصى بنام پروز كابلى�اراج

� و اكاذب)۱(چندى قبل در وِبسات آراى �  در صفـحه3 انترنت  به نوشـته3 بى سرو پاى بر خـوردم كه همه اراجـ
و تكرار مكرراتِ هَمان جفنگ گفتن هاى شمارى از (افغانستانى) هاست.

ان نوشــتــه به انـدازه اى مــغـرضــانـه و دور از عــفت قلم  است كــه به فــحــواى اـنكه « جــواب ...  باشــد خــمــوشى»
نبـاســتى به آن پاسُخ داد ;  ولى از ب�ـم آنكه چن�ن نوشــتـه هاى فـتنه انـگ�ـز اذهانِ جـوانانِ مــا را به ب�ـراهه نكـشـد,  به

حكم اجبار,  باد ال اقل بر چند نكته3 آن انگشت گذاشت و روشنى انداخت.
پ�ش از انكه به تفص�ل ان نِكات بپردازم باد به عرض برسانـم  كه  وقتى من ان نوشته3 دور از همه آداب واخالق

) مجلـه3  وزـن درد دل۶۱را خواندم به فـكر ب�تى كه  نوـسنده3 دانشمند جناب آقـاى سراج الـدن وهاج در شـماره3 (
) نوشته اند , افتادم  :۲۰۰۵افغان (جون 

اى صاحبِ  فـضاــل , در ان غـرـبـه منزل
داكتر شدن چه آسان , آدم شدن چه مشكل
همچن�ن م�خواهم نخست  دو موضوع  را با نوسنده3 ان اكاذب  مطرح نمام.

اشان مقاله3  به اصطالح (قلبِ واقع�تهاى تارخى و هوتِ ملى) خود را با ان دو ب�ت شروع م�كنند :
كه تقدرش به دستِ خوش بنوشتخـدا آن  ملـتى را ســرورى داد
كـه دهـقانش بـــراى  دگـران كِشتبه آن  ملت سر و كارى نـدارد

مى خواهم از ان هموطن خود بپرسم  :
 - تاجائى كـه من در مَورد اشان مـعلومات كردم از  پ�ـروان مكتب س�اسى كـمون�زم مـ�باشند و اصـالً  خدا را نمى۱ 

شناسند و از وجود آن  منكرند. پس با اظهار ان ب�ت چه م�خواهند بگوند ?
 چ�سـت ? چه ان گروه وطن فـروش (خلق و  پرچم) اصالً به ملت باور ندارند و بـه امر وملت  - مقصـد شان از ۲ 

هدات ب�گانه  و بـادار شان,  مـثل اخـوانى ها و افـراط�ون اسـالمى كـه ملت  را  رد نمـوده  و به  امتِ اسـالمى عـق�ـده
دارند, انها هم ملت  را رد كرده  و به اعضاى خانواده3 انترناس�ونال�ستى معتقد اند .

 چ�ـست ?  سـرنوشت  !!  هَمـان سـرنوشـتى كـه باد ك ملت و  ك كـشـور خـودش تعـ�ـ�ن تقدر  - مراد شـان از۳
نماد ! ان آقاان اگر به ان عق�ده  م�داشتند چرا آلـه3 دست ب�گانه شدند و تقدر و سرنوشت ملت و كشور خود

  ثور در و دوار خـانه هاى خـود را با۷را دو دسـتـه به شـوروى پـ�ـشكش كـردند. و فـرداى روز نحس كـودتـاى ننگ�ن 
�نه بندان كردند.  براى مزد معلومات به جناب محمدتكه  هاى سرخ و شعار هاى كمون�ستى و چراغ هاى جشنى آ
قـوى كـوشــان مـراجـعـه شــود. زرا وقـتـ�كـه تره كى ملعـون بر كــرسى ارگ تك�ـه زد جنـاب غـالم حـضـرت كــوشـان پدر

 چراغان كرده بود.۴بزرگوار كوشان چوچه خانه3 خود را در كارته3 
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 - ازكــارگــر و دهقــان كــه ذكــر نمــ�كنم ! باـد اشــان مــصـراع دوم اـن ب�ت را نمى نـوشـتـند و از نوشــتن آن شــرم۴ 
م�ـداشتند,  چه ان گروه  اجـ�ر خلق  و پرچم بنام كـارگر و دهقان آمـدند و قدرت س�ـاسى را ربودند و همان كـارگر
و دهقـان كـشـور را بخـاطرِ منـافع دگران قـربانى كـردند,  نان كـمى كـه داشـتنـداز آنهـا گـرفـتند, و شـعـار دادند كـه :

) گور دادند. اوالدكور) كفن و به عوض (كالى) گلوله و به عوض (دودى» ولى به عوض (دودى كالى او كور«
شـانرا به جبـهـات جنگ فـرستـادند و به  كُـشتـن دادند,  و بر زن  و دختـر شـان تجاوز كـردند و چه و چه و چه  و حـاال

ان آقا آمده است  و با كمال  دده درائى ما را از فصل برحذر م�سازد  و درسِ وصل م�دهد.
 پراگراف اول نـوشته3 شـان نه تنها مـخالفـتى ندارم بلكه با اشان همـفكر و هم۴ازن ب�ت ها كـه بگذرم با محـتواى 

 پراگراف در مَورد نـابسامانى هاى كشور هـر چه گفته اند درست گفـته اند و ان از درد۴عق�ده هم هستم , چه درن 
و احساس ن�ك شان در برابر مَ�هن نماندگى م�كند.

 نوشته3 شـان همنواى ندارم . نخست من ق�ن دارم كه ان احـصائ�ه اى۱  ص ۶ و ۵ولى با محتواى پراگراف هاى  
  مى۵م) در پراگراف  ۱۹۷۱ ش (۱۳۵۰كه در بـاره تعداد (ك مل�ـون) هالك شدگـان قحطى و خـشكسالـى سال 

نوسند , درست و دق�ق ن�ست  و حتمـاً ان اعداد  را از روى كدام نشره اى گرفته اند كه سهـو طباعتى داشته و در
)  دو صفر دگر اضافـه شده است.  ان را براى دفاع از حكومت وقت نمى نوسم چه من به۱۰۰۰۰عدد تخم�نى (

ان عقـ�ده هسـتم كه هر گـاه در كشورى ك حكومت شـاستـه, كار دان و مسـؤول وجود داشـته باشد تـل� شدن ك
نفر هم از گرسنگى و قحطى دردناك و غ�ر قابل عفو است چه رسد به صد ها و هزاران نفر. ولى چگونه م�توان  ان
چن�ن ك عدد بزرگ را آنهم در باره3  كـشورى گفت كه هنوز در آن احـصائ�ه و به گفـته3 شما آمـارى وجود نداشت و
هنوز هم ندارد. اگر از جناب داكـتر صاحب پروز كابلى بـپرس�م كه  سـال تولد تان كدام است به ق�ن كه نمـ�دانند
( از روز و ماه آن م�گذرم) مخصوصاً در زمانى ان  فاجعه رخ داد كه چپى هاى افغانستان (كه شما باش�د)منسجم
شده بودند و از فرصت استفاده م�كردند براى بدنام ساختن  و پُنـدادنِ  وقاع,  جهت مسموم ساختن اذهان عامه در
برابر حكومت.  درنباره اجاب نوشتن ك مقاله3 جامع و مفصل را م�كند كه ام�دوارم در آنده خدمت خوانندگان
و جناب پروـز كـابلى تقــدم دارم , ولى فـعــال مـ�ـخــواهم  مـعلومــات مـخـتــصـرى  را به دســتـرس جناب پروز كــابلى و

خوانندگان ان نوشته بگذارم.
- درن سال,  صـدراعظم افغانسـتان جناب داكتر عـبدالظاهر خان بود كـه فرزند مردم و از والت لغـمان افغانسـتان۱

بودند  نه سـردار , نه  مـحـمـد زاى و نه از اهل ب�ت خـانواده3 سلطنتى. و همـچنان اكـثـر وزراى حكومت او  فـرزندان
مردم  و غ�رِ خاندان سلطنتى بودند, كه تعدادى از آنها از  طبقاتِ ب�چاره ترنِ مردم جامعه3 ما برخاسته بودند.

- ان فاجعـه3 ملى در افغانستـان تنها به مناسبت خشكسالى نـبود,  بلكه بر اثر قحط سالىِ ن�ز بـود كه به  نسبت ك۲
ش در مـزارع گندمِ مناطقى از شـمال و شـمال غـربى افـغانسـتان (غـور,۱۳۵۰ ظهور كـرده بود. در سال آفت طب�عى 

هرات, بادغـ�س, م�ـمنه و بعضى از مـناطق بام�ـان) عل� وحشى سـمى (چرمك) در مـزارع گندم روئ�ده بود,  وقـتى
گندم  درو  و  آرد گــردد,  دانـه هاى  عل� چرمك نـ�ـز بـا  آرد  مـخـلوط گــردد كــه مـردم ان مـناطق از خــوردن نان

)Cirrhose du foieخشك  و دگر غـذا هاى كه با آرد تهـ�ه مى شـد, دچار مرض تَشمُـعِ كـبد «سـ�روز جگر» ( 
مى شدند و اگثراً  تل� مى گرددند.  با وجود تالش ها و فعال�ت هاى دوامدارِ ه�أت هاى طبـى وزارت صحت
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عامــه ماه  ها سپرى گردد و  علت العلل ان مرضى بدست ن�امد تا كه از سازمان صحى جهان طالب كمك عاجل
 داخلى, باالخره  دل�ل ان فاجعهمتخصص�ن و معاونت كمكشدند و بعد از رس�دن ه�ئت هاى طبى آن سازمان با 

� گردد. و فورا گندم كافى از تحولخانه هاى كابل  بـه صوب ان  والات,  زر سر پرستى دو نفر وزركش
 عبدالستار  س�رت و داكتر عبدالوك�ل آغاز گردد. ولى البته و با درد و تأس� كه تلفات از هزارانهر كمشاور 

نفر تجاوز نموده بود.
  م�فرماند كه در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه , دستها و پاهاى مردم را مى بستند و زبانهاى شان۶و در پراگراف 

را مى بردند و داشتن ماش�ن تاپ براى نوشتن م�توانست دل�لى براى زندان رفتن شخص باشد.
� و اكـاذب  رد نشـود من وجـدان خـود را نا راحـت احـسـاس خواهـم كـرد. چه من  كـه فـرزند كى از�اگـر ان اراجـ
مــخــالفــ�ن ان حـكرمت بودم و پدر مـن به جــرم  طرفــدارى از اعل�ــحــضــرت امــان اللـه خــان غـازى و مــوافـق نبــودن با
س�ـاست هاى حكومت , سالهـا در زندان سردارمحـمد هاشم خان با سـرنوشتش دست و پنجه نـرم م�كرد , دست ها و
پاهاى مرا كـسى نبسـته بود  و زبان مرا كـسى نبرده بود. و راسـتى هر چه از زبانم پوره بود از اظهارش هـ�چگاه درغ
نكرده ام, و سـالـهـاى مـتـمـادى مــاشـ�ن تاپى هم در خــانه داشـتـه ام و ه�چ كــسى مـرا به جـرم داشـتـن آن زندانى نكرده
است. بلى من بجواب جناب كوشان نوشته بودم كه نباد بدون دل�ل  به كسى تاخت  ولو كه آن كس سردار محمد

هاشم خان باشد. و حاال كه جناب پروز كابلى بوكالت جناب قوى كوشان بر خاسته و بصورت سوال�ه م�نوسند كه
شاد بنظر من (ولى نورى) تاختن بدون دل�ل به سرورى جالد  و حف�ظ الله ام�ن جنات كار هم مردود باشد ? بلى

همـوطن گـرامى مردود است و خـواهد بود حـتى اگـر كسى بـدون دل�ل به پ�ـشواان شـمـا (ببرك كـامل وطن فـروش)
و( نج�ب الله جنات كار) هم  بتازد موافق نخواهم بود!!

جناب پروز كابلى در صفـحه3 دوم مقاله3 خود, دُر فـشانى كرده و از افغانستـان «كشور كث�ر الـمل�ت» سخن م�گوند.
توجه اشان را به شرح آتى جلب م�كنم :

) فرانسوى ا «ن�شنال�تى» انگل�سى است كه از نگاه حقوق اساسىNationalitéكلمه3 «مل�ت» ترجمه3 تحت الفظ (
عـبــارت از ارتبـاط حـقــوقى فـرد با تشـك�ـالت  دولت است كــه در اصطالحِ تابعــ�ت افـاده مى شـود. هَـمـان قـســمى كـه

ا ن�ـشنل به انگل�سى بر خـاستـه  و ن�شنل از كلـمهNational ) 3«ن�شنال�تى» از ( (Nationشن» ;  به همان�ا «ن (
نحـوه « مل�ت» مــأخـوذ از ملى مـ�ـبـاشـد  و «ملى» مـأخـوذ از «مـلت». عنى از لغت «ملت» بـا اضـافـه3 (ى) نسـبت ,
صـفت «ملى» را ساخـتـه اند, كه با چسـپاندن (ت) در آخـر آن , اسم مـصدر و ا اسم مـعناى «مل�ت» بدست آمـده.
پس «مل�ت» به تشـدد حـرف سوم فـقط و فقط مـعناى «انتـساب  بـه ملت» را م�ـدهد و بس. چنانكه وقـتى از مل�ت
ما بپرسند ; گوئ�م «افغان». هر معناى دگرى كـه از كلمه3 «مل�ت» گرفته شود , غلط است و غلط محض است و به
اصطالح ارانى « اَ لَــكى» م�ـباشد, كه جداً باد از اسـتعمالش خود دارى گـردد. بلى همان طورى كه در افغـانستان
فــقط ك «ملـت» وجــود دارد, انتــســاب «مل�ت» در مــعناى كــه داكــتــر پروز كــابلـى , بكار برده , اصطـالح غلط و
ناصـائبى است, كـه از زمـان «لـ�ـنن» به بعـد در قـامـوس كـمون�ـزم, در عـوض «قـوم» راه افـتـه و كمـون�ـسـتـانِ بگ�ل

هنوز هم آنرا بكار مى برند.
چنانكـه گـفــتـه شــد, كلمــه3 «مل�ـت» مـأخــوذ از «ملت» است و چون « مـلت» مـتــشكل از تمــام اقــوام ك مـحــدوده3 

س�اسى- جغراف�ائى م�باشد, پس اطالق «مل�ت» در عوض «قوم» از ب�خ و رشه غلط است.
جناب پروز كابلى در پراگراف بعدى ِهم�ن صفحه بى باكانه ادعا م�كنند كه حكومت هاى افغانستان با استفاده از
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�ر دهند و خداى نخواسته هوت قومى و تبارى ِهموطنان هزاره3 خود�زور سعى كرده اند هوت اقوام مختل� آنرا تع
�ـر داده و آنها را (پـشتـون) بسازند. جناب پروـز كابلى(افـغان) نوشـته انـد , ولى من ان بد را نمى كنم�را جـبراً تغـ
كـه (پشـتـون) و (افـغان) را باهـم خلط نمـام.  چه (افـغـان) ب�ـشتـر از دو صـد سـال است كـه مل�ت باشندگـان كـشـور

عزز ما افغانستان است, از هر تبارى كه باشند و به هر قومى كه ارتباط داشته باشند. ولى (پشتون) هوت قومى
كى از اقوام بزرگ كـشور مـاست كه خود آنهـا از صد ها قبـ�له3  مختـل� تشك�ل شده اند ولى همـه به حكم قانون  و
به حكم تارخ س�ـاسى ما(افغـان) اند , همچنان كه اقوام بزرگ هـزاره و تاجك افغانستـان از قبال مـختل� تشك�ل
شده اند و به حكم قانون و به حكم تارخ همه  (افغان) استند,  نه من حق دارم و نه آقاى پروز كابلى و نه دگران
كـه مل�ت (افغـان) را از همـوطنان پشتـون , هزاره , تاجك , امـاق , بلوچ و نورستـانى و ا سـادات كه از نژاد عـرب
�م. اـن حق را ن�ـاكـان مـا و قوانـ�ن اسـاسى مـا به همـه باشندگـان كـشـور مـا داده اندكـه جنابمـ�ـبـاشند,   سلب نمـا

پروز كابلى و محمد قوى كوشان و دگر همفكران شان صالح�ت سلب آنرا ندارند.
در هم�ن جا اشان بس�ار بى باكانه و ابلهانه به زعما و شخص�ت هاى ملى و تارخى كشور ما تاخته اند و از داستان
هاى پر مـالل و مـخصـوصـاً از حكومت هاى خـفـقان آور سـخن مى زنند, و حـتى تارخ كـشـور مـا را به استـهـزاء گـرفتـه
اند, بدون انكه لحظـه اى  به روز هاى س�ـاه و خـشونت بار رژم هـاى خائن و دست نشـانده3 شـوروى (خلق و پرچم)

 تأمل كنند و بر قتل ها و كـشتارفجـ�عانه3  هزاران هموطن مـا توجه نماند و از خـفقان۱۹۹۲ و ۱۹۷۸ب�ن سال هاى 
آن دوره كــه در تارخ كــشــور مــا ســابقــه نداشــتــه است حــرفـى بر زبان ب�ــاورند. چـن�ن است منطـق و انصــاف دست

پروردگان و از دن�ا بى خبران !!
در هم�ن صفحه3 دوم در سه پراگراف اخ�ـر , جناب پروز كابلى مى نوسند :  «بگذارد كه مردم حرف شان را آزاد
بزنند و هوت اصلى خـود را باز ابند و هوت خود را به دلخـواه خود انتخـاب كنند» ( اگر ان تجزه طـلبى ن�ست,

پس چ�ست ???), اشان ضمن انكه  هوت ملى (افغان) را براى اقوام غ�ر پشتون افغانستان رد م�كنند,  بس�ار
زبونانه و دور از شرف نوشتن بر ان نگارنده تاخته اند و نه تنها مرا به عناد  با  زبان زباى فارسى متهم ساخته اند

بلكه به تفرقه افگنى ب�ن اقوام كشور هم متهم نموده اند.
اشــان مى نوســد كـه گــوا انجــانب با زبان پارسى عـناد دارم و در ب�ن زبان (فــارسى - درى  و  تاجــ�كى)  تفـرقــه
اجاد م�كنم  و ساختن دكشنرى (درى - فارسى) را كه من روى دست گرفته ام به باد انتقاد و تمسخر گرفته است.

بجواب او باد نوشت كه آا ان باداران ارانى او ن�ستند كه با تبدل كردن كلمات :
)تشكر  به  مِـرسى  «فـرانسوى» ) - ( چراغ  به  المپ  «فرانسوى» ) - ( مـوضوع  به  سـوژه  «فرانسـوى»(

) -درخـشـان  به  بـرل�ـان «الت�ن») - (پوقـانه  به  بـالون «فـرانسـوى» ) -( پرده  به  اِكـران «فــرانسـوى» ( 
 آنهمپ�اله به  است�كان «روسى») - ( پُلى  به  ب�كاربنات «فرانسوى» (تزئ�نات به موبلمان «فرانسوى») - (

غلط چه اسـتـ�كان در روسى بـه نعلبكى ا بشـقـاب زر پ�ـاله گـوند نه بـه پ�ـاله و گـ�ـالس) و صـد هاى دگر , با زبان
فارسى دشمنى مى ورزند???

 جرده3 وزن و مـلى(مردم۹  ص ۸۵در مـقاله3 من تحت عنـوان (استـعمـال نام افـغانسـتانـى جرم است) كـه در شمـاره3  
افغانستان) به پاسُخ جناب محمد قوى كوشان نشر شده است ,  جناب كوشان  را مخاطب ساخته ام  و خواهش و

تـمـنى نمـوده ام  كه خود شان  و هـمـفـكـران  و هـمـقـلـمان شان از دشمنى با كلمه3 (افغان) بگذرند و استعمال نـام
(افغانستانى)  را براى هوت ملى باشندگان (ملت) افغانستان ترك كنند چه ان كار شان سبب تفرقه , دورى و
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دوى و اختالف ب�ن اقوام عزز افغانستان خواهد شد و خداى نخواسته روزى سبب بر خورد هاى مسلحانه و جنگ
ها و خونرزى هاى جبران ناپذر خواهد شد  و ان هموطنان مسؤول�ت  آنرا شدداً بر دوش خواهند داشت. جناب

پروز كـابلى به وكالت جناب كـوشان برخـاستـه و در جاى از نـوشتـه اش , برعكس مرا مـتهم به ان كـار عنى تفـرقه
افگنى مى سـازد  و الـتـجـاى مـرا منطق منحـرف مـ�ـخـواند و مـردم را  اغـوا  مـ�كند و مـ�ـگود .« آقـاى نورى با ذكـر و
� هاى (چو افغـان نبـاشد تـنِ من مبـاد) جـز احسـاسـات واهى ماحـصل دگر نخـواهد داشت ,تكرار اكـاذب و تحـر

مگذارد با همچو منطق هاى منحرف جنگ هاى اقوام دامن زده شود.»
وا عـجـبـا !! ان را گـوند (بگـ�ـرش كـه نگ�ـرت «نگ�ـردت») ; بلى ( هم دزد مـ�گـود خـدا و هم كـاروان), من چه

نوشته ام و چه گفته ام و ان آقا چه مى نوسد  و چه مى گود ?  من چه م�گوم و دنبوره ام چه م�گود ???
) جرده3  وزن مـردم افغانستـان , و ا در وب سات افغـان جرمن۸۵خواننده3 عـزز شما خـود نوشته3 مرا در شـماره (

در بخش تحل�ل ها و مـقـاالت  بخـوان�د كـه با» http://ago-data.de/noori_afghan.pdf  «آنالن  در انترنت
چه احـــتــرام و مـــراعــات  عـــفت قلم رقـم شــده است و نـوشــتـــه3 ان ارجــمـند را هم در  در بخـش ســ�ـــاسى وب ســـات

) بخوان�د و بب�ن�د كه با چه بد زبانى , با چه زبونى وhttp://ariaye.com/dari2/siasi/pkabuli.htmlآراى(
دور از عفت قلم نوشته شده است.

در جاى دگرى ان آقا از طرق  ك ب�ت حافظ ,  بمن  خطاب م�كند :
)۲(   عِرض خود مى برى و زحمتِ ما م�دارى  اى مگس عرصه3 س�مرغ  نه جوالنگهِ  تُست

جواب اورا  حضرت ب�دل م�گود :
پـروازِ جنـون كـرده  بـه بالِ مگسى چندان عالمِ پوچ�ست و هم�ن ه�چ كسى چند

اكـاش ان جنـاب به بـال خـــود پـرواز مـــ�ـكرد نه بـه بال مگـس, چه ان جـناب و هـمـــفـكران او ان ســــخنـان را براى
ارضـاى خــاطر دشـمنـان افـغـانســتـان كــه همـسـاـه هاى طمـاع مــا هسـتند,  مــ�گوند و مـى نوسند و به بال آنهــا پرواز
مـ�كنند,  ولى فـراموش كـرده اند كـه تارخ پر افـتـخار كـشـور ما در دوره هاى مـخـتل�,  مـردم ما نـشان داده است كـه
عنقا وار ان  مگس هـاى تجاوز گر را از كـشور خود  رانده  و نابود كـرده اند و ان شاء الله ان مردمـان خوار و زبون
را هم كــه بـه پاى ب�گانـه راه مــ�ــروند و به بـال ب�گانه مـگس وار پرواز مــ�كـنند, ناكــام خــواهـند ســاخت و نخـــواهند

گذاشت كه به اهداف پل�د شان برسند.
*********************************

توض�حات :
) امـ�ـدوارم كـه مـسـئـول�ن صـفـحـه3 آراى اگـر خـواسـته بـاشند در قـسـمت تحكم وحـدت ملى افـغـانسـتـان و نزدك سـاخـتن۱(

باشندگـان ان كـشـور  سهـم  بگ�رنـد و خدمت نمـاند  بـاد از انتشـار همـچـو نظرات و  مـضـام�ن تـفرقـه انگ�ـز ,  زهر آگـ�ن ,
تحق�ر آم�ز و خشونبار بپره�زند.

) من قـ�ن ندارم كه جناب پـروز كابلى حـ�ن نوشـتنِ(عرض خـود مى برى و زحمت مـا مـ�دارى), آنرا درست خـوانده  مى۲(
توانسـتند  و مـعنى اصل�ش را مـ�ـدانسـتند. حـدس من ب�ـشـتـر بر ان است كـه اشـان كلمـه3 «عـرض» را بمـانند اكـثـرت مطلق
مـردم به عـ�نِ مفـتـوح مى خـوانده اند, كـه مـصراع را بى مـعنى مى سـازد. امـا «عـرض» در انجـا ع�نِ مكـسور مى خـواهد كـه در

معناى «آبرو» باشد.
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