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 م2004سپتمبر 22

         
 ! محترم قوى کوشان 

که موضوع  ٬سمیخواهم به ارتباط و ادامۀ موضوع استعمال کلمۀ "افغانستانى" به عوض اسم "افغان" به شما بنویم

بت یران و مصیشتر در کشور ویزى هاى بیپرمخاطره و خداى ناخواسته عامل خونر ٬زیجنجال برانگ ٬مهم اریبس

 .دۀ ما افغانستان خواهد شدیرس

 توانین المللى است که نمیت ملى ملت شناخته شده و مورد قبول جوامع بیکلمۀ "افغان" اسم پرارزش و موزون هو

چ یه ٬خى "افغانستانى" عوض کرد. به نظر منیام )نام نهاد( و بدون ارزش تارتى با نین سادگى و بى مسؤولیآنرا به ا

ش فراتر گذاشته و به اظهار یم خویى و منفردانه پا را از گلین حق را ندارد که به تنهایا ٬ک از افراد ملت افغانستانی

اساسى افغانستان که در  نیۀ قوانین کار برخالف نص و روحیچه رسد به عمل آن. آخر ا ٬ات بپردازدین جفنگیچن

ه باشد. و از نگایت کشور مین تابعیب شده اند و بخصوص برخالف مواد مندرج قوانین و تصویادوار مختلف تدو

اشد یت شناخته شدۀ افغانى مبیت واالى کتله هاى وابسته به ملیطۀ قدرت اکثرین تحول بزرگ صرف در حیحقوقى چن

ف یه جرگۀ ملى و عنعنوى ملت شریق لویجعه به آراى عمومى از طرن اراده بصورت مرایکه در آن صورت هم ا

 .گردد وبسیافغانستان ممکن م

ر قابل عفو یاطى غیک نوع بى احتی ٬ن مطلبیسندگان "افغانستانى" بدانند که گفتن چنید اظهار کنندگان و نویآخر با

گناه یگرى از خون هاى مردم بید یایم درتوانند بازهیانه میت و ادعاهاى ماجراجویمسؤول ین اظهارات بیاست چه هم

ک ید و ییک مغازه درآیست که دریشى نیک دریدۀ ما جارى سازد. نام "افغان" یب دیو معصوم ما را در وطن مص
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اط یاحت شمندى ویار اندیطلبد و بسیار زمان مین کار بسید. اید و پس کارتان برویید و برآیگر بخریشى دیجوره در

د و یگرى به ساز آنها رقصیا ملحوظات دیر دشمنان خارجى رفت و براى ارضاى خاطر آنها یتاثر ید زیخواهد. نبایم

 .کشور و مردم خودرا باز در ماتم فرو نشاند

کجانبه و با اغماض کامل منافع یرى هاى یث حربۀ قدرتمندى با طرف گیى که صرف با دردست داشتن قلم منحیآنها

ت ارضى کشور را خاصتاً در اوضاع پرتالطم فعلى مملکت به بازى یتمام ک پارچگى وی ٬وحدت ملى ٬اى کشوریعل

ن یو چن ٬کنندیم یباز یخیق حساس و تارین دقایدۀ افغان دریبت رسیون ها مردم مصیو با سرنوشت مل ٬رندیگیم

 .باشندیگردند از نگاه حقوق مستحق مجازات میموجب و شگفت را سبب م یرات بییتغ

سد )استعمال کلمۀ ینوی" که م۶32د شماره ی"ام ٬ت نوشتۀ شاغلى ولى احمد نورىیحقاند به ینجاست که بایازا

 ."افغانستانى" جرم است( اعتراف کرد

ت "فعالً" ین محکومیا ٬ن حالت بى نظمى داخل مملکت و نفاق افگنى هاى خارج افغانستانیست که درین شکى نیدر

ن سى سال یده و رساله دریجر ٬رى که صفحات صدها کتابن همانطویقیقى و عملى را ندارد. ولى به یارزش تطب

ن ادعا هاى نابخردانه و اعمال منفور قدرتمندان یرسد که ایروزى فرا م ٬ده استیر داستان عملنامۀ خوب و بد گردیاخ

 ٬گانه از احساس وطن پرستىیو ب ٬گانگانیل به کلتور و لسان بیو متما ٬ت ارضى و وحدت ملىیطماع و منکر از تمام

ف افغانستان و کلتور آنان و السنۀ شان یت ملى ملت شریى هم که با هویو آنها ٬خ مى گرددیاه تاریجزء صفحات س

 ٬تاجک ٬پشتون یبه بهانه ها ٬تیخ افغانیکر درخت کهن بین ارزش ها را از پیا ٬خواهند عمداً یتعرض نموده و م

 .خ مواجه خواهند شدیوت خشونت باِر تارن با قضایقیبه  ٬عه و سنى جدا سازندیا شیازبک و  ٬هزاره

 ٬کتن از حقوق دانان مطرح کشوریسندۀ توانا و ینک به ارتباط موضوع )استعمال کلمۀ افغانستانى جرم است( نویا

رعنوان )طالب و یعلمى و کامالً حقوقى ز ٬با ارزش ٬ق نامۀ مبسوطیجناب دکتور محمدعثمان "روستارتره کى" تحق

م ید تقدیدۀ امیلوى ـ ملى است( نوشته اند که براى چاپ هرچه زودتر در جریبا ارزشهاى قب محصول جنگ ٬وطالبین

اد یصدى زیا دو شخص بخصوص که فیک ین همه تکرار مکررات در مورد یم تا باشد که خوانندگان که ازینمایم

 .ندیدا نمایتند دسترسى پقى و مسیتحق ٬طرفیب ٬ن علمىیبه مضام ٬ندینماید را اشغال میصفحات و سرمقاله هاى ام

 د احتراماتیبا تجد

د و نشرات داخل یچون جرا ٬دیینجانب اطالع داده ممنون فرماینوت: اگر مانعى در نشر بموقع موجود باشد لطفاً به ا

 .باشندیآنرا در دسترس دارند مشتاق نشر آن م یکا که کاپى هایامر

اى خوانندگان منتظر دلچسپ خواهد بود که سلسله را در همین افته برید آغاز یدۀ امیۀ جریچون اصل مباحثه با نشر

 .ندیب نمایده تعقیجر

 

 

 


