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  اويستا غوربندی زير چادر در  داآتر نورالحق نسيمی
  ترجمۀ افغان جرمن آنالين

  
 خواننداگان عزيز،

 از فاشيزم و تبعيض نمونه ایآه  UNSG خاطر مكتوبش بهبه    آه داآتر نورالحق نسيمی را ميم گرفتماخيرا من تص
مراجعه نمودم آه آقای نسيمی را برای اين منظور من به يك دفتر حقوقی شناخته شده . قومی بود، به محكمه بكشانم

 يل، من يك ايمفرستاده شده ۀآمال تعجب در پاسخ به آگاهی نام با .  از قضيه آگاه نمودندسمًار
farsi@hotmail.co.uk  گرفتمنمود  داآتر نسيمی معرفی میكرتر آه خود را عزيز عزيزی، سیشخص از ،. 
 . به نام اوستا غوربندی ثبت گرديده بودين ايميلمراجعه نمودم، ا  Google  يل بهزمانيكه من برای شناخت ايم

 
 آه پر ازنشانه های شدهديدم آه توسط اوستا غوربندی نوشته   www.khawaran.com  مضمونی را دراخيرا من
بنابران من به اين نتيجه .   متوجه ارتباط مضمون به داآتر نسيمی  نمود آه مرا آامًال،نژادی و فاشيزم بودتبعيض 

تان تحت ينجا يعنی در انگلس ا در.باشد رسيدم آه همين اوستا غوربندی  در حقيقت نام مستعار داآتر نسيمی می
 .بازخواست قانونی بوده و برايش  در زمينه آگاهی هم داده شده است

   :دکرصل ا آه يقين مرا حبودينجا موجود  اه اين باور شده ام؟  دالئلی درچرا من ب
  
  يك سكرتری را د توانمیبران چطور  نمايد، بنا  آمك های سوسيال زندگی میازـ من ميدانم آه داآتر نسيمی  ١

  ؟؟  داشته باشد »موسسۀ  آسيای افغانستان« وجوديت يك عضو در دفتری بنام صرف با م
 

يل اين ايمو نه بنام اوستا غوربندی، و  نويسدبـ اگر سكرتری  هم داشته باشد، چرا او ايميل را بنام عزيزعزيزی  ٢
 بنام آی راجستر شده است؟؟

 
نويسد در حاليكه آقای نسيمی  ر نامبرده از آابل میباشد، چطو  نسيمی میاگر عزيزی ـ  اوستاغوربندی سكرترـ  ٣
است آه او به وضاحت نوشته   بفرمائيد،مالحظهاخيرمضمون اوستاغوربندی را   لطفًا انگلستان زندگی ميكند؟؟  در

  !!ميباشد  @uk.co.hotmailfarsi  آدرسش و يل وی از انگلستان بودهنويسد و ايم وی از آابل می
 
، بلكه مكتوب استعقيب قانونی مرا دريافت نموده ، نه تنها از نوشتن دست آشيده ت داشتـ چون آقای نسيمی ياد ۴

 هاثريا باو همچنان از طرف « . وبسايت های آمپيوتری به شمول خاوران حذف نموده است را هم از UNSG برای
ايۀ معنوی نامبرده مورد بازخواست قرار دارد آه اين موضوع هم  بذات خود در مورد سرقت ادبی و تعرض بر سرم

  »شود و من اين قضيه را همچنان در تعقيب قانونی خود بر ضد نسيمی داخل نموده ام جرم شناخته می
 

وشتۀ مرا دارم، اميدوارم يك خواننده بتواند نت ملی خويش را در آمپيوتر ۀشكل نداشتن امكانات تخنيکی السنچون من م
 .من نوشتۀ را آه از اوستا غوربندی دريافت نموده ام، همچنان ضميمه مينمايم. به دری و پشتو ترجمه نمايد

 

 عبداهللا اعتمادی  باتقديم احترامات فائقه،  
 
   

 
 

From: aziz azizi <farsi@hotmail.co.uk> 
Subject: We will forgive you this time 
To: ab_etimadi@yahoo.com 
Date: Wednesday, July 2, 2008, 2:36 AM 
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  : عبداهللا اعتمادی  به   

 
در قانون انگلستان هيچ آس حق اين را ندارد آه  . اوَال تو بايد بدانی آه با فاشيست ناميدن، تو به ديگران توهين نموده ای

 .ديگری را فاشيست بنامد،  چه آه  اينكار بكالم باشد و يا با نوشتن
 

 خودش از خاوران و ديگر سايت ها خواهش نمود آه مضمون را بردارند در حاليكه مضمون به یسيمدوم، داآتر ن
 .مقامات صالحيت دار توسط پوسته فرستاده شده بود

 
 . برای حق خود با قلم و آاغذ ميجنگدیتو بايد بدانی آه داآتر نسيم

 
يل زمانيكه خراسان به افغانستان تبدل فارسی زبانان از مقابه تو بايد بدانی آه آی جواب نسل آشی و بد ترين جنايات را ب

 سال از زمانيكه افغانستان در نقشۀ دنيا نمايان گشته است چرا مردم ما رنج ٢٧٠در   خواهد داد، به عبارۀ ديگر،گرديده
  .ميكشند، رنج ميكشند و رنج ميكشند

 
در   سال بهترين سالهای زندگی مردم ما٣٠اين  .  سال اخير شروع نشده است٣٠ درين مشكل که تو بايد اينرا بدانی 

 .تاريخ ما بوده است  زيرا ٱنها دانستند آه چی سرخ است و چی سبز و يا چه بد است و چه خوب
 

  . بخشيم ما تو را  به خاطر اتهامی آه مردم  را در نوشته ات فاشيست خوانده ای می
 .ميداريم ر نزد خود محفوظ نگهد ما سند ترا 

 
  یری داآتر نسيمسكرت

  
  

  مالحظه فرمائيدل مقالۀ انگليسی را در ذيلاص: نوت 
 
 

Dear Readers, 
 
Recently I decided to sue Dr. Noorulhaq Nasimi in a British court on his letter to UNSG, which was a 
gross example of racism and prejudice against Afghan ethnicities. In this regard I have taken services 
of a well-known British legal firm and have duly informed Mr. Nasimi through a notice. Amazingly, in 
response to our notice I got an email from farsi@hotmail.co.uk who introduces himself as Aziz Azizi, 
secretary of Dr. Nasimi. When I googled the email number, I found that the email is registered as 
Awesta Ghorbandi.  
 
Recently I noticed an article in www.khawaran.com supposedly written by Awesta Ghorbandi, which is 
full of racism slurs which alarmed me of alleged link of this writer to Dr. Nasimi. Nevertheless I have 
come to a conclusion that this Awesta Ghorbandi is actually Dr. Nasimi’s fake name which he uses 
now instead of his own name fearing my legal prosecution which is in under the process here in 
England and which he has been fully notified of.  
 
Why I believe so? There are certain reasons which make me believe so which are: 
 

1. I know Mr. Nasimi lives on welfare so how could he afford a secretary for his one-man-show 
circus namely Afghanistan Asia Organization!! 

2. Even if he has a secretary, why she written emails as Aziz Azizi instead of Awesta Ghorbandi, 
to whom the email account is registered? 

3. If Aziz Hakimi/Awesta Ghorbandi is secretary of Nasimi, how he/she could write from Kabul 
while Mr. Nasimi lives in England? (please read at the end of Awesta Ghorbandi’s article she 
has clearly written that she is based in Kabul as well as her email farsi@hotmail.co.uk). 
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4. Since Mr. Nasimi has got my legal notice he not only has stopped writing but also has 
removed his letter to UNCG from many websites including Khawaran, (though he has also 
been accused by Soraya Baha of plagiarising and violating her intellectual property, which in 
itself is a crime and I am also including this count in my case against Nasimi). 

 
Since I cannot write in our national languages due to software problems, I hope a reader friend could 
translate what I wrote for the rest of the readers in Dari or Pashto. I am also copying the email that I 
got from Awesta Ghorbandi. 
 
Very best regards, 
 
Abdullah Etimadi 

 
From: aziz azizi <farsi@hotmail.co.uk> 
Subject: We will forgive you this time 
To: ab_etimadi@yahoo.com 
Date: Wednesday, July 2, 2008, 2:36 AM 

To Abdullah Etimadi, 

 First, you need to understand that you have committed an offence by 
calling others resist. In English Law no one has the right to call others 
resist whether this is verbal or in writing  

Second, Dr. Nasimi himself asked Khawaran and other sites to remove the 
article as it was sent to competent authority by post. 

You must understand that, Dr. Nasimi fighting for his rights with pen and 
paper.  

You need to understand who will answer the genocide and the worst crime 
committed against our Farsi speaking since Khorasan changed to 
Afghanistan, another word in 270 years since Afghanistan appears in the 
world map why our people suffering, suffering and suffering. 

The problem has no started in the last 30 years, you must understand 
this. These 30 years is the best period for our people in our history 
because they understood what is red and what is green or what is bad and 
what is good. 

We will forgive you for your offence calling people resist in writing. 

We will keep your statement in our record. 

Secretary of Dr. Nasim 
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  :دداشت مهم يا
 ميتوانيد مالحظه اپ شده است اصال به قلم نورالحق نسيمی نوشته شده که در ذيلمضمونيکه بنام اويستا غوربندی چ

  .فرمائيد
  

 اویستا غوربندی

ا                    نفکران، دانشمندان و ب ده روش ه آنع ار افسوس ب ون ب افسوس و ملي
 .دسوادان فارسی زبانی که غيرآگاهانه خود را افغان معرفی ميکنن

  !خواننده بسيار ارجمند و گرامی 

بسيار زیاد جالب است هنگاميکه به دهـات و قریـه           
های کشور ما سفر ميکنيم و از دهـن مردمـان کـم             
سواد و بی سـواد مـا مـی شـنویم کـه بطـور مثـال              

) افغـان هاسـت   (ميگویند آن قریه از اوغان هاسـت   
این قریه از هزاره هاست و در قریه دیگر تاجيک هـا            

دگی مينمایند و آن قریه مربوط به ازبک هاست یا          زن
در قسمت زبان، آنها چنين تحليل ميکنند ما تاجيک         
ــا و      ــزاره ه ــا ه ــا م ــدانيم ی ــانی را نمي ــان اوغ ــا زب ه
ترکتبــاران زبــان افغــانی یــا اوغــانی را نمــی فهمــيم 

اما مليون بار افسـوس     . یعنی نمی گویند ما زبان پشتو را نمی فهميم        
شمندان و قلم بدستان مـا بطـور کـه ایشـان تـاریخ دان و بـا سـواد هـم                      و افسوس که دان   

استند غير آگاهانه خود را افغان معرفی مينمایند و خود را افغان ميدانند و همـيش از واژه                  
افغــان بطــور متعــدد در صــحبت هــای شــان اســتفاده مينماینــد بــدون اینکــه بداننــد افغــان 

  چيست و کيست و چه افتخار دارد؟

بدستان ما پيش از نوشتن مقاله به تحقيقات و نوشته هـای دانشـمندان و تـاریخ    اگر قلم   
  .دانان کشور ما دقت نمایند

  اگر قلم بدستان ما به تاریخ معاصر افغانستان و سایر اسناد های مهم تاریخی سر بزنند،

اگر قلم بدستان ما درک نمایند کـه چطـور ملـت فـارس و فارسـی زبـان یـک افغـان شـده                         
  ، ميتواند

اگر قلم بدستان ما دقت کنند که فرق بين اوغان و افغان در کجاسـت آنگـا یقـين دارم کـه          
مليون بار افسـوس مـی کشـند امـا پشـيمانی سـودی نـدارد و ناوقـت خواهـد بـود چـون                         

  زندگی ميگذرد، 

اگر قلم بدستان ما دقيق فکر کنند که استفاده واژه افغـان در نوشـته هـای شـان تـا چـه                       
افکار جوانان ما را تاریک ميسازد و طرز دیگاه شان را کوچک ميسازد آنگاه از               اندازه ذهن و    

  نوشتن مقاله شاید خود داری کنند تا زمانيکه آگاهی شان پخته تر شود،
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در حاليکه اگر قلـم بدسـتان مـا واژه فـارس را اسـتفاده نماینـد آنگـاه بـه یقـين نونهـاالن و               
ر سرزمين بلخی ها زنده ساخته و دیدگاه شـان          فرزندان آینده ما فرهنگ زیبای فارس را د       

  .به مراتب وسيع تر ميگردد

هانـه خـود را بـه قـوم     اما اگر قلم بدستان ما نمی فهمند کـه واژه افغـان چيسـت و غيرآگا    
افغان ربط ميدهند غمگين و تراژیدی برای نسل آینده خواهد بود که این عمل شان نسـل          

  .آینده ما را به بی هویتی سوق ميدهد که این در ذات خود بزرگترین جنایت است

قلم بدستان ما باید بدانند کـه ایـن خـام طعمـی شووینسـتان بـود کـه بـاالی مـا مردمـان                 
ميل ميکردند و فرمان صادر ميکردند که اصليت و هویت اصلی تـان را کنـار       فارسی زبان تح  

  .بگوئيد" افغان" بگذارید و خود را 

  . مسما کردند"  ستان-افغان" نام وطن ما را خالف واقعيت به نام یک قوم خاص 

  !قلم بدستان جوان کشور

  کيست؟" افغان " ما باید بدانيم که این 

  کجا بوده؟" افغانستان " 

 نـام افغانسـتان     –بنابر شواهد و روایت تاریخهای متعدد منجمله تاریخ تحليلی افغانستان           
بـه عبـاره امـروزی مجهـول و مـبهم، امــا از لحـاظ مکـانی افغانسـتان همانـا سـاحات کــوه           

  .سليمان و قسمت از غرب دریای سند معلوم و مشخص است

  :توجه کنيد به بعضی واقيعات

و موجودیـت وزارت  " افغـان " و یـا  " پشـتون "  اقوام وقبایـل بنـام   ا زانجایيکه امروز هم وجود   
برای امور آنها تاهنوز مانع در راه مليت شدن این قوم بوده و باعـث مشـکالت حکومتهـا از                    
بابت عدم تابعيت آنها نسبت به خدمت عسکری و غصب جنگلها کوه ها و تقسـيم ميـان                  

قانونی که متوجه دیگر اقوام گردیـده و     شان که آزاد بفروش برسانند و دیگر مکلفيت های          
دادن امتيازات ویژه برای قبایل که ميتوان مضمون جداگانه در این مورد نوشـت و خـالف آن    
در دوره های مختلف مسئله بيگاری، حواله جات گوناگون مثآل باالی هزاره ها، عدم قبول               

طـور مثـال در زمـان       و ارتقای تبارهای دیگر در تشکيل و تعين نظـامی وسياسـی رژیمهـا ب              
 جنرال نظامی در کشور فقط دو تن آن مربـوط بـه تاجکهـا              ٢۵سلطنت ظاهر شاه از جمله      

  .بود بقيه در مجموع شجره اوغانی داشته اند

از زمره تحميل ها یکی دیگر آن نام گذاری ارز دولتی بنام افغانی است که بنـابر تعصـب و                    
د کــه در هــيچ یــک از دولتهــا و  هژمــونی قــومی یکــی ازســواالت الینحــل شــمرده ميشــو 

و بدی این کار آنست که نسبت به        . کشورها بنام قوم ویا تبار اسم ارز نهاده نشده است         
ارزش یک افغانی یک فرد، یعنی ارزش یک تبعه مملکت، معادل یک افغانی پول رائج واقع                

پـنج نفـر   ( و در مقياس قيمت اشيا بگونه مثال در برابر یک دانـه تخـم مـرغ ارزش         . ميگردد
  . ميباشد) پنج افغانی( یا ) افغانی 

در حاليکه با حذف معيار و مقياس مانند یـک زن افغـانی، یـک سـرباز افغـانی یـک کارمنـد                       
افغانی و غيره همه اینها افغان و افغانی باالخره نرخ به عـرض کشـور و یـا حکـومتی هـم                      

  !یک افغانی 
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  قير و حقارت ادامه یابدبه عقيده اکثر فارسی زبانان نباید چنين سمبول تح

در اغلب خصوص مملکـت، خصوصـا منـاطق         " جنوساید" اعمال سياستهای تصفيه قومی     
زراعتی و مالداری که دارای اهميت اقتصادی بوده از همان زمان دولت ابدالی عليه منافع               

حتـی بـر حسـب فرمـان اميـر عبـدالرحمان خـان و اميـر              . اقوام بومی کامال مشهود اسـت     
ان پدر امان اهللا خـان بـرای اسـکان قبایـل مـاورای سـرحد دیورنـد کـه شـجره                  حبيب اهللا خ  

. اوغانی داشتند واسناد آن درج تاریخ است زمين تاجکها، ازبکها و هـزاره هـا توزیـع شـده                  
در زمان نـادر غـدار بيشـترین نـاقلين سـرحدی افغـان ماننـد گلبـدین حکمتيـار و امثـال آن                        

اخيرا مسایل ادعای علفچر توسط کـوچی  . ندبمناطق مرکزی و شمال کشور جاگزین شد 
ها و پرابلم اراضی غصب شده از جانـب قبایـل در زمـان حامـد کـرزی مبنـی بـر سياسـت                        

  .شووینستی افغان مليتی و تحت حمایت طالبان، بار دیگر همه را متاثر ساخت

  !هم ميهنان گرامی

بروایـت  ! ن شـده ميتوانـد    درد و رنج ما آنقدر طوالنيست که نه در یک مقالـه و یاکتـاب بيـا                 
تاریخ طوری اجمالی مواردی را در باال از اسـتفاده واژه افغـان تهـاجم و حـق کشـی هـای              
قبيله گرایان طی بيشتر از دوصد سال حاکميت شان توضيح داشتم، اما حـاال دنبالـه ایـن     
داستان غم انگيز بدانجا کشيده که به عوض معذرت از ملت فارس و فارسی زبـان کشـور    

 هم دعـوای پادشـاهی و حکومـت داری را دارنـد و حتـی بـه عـوض عـذر خـواهی از                         هنوز
ملت، زبان و فرهنگ ما را ميخواهنـد سـالخی کننـد و ماننـد زمـين وعلفچرآنـرا در معـرض                      

  . هجوم قرار داده اند

راهی را  ! اما شووینست های افغانی باید بدانيد که این همه خواب و خيال است و محال              
  . اید نه به ترکستان بلکه به گورستان قبيله می انجامدکه در پيش گرفته

  بنام ات من بميرم ای خراسان
  به خاک تو دهم من جان دهم جان

  خدا ویران کند بدنام گرت را
  که نام نا سزاید کرد افغان

********************* 

 زنده باد تمدن فارس
  زنده باد جامعه جهانی

 گران بی شرم که ملـت مـا را تحـت نـام وحـدت و                 مرگ بر دشمنان داخلی ما این معامله      
  .همبستگی و با استفاده از نام اسالم هنوز هم فریب ميدهند

 سـال بـه مرکـز مکـروب دنيـا           ٢٧٠مرگ به آنانيکه کشور فارس و فارسی زبـان را در طـول              
  . تبدیل نمودند

ردم امـروزی  در خاتمه به آقای کرزی و اداره افغان ملت اخطار ميدهم و بایـد بداننـد کـه مـ                  
مردم دیروز نيستند و خوشـبختانه زن و مـرد دختـر و پسـر کـودک و بـزرگ هوشـيار شـده                       
است سوگند یـاد ميکـنم کـه تـا خـون در رگهـایم و در رگهـای کودکـانم جریـان دارد تحـت                          
حکومت بی فرهنگان، وطن فروشان، طالبان، و تروریستان زندگی نخواهم کـرد و آنهایکـه               

مـردم  . پاکستان دفاع نمودند از بی دانشی و بی خردی شان است          از گفتار تان در قضيه      
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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

فارسی زبان به پاکستان کاری ندارد و با ما همسایگی هم ندارد و کوشـش مينمـایيم تـا           
مناسبات خوبی را با پاکستان و سایر کشور های جهان برقرار نمایيم تـا مـردم مـا از ایـن                     

 قومی پاشيده نشـده اسـت عـدالت         بيشتر از گرسنگی نميرند چون تا هنوز سيستم تک        
  . انسانيت و اسالميت وجود ندارد ما مجبوریم دست گدایی را به جهان دراز نمایيم

  !هموطنان و شهروندان گرامی

تکرار مينمایم کـه مشـکل افغانسـتان در داخـل افغانسـتان اسـت و بایـد راه حـل آن را در                    
رهنـگ مشـترک نـداریم، تـاریخ     با مردمی که زبـان مشـترک نـداریم، ف         . داخل جستجو کرد  

مشترک نداریم هميش ما را ميکشند، زنده زیر خاک ميکنند، زمين ما را ميگيرند، سـر مـا        
حتـی همـرای    . را می برند، باالی دختران جوان و زنان ما حمله و تجاوز جنسی مينماینـد              

 کشـور  زبان ما دشمنی دارند و کتاب های ما را ميسوزانند، دندان های ما را ميشـکنانند،    
ما را می فروشند، دولت داری را نمی فهمند، ارزش انسان و حيوان را یکسـان سـاختند،            
به دموکراسی و ارزش های حقوق بشر اعتقاد و احترام ندارند، بـه منـافع کشـور احتـرام                   
ندارند، باالی کودکان و پسران ما تجاوز جنسی مينمایند در کشور ما دریای خون را جاری                

 تاریـک و بـی سـواد نگـاه کردنـد و صـد هـا شـکنجه و امـراض دیگـر کـه                          ساختند، مردم را  
نوشتن در این مورد به روز ها و ماه ها پایان نمی یابـد چطـور ميتـوان یکجـا زنـدگی کـرد،                         
چطور ميتوان تحمل کرد و چطور ميتوان به آنها اعتماد داشت و چرا آنها باالی ما حکومـت                  

  ؟؟؟ چرا؟؟؟؟؟؟؟ و چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟کنند؟ چرا؟؟؟؟؟؟؟؟چرا؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا؟؟؟؟؟

  ١٣٨٧ تير ٩
  افغانستان

اميد است این مقاله باعث رنج بيشتر شما وطن پرستان واقعی و فارسی زبانان بيچاره،               
  .محروم و مردم دوست نشده باشد

 اویستا غوربندی

 کابل


