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 ٢٠٠۶ آگست ١٩سانفرانسيسکو ،         ولی احمد نوری

  افغان یا افغانستانی- آگست سانفرانسيسکو١٩کنفرانس 
 

 حضار محترم ، ميرمن ها و آقایان، سالم عرض ميکنم، 

ولی درود فراوان و   . متأسفم که عاللت صحی ام افتخار حضور مرا در محضر شما هموطنان گرامی ام مانع گردید
 . پایان خود را از اینسوی اقيانوس ها به شما عرض ميکنمتمنيات بی

که سر   ) استعمال نام افغانستانی جرم است(بسيار آرزو داشتم بر عالوۀ مقالۀ تاریخی و بحث برانگيزم زیر عنوان 
آغاز بحث ملی و سراسری در بارۀ حمایت از هویت ملی ما و نام کشورما افغانستان گردید، عرایضی بيشتری در 

دوستان و دانشمندان ميخواهند در بارۀ این بحث ملی و حياتی ملک   ينه تقدیم دارم، ولی از آنجا که شنيدم تعداد اززم
ما و مردم ما سخنرانی بفرمایند، من صرف بعد از عرایض مختصری به ارسال همان نوشته اولی خود به خدمت شما  

 . اکتفا ميکنم
و قرون پيشين تا به امروز،  شاهد ليل و نهار و فرود و فراز بی شمار بوده         وطن عزیز ما افغانستان، از اعصار پار 

علت  اکثر نا آراميها، تالطمات . و بسيار کم است مقاطعی از تاریخ، که مملکت  ما را در صلح  و آرامش  نشان بدهد 
ر رفاه و شگوفائی و   اگر چند  صباحی د. و  تشنجات را متأسفانه در خارج و در ماورای سرحدات خود می یابيم 

. آرامش بسر برده ایم، دليلش قوت خود ما و ضعف همسایگان بوده، که نميتوانسته اند در امور داخلی ما دخالت کنند
از مثالهای  . هر وقتی که دولتها ضعيف و بی کفایت بوده اند، زمينۀ مداخالت و حتی ُسلطۀ اجانب ميسر گردیده

، این دو پدیدۀ متمم یکدیگر ــ  یعنی قوت و ضعف را در تمام قرن نزدهم در  تاریخی و گذشته های دور که بگذریم
وطن خود تجربه کردیم  و دیدیم که ضعف داخلی چطور همسایگان را مجال داد، تا سرنوشت ما را با پنجه های 

م های پليد از یک طرف دو همسایۀ استعماری از شمال و جنوب و از طرفی هم رژی. خونين و خبيث خود، رقم بزنند
در دو و نيم دهۀ اخير هم،  . درغرب کشور، زخمهائی را بر پيکر ما فرود آوردند، که هنوز هم التيام نپذیرفته
 . کارروائی این پدیدۀ  دوگانه را به چشم سر دیدیم،  که به شرح  و تفصيلش، نيازی  نيست

 به دسيسه و به حمایت شوروی ملعون ــ   همينکه دولت جمهوری افغانستان بزعامت مرحوم سردار محمد داود خان
که از فسادخانۀ کرملن رهبری ميگردید ــ  از بين برده شد و رژیم نامشروع، منحوس و سفاک خلق و پرچم بر اریکۀ      

و اگر اتحاد شوروی به کمک  چاکران خود  . قدرت تکيه زد، ملت قد برافراخت، عصيان کرد و به طغيان روی آورد
 .  پرچم دو سال هم دوام  نمی آوردنمی شتافت، خلق و

در دو و نيم دهۀ اخير نه تنها شاهد مداخالت مستقيم بيگانگان بوده ایم، بلکه دیدیم که همسایه های خبيث چگونه طرح  
 .ميریزند، توطئه ميکنند و عمال داخلی خود را بکار ميگمارند، تا وضع را از داخل برهم زنند

 طالبی و بعد از آنکه عساکر امریکائی و قوای بين المللی در وطن ما مستقر  بعد از سقوط رژیم قرون وسطائی
همسایگان نابکار و طماع که پالنهای آزمندانۀ . گردیدند، گویا اميد آن ميرفت که  صلح و ثبات در وطن حاکم گردد

اول نقشۀ فدرالی  . تندخود را نقش بر آب ميدیدند، چون هنوز دل شان یخ نکرده بود، طرح توطئه های دیگری را ریخ
ساختن مملکت را کشيدند و نوکران خود را مؤظف ساختند، تا با پيش کشيدن این طرح، از یکطرف دولت مرکزی  

سرشت . را ضعيف بسازند و از طرفی زمينۀ تجزیۀ آیندۀ مملکت ما را فراهم نمایند؛ این نقشه نيز نقش بر آب شد
همان بود که طرحهای تفرقه افگنانۀ دیگری را  .  اميد خود را از دست ندهندنابکاران حکم ميکرد که از پا نایستند و

اینها .  بود" افغان"به  جای "  افغانستانی"یکی ازین طرحها، شایع ساختن و رواج  دادن اصطالح . روی کار آوردند
گفتند که تبعۀ . تقسيم کنند" تانیافغانس"و " افغان"گویا می خواستند، که با این تبليغات، ملت واحد و بهم بستۀ ما را به 

ولی روشنفکران وطنخواه بيدار و هوشيارند و به .  هستند" افغانستانی"نيستند، بلکه " افغان"افغانستان » غير پشتون«
بيگانه پرست،  در رستۀ چيز فهمان و تعليم یافتگان رخنه کند،   " روشنفکرمآبان"هيچ  نوعی اجازه نميدهند، که پالن 

البته چنين توطئه ها  . را مکدر سازد و بالوسيله گویا در سطح روشنفکری دوگانگی و تفرقه، ایجاد نمایدخاطر شان 
در قدم اول، فقط در سطح اشخاص باسواد ما ميتوانست مطرح گردد، چون طبقات گستردۀ عوام  و توده های مليونی  

 .ود را با چنين الطائالت نمی آالیندمردم ما در قصۀ چنين افسانه ها نيستند و خاطر بی آالیش و بيغش خ
را رقم ) جرم است" افغانستانی"استعمال کلمۀ (اولين کسی که متوجه عمق این توطئه گردید، همين قلم بود که  مقالۀ 

انعکاس این مقاله    . زد و به زبان های پشتو و دری در جرائد و سایت های معتبر شبکۀ جهانِی انترنت به نشر سپرد
در یک طرف گروه انبوه .   صف وطنپرستان را از دِل وطنفروشان و ُعمال بيگانه جدا ساختدوگانه بود و

" افغانستانی"وطنخواهان قرار گرفتند، که به طرفداری ازین قلم و برضد اصطالح شوم، منحوس و تفرقه افگن       
رف دیگر تعداد معدود و در ط. مقاالت فراوان علمی و مستدل نوشتند و پالنهای شوم دشمنان وطن را فاش ساختند  
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ناچيزی از افغانان نمک حرام و ناسپاس  قد علم کردند، که به نفع این اصطالح نوشتند و بر راه غلط و مشی باطل 
وطنفروشان که در تنگنا قرار گرفته بودند و قدرت مقابلۀ مستقيم و رویاروی، از ایشان گرفته شده . خود، پافشردند

وی آوردند و در حالی که چهرۀ منحوس خود را در نقاب های کذائی و موهوم  بود،  به نيرنگ های دیگری ر
 .پوشانيده بودند، نوشته های بی باک، بی بند و بار و ُمـوِهـن خود را زیر نامهای مستعار برون دادند 

تدویر ميگردد، ، که از طرف رژیم آخندی ایران تمویل و »اميد « طرفه اینکه جریدۀ بدنام، تفرقه انداز و نيرنگ باز 
و همچنان از حمایت سيد مخدوم رهين مسؤل مطبوعات در افغانستان هم برخوردارند، پناهگاه و پایگاه وطنفروشان 
قرار گرفت و هنوز که هنوز است، دست از اغواء و تفتين برنداشته و پيوسته و بالانقطاع، اصطالح نامبارک و   

    .     را بر زبان ميراند" افغانستانی"مردود 
در این مجمع  " افغان"، شما دانشمندان "افغان"، شما نخبگان "افغان"من خود را سعادتمند حس ميکنم که شما بزرگان 

این بمن اطمينان ميدهد که تفکرات شما،  . جمع شده اید و به بحث و مداقه روی این موضوع مهم و ملی ادامه ميدهيد
اوالد صالح وطن خواهد بود و بکمک شما و روشنی که در زمينه  سخن های شما و نوشته های شما رهنمای احفاد و  

. خواهيد انداخت اوالد آینده حق را از باطل و صواب را از ناصواب و مشروع را از نامشروع تفکيک خواهند کرد
بلی اميد وارم به کمک شما بزرگان و نخبگان افغان مردم ما بر عمق توطئه های دشمنان وطن پی ببرند و گول    

 اميدوارم و بلکه یقين دارم که ملت با شهامت و پر  .منان سرزمين فخيم و پر افتخار ما، افغانستان عزیز را نخورنددش
استقامت ما ازین آزمون هم  سرخروی و سرفراز بدر خواهد آمده،  راه  وحدت و یگانگی را رها نکرده  و توطئه 

 . اختافگنان و غالمان حلقه بگوش ایشان را شرمسار خواهد س
این لــيـل و نهارهـم خواهـد گـذشت، این شب دیجور را صبح  تابان در قفا خواهد آمد و افغانان با گردن افراشته در 

خوشا بحال و آیندۀ وطن پرستانيکه نوشته ها و کارنامه های  . قطار ملل مرفه و پيشرفتۀ عالم، قرار خواهند گرفت  
خشيد و اسفا و دریغا بحال و آیندۀ وطنفروشانيکه  برای ابد اال بد نفرین  ایشان در صفحات تاریخ افغانستان خواهد در

 !!!!   خواهند شد 
 

در فرجام با آرزومندی مؤفقيت این گردهمآئی مجلل شما ، از دوست گرانقدرم جناب دانشمند داکتر صاحب مير  
ین بحث ملی و ميهنی شده است ، به عبدالرحيم عزیز خواهش ميکنم فوتوکاپی متن همان  نوشتۀ اولی را که سرآغاز ا

 . شما مهربانان تقدیم دارند
و من عرایض خود را با خواندن چند بيت از یک غزل عالی استاد بزرگوار جناب عبالرحمان پژواک در همينجا 

 .خاتمه ميدهم و از حضور شما برزرگواران مرخص ميشوم 
 

 ن شکستش، ناخدا خواهد شکستموج اگر نتوا  کشتی دشمن، اگر خواهد خدا، خواهد شکست

  از هوا خواهد شکست)٢(بال سيمـرغی هوازی  )١(گر خدا خواهـد پِر کاهـيست ایمن ازدرخش

 جام ها خواهد شکست، آئينه ها خواهد شکست  گر نخواهد جم و سکندر، اگـر خواهـد خـدای

 صبا خــواهـــــد شکستشاخ گـلـبـن از دم بـاد  گر خـدا خواهـد َبــَرد شبنـم چو طوفـان باغ را

 گر خـدا خواهــد، طلسم دیـو ها خواهد شکست  باز خـواهــــد داد دریـا خـاتــم گـم گـشـتــه را

 ناگهان روزی ز دستـم از کجا خـواهـد شکست  درز هـا بسيار دارد دل نــدانــم این نـگــيـــن

 گ حوادث شيشه را خواهد شکستترسم از سن  آسمان این ساقی بـدبـخـت بــر جـای خــمـــار

 بی خطر خار مغـيـالن زیر پا خـواهــد شکست  گر به عــزم کـعـبـه با پای ثبات آریــــم روی

 مشت اگر گـردیـم ازان دنـدانـها خواهد شکست  تا جـدا هـسـتـيـم انگـشـتــان افـگـاریــــــــم ما

 شۀ نامـوس بی چون و چرا خواهـد شکستشـيـ  زیـن هـمه چون  و چـرا انـدر ميان ایـن و آن

 هراس ازغير نيست"بيدل"چون " پژواک"دردلم 

 "بـال ما را شوخی پـرواز ما خـواهـــــد شکست"

 .از توجه شما سپاس دارم  
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 جرم است» افغانستاني« استعمال نام 
 ولي احمد نورينوشتۀ 

 

 غان آشيدچون مرِغ حق ز شاخ محبـّت ف دت عيان آشيدوصداي م! هم ميهنان
  دشمنـــان آشيدۀبا دست باهــمــي هـمــ در منزل شرافِت وحدت، شوید جمع

 »باقي قایل زاده  «          
 

نوشته اي را آه ميخوانيد از قلم یك پشتو زبان رقم نشده و نه از احساس تعصب و تفرقه افگني تراوش آرده است، چه           
یف افغانستان یعني پشتون و تاجك منسوب هستم، دري زبانم و نه من با وصف آنكه از طرف والدین به هردو قوم شر

تفرقه افگني و صدمه به وحدت  . م افتخار و مباهات ميكنم  اتنها به این دو قوم وطنم بلكه به همه اقوام این سرزمين آبایي   
 .ملي را از هرطرفي آه باشد با تمام قوت محكوم آرده مردود ميشمارم

رف آبا و اجداد ما،  و با ایثار و فدا آاري و قرباني هزار ها تن، این سرزمين پرافتخار آبایي به  با ایجاد افغانستان از ط
مجاهدین واقعي این ميهن آزادگان با فدا . همـّت فرزندان و احفاد این مرز و بوم از اشغال و تعرض بيگانگان حفظ گردید 

 خود را از هر نوع آزادۀرزندان شان باز هم این وطن نمودن جان هاي عزیز شان و با پذیرفتن آوارگي خانواده و ف
 .تجاوز و تعرض نجات دادند

 ر ميكنندـيـدرت خدمت غــاز براي آسب ق
 شرم و عاري نيست یاران، آدم مزدور را

 »محمد آصف امانت«           
 

 فارسي  اصطالحاتآه  در صدد آن اند ه ایدرین چند سال اخير در بعضي از روزنامه ها و نشریات خارج آشور عد 
 دري یا آلمات معمول عربي را آه در زبان ما عجين شده است بكار برند آه نه تنها ۀایران را به عوض آلمات سچ

 بي اندازه نامانوس و غير قابل "افغانستاني" به "افغان" ۀولي تعویض آلم.  استهمخوش آیند نيست، بلكه رنج آور
 .پذیرش و توهين آميز است

 سال هاي هشتاد ميالدي بعد از آودتاي فاجعه انگيز آمونيستي در آشور ما و در اثر لجام گسيختگي نشرات این نام در
جهادي در خارج سرحدات ما گاه گاهي به نظر مي رسيد، ولي با تأسف تدریجًا با گذشت زمان از طرف دشمنان وحدت 

 احترام به آرامت افغاني پا فراتر نهاده ۀا اینكه از دائر ت، ملي و اجيران همسایه هاي طماع افغانستان بيشتر رائج گردید
و دیگر ایراني مشرب ها و حتي در بعضي نشریه  » اميد «ۀ نامهو پيوسته دریك تعداد نشرات افغاني خارج به شمول هفت

 .هاي داخل آشور هم به مالحظه رسيده موجبات بيزاري و تنفر خاطر را ببار مي آورد
 ۀين الدول، اصولنامه ها و قوانين اساسي افغانستان منحيث وثایق ملي و اخيرًا تصویب لوي جرگ از نگاه حقوق عمومي ب

 .تائيد و تاآيد شده استافغانستان  براي اتباع "افغان"منعقد آابل نام )  م٢٠٠٣( هـ ش ١٣٨٢سال 
 یاد "افغان" است، اتباع افغانستان بنام ردهـد آـهـدات بين المللي آه افغانستان در پاي آنها امضاء و تعـدر ميثاق ها و معاه

آیا باید این همه ميثاق ها، معاهدات و مقاوالت تعدیل گردند؟ و آیا تعدیل آنها تنها به زعم چند . "افغانستاني"، نه  اندشده
  افغاني و بين المللي قرار گرفته ميتواند؟ۀفتنه انگيز و بيگانه پرست مورد پذیرش جامع

ها آه از بيشتر از یك قرن در سراسر جهان در    ا و مقاالت، تحقيق ها و تيزس هاي ليسانس و دآتورا  آثار، آتب، نوشته ه
  اطالق شده است، باید تعدیل گردند؟ "افغان" افغانستان ۀ آنها به تبعۀ افغانستان نوشته و چاپ شده است و در همۀبار

متولد  [راه آزادي زنان افغانستان را بعد از یكصد سال  زن ادب پرور، آزادمنش و مبارز " افغانۀمستور"آیا ميشود نام 
  اش خواند؟"(*) افغانستانيۀمستور"تغيير داد و منبعد ]  هـ ش١٢٨٧

سلجوقي، خليلي، سرور جویا، رحيم الهام، مولوي عالمه آیا ميتوان سخنان شعرا و دانشمندان بزرگ افغانستان را، مثل 
را گرامي داشته اند، به   این زن دانشمند افغان سه ربع قرن پيش زده اند و یاد اوۀآه در بار ... و ... خسته، صدیق حيا و 

 ۀ از گورش برخيزد و تذآر"خال محمد خسته" آیا ؟  چند تن مردمان هرزه و فرومایه تعدیل نمودۀگفت خاطر نوشته و یا  
 ؟شعرایش را دوباره بنویسد؟ تا سبب رضایت این مفتنين گردد

  دوباره طبع گردد؟ه،  آه بيش از نيم قرن قبل در آابل به چاپ رسيد"ماگه رحماني" اثر "ينان سخنگوپرده نش"آیا آتاب 
 به خاطر ارضاي چند نفر  "پر طاووس یا شعر فارسي در آریانا" ، تحت عنوان  را الشعراي حنيف بلخيةآیا تذآر
 ؟ عوض گردد"نستانيميرهوتك افغا" به "نميرهوتك افغا"تجدید چاپ آرد آه نام پرست خارجي 
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با نام بزرگمردي همچو سيد جمال الدین افغان چه باید آرد؟ منبعد سيد جمال الدین افغانستاني اش باید خواند؟ نام آن 
 فرانسوي بدوستي او مي باليد باید تغيير داد؟ به خاطریكه ۀ بزرگترین شاعر و نویسند"ویكتور هيوگو"را يخته مردي هفر

 !)بازهم نفرین بر شما اي فرزندان ناخلف این سرزمين پاك! ( این خيانت را خواسته اند،فروختهخود باداران چند نفر 
  دنيا و غصب مال و جاهۀاز براي جيف

 !ميكني بازي به ناِم نيِك افغان، اي شقي
 

از هموطنان  آه "باقي قایلزاده"ر نابيناي آشور ما مرحوم عاشبه لحاظ خدا بيایيد این شعاري را آه هشتاد سال پيش 
 : چه احساس سروده است، ورد زبان خود سازیم و به آن عمل آنيماتشيع ماست و ب

 
 ي روان آشيدـر ملـتـاین اسم ها ز دف  پشتون و تاجك و قزل و ازبك و مغل

 آئيد جمع و مطلب خود شادمان آشيد  هـــمـط به نام ملت افغان ستان، هـقـف
 

 افغانستان در ۀاز زبان یك مامور عالي رتب) ش١٣٨٣ حمل - ستون اول١٢ ۀصفح) ٦٢٦ (ه اميد شمارۀدر هفته نام
 . به نشر رسيده است"افغانستاني" ۀ  آلم"افغان"عوض نام 

جعل آرده باشد و یا از طرف ) ایرنا( خبرنگار ایراني  را افغانۀاگر استعمال این آلمه از زبان این مامور عالي رتب
لين اطالعات و آلتور در ؤتصرفي در خبر مذآور به عمل آمده باشد، اصوًال باید مس اميد عمدًا چنين ۀآارآنان جرید

 .برابر آن عكس العمل جدي نشان دهند
 همكار نزدیك داآتر نجيب "آقاي لطيف پدرام" افغانستان ۀ از آاندید هاي ریاست جمهوري آیندیآیا ميتوان پذیرفت آه یك

 و یا به اصطالح خودشان در نشست هاي ایرانيها تجمعات در ،شهرت دارد) **ایرانوفيل (هاهللا در رژیم آمونيستي آه ب
) واحد پول( بگوید آه نام "افغاني" افغانستان بكار نبرد و یا مثل ایراني ها ۀ را براي تبع"افغان"در فرانسه هيچ وقت نام 
 و با آنهم خودش را ؟ير قابل قبول است نامانوس و غۀ بگوید آه آلم"افغانستاني"و یا !  آنۀافغانستان است نه نام تبع

 .براي بلندترین مقام دولت افغانستان آاندید نماید 
را به نام ازبكستاني، ترآمنستاني، وقرغزستاني ... و... آیا مي شود آه اتباع ازبكستان، تاجكستان، ترآمنستان و قرغزستان و

رائج شود، هر والیت  ]پسوند ["ستاني" تا "ستاني "لي اینو. یا هندوستاني  پاآستاني باشد وۀیاد آرد شاید الهام ازآلم
چنانچه چندین بار آوشش شده است آه نام هزاره جات . خواهند ناميد) یفالن ستان ("ستاني "افغانستان خودرا به با ایزاد 

 .ندکننام تجدید عوض آنند و مزار را به مزارستان ) هزارستان(ما را به 
از . بيشتر از دو صد سال سابقه داردتاریخی ر افغانستان به رویت اسناد، آتب و نوشته هاي  براي اتباع آشو"افغان"نام 
 ١٩٢١در سال .  براي اتباع این آشور قبول شده است"افغان"همين نام ) حامد آرزي(تا عصر ) احمدشاه دراني(ۀ دور

 ملي از ۀ ملي آشور ما بنام نظامنامۀدر وثيق افغانستان ۀميالدي این نام براي اولين بار به صورت رسمي به حيث نام تبع
.  تحت زعامت اعليحضرت امان اهللا خان افتتاح و تشكيل گردیده بود، تائيد و رسمًا پذیرفته شد که  پغمان ۀطرف لوي جرگ

 .ستافغان براي اتباع آشور ما بكار رفته ا"اري شده همين نام ذقوانين اساسي آه درین عصر با شكوه پایه گ درهم بعدًا 
آه براي تائيد قانون اساسي در آابل )  ميالدي٢٠٠٣(  هـ ش ١٣٨٢ تاریخي ۀ جرگۀدر آغاز قرن بيست و یكم باز هم لوی
 . خواند"افغان" این مرز و بوم را ۀپایتخت افغانستان منعقد گردید، تبع

مشروطه تحت زعامت  دیموآراسي در عصر شاهي ) طالیي ( ۀده)  ميالدي١٩٦٤. ( هـ ش١٣٤٣در متن قانون اساسي 
 افغانستان بيشتر ۀ براي تبع"افغان"آه قانون اساسي امروزي از آن استنباط گردیده، نام   ) ظاهرشاه محمد(اعليحضرت 

 .از ده مرتبه بكار رفته است
 ملي حفاظت و حمایت نمایيم،   ۀما افغانها همانطوري آه مكلفيت داریم از حقوق خویش بر اساس احكام و مواد این وثيق
رام و اجرا نمایيم، آه ت ملي احۀباید همانطور مكلف باشيم آه وجایب و وظایف خویش را نيز طبق احكام و مواد این وثيق

 افغان ۀبر هر فرد از افراد ملت افغانستان آلم  . [...  براي اتباع افغانستان یكي ازین وجایب است"افغان"بكاربردن نام 
و با بي احترامي به آن باید از طرف قانون و دیوان عالي قضاء و ) . م فصل اول چهارۀبند سوم ماد...] ( اطالق مي شود

 .مردم مؤاخذه گردیم
 چراغ عقل را گر ما به مغِز خود بر افروزیم

 تلـّراي این م بر خالِف  رد آاري ـد آـایـبـن
 »سيد حسن آشفتة باختري«                  

 
 :آغاز قرن بيستم گفته است در متفکر نيم قاره اقبال الهوري شاعر 

 
 ر دل استــكـيـان درآن پـغـملت اف  ل استــــِر آب و گــكـيـآسيا یك پ
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 ؟نمایيممی که  باشيم، به افغان بودن خود افتخار  آیا همين آافي نيست آه ما همه باشندگان این آشور، از هر قوم و تباری

را مطالعه  نتمام افغان ها در هر گوشه و آنار جهان آه باشند آ   جهاني انترنت ميگذارم تا ۀمن این مقال را روي صفح
در همه نشرات افغاني، روزنامه ها، را نمایند، و آرزو دارم براي یك بار سنت مطبوعاتي را شكسته و این نوشته   

 موضوع مجالت، هفته نامه ها، و ماه نامه هاي داخل و خارج به چاپ برسانيم تا مردم افغانستان متوجه اهميت این 
 .گردند

 تعصب ننوشته ام، من دري زبان هستم ولي به هر دو ه در انجام باز هم تكرار ميكنم آه من این نظر را از را
آه به طبع رسانيده ام یا زیر طبع  زبان نه تنها احترام دارم بلكه به آنها عشق مي ورزم و اآثر مقاالت، نوشته ها و آثاري 

 ولي احمد نوري    ختم. وگند یاد ميكنم آه از تفرقه اندازي نفرت دارم است به زبان دري نوشته ام، و س
 

   م٢٠٠٤پاریس اول مي 
خانوادۀ مستوره افغان . اجداد مرحومه  مستورۀ افغان شاعرۀ وطن پرست اهل تشيع وطن ازهرات بوده اند(*)  

و در قصده سرائی امتياز خاص اهل فضل بوده و یک برادر ایشان مرحوم کریم نصرتی در شعر ید طوالئی داشته 
از مرحوم کریم نصرتی اشعار فراوانی بيادگار مانده که اميد روزی به زیور طبع آراسته گردد و بساط شعر دری . داشت

 .  را رنگين تر سازد
 .که وطنخواهان به لطيف پدرام داده اند؛ بخاطر ایران پرستی اوميباشد" ایرانو فيل"کلمۀ (**) 

 
 
 

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

 
 

      : تبصره 
 

 :جهاني انترنت گذاشته شده است  وبسایت هاياکثر م در٢٠٠٤این نوشته در ماه می 
 

 :گردید  در نشرات آتي افغاني در اقصاي جهان چاپ  م٢٠٠٤ در ماه هاي مي و جون مقاله این            
  امریكایورنيا ایالت آليف کانکورد، چاپ شهر»درِد دل افغان « ۀمجل
  امریكای ایالت آليفورنيا یچاپ شهر سانفرانسسكو» آيوان « ۀجرید

  ایالت ورجينياي امریكاۀ چاپ شهر الكساندری٦٣٢شماره » اميد « ۀهفته نام
 آلمانفدرالی  چاپ شهر ميونشن جمهوریت ٨٠شماره » عقاب آریانا «ۀمجل
  آلمان فدرالی هوریت چاپ شهر بن جم١٤ صلح و افغانستان امروز شماره ۀمجل
  امریكای چاپ شهر مان آلير ایالت آليفورنيا٩٥ افغانستان شماره ۀ آیينۀمجل
 په پشاور آشي) مياشتني ملي خپرونه( ملي افغاني تولنه ۀجرید
 چاپ شهر آابل) اراده (ۀجرید
 ریوي آاناداا افغان رساله چاپ شهر آنتۀجرید
  زرنگار چاپ شهر مانتریال آاناداۀجرید


