
پارسولى احمد نورى

پاسـخــى بـه جنـاب قــوى كــوشان
(استعمال نام «افغانستانى»جرم است)

  كه وقتِ آشتى پ.ش آورد جنگ  نه دانش باشد آنكس را نه فرهنگ
 (نظامى گنجه ئى)   

بعد از عرض سالم.

مقالـه< من  زـرِ عنوان (استعـمـال نام « افغانستانى » جرم است)  شما را بى نهات  بر افروختـه ساخته كه در نوشتن
جواب آن دست  را از پا نشناخته و شمش.ـر قـلـم  را به جانب من بى  رحمانه از ن.ام بدر آورده  و هر چه به دهـن تان
آمده روى صفحه< جرده< تان رخته اد. به فرمـوده< خود تان كه (گوا مـن بـد و ب.ـراه گـفته ام) آنچه بـد و ب.ـراه در
قاموس تان بوده از ان حقـ.ر درغ نكرده اد. به ان هم قناعت نفرموده  هدات داده اد كه از جرده< شـما «ام.د»

معذرت بخواهم.
نم.دانم پاسخ شما را از كجاى نوشته< تان  شروع كنم. از انجا آغاز مى كنم كه  فرموده اد: «اب.اتى را كه به عنوان

شاهد آورده ام , كامالً در عرصه< متفاوتى سروده شده و به گفته هاى من ربط نمى گ.رد.»
حتماً نوشته< جناب استاد هاشم.ان را پ.رامـون گفته هاى تان خوانده اد, ولى من مثل آنها در حق شما سخت گ.رانه
قضاوت نمى كنم و به فـهواى انكه شما از حدِ اقل دانش و صالحـ.ت در زبان فارسى برخوردار هست.د , ان انتقاد
شما را قسماً مى پذرم و براى هم.ن ملحوظ است كـه ان بار بندى از مسدس جناب محمداختر بره كى را به عنوان

شاهد موضوعِ مناقشه مى آورم تا به موضوع نوشتار نه تنها ربطى بلكه ربط محكمى داشته باشد.
صاحب ان خانه ام و خادم مامِ وطنخانه ام افغان سِتان و جمله اقوام وطن
خصم را كُشت.م ما در كوچه و بامِ وطنمتحد بودـم , جان دادـم بر نـامً وطن

  قوم افغان را تو از هم ت.ت و پاشان مى كنى      
  خانـه وــران , خانـه< مارا تو وـران مى كنى     

ولى پ.ش از پ.ش م.دانم كه شما باز مفهوم ان شعر را متوجه خود تان  و  رفقاى همفكر تان م.دان.د و ان نوشته را
هم احساساتى , بى بند و بار و دور از عفت قلم قلم داد مى كن.د. و ان ب.ت ن.ز شما را احتماالً  آنقدر بر افـروخـتـه
خواهد ساخت كه باز هم دست را از پا گُـم كرده مثل نوشته< پ.شتـرتان اصل موضوع را كه (استـعـمال نام افغانستانى

به عوض افغان است) فراموش كن.د ممكن هم عمداً -  و به موضوعات ثانوى و فرعى بپردازد.
شما لطفاً ك بار دگر مقدمه< بگفته< شما مختصر تانرا  با ك نگاه انتقادى و آفاقى مطالعه كرده  و قضاوت نما.د

كه نوشته< كدام ما توه.ن آم.ز , بى بند و بار و مغرضانه است ? باز هم قضاوت را به خوانندگان م.گذارم.
من  نوشته< جناب آقاى  رها را با جواب خودم به آدرس ام.ل كهـزار افغان در سراسر دن.ا فرستادم و التجا كردم در

 تن از متن نوشته< جناب۲۷ان باره قضاوت نماند . تا حال در حدود دو صد جواب گرفته ام  كه از آنجمله صرف 
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 تن از پ.شنهاد بنده ا بقول آقاى رها از اعـالمـ.ـه< صادره< پارس. اكنون شما۱۶۳عبدالله رها طرفدارى كرده اند و 
خود ف.صدى آنرا بسنج.د و آرزو مى كـنم اگر براى كبار هـم باشـد اكثرت تأ.د كنندگان  را بپذـرـد. در حصه<

ملت سازى و وحدتِ باشندگان اكثرت و اقل.ت قومى ,  من هم  با جناب شما كامالً همنظرم كه ما باد به احترام 
كشورما  از استعمال كلمات اكثرت و اقل.ت قـومى بپره.زم  و استعمال ان كلمات درست هم ن.ست ولو از جانب

كس.كه از پ.شنهاد من جانب دارى و حمات كرده , استعمال شده باشد.
در جاى دگرى م.فرما.دكه در حال.كه من منسوب به دو قوم بزرگ هستم چرا فقط به زبان كى حرف م.زنم و زبان

دگر را اد ندارم ?
جناب  آقاى كوشان !

چگونه با ان صراحت ف.صله مى كن.د كه من زبـان قوم دگر را كه از نام آن عار دارد عنى زبان پشتو را گپ نمى
زنم , ا خوب و روان سخن نمى زنم ? بالـفرض كه مـن ان  زبان زبا و مكمل وطنم را ندانم ا بر آن حاكم نباشم .
ان  سخن شما, خودش تمام ادعا ها و اتهامات شما را نسبت به پشتون ها كه گوا با لسان فارسى خصومت ورزده
اند و از انكشاف آن جـلـوگ.ـرى كـرده انـد و  ا براى از ب.ـن بردن آن تالش ورزده اند ,  رد مى كند و عكس آنرا
ثابت م.سازد , چه ان منم و امثـال منندكه بعد از مهاجرت ن.اكان مـا از قندهار به كابل به اثر بى التفاتى حكام ان
كشور در حق فرهنگ و كلتور و زبان پشتو , نه تنها زبان خود را از دست داده اـم بلكه در جامعه< فارسى زبان كابل
ذوب شده اـم. حاال شمـا خود لـطـفاً بگو.د كـه  ظـلم در حق كه  شـده است , در حق پشتو زبان ها و ا در حق درى

زبان ها ? !!
انكه گـفـتـه اد كه چرا  زبان خود را اد ندارم , راسـتى بس.ار بى جا گفته اد و نه تنهـا بر من بلكه  بر تمام پشتون

هاى درى گوى  بى باكانه تاخته اد.
در جاى دگر مى فرما.د كه «از محتواى نوشته< من جـز داشتن تعصب ,  روا شمردن تفرقه افگنى و توه.ن و تحق.ر

ك جانب و ك زبان خاص چ.زى بر نمى آد»
انكه آا نوشته و عراض من تـفـرقـه انگ.ـز و ا تعـصب آمـ.ز است  و ا گـفـته ها و نوشـتـه هاى جناب شما بـاز هـم
قضاوت را به خوانندگان داراى درك  و بص.رت س.اسى و عـالقه مند به وحدت و هوت ملـى باشندگان افغانستان
مى گـذارم و آندگان ان پاسخ را خـواهـند داد. براى درافت ك نظـر تحـق.قـى ان بار هم نوشتـه< جناب شما را با
نوشته< خودم البته بعد از چاپ آن در جرده< شما ـا جراـد دگر بدسترس كهزار خواننده< انترنتى خواهم گذاشت ,
كه نتاج آن ها با تمام نوشته ها و مضامـ.ـن چاپ شده در  جرـده< ام.د و نشرات دگر روى ان منـاقـشه , در رسالـه
اى جمع آورى گردده  و به چاپ خواهد رس.د و به تارخ  و آندگـان عرضه خواهد شد تا تارخ و آندگان در باره<

جناب شما و همفكرانتان  و من و همنظرانم   قضاوت كنند.
نوشـتـه اـدكـه چرا نـوسنده هاى پشتوى افغانستان را بـه خاطـر اسـتعمال كلـماتى چون «ولس مشر» كه در ماوراى
سرحد دـورنـد بجاى كلمه< « رئ.س جمهور» وضع گردده , مـورد سرزنش و مؤاخذه قرار نم.دهم , در حالى كه در

حق نوسندگانى كه كلمه< «افغانستانى» را بكار مى برند , چن.ن و چنان  مى كنم ?
آقاى كوشان !  شما خوب مى دان.د كه وضع كلمه< « افغانستانى» بجاى «افغان» قطـعاً منشاء زبانشناسانـه ندارد ,
بلكه  بر دد س.اسى  تـبـعـ.ـض طـلـبـانـــه و بر روى دشمنى بمقابل ك قوم بزرگ افغانستان بناافته , در حالى كه
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« ولس مشر» كلمه< بى آزارست كه فقط روى اغراض و ن.از زبانى سـاخته شده. ازنرو ان مثال آورى و امتثال تان
كامالً ب.جا و بى مورد است و ت.رى را كه رها كرده اد , بر خاك مى خورد , نه به هدف .

مى نوس.د كه  زبـان را كه وس.لـه< افـهـام  و تـفـهـ.م  و تبادل نظر و ابـزارِ ابـراز درك و اندشه, ... است , نم.توان
زندانى ساخت و به مكانِ مشخص و مردمانِ مع.نى مربوط دانست.

بلى , زبان ابـزار و آلـه< مفاهمه و مـبادلـه< خبـر و دانش و ... مردمان ك قلـمرو مـع.ن است.  از اساسات اصلى زبان
كه در تمام چن.ن  قلمـروى كسان و ا تا سرحدكل,  كسـان است مى گذرم و به مجموعـه< لغات و كلمات آن زبان
توجه مى نما.م. در حـال.كه اكثرت بزرگ لـغـات و كلـمات در تمام ك قـلــمرو زبان  بكار مى رونــد , كلـمات و
لـغـاتى هم وجود دارنـد كـه صرف در بـ.ـن كُـتله هاى معـ.نى ازن قـلـمرو استـعمال مـ.گردند , نـه در كل ان قلمرو.
بحث هم روى هم.ن كلمات و لـغـات در چن.ن نقاط قلـمرو زبان است. وقـتى اران لـغات مخصوص درى  ملك مارا
بكـار نمى بَرد , بـراى انكـه براى آن ســـامــان مـــفـــهـــوم و مـــعلوم ن.ـــســـتنـد- و حق هم دارند كـــه چـن.ن كنـند- مـــا چه
مجبورتى دارم كـه لـغـات و اصطالحات خاص فارسى اران را بخورد مردم خود بدهـ.م ? اگر چن.ن لغات و كلمات
نا مأنـوس را براى مـردم خود بكار برـم , نه تنها آن لغـات را درك نمى كنند , بلكه گپ ما را هم نمى فـهـمند. اگر
قـرار باشد به كسى چ.زى بگو.ـم كه او نـفـهـمد , پس بـهـتر است كه اصالً نگو.م و گپ نزنـ.ـم. با چن.ن ش.وه اى
در واقـع اصلِ اصـ.ل و بن.ـادـن افـهـام و تــفـهـ.م را در زبان زر پاى مـ.كن.م. مـثالً لــغـات «مفـاهمـه» , «مـفكوره» ,
«جـهــ.ل» , «چوكى» , «كــتله» , «چوكــات»  و غـ.ـره مــخـصــوص درى خـود مــاست - بى توجــه بـه انكـه چــطـور
سـاخـتـه شـده انــد و از كجـا آمــده انـد -  و در فـارسى اـران نــا آشناست.  اگـر اران.ـان چن.ن لـغــات را بكار نمى
بندنــد -  و كــامــالً حق بجـــانب هم  اســـتند كـــه بكار نبـندند -  چرا مـــا كلـمــاتـى از قـــبــ.ـل «واژه» , «چالش»  ,
«نشست» , «بازداشت» , «قـارچ» , «بـوـژه» , «الك پشـت» و غ.ره را كه خاص فـارسى اران اند , براى مردم

خود استعمال كن.م ?
با تأس� باد بگوـم كـه جرـده< ام.ـد از مدت.ست كه در بخش خبرى خود اصطـالحات خاص فارسى اـران را بكار
مى برد , و آن بخاطرى كه اخبـار افغانستان  را ا از خبر گـزارى اـران (اـرنـا) مـى گ.رد و ا از منابـعى كه بدست
ارى اران.ان ته.ه مى گردد , از قب.ل بى بى سى و همچن.ن رادـوى ب.ن المللى فرانسه. البته گپ سرِ ان ن.ست كه
ام.د اخبار را از ان ا آن خبر گـزارى نگ.ـرد , بلكه گپ ازنـقـرار است كه جرده< ام.د چرا چن.ن اخبـار را از نگاه
لـغـات و اصطـالحات , متناسب به فـهم و دركِ مـردم ما نمى سازد ? براى شما , آقاى كـوشان , كه چند سالى را در
اـران گـذرانـده  و در آنجا تحصـ.ل كرده اد , ه.چ اشكالى ندارد كه لغات و اصطالحـات خاص فارسى اران را به

درى ملك ما برگردان.د و اخبار را برابر به مذاق مردم خود ب.ارائ.د.
آنجا كه ضمن دشـنام دادن هاى دگـرِ خود نسبت به مـن , مى نوس.د كـه گوا بنده «عـالقـه به توه.ن و تحق.ر ك
زبان خاص دارم» باد دو حالت را از هم تشخ.ص بده.م. اگر مقصد تان از «زبان خاص»,«فارسى اران» باشد,
جوابش را از سطور باال مفصالً بخوان.د. مگر اگـر «فـارسى درى خود ما» مـراد بـوده , باد بـعـرض برسانم گه گپى
زده اد كامالً هوائى و خالف واقع.ت. شما خوب م.دان.د كه تمام هم و غـم ان غمكش متوجـه آنست كه از مسال
ملى و زبانهـاى ملىِ ما دفـاع و حمـات كنم و ن.ز خـوب م.ـدان.د كـه آثارى كه ازن قلم نـشر گردـده  خواه مقـاالت ا
كتب و رساالت همه به هم.ن زبان ش.رن درى م.باشند. و آخرن بارى كه در ام.د قـلـم  زده ام , دفاع از زبان درى
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ما را ن.ز در بر  مى گ.رد.  مـقـالـه اى كه بدماغ شمـا و بعضى نوسندگان هم طبق تان بـد خورده , شاهد مدعاست و
هم مـقـالـه اى كه در جواب  آقـاى عبدالله رها نوشتم , كه هم در ام.ـد چاپ گـردـده و هم در جا هاى دگر. با اــن

وص� اگـر شمـا مرا به توهــ.ـن و تحـق.ـر ان زبان , عنى زبان خـودم , زبان قـلـمـم و زبان مـردمـم مـتهم مى سـازد , 
نه تنهـا دده و دانـسـتـه واقـعـ.ـتـهـا را زرِ پاى مى كن.ــد , بلكه از منتـهـاى بى انصـافى و ظـلم كـار مى گـ.ـرد. دفـاع از
فارسى درى ما, هرگـز معناى توه.ن و تحق.ر فـارسى اران را ندارد. آرزو مندم كه شما و همنظرانتان ان حـق.قت را

دراب.د و تلقى هاى وارونه و بى بن.اد  را از سر بدر كن.د.
در حصه<  انكه م.فرمـا.د:«در هفته نامه< ام.د ه.چگاه و به ه.چ صورت در متن خبـر تصرف بعمل ن.امده جز در ك
مورد , و آنهم پس از آغاز راكـتـبـارى ها و جناات گلبدـن در حق ملت افغانـستان و همشهران عزز و مـظـلومـم در
كابـل,  از آوردن تخلـص بى مسما و بعضاً مقام حـزبى اش, خود دارى شده  و تنها نام منحوسش به نشر رس.ده , كه

البته ان تصرف در مقاالت ارسالى نوسندگان ارجمند ن.ز اجرا شده است, هم.ن و فقط هم.ن ك مورد».
اجازه بده.د با شما سؤالى را مطرح نمام:  آتش جنگ  و راكت باران دركـابل عزز شما و من باالى گرفتن قدرت
ازطرف دو تفنگ ساالر (گلبدن و مسعود) آغاز گردد. حاال خط س.ر ان راكت باران را بب.ن.م, احمد شاه مسعود
با استقرار ن.رو هاش در شهر نو, صدارت , وزارت خارجه, وزر اكبر خان و مناطق ارگ  جمهورى, راكت هاش
را به سوى مناطـقى كه ن.ـرو هاى گلبدن  و حزب  وحدت مستقر بودند آتش مى كرد  و منطقاً و قاعدتاً راكت هاى
گلبدـن باـد بسمت شهرنو , صدارت , وزارت خارجه , وزر اكـبر خان  (كـه بهترن خانه هاش از طرف اعضاى
شوراى نـظـار و فام.ل احمد شاه مسعود استـمالك جبرى شـده  و در آنها اقامت داشـتـنـد) و ارگ جـمـهـورى آتش
م.شد.  ولى با كمال تعجب امروز مشاهده م.كن.م , و امـ.دوارم كه شما هم در سفر هاى  تان به كابل متوجه آن شده
باش.د كه تمام ان مناطق تخرب نشده اند ولى تمام مناطـق.كه در تصرف حزب اسالمى و حزب وحدت بـوده عنى

, نـهـر درسـن , كـوتـه<  سنگى , مناطـق س.لـو  و اوشـار(افشار), داراالمان , ده دانـا, وسل آبــاد۴ , كارته ۳كارته 
(واصل آباد), گلباغ , چـهـل سـتون , عـالء الدن , رشخور و چهـارآسـ.اب  با راكت هاى سكاد و اورگـون قــواى
دولتى كه از رژـم منحط كمون.ستى بدست ن.ـرو هاى مسعـود افتاده بـود ,  با خاك كسان شده است.  نم.دانم چرا
شما ورانى كابل و كشتار مردم بى گناه آنرا بدوش كطرف جنگ مى اندازد و جانب دگر را اصالً نمى خواه.د

بب.ن.د.
ممكـن است گپِ تـان در حـصه<  تـصرف نكردن در مـتـون خبـرهاى اـرنـا , رادـوى ب.ن المللى فرانسه و بى بى سى 

درست  باشد ولى در حصه< مقاالت و نوشته هاى مردم واقع.ت ندارد.  من از شما خـواهش مى كنـم درـن بـاره زـاد
اصرار نكن.د و مجبـورم نسازد كه همه تصرفـات شما را ك ب.ك در نوشته هاى مـردم به اطـالع خوانندگان شما و

به قضاوت مردم برسانم !!!
جناب آقاى كوشان  , انكه راجع به كلمات بى معنى و با معناى پشـتو دُر فشانى كرده اد هم از احساس بد ب.نى  و
تحق.ر سرچشمه گرفته است ,  چه ما در افغانستان به رادـو  رادـو مى گوـ.ـم , به تلوزون  تلوزون  و به كمپ.وتر
كمپـ.ـوتـر. ه.ـچ وقت نشن.ده ام كه كسى به رادـو ( ژغ دبـلــى) گفـته باشد.  بلى دشمنان پشتون ها و زبان پشتو از
روى تـحـقـ.ر و تمسخر,  چن.ن الطـائـالت و خُزعبالت  را مـ.گوند و م.نوسند. ولى ما هنوز براى كمپ.وتر (راانه)

درست نكرده ام.
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در باره< انكه مى نوس.د «در وقت سلطنت رضاشاه پهلـوى براى عوض كردن نام فـارس به اـران رسماً از حكومت
افغانستان اجازه خواستند ! هـم گمان نكنـم كه بـاـن شكل واقـعـ.ـت داشـته باشد.  فكر مى كنـم و دوستان وزارت
خـارجـه< افغانسـتان هم چن.ن مى انـدشـندكـه دولت  شهنشـاهى فـارس بـه ه.ـچ صورت از دولت افغانسـتان اجازه اى
تقاضا نكرده باشد, ولى به احتـمال اغلب ممكن است ان موضوع را رسماً به استحضـار حكومت و دولت افغانستان
رسانده باشند. عـقـل من قد نمى دهـد كه كـشور ضع.فى مانند افغانستـانِ آنـروز, چگـونه در برابر شاهنشاهى فارس
قد علـم م.كرد و مـ.گفت : نـى !! اجازه ندارد ان نام را بر كشور خـوش بگذارد ورنه .....  با آنهم , من شن.ده
ام كه همان سردار محمد هاشم خان , كه شما از او , مانند مرض پ.س و كولـرا  بد مى برد , ه.ئت با صالح.تى را
از دانشمندان آن عـصر تـعـ.ــ.ـن نموده است  تا آنها منح.ث نخبگان كـشور, بـا وجـدانِ بـ.دار  و آزادى  فكر به ان
موضوع ب.انـدشند و نظرات خود را درن زم.نه  به كاب.نه و صدراعظم ارائـه كنند كــه ممكن بـعد از نـظرـابى ان
شخص.ت ها از استحضاره< حكومت و دولت خوش به دولت فارس نوشـته باشد. حاال اگر بالـفرض به  همه گذشته<
با افتخارِنام آرانا پشت پـا زده شده باشد و همه داشـتـه هاى فرهنگ مـلـى كشور ما دو دسـتـه بـه كشور « فــارس»
بخش.ده شده باشـد, در ان خ.انتِ تارخى و ملى همان قـدركـه اعضاى كاب.نه  و صدراعـظـم افغـانستان مسؤل اند,
ان ه.ئت دانشمندان و نخبگان  هم مـقصر و مسؤل م.باشند و نبـاد بى باكانه و خداى پجات(اله و بال)  را بگردن
(مُـال)  انداخت.  من  از سردار محمد هاشم خان دفـاع نمى كـنـم , چه پـدر بـزرگوار و گرامى خودِ من م.رزا سلطان
احمد خان به گناه امان.سـت بـودن و اختالف با دولت وقت ,  از طرف او و به فـرمـان او سال.ان درازى را در  پشت
مـ.ـلـه هاى زندان مخوف دهمزنگ سپـرى كرده است و من ان درد  را هنوز هـم فـرامـوش نكرده ام.  ولى حاضر هـم
ن.ستم بخاطر اختالف و غرض شخصى خوش  بر كسى نامـردانه و غ.ر عادالنه بتازم  ولو كه آن شخص سردار محمد

هاشم خان باشدكه از ظلم او من و خانواده ام متضرر شده ام.
من در تالش آن هستم كه اصل ان نـامـه< دولت فـارس را با فهرست نام هاى ان دانشمندان و نخبگان افغانى كه   

ان موضوع را با مسؤول.تِ تارخى خود  مطالعـه كرده و نظر داده اند از آرش.� وزارت خارجه بدست آرم و خدمت
شما و خوانندگان تان برسانم.

پ.ش ازنكه ان نوشـتار را به پـاـان برسانـم نكـتـه<  دگرى را هم باـد مختصراً به عرض برسانم و آن اجاد
كم.تهُ مطبوعاتى دفـاع از وحدت ملى و دفـاع از نـام «افــغـان» و « افغانستان » است كه به اثر پ.شنهاد ان
جانب و حمات و پشت.بانى تعداد زادى از دوستان و افغانان و هموطنان گرام.م در افغانستان , در اروپـا و

 ان كم.ته ك انجمن ملى است  و براى كدام هـدف س.اسى بـوجـود ن.امـدهدر امركا, بن.انگذارى شده است.
است.  ان كم.ته كـه صرف  براى دفـاع از ارزش هاى مـلـى در سطح مطبوعاتى بـطـور داو طلبانه تالش خواهد كرد
بـودجـه< مـالى نـدارد چه كـدام مصرفِ بـزرگى را اجاب نمى نمـاـد.  فـلـهذا از طرف ه.ـچ فـردى, ا مؤسسه اى  ا
كشورى تمول نمى شود. ام.دوارم ان توض.حات مختصر  به سؤال هاى شما و قـلـم بـدستان هـمـفكـر  جرـده< شما
پاسخ گفته باشد. عنقرب مـتـنِ مـرام آن با فـهرست نام هاى ذوات.كه در پاى آن تا حال نام نوسى كرده انـد خدمت
تقدم خواهـد شد. انكه در پ.شانى نوشـتـه<  جناب داكتر عثمان  روستار تـركـى (ارسالى كم.ته< مطبوعـاتـى دفـاع از
«افغان» و «افغانسـتان») نوشـته شده , اشـتباه بوده  و مـن شخصاً از آن مـعذرت مى خواهـم  تنها خـود جناب آقاى
روستار مسؤل متن نوشته< شان هستند و بس. در آنده هم هر نوشته اى كه پ.رامون ان مناقشه و بحث ملى در جراد
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و نشرات داخلى و خارجى به  چاپ م.رسد بازگونده<  افكار و اندشه< شخص نوسنده< آن خواهد بود.
جناب آقاى كوشان ,  انجانب ن.ز  مانند شما جـداً مخال� استعمال كلـماتى مثل اكثرت قـومـى ,  برادر بزرگ و
مـحـور و مـحـور بـازى هستـم  ولى از شما هـم به حـ.ث ك انسان آگاه , رسالـتنمد و مسؤل تمنا م.كنـم از استعمال

كلـمه< «افغانستانى » بگذرـد چه ان كار م.ـتواند خداى نخواسته بالى بزرگ دگرى را در پى داشته باشد و ان 
كار را  ال اقـل ما و شما نباد سبب گردـم. اگر به گپ  من اعـتنا نمى كن.د به خواهش جناب احمد ولى مسعود كه

) نوشـته اند, توجه فرمائ.د :۲ ستون ۲ - صفحه< ۶۵۶همرزم و همفكر شما بـوده اند و در جرده خود شما (شماره< 
«اتخاذ ك  س.است  فـرهـنـگـى - تبلـ.ـغـاتى  در عرصه هاى داخـلـى و خارجى , و جلـو گ.رى از اسـتعمال واژه هاى

حساس.ت  برانگ.ز در مطبوعات».  والسالم   ولى احمد نورى




