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 22/33/2313          ولی احمد نوری

 شورای وزيران افغانستان  یصلۀفمکثی بر 
 مبنی بر جلوگیری از استعمال کلمات بیگانه

 

وجود همه کمی ها و کاستی ها و نا رسایی های  با)من تصمیم و فرمان شورای وزیران جمهوریت افغانستان را  
 .مام قوت تأئید و پشتیبانی می کنمتبه ( شان

 

کلمۀ و اصطالح )در اين نوشته صرف دو کلمه يا دو اصطالح  را به شما معرفی میکنم که حتمًا و هزار فیصد 
بايد شورای وزيران و جناب  است و استعمال آنها به نظر من خیانت، جنايت و جرم است و( بیگانه و فتنه انگیز

مثل لطیف )حامد کرزی به استفاده کنندۀ آنها هر که باشد، نويسنده، نطاق راديو يا تلويزيون يا وکیل ولسی جرگه 
 .مجازات شديد وضع کنند( پدرام و غیره

ند و وثیقۀ را به استناد کدام س( ملیت ها)و اصطالح ( افغانستانی)برای من تعجب دست داد که اين جنابان لفظ 
 . بکار می برند( قوم و يا تبار)و برای ( افغان)قانونی برای 

بر هر فرد » نظر به حکم پراگراف چهارم ماده چهارم قانون اساسی افغانستان ( افغانستانی)در حصۀ استعمال نام 
از افراد عادی و  به اين ترتیب تمام اتباع افغانستان اعم« اطالق می شود افغاناز افراد ملت افغانستان کلمۀ 

شناخته و  افغانمأمورين دولت صرف نظر از موقعیت قومی، دينی، منطقوی، لسانی، نژادی و غیره فقط و فقط بنام 
 .مسمی میگردند

 

از  «افغان » بجای و به عوض کلمۀ مأنوس، مقبول و پذيرفته شدۀ ( افغانستانی)بلی استفادۀ اصطالح نامأنوس 
چه در صورتیکه بر اساس محتوای قانون اساسی، اتباع افغانستان تنها به يک نام  .جانب هر که باشد جرم است

قانون . مسمی گرديده باشند استعمال لفظ افغانستانی برای ايشان نقض صريح احکام قانون اساسی است( افغان)يعنی 
ه اين سادگی از طرف دشمنان اساسی ولو حايز کوتاهی های هم اگر باشد به عنوان وثیقه ملی مردم افغانستان نبايد ب

 .هويت و وحدت افغانستان پامال گرديده و نقض شود
بايد متذکر شد که متأسفانه اين زير پا کردن واضح قاعدۀ مندرج در قانون اساسی صرف در محوطۀ استعمال 

و کشوری هر انفرادی محدود نمانده بلکه تا حوزۀ مبهم گرديدن و در ترديد قرار دادن اساس و نهاد هويت وطنی 
 توسعه می يابد، ( افغان)

در صورتیکه استعمال چنین الفاظی نسبت به اتباع افغانستان به يک امر معمول مبدل گردد نمیتوان حفاظت از 
ارزش ها و هويت فرهنگی مردم افغانستان را نه از وزير اطالعات و فرهنگ و نه از مقامات رسمی ديگر 

وزير اطالعات و فرهنگ و ساير مقامات .  موضوع در همین جا پايان نمی پذيردولی جريان .  فرهنگی انتظار ُبرد
ذيربط احتماالً  در برابر نسل موجود و يقینًا در برابر نسل آينده پاسخگو و مسؤول خواهند بود، مردم افغانستان در 

 .تطول تأريخ اشتباه پامال شدن داشته های ملی و ثقافتی شان را به هیچ کسی نبخشیده اس
 

بايد کمی به عقب برگرديم و تاريخچۀ شرم آور و ( افغانستانی و ملیت ها)برای شناخت فساد کلمات فتنه انگیز 
 . شیطانی آنرا در بیرون سرحدات افغانستان جست و جو کنیم

 

میتوان در آوان سلطنت رضا شاه در ايران، عناصر فتنه جو و بدخواه افغانستان، به اين فکر افتادند که چگونه 
هويت ملی مردم افغانستان را که هر روز بسوی ملت شدن پیش میرود تخريب کنند، و باشندگان آنرا بنام های قوم و 

ولی از آنجا که افغانستان توسط رهبران آگاه و مدبر، .  مذهب و زبان بجان هم بیاندازند و از هم پاشان سازند
رهبری می شد با وجود تپ ( شاه و سردار محمد داوود اعلیحضرت محمد ظاهر)و وطن پرست  صاحب غرور ملی

اما . و تالش زياد و سرازير کردن انواع کتاب ها و مجله های ايرانی نتوانستند به اين آرزوی ناپاک مؤفق گردند
، شوروی ها هم به اين فکر افتادند که مردم افغانستان را از هم 1331پس از کودتای کمونیستی و خانه برانداز ثور 

( ملیت ها)دور و متفرق سازند تا بر آنها بهتر و آسانتر مسلط گردند،  فلهذا بر اختالفات مذهبی و زبانی، اختالف 
در حکومت « وزارت ملیت ها»را هم افزودند و در تاريخ چند صد سالۀ افغانستان برای بار اول وزارتی بنام 
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را در آغاز مؤفقیت کودتای ( ملیت ها)تشکیل وزارت  اين کار خاطرات دردناک. کمونیستی افغانستان قد برافراشت
اکتوبر لینن بیاد می داد که در رأس آن ژوزف ستالین قرار داده شده بود و ملت عظیم روسیه را که از اقوام و تبار 

از هم پاشیدند و از آن ماهی ( ملیت ها)های مختلف تشکیل می شد به شمول مردمان کشور های آسیای میانه بنام 
 .اد را بدست آوردندمر

 

در اين وقت کشور ايران با انقالب اسالمی اش در دامن آخند های متحجر و توسعه طلب سقوط نموده بود و پالن 
دست درازی های گوناگون را بر افغانستان از نو آغاز کرد و برای تخريب هويت ملی افغانها نويسنده و 

او در آغاز کار با .  ها دالر مؤظف برای تعمیق اين دنائت ساختبا ملیون « چنگیز پهلوان»ژورنالیستی  را بنام 
افغانستان را به کمک عناصر فروخته شده گروه های جمعیت و  مصرف پول های رژيم آخوندی، اقوام باهم برادر

منکر شوند و منبعد خود را ( افغان)پذيرفته شدۀ خود بحیث  حزب وحدت، تحريک نمود تا از هويت قانونی و
چنگیز .  بخوانند و برای قبولی اين شیطنت و دنائت به هر توضیح دروغین و دشمنانه دست يازيد« نستانیافغا»

پالن ها و .  را هم زير سؤال ِبـَبرد« افغانستان»پهلوان به اين هم اکتفا نکرد و مذبوحانه تالش نمود تا نام پر افتخار 
سی و چند سال است . و به مغز شويی گماشتگانش آغاز نمود پروژه های تطبیق فیدرالیزم را در افغانستان پیشنهاد

بدينگونه تمام ناآرامی . که اين فساد و شیطنت دوام دارد و کبوتر سفید صلح را در آسمان اين وطن به گلوله بسته اند
ز ها، بدبختی ها و تالطمات کشور عزيز ما در خارج و در ماورای سرحدات ما می باشد و اگر از هويت خود، ا

 .زبان خود، از فرهنگ خود و از حريم کشور خود دفاع نکنیم محکوم به فنا خواهیم بود
 

اگر قتل نفس جرم باشد، ترور هويت ملی كه يك ملت را از هستی تاريخی "... بلی به گفتۀ يکی از میهن پرستان 
در " افغانستان"ح ممثل اتباع بکرات به مثابۀ اصطال" افغان"و كلمّه .  اش ساقط می سازد، بايد جنايت حساب شود

و عنصر شكل دهندّه بافت ملی ( افغانستان)و شاهرگ قوانین . . . قوانین داخلی و اسناد بین المللی ذكر شده است
 ".مجازات باشد ل كلمۀ ديگری بجای آن بايد مشمولبناًء استعما. است

 

« استعمال نام افغانستانی جرم است» زير عنوان  ده سال قبل اينجانب ضمن مضامین متعدد در ضمینه، مقاله ای را
نوشته و به تعدادی از رسانه های داخل و خارج افغانستان به نشر رساندم که به استقبال از آن، دانشمندان بیشماری 

بچاپ رسیده « افغانستان گلستان اقوام» در مورد نوشتند و همۀ اين نوشته ها توسط اينجانب در کتابی زير عنوان 
لینک آتی جهت آگاهی  تمام افغانهای که هويت ملی و فرهنگ اصیل افغانی  را ارج  میگذارند، درج . تاس

 .میگردد
 

pdf.afghan_walinouri/PDF_Tahlilha/upload/de.german-afghan.www://http 
 

اخیر يک پارچه شعر ناب و وطنپرستانۀ جناب نسیم اسیر، شاعر فرزانه  و با احساس وطن ملک الشعرای افغانها در  در
 :غربت را برای آنانیکه عمدًا و قصدًا با نام پر افتخار افغانستان عناد می ورزند، ، تقديم می کنم 

 

 
 آلمان –فرانکفورت               محمد نسیم اسیر

 

 گــو افغان مگــو افغان ِستانيِب
 

 ـن راــــــــاِم وطـبــنــازم هـمـِت مــ
 زارانــــ، بلکه هنــو و مــنه تنها ت

 ر کردــــترا بر طـــــاَرم افـــالک َب
 پر افـتـخارم" و بــِر وم ــکهــن بــ"

 وا شادابــي ماستــو هــ از آن آب 
 شـو آب بهره مند از خاک  وجودم 

 وز، پروردــــوآمــچون طفِل ن راــم
 رهــوِن کمالشـو تو هـر دو م مـن 

 کنون از هـرچه هست انکار داريــم

 به دامــن پروريــده تـو و مــن را 
 انــــرۀ جگرفـتـه بهـره از آن شـیـ

 ر کردــمــرا در تربیت چـیـزي دگ
 نامـــــدارم" افـغـان سـِِتاِن"هـمـان 

 از آن سر چشمه ها سیرابي ماست
 وِر آفـتـابــــشــتــنــم روشــن ز نــ

 ـرت بــر آوردـبر زروۀ شهـ تــرا 
 ـبالـشــنکــرده هـیـچ کـــاري در ق

 مـخـود عــار داريـ" افـغـانـیـّت"به 
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 ازين فکـر و هــوا، افسوس افسوس
 و مَسلـمـان واِن صاحب أيـمـان ــجـ
 و ازيـن آبـشار آبـِشخـوِر ماسـتــچـ

 ان و شوکِت ماــام است شــبه اين ن
 زيـمــیـتـباهــم سبـه نـام قــوم اگــر 

 و اقـوام وطن از هـم جـدا نیستـــچ
 هـزاره، تاجک و اوزبیک و پشتون

 ِي ويــراني خــودــــمـباش انـــدر پـ
 ن راِه ادب کــوشـــيـبـه اسـتحکام ا

 دــآرزومـنـــد تـــو گــويــ" اسـیــر"
 

 اصِل خود جدا، افسوس افسوس ز
 "افـغـان"اِم ـــيــد افـتـخــار از ننمـا

 اِج سِر ماستـت" افـغـانـیـت"هـمان 
 پـأيــه هاي وحــدت ما" افغان " ز 

 مــزيـــِبـنـاي وحــدت از بـنـیـاد ري
 گـفـتـن به جـز باِد هوا نیست از آن

 يک آب و هوا هستند و يک خونز
 سامــانــِي خـود اسـاِس بــي ســر و

 به اين کم فرصتیها روز و شب کوش
 به َعجــز و انکـسار از تـو بجـويــد

 
 که گر پرسد کسي از تو نشاني
 بگـو افغان، مگـو افغان ستاني

 

 پايان

 

 


