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 ٢٠٠٨      سپتمبر 

  
  

  به جواب سؤال محترم منير احمد دادجو در مورد
  

  "افغانستانی"استعمال اصطالح 
  

  پاسخ سؤال دوم
  

 بر ی ضمن انتقادات»ی ملزمونٱ « ني وزتي سادر   ماه جوالی سال جاری احمد دادجو، درري منیقاٱمحترم 
 "عجوالنه" خودشان بصورت ۀ بگفت،ی راهم در موضوعات گوناگونی سؤاالتنجانب،يو مضمون اد یكي

  " داد جواحمد ريبجواب محترم من" آه تحت عنوان يه این در جواب آ ازیمطرح نموده بودند آه به قسمت
اعتقاد و .  دي به نشر رس"افغانستان  آزاد ـ آزاد افغانستان" دعوت و ،ی آزمون ملهایتي در سا،ارائه نمودم 

 و رفع سوء تفاهمات ی گرء بوده و باعث افشااني فكر و بی هایزادٱ  انتقاد سالم جزء  است کهنيباور بر
  مسائلابس در  ومراعات اصل بيطرفیی، طقدو با استدالل من  هرهي انتقاد و دفاعنكهي بشرط اگردد،يم

جو در اد احمد دري منی دارم آه آقانيقي. همراه باشد یخي تاری هاتي به واقعء و اتكایباني با پشتمخصوصَا
 از قومندانان و جنگ یكي، »  احمد شاه مسعود«ی  بر قهرمانشاني آه در مورد سؤال ایقسمت دالئل

 استدالل و ضيده اند، چون اثبات نقي به قناعت مطلوب رسد،يرد ارائه گر،ي پنجشۀساالران افغان از جبه
 .دي منتشر نگردشاني ازقلم  انجانب،يطرف ا  ارائه شده ازِ یخيشواهد تار

 ی برا»یافغانستان«  آه اصطالح كندي می من چه تفاوتۀدي بودند آه به نظر و عقدهيجو هم چنان پرساد دیآقا
 را عجوالنه و مسلسل مطرح نموده ی سؤاالت متعددشانيچون ا. رددگ» ؟!«مردم ما استعمال  ازی قسمتكي

 نٱ یِ  ملتي نظر ارزش و اهمۀ بلكه از نقطنمود،ي مجابي ارای بودند آه هرآدام نه تنها بحث جداگانه ا
  . جداگانه انداخته شود ِ یموضوعات، الزم بود آه بر هر آدام روشن

 
ۀ   استعمال آلمۀ آه معضلشاني قسمت دوم سؤال ایا بر،جوابارائۀ  در ريخأ عرض معذرت از تبا
 و معرف ی آه مظهر وحدت مل»افغان«  ی و پر محتوا شدهرفتهي پذی، رسمۀ به عوض آلم"یافغانستان"

  : ميپردازيماست، ملت واحد ما به حكم قانون هم 
 ی تفرقه اندازفيآث ی آه بو»یافغانستان«  گفت آه خوشبختابه استعمال اصطالح نامانوس دي قسمت بانيدر
 از ،ی محصول وارداتكي ثيحب هی ک همانطورد،يرسي به مشام مشهين هم آ اقوام بهم برابر افغان ازنيب

 اثر نداشتن علل و ر بود، مانند خس سر آب، ددهي مروج گردتانيهوي از بیخارج  افغانستان توسط گروه
جو اد دی چون آقای است، ولدهي گردديود، ناپد آه آمده بهمانطوری و منطق و استدالل،ی و مردمی ملۀزيانگ

 را به شاني توجه ارزي ناگباشند،ي ميی آتش نفاق گراني از، به آنار زدن خاآستریمنده هنوز هم عالق
 ی سان فرانسسكو براۀ در منطقیالدي م٢٠٠۶ماه آگست سال   آه دری در آانفرانسنجانبيمضمون ا

 در شاني جواب ادوارميام. مينماي بود، جلب مدهي دائر گردیداز تفرقه انی و امحایبزرگداشت از وحدت مل
 . حاصل گردد کامَال مضمر بوده و قناعت شانلي متون مضمون ذیالبال
 ی درلي در لسان اصیرانيجو آه ارتباط به ورود و استعمال اصطالحات ااد احمد دري منی سوم آقاسؤال

  .ده خواهد شد جواب دادهينهللا در آءاشا  انباشد،يافغانستان م
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    ٢٠٠۶ سانفرانسسکو،  آگست
  

  "یافغانستان" اصطالح جيترو  وی ملوحدت
 

 است آه بدعوت یوش خیجا. ديري بپذمراۀ ماني احترامات صمدوارمي امان،ي ها و آقارمني محترم، محضار
 و تفرقه ضي تبعی امحا،ی وحدت ملمي آه بمنظور تحكی گرا در محفلی ازهموطنان و خبرگان ملیتيعجم
 .مينماي اشتراك م، استدهي گردري افغان دافي ملت شری پارچگكي ی و در مجموع برایانداز

   :  مينمايآغاز م ري اسمينس افغان محمد يۀ شاعر پر مایاز احساس قلبی ني گلچبابا اجازۀ شما، سخن را 
 

  تو و من رادهــــيــازم همت مام  وطن را         به دامن پرورنـــــــــــــب 
 تان نامدارم ِسانـــــــــــهمان افغ         ر پر افتخارمــــــــــآهن  بوم و ب 

  وحدت مایاـــــ ههي پا"افغان"   ز   ام است شان و شوآت ما   ـ ننيبه ا
 ميزي راديدت  از بنـــــــــ وحیبنا       ميزيــــــــــ قوم  اگر باهم  ستامبن

  د خوــــیـــ سرو سامانیاساس ب           خودِ ـــــــیراني وی اندر پمباش
 ديو بجوــــو انكسار از ت به عجز         ديـوـــــ آرزومند  تو  گـ"ــرياس"
 "یتانافغانسـِ"، مگو "افغان"بگو         ی تو نشانازی ر پرسد آســ گآه 

 
 ،ی و اجتماعیاسي سشماري مشكالت بی در پهلوران،ي وۀ ما معلوم است آه در افغانستان جنگزدۀهمه ب

 مملكت را  متحد و همگام بسازد، آامال في آه بتواند تمام اقوام شری واقعی وحدت ملكي عدم وجود ۀمعضل
  همچنان بای افغانۀعفرجام آن، جام  سه دهه جنگ و اثرات نای هایگذشته از نابسامان. باشديمحسوس م
 حكومت كياثر عدم وجود   چنانچه درباشد،ي مغرضانه روبرو مكاتي و تحری اجتماعشماريمشكالت ب

  دشمنان ویافغانستان شده است، برا  دریادي بنیراني و و آه سبب انهدامیاسيس  وعدم استقراری قویمرآز
 ري شان امكان پذ داخلی و چه توسط عمالمي تجاوزات مكرر را چه مستقۀني زمهم باز  طماعگانيهمسا
 وابسته به آن، دسائس یگماشتگان داخل  وهي روسی پاآستان، مداخالت ابدی دائمیشرانداز.  استساخته

 و ی اتحاد ملی هدف مشترك آه امحاكي یهمه برا  آنها همه و جواسيس وراني ایپنهان و آشكار آخوندها
 .رديگي مصورت مردم ماست ، ی و لسانی قومیمن زدن به تفرقه هادا
 حقوق و ی و در مقابل قانون دارابرندي افغانستان بسر ميیاي جغرافۀ آه در ساحی تمام مردم،ی نگاه حقوقاز
 . باشنديم » افغان« هستند ،یساو ُمبيوجا

 آه یلسان هر  آه متعلق باشند و بهیب و مذهنيبنابران، در مجموع همه باشندگان مملكت بهر نژاد، قوم، د
 .شوندي شناخته م» ملت افغان« نيافتخار آفر واحد و  تحت اسم ند،يتكلم نما

  
 یبوحانه در تالش جداسازذ آور شد آه مادي ی آوچكتيع جماز دي هم بایكي ی گروپ تفرقه اندازان ملدر

 یراني از شاگردان جاسوس ای آه برخافتياز مشاجره از آنجا آغ. باشندي مگري از همدستان افغانفياقوام شر
 ساده  مطلب ظاهرَاني ا، دندي نام»ی افغانستان«و خود را  منكر شدند» افغان « تي از هو» پهلوان زي چنگ«
 است،  به افتهي  شكل گرفته و استحكام » افغان«  صدها سال با نامیآه ط  رای وحدت ملی ارزش هاهيآل

 و نامانوس بودن اصل كطرفي شان از ی ادعاتيرقانوني آه خود نظر به غنانيا.  سازديسؤال مواجه م
 ید،  بازهم نظربه وابستگنميبر يی راه بجای،محتو ی بني چنای آه مبارزه دانندي  مگر،يمفكوره از جانب د

 گروه آه نيا.  در مجادله و تالش اندی وحدت مليۀ روحفي افغانستان ، در تضعی غربيۀ آنان به همساقيعم
ی   برا"افغان"  ۀ آلم به اصطالح ادعا دارند  آه چون در گذشتهند،ينماي میاستناد ناقص  دوریلي خۀبر گذشت
.  شونددهي اسم پر افتخار گنجانني اقوام مملكت تحت اگري ددي امروز نباد،يگردي  استعمال م"پشتون" اکثريت

 «ر سپرده بای ملت و مملكت را به فراموشیادي و بنی  تمام مشكالت اساسخ،ي مقطع حساس تارني  درنانيا
 ارزش مانگشت رد به تما  مذآورتياقل.  را بر افراشته اندی علم تفرقه و دوگانگشي خودني نام»ی افغانستان

 افغانستان در اتحاد آامل با اسم پر في اقوام شری آه در پناه آن قرون  متماد، گذارندی می وحدت ملیها
 و ١٩ در قرن ري آبیايتاني از ناموس وطن دفاع نموده اند،  منجمله از شكست بر"افغان "افتخار ملت مبارز

 ملت متحد را كي و جهاد مقدس  ه آه مبارزميگردي آور مادي سابق، یو شكست شرم آور اتحاد شورو٢٠
  دينماي متيتثب
 » افغان«از واحد  افغانستان آه مرآب ۀ آلمقتي گفت درحقدي با» ی افغانستان« ۀ آلمی لغولي مورد تحلدر

 عنصر ،یه اه شك و شبچيبدون ه . دهديم  را" افغاناننيسرزم" ی، معناباشدي م» تانس«  و پساوند 
 شرط و ني با چن» افغانستان« ۀ آه آلمیوقت.  است »افغان « ۀ   افغانستان همانا آلمبي ترآیاصل

را ساخت، »  ی افغانستان« ۀو آلمدر آخرش افزود   نسبت را»ی« تواني نمگري دد،ي گردبي ترآئیشاخصها
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آلمات   از"انگلستان" بي ترآی آه وقتیهمان قسم . ردي قرار گ»افغان«ۀ  آلمني و جانشلي بدنكهي اديبه ام
 استعمال "سيانگل" ی و بجامي را بساز"یانگلستان" ۀ آلمميتواني نمگري، ددي گرددي  پد» ستان « و"سيانگل"
 آجا "ن گويا ـیافغانستان"، اما كندي حكم را مني، همشودي مدهي آه گرامر نام و منطق زبانميمنطق سل . ميينما

 گانهي و رفتن در خندق بی و زبانی در گرداب نفرت و تعصب قومرماندني گیو منطق زبان آجا؟؟  بل
  .بردي تفكر و تعقل انسان را به تاراج می آزاد،یپرست
 یري گهجي آورد و نتی را بار می چه عواملی  از نگاه حقوق"یافغانستان"جاز  ُمريغۀ  استعمال آلمميني ببحال
   : باشدتواندي چه می قومۀ و تفرقی وحدت ملۀ مفكورفيبجز از تضع از آن

 
 ٢٠٠٣ مطابق به ی شمسی هجر١٣٨٢ ی مورد قانون اساسني در :ی  ـ از نگاه حقوق اساساول
   :  صراحت داردني چنیالديم

 ، يیام پشتون، تاجك، هزاره، ازبك، ترآمن، بلوچ، پشه  افغانستان متشكل از اقوملت« 
 .باشدي و سائر اقوام م،ی قزلباش، گوجر، براهوز،ي عرب، قرغماق،ي ا،ینورستان

 ».م چهارۀفصل اول ـ ماد . شودي اطالق م» افغان« ۀ هر فرد از افراد ملت افغانستان آلمبر
 لسانی که تکلم  آه متعلق باشند و بهری و مذهبني، دبنابران در مجموع همه باشندگان مملكت بهر نژاد، قوم

  .شوندي شناخته م» ملت افغان« نيتحت اسم واحد وافتخار آفرنمايند، 
 و ريي تغتي مردم افغانستان قابلندگانياشتراك نما  جرگه وهي تنها توسط احضار لوی مواد قانون اساسچون
 مبراست ی آه از هرگونه ارزش حقوق"یافغانستان" ۀ آلم استعمالی قانونی ساختن براباشد،ي را دارا مليتعد
 .  گرددر مردم افغانستان است، احضاۀ مظهر ارادني تری جرگه آه عالهي لوديهمچنان با ،

 مي پدرام  مربوط به رژفي  لطی جمهوراستي رسابق دي آاندی قانونري غدني نام"یافغانستان" بنابران،
 شد آه دهيد.  موردني بود دری خود محك،ی نظار فعلی و شورا نجيب؛ همکار سابقویوابسته به اتحاد شور

  تانيهويب  مطلق نامبرده وی فراهم نمود و سبب ناآامدَايموجبات خشم و اعتراضات مردم را شد
   .دي گردی و"یافغانستان"
 

 تي اقلكي یواردات  ودي جدۀدي پد» ی افغانستان« ۀ استعمال آلمۀ چونكه معضل :  از نگاه حقوق  جزادوم
ت ننموده است، هنوز بازخواست أ نشی افغانلي و از عمق اجتماع و آلتور اصباشديآوچك وابسته به خارج م

 در چوآات  تواني می اساسانون از مواد قیروي با پندهي در آیول. ستي آن موجود نی برای خاصیقانون
 بر "یافغانستان" ۀآلم  مجازريال غچون استعم.  نمودیني بشيجازات را پ مورد اشد ُمني دری عادنيقوان

 مورد  نيدر.  مبراستیهرنوع ارزش حقوق ، ازگرددي قانون واقع مضي از افراد ملت واحد افغان نقیگروه
  :  صراحت داردني چنیالدي م٢٠٠٣ مطابق به ی شمسیهجر١٣٨٢ یقانون اساس

 بر ،ی قانون اساسني مندرج ای هایحقوق و آزاد استفاده از  با سوءتواندي نمی شخصچيه« 
   » ۵٩  ۀفصل دوم ـ ماد.   عمل آندی و وحدت ملتي  حاآم،ی ارضتيضد استقالل،  تمام

به منظور تفرقه اندازی بين اقوام شريف افغانستان يک » ی  افغانستان«ۀ  استعمال آلم ترويج آهميدانيهمه م
  . بوجود آمده استیت مل وحدی امحای براصًالپديدۀ وارداتی کامَال پالن شدۀ خارج بوده و ا

 
 یپلوماسيروابط د  اعم از، خارجیايروابط افغانستان با دنمورد در  : الدول ني نگاه حقوق بز ـ اسوم

  ملل متحد وۀسسؤم لي از قبی المللنيسسات بؤ افغانستان در متي و عضوی مملكتنيبمعاهدات فيماو 
 شده يی و شناسارفتهي پذرسمَا » افغان«  بنام ماملت  و» افغانستان« بناممملکت ما   شهيامثالهم، هم

 وجه چي خارج،  به هیايدر دن » ملت افغان«  ازی بودن قسمت»یافغانستان« ی  برايیان، جا بنابر. است
 .توانديمطرح شده نم

 زي خود نش،ي موجب خوی بی هايی الرغم قلم فرسای مفكوره علني آه طرفداران اشودي مدهي وضاحت دبه
 ۀاز تذآر.  ندارندیاعتقاد و باور  بودن خود ها عمَال»یافغانستان «  ویتي هویكت و خارج به ب داخل مملدر
 آارت، ني گرليب از قتي، تا اسناد هو مملکت در داخلی و تجارتی اسناد رسمرهي ، پاسپورت و غتيهو

 توان "یافغانستان"ان قلم بدست  وني آه مبارزباشدي مقتي حقني، شاهد اافغانستان در خارج رهيقراردادها وغ
  .نامنديم » افغان«  و عمَال را رسمَاشتني اساس خود ها را نداشته و خوی بیاثبات ادعا

ۀ معلوم هفته نامدو  از آن جمله ی مرزروني از نشرات بیدودعم  تفرقه اندازان،  تعدادتي ناآام اقلۀ مجادلدر
 که فعاليت کامَال ضد ملی و پشتون ستيزانه را» خراسان« و تلوزيون کامَال شناخته شدۀ » يدام«  الحال

 لسان ريي، تغ"خراسان " به»افغانستان«  اسم پر افتخارليبوحانه در تالش تبدذ نام برد آه مدي بادارند، 
  ازیقسمت  بر»یافغانستان«  ۀ اطالق آلمليتعم و راني فرهنگستان ناآام ای افغانستان به فارسی درلياص

 تي و سایوني مجالت،  نشرات تلوزد،ي جراتيخوشبختانه اآثر، كهيدر حال. دناشبيم » افغان« فيملت شر
 ،ی استحكام وحدت ملی برایمي داۀ آشور، در مبارزیاي وابسته به منافع علی و خارجی داخلی گرای ملیها

 . قرار دارندیلسان و ی قومضاتي و تبعی تفرقه اندازی امحا،ی ارضتيتمام
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   سپارمي  شما را به خداوند میآه مسدس جناب محمد اختر بر  ازی پر معنتيب ني با قرائت اانيدر پا 
 

 طنادم مام وــــــــ و خمي خانه انيله اقوام وطن         صاحب اـــــجم  ام افغان ستان وخانه
 وچه و بام وطنــــــدر آ  ماميخصم را آشت         ر نام   وطنـــــــ بمي جان دادم،ي بودمتحد
 یكني مرانيرا تو  و   ماۀ  خانران،يخانه و     ی    كني و پاشان متيغان را تو ازهم تقوم اف

  
 
  !  باد افغانستانزنده  
  ! افغان و با شهامتفي باد اتحاد ملت شرديجاو  
  
 

 
 


