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 Political-Literary  ــ فرهنگیسياسی

   
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١١ اپريل ١٤برلين ــ 
  
  
  
  

  ؟؟؟"مجلس نمايندگان"يا " ولسی جرگه"
  

ميگذرد، " د افغانستاناافغانستان آزاد ــ آز" از حضور اشرف خوانندۀ پورتال  عنوان باال در ذيل و زيرمقاله ای که 
نوشته شده و در سايتهای  آسادر آن شهر سحرنيويارک بودم، از حدودًا سه سال پيش در اثنائی که مصروف بازديد 

قطع " افغان جرمن آنالين"ه با پورتال تازبا همرزمانی چند . ه بودنشر گشت... و" لر او بر"و " تول افغان"، "دعوت"
تأسيس نشده بود، "  آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ"عالقه کرده بودم و هنوز پورتال خودما، پورتال منحصر به فرد 

به هيچ وجه حاضر نبودم، که آثار دست و خامه ام ديگر در . نشر ميکردمتهای بيگانۀ فوق ازين رو مقاالتم را در ساي
  .نشر گردد" افغان جرمن آنالين"سايت 

برايم تلفون کرده و اجازۀ درج آن در نيويارک " افغان جرمن آنالين"خوب بخاطر دارم که يکی از متصديان پورتال 
تحليالت که من بشرطی موافقت کردم که مقاله در صفحۀ . م در آن پورتال تقاضاء کرد مقاالترا در آرشيفمقاله 

نشر نگرديده و مستقيمًا در آرشيفم انداخته شود و در فرق مقاله هم منبع اقتباس  ود، ب" افغان جرمن"عمدۀ صفحۀ 
 در نشر گرديده بود، گرفته،" دعوت" سايت درکه ی شکل کج و معوج بهمانهمان بود که مقاله را . نوشته شود

  : و در تاالق مقاله هم نوشتنددآرشيفم گنجانيدن
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ش شدم، نشر کج و کورباز کرده و متوجه " افغان جرمن آنالين"بر حسب تصادف آن مقاله را در پورتال امروز که 
 محتوايش چون نشر نمايم؛ــ " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ــ گر در پورتال خود ما بر آن گشتم که مقاله را بار د

  . توجه ميدانمقابل تعمق و درخوررا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

 دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی
  ٢٠٠٨نيو يارک ــ اول جون 

  
  
  
  

  ؟؟؟"مجلس نمايندگان"يا  "  ولسی جرگه"
  

  ؟؟؟"مجلس " يا " شورا"
  

  !!!يورش فرهنگی جمهوری سياهپوش ايران بر افغانستان
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دکتاتوری فـرهـنگی ايران بر قـلمرو زبان " ــ مقالۀ ٢٠٠٦ آگست ٢٢وقتی حدودًا دو سال پيش ــ دقيقًا به تاريخ 

ــ نشر کردم ، دقيقًا " ينافغان جرمن آنال" را نگاشته و در وبسايت های مختلف افغانی ــ  به شمول پورتال "فارسی
می دانستم و از مدتها قبل می دانستم  که يورشی بی امان از ايران متوجه سرزمين مبارک ما ــ افغانستان عزيز ــ  

  : اين يورش را در دو ساحه به چشم سر ميديدم . از حال تکوين به مرحلۀ اجراء درآمده است
  "  دری"اول ــ  در ساحۀ زبان عـزيز 

    در ساحۀ مذهـبدوم ــ
 متوجِه آنست، "فارسی ايران" ای که متأسفانه از سيطره طلبانهدر ساحۀ زبان دری افغانستان و يورش اشغالگرانه و 

 "انديشه ناک"و "  دراک"، " بينا"تاکنون دهها مقاله نوشتم و جديت و خطر موضوع را پيش چشمان خوانندۀ 
يا  "  دری"دانشگاه  بجای  پوهـنتون ــ عـشق به «  رسته، معنون بود به اينبی شمار يکی از آخرين مقاالت . گذاشتم

تا " ميگويم مؤکدًا ــ افغان جرمن آنالين" در آرشيف بنده در پورتال "تا هنوز"اين مقاالت  .»؟؟؟" پشتو"نفرت از 
 قابل ــ مينويسم که اين سطور را از سفر " صبح مردان"و تا همين صبح پگاهی و باصطالح زيبای کابلی " هنوز

  .دسترس است
  

  :  چنين نوشتم  ) ٢٠٠٨ جنوری ١٣مؤرخ  ( "يک هزار و چار صد سال گريه"در زمينۀ مذهب  بار اول ضمن مقالۀ 
ميدانستم که روز دهم محرم را در ايران با مراسمی فـوق العاده برگزار ميکنند و نيز شنيده بودم که درين روز ... « 

با همين . ز پير تا برنا و مرد و زن و کودک به سر و سينۀ خود ميزنند و جامه بر تن ميدرندمردم از که تا مه و ا
پيش بينی رهـسپار يکی از جاده های مرکز شهر گرديدم ؛ يکجا با  خانم  و پسرک شش هـفـت ساله ام که از اروپا 

نيز بنام همو ياد " مشهد"م شيعيان که شهر در نزديکی زيارت امام رضاء ــ امام هـشت. بديدن اقارب بدانجا آمده بوديم
از دور هـياهو و هـلهلۀ ناله و ضجه و فغان بلند بود و حکايت از آن داشت که جم غـفـيری در . ميگردد ــ  رسيديم

جاده پر بود از دو گروه ؛ يکی . تر رفـتيم و به تماشا ايستاديمنزديک. آنجائی راه پيمائی ميکنندراهـند و به اصطالح 
، ناله ميکردند و   و روان که به سر و سينه ميزدندگروه تماشاچيان سوگوار و اشکريز و ايستاده و ديگر گروهی انبوه

محشری برپا گشته بود و انسان فکر ميکرد که صحرای محشر و قـيامت کبراست و انسانهای اولين .  فـرياد ميکشيدند
 از  بود متشکل شايد دنباله اش تا فـرسخها دور ادامه داشت،صف متحرک که. و آخرين در همانجا جمع گرديده اند

؛ همه زنجير بدست و نوحه گر و فـريادکش و همه نيم تن برهـنه، که با زنجيرهای مخصوص بر جوانان و نوجوانان
ه بسا ، خون آگند بود و چها که از ضربت زنجير و قـمه گکهاچه بسا سر. سر ميکوفـتند و بر سينه و بر پشت و پهلو
دسته بر سر ميکوفـتند و بر سينه و بر  سينه زنان همه با عـين نواخت دو.سينه ها که رنگ حنابندان بخود گرفـته

در هـر چند قـدم می ايستادند، خود را به سينه می کشيدند و نيم تنۀ برهـنه را بر روی سرک درشت و سخت . دوش
سينه ها همه سرخ و خون آلود و سرها همه . گمال و سوهان بزنندمی سائيدند؛ گوئی ميخواهـند سينه های خود را ري

دم نديده بوديم و  تماشائی بدين خاطر که چنين چيزی را تا آن. صحنه ای بود تماشائی و رقـتبار. شکسته و درد اندود
 و در دل مات مانده بوديم و خاموش. رقـتبار ازينرو که چرا آدميزادگان بر جان و تن خود چنين ستم روا دارند

 به . اگر خود امام حسين چنين صحنه را ميديد، بر می آشفـت و اين پيروان گمراه را برات جهنم می نوشتميگفـتم که
  .ياد آوردم که بدتر ازين صحنه ها را از طريق تلويزيون در لبنان و پاکستان ديده بودم، با وحشتی ده برابر

.  سخن ميگفـتم و فـتوايش را ميشنيدم"حاج آغا"سالم و المسلمين همين صحنه ها  پيش چشمم بود وقـتی با حجت اال
  :همان بيت معروف حضرت حافـظ  بيادم آمده  بود که 

  

  گر مسلمانی همين است که حافـظ دارد       وای اگر از پی امروز بود فـردائی
  

  .دو در اماننزير لب ميگفـتم ، چه خوشبخت اند مردم  ما که ازين بليه فارغ 
  

وقـتی . ما اينک که پناهـندگان ما از ايران و پاکستان برگشته اند، سجايای زشت آن ديارها را نيز با خود آورده اندا
دوستی مراسم ماه محرم  سال گذشتۀ کابل را شرح ميداد،  به ياد مشهد افـتادم و  ماجراهايش و فـتوای حجت 

  »....االسالم و المسلمين، حاج آغايش
که "  صبح مردان"و تا همين صبح پگاهی و به اصطالح کابليان " هنوزتا"يم ــ به تأکيد ميگو "هنوزتا"اين مقاله نيز 
افغان جرمن "در آرشيف بنده در پورتال  ــ مينويسم " نيويارک"ا از شهر درهم و برهم ولی زيبای اين سطور ر

  .قابل دسترس است" آنالين
که از بی بی سی و منابع دگر گرفته و در آخر آن مقال " ينیتجليل عاشورای حس"عکس هائی از مراسم گويا 

گنجانيده شده بودند، حاکی از وحشت غير قابل باوريست که پيروان خشک و اليعقل نوادۀ پيمبر در حق خود و 
برای ترسيم و تفهيم بيشتر اين امر همان عکسها را يکبار ديگر در آخر اين . کودکان و شيرخوارگان خود همی کنند

وشته همی آرم ، تا عبرتی باشد برای همه کسانی که در فکر وطن و فرهنگ وطنی خود اند و خواهان آن نيستند که ن
دو عکس .  افغانی ما را چنين آلوده و مکدر بسازد"نيالودۀ"يورش لگام گسيختۀ فرهنگی ممالک همسايه، فرهنگ 
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 را از کابل عزيز ما ــ "عاشورای حسينی"طالح اول صحنه های رقتبار، وحشت انگيز و غيرانسانی از مراسم باص
مذهبی ايران  * "ماتم زدۀ"و " هميشه سوگوار" کابل ــ انعکاس ميدهند، که متأثر از رژيم "حضرت جليل"همان 
تجليل اين روز را در ديگر بالد و جوامع " عزاداری حسينی"عکسهای وحشت آور تر بعدی اين مراسم گويا .  است

مجسم ميگردانند و به اوالد آدم و بنی بشر عاقل می فهمانند، که در روی کرۀ " اسالمی" اصطالح  به"خشونت پسند"
 ، خردباخته و خرافاتگرائی وجود دارند که بر جان و تن خود و جگرگوشگاناکی ايشان هنوز انسانهای ال يعقلخ

  !!!!خود چنين جفاها را روا هميدارند
  

ممالک مجاور افغانستان چيزهای خوبی را هم با خود آورده اند، مورد نظر بدون شک پناهندگان برگشته از خارج و 
پناهندگان بی پناِه ما دو يادگار . من در اين نوشته مگر انگشت گذاشتن بر نکات منفی ره آورد اين هموطنان من است

کامًال  آگاهانه و و سوغات عمدۀ زشت را از مهاجرت ايران با خود آورده اند؛ تعدادی ناخودآگاه و تعدادی هم 
  :را " فارسی ايران" و دگر نحوۀ دست آلود يکی مزخرفاتی که زير نام مذهب آمده. شعوری

  

 در ايران پناه برده  و يا "عالم بی پناهی" ميگويم، مرادم از اينست که پناهندگان مظلوم ما که در "ناخودآگاه"ــ  وقتی 
ايشان هم . نخواهی زير تأثير محيط و فرهنگ مسلط آنجا بوده اندکه در آن سامان زاده و پرورده شده اند، خواهی 

؛ با صدها اصطالح زشت و نازيبائی که در فارسی ايران رائج و ن را با خود به ارمغان آورده اندلهجۀ فارسی ايرا
مزخرفاتی را "و نيز مزخرفاتی را که بر مذهب تشيع ايران ــ مؤکدًا ميگويم . اند" چلند"به اصطالح زيبای پشتو در 

پروردۀ "و " تأثير پذيرفته"اين بيچارگان راهی ديگر هم نداشتند، چون .  ــ  حکمفرماست"که بر مذهب تشيع ايران
، که کابليان ند خالف آن را از خود بروز بدهنداين بيچارگان پناهنده کجا می توانست.  آنجا بوده اند"فرهنگ مسلط

  »از شهر برآی و از نرخ نی « :  اند ارجمند هميشه و از قديم و نديم گفته
اين بيچارگان مظلوم که کوچکترين حقی در جامعۀ ايران نداشتند، کجا ميتوانستند به رسم و عنعنۀ خود و مطابق آنچه 

 و "پاسداران"فراگرفته بودند، پايبند بمانند؟؟؟ نه رژيم ددمنش ايران با سپاه خشن " افغانستان"از وطن عزيز خود 
 !!، نفرت داشت و دارد بود"افغانی" جهنمی دگرش ايشان را آرام ميماندند و نه جامعۀ ايران که از هرچه دستگاههای

بار شاهد صحنه بوده ام و دقيقًا من بار. گويم نمي"شکم خود"من اين نکته را از دل خود و به گفتۀ کابليان عزيز از 
هائی نبود که بر پناهندگان و واقف استم که چه ظلم و ناروائينم دابلی؛ دقيقًا مي. يسم و چه ميگويمميدانم که چه مينو

  . ــ ما در ايران تعميل و تحميل نميگرديد"بی پناهپناهندگان " ــ  به تأکيد ميگويم "بی پناه"
 ايران که در شرافت و نجابت و انسانيت ايشان کوچکترين شک و ترديدی ندارمو کريم   شريف و نجيب انالبته انسان

 و نجابت باشرافت و بااين ايرانيان . ، ازين رسته جدا و رسته اندز صميم قلب و برادروار دوست دارميشان را او ا
روی زمين، هم دلشان به حال پناهندگان مظلوم ما ميسوخت و کريم  که مانند همه انسانهای شريف و نجيب باکرامت 

 مردم آنجا ردند، کامًال مجزا از اکثريتک دريغ نميخودن گونه همدردی و کمک در حق ميهمانان افغا و نيز از هيچ
ايشان !!!!  جدااست و کامًالخط ايشان جد. نيستندهرگز مخاطب من هم در اين مقاله بودند و هستند و از همين سبب 

، جای  روی زمين در قلب من و افرادی همچو منِ"انسان"ها انسان باکرامت و شريف و بمعنای واقعی به مانند مليون
  !!!!دارند

متأسفانه که چنين پناهندگان برگشته از ايران اکثريت مطلق را تشکيل ميداده اند و حاال که در آغوش پرمحبت و 
اينان .  پابند آن هم هستندرا با خود دارند و جبرًا و قسرًامهرگستر وطن بسر ميبرند، همان ديده و آموختۀ آن ديار 

ط آبائی افغانی خويش، آهسته آهسته در محيط مسلط  وطن ممزوج و مدغم ميگردند خوشبختانه با انس گرفتن در محي
و چيزهای ناکارآمد و ناگواری را که از ايران با خود آورده اند، رفته رفته و به مرور زمان به طاق فراموشی 

  !!!!!!!از ايران  هيچ تشويشی متصور نيستاز رهگذر اين هموطنان برگشته . خواهند سپرد
   

 در ايران "شعوری"و " کامًال آگاهانه"ش اما از ناحيۀ اقليتی متوجه جامعۀ افغانی ماست که همه چيز را ــ تشوي
 را "شعوری"و " کامًال آگاهانه"وقتی ترکيبات . فراگرفته و اينک در حال ترويج و گسترش آن در افغانستان ميباشند

زير تربيۀ " افغانان"دانم که اين به اصطالح  بلی؛ دقيقًا مي.، دقيقًا ميدانم که چه ميگويم و چه مينويسمبه کار ميبرم
جمهوری کربالئی ايران بوده اند و اينک که در وطن بسر ميبرند، تمام آموخته ها و درسهای ناگوار فرهنگی را که 

اين افغانان . ی کننداز رژيم مفتن ايران گرفته اند،  قدم به قدم و گام به گام در ديار خود، در افغانستان عزيز، پياده هم
، گسترش گرام مدون و ديررس مقامات ايرانی تمام اين کارها را تحت يک پالن و پرو"درس ديده و تربيه شده"

البته عالوه بر اين سرسپردگان . ميدهند و در ترويج آن تالش ميورزند و اندرين راه سخت در تکاپو و کوشا هم هستند
از استاد پوهنتون و دانشمند و نويسنده و ادبياتی و  اصطالح چيزفهمان افغانی ــ دست پرورده، تعداد معتنابهی از به

مطبوعاتی و داستان نويس و شاعر و متصدی جرائد و وبسايتهای افغانی در داخل افغانستان و اقصا نقاط عالم گرفته 
ايشان نيز که به نحوی از انحاء ريزه خوار . پيوندندــ نيز به همين گروه ميتا کارداران پائين رتبه و عالی رتبۀ دولتی 

ــ  "و تخريب ۀ تمويل و تزويردخوان گسترريزه خوار " ــ تکرار ميکنم  " و تخريبۀ تمويل و تزويردخوان گستر"
هدف هردو گروه ايجاد فضای . زنند تا روز درين مسير قدم و قلم هميکردار ايران اند، روزرژيم سياهپوش و سيه

 در صدد ضربه زدن به زبان "فارسی گرائی"و " فارسی سازی"ايشان به بهانۀ . اهم بين اقوام و زبانهاستعدم تف
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 و بالوسيله ناخوشنود کردن هموطنان پشتون و تعداد کثير "پشتو"ديگر ملی و رسمی ما يعنی زبان ارجمند 
ان فقط ايجاد فضای ناهم آهنگی و تشنج هدف اينان و کارفرمايان خارجی ايش. غيرپشتونان وطنخواه ما، برآمده اند

کار ميکنند و اين خيره سران "  وفاق ملی"در تمام ممالک دنيا بر  . است"نفاق ملی"بين اقوام و بالوسيله افگندن 
گر ذره ای از تعقل و شعور سليم و احساس ملی ميداشتند،  نه تنها اينان ا. را دامن ميزنند" نفاق ملی"مزدبگير فقط 
عدود و زيبای پشتو ، بلکه اين چند لغت مبرنمی آمدند "دریزبان "ذف چند کلمۀ معدود و زيبای پشتو از در صدد ح

مره  پشتون خود درس ميگرفتند، که روز و از تسامح و تساهل هموطنانقبول ميکردند.  قبول ميکردندرا با دل و جان
بلی؛ پشتونان هموطن ما هزاران کلمۀ دری . برنديهزاران کلمۀ دری را با صد شوق تمام در تحرير و تقرير بکار هم

ــ "  کلمۀدچن"را روزمره استعمال ميکنند، ولی اين ناجوانمردان  حاضر نميشوند که حتی چند کلمۀ ــ به تأکيد ميگويم 
ين وقتی انسان بر کنه و ريشۀ مسأله دقت کند، ا. اداری و ديوانی و علمی را از زبان ارجمند پشتو بپذيرندمعدود 

 نيست، اين کار صاف و ساده مخالفت با زبان پشتو و تقابل با هموطنان پشتون و همه ناجوانمردیکارشان محض 
چون انسان بدين نکته ميرسد، به فکر اندر ميگردد، که آيا اين فکر و انديشه . دوستداران پشتو و پشتون است و بس

ج در مغز و انديشۀ شان تزريق ميشود؟؟؟؟؟ من بدين نتيجه خود ايشان سرچشمه ميگيرد و يا که از خار از مغز و کلۀ
داده و در گوشهای ايشان   برايشان درس "استاد ازل" را طوطی وار تکرار ميکنند که "همان"رسيده ام که ايشان 

 نتيجه گيری من به حيث يک . در چرمگری ميدان عمل ميشناسيمرا همه" استاد ازل"و پوست اين !!!!! کنندُپـف همي
ــ  و بحيث افغانی که خواهان وحدت ملی و باهمی و اتفاق و " دری زبان"ــ مؤکدًا ميگويم بحيث يک " دری زبان"

  !!!!!!!اتحاد تمام مردم افغانستان و بقای افغانستان عزيز و شگوفائی و سرفرازی هردوست، همين است
   

ذهب به انستان می بينيم که هم در سطح م را همين اکنون در افغ"ايرانی مشربی"ترسب چنين افکار و اعمال 
گوشه ای از اين پديدۀ زشت و ناروا را در سطح مذهبی آن در آخر .  در سطح زبانهمصراحت قابل رؤيت است و 

 وطن "زبان دری"اما، آنچه مربوط به . مقاله به صورت مجسم از جلو ديدۀ خوانندۀ گرانقدر و بادرد افغان ميگذرانم
گسترده تر و حديثی  ميگردد، ابعاد به مراتب "دری افغانی"ای دانشمندان خبره و چيزفهم ايرانی ما و باصطالح زيب

هشدار دهنده ــ حدودًا چهل مقالۀ شمار ــ  چنانکه قبًال گفته شد، بنده در زمينه مقاالت بی. تر داردبه مراتب غمين
  . افغانی کرده استهای انترنتی و جرائدنوشته و تقديم سايت

 نترنتی افغانی زدم، در سايت سری به سايتهای ا" کلۀ صبح"اصطالح کابلی در ه وقتی همين صبح مال اذان و ب
" روزنامۀ پيمان" که از خوردمبر "مجلس نمايندگان سر واژگان در جنگ بر" به مقاله ای با عنوان "آزمون ملی"

با وجودی که در سفر و در تفريح بسر . مقاله گرديدو همين مطلب عامل نوشتن اين . چاپ کابل اقتباس شده است
را خواندم، تفريح و سفر " آزمون ملی"، چون مقالۀ مقتبسۀ استم از دنيا و مافيها گوشه گيرمميبرم و اصًال ميخو
بردم و اينک از همينجا اين نوشته را تقديم خوانندگان " کمپويتر"دست به قلم الکترونيک يعنی . يکسره فراموش گشت

البته همينکه به جايگاه و پايگاِه خود برسم، موضوع را بيشتر و . دلسوز به افغانستان و فرهنگ افغانی آن، ميکنم
 فوت "ترمعاذير جدي"، آنچه را در چندين روز پياپی نسبت سفر و "تالفی مافات"قاطعانه تر دنبال  کرده و بر حسب 

  .گرديده، جبران خواهم نمود
 در ولسی جرگه "پوهنتون و پوهنځی"و " دانشگاه و دانشکده"بر جدالی که بر سر کلمات " نروزنامۀ پيما"مضمون 

  .  در گرفته بود، گزارشی را تقديم کرده و آرای موافق و مخالف را در زمينه پيش کشيده است
به گزارش همين مقاله، يونس قانونی رئيس ولسی جرگه که گويا ميخواسته در بين جناحهای مخالف 

   :جيگری بکند، با تکتيک طرارانه ای گفتميان
پدر و پدرکالن ما را پوهنتون کشته است و سال ها است که پوهنتون می گوييم يا اگر دانشگاه « 

  ».باشد زمين به آسمان نميخورد
، ضمن اين مداخله در  هم به نعل ميزند و هم به ميخ"دالک خواجه مسافر"قانونی که ظاهرًا به مانند 

استعمال آن را برای آينده " قانونی "را جلی ميسازد و گويا راه" نشگاهدا"عيت کلمۀ واقع مشرو
  . هموار ميکند

  

، متأسفانه به است تراويده "نظری پريانی" که از قلم کسی بنام "مجلس نمايندگان سر واژگان در جنگ بر"در مقالۀ 
ذ فرهنگی و زبانی ايران بر زبان و فرهنگ اين کلمات نامأنوس از نفو. خيل  بزرگی از کلمات نامأنوس برخوردم

هوشدار داده ام که اگر . برخی از هموطنان ما نشأت کرده است و من از آن بارها در نوشته هايم هشدار داده ام
.  خود را"فرهنگ وطنی و افغانی"را خواهيم داشت و نه آن  خود" زبان سچۀ دری"جلوش گرفته نشود، ديگر نه آن 

 داشت تا همه چيز را و هزار کار هول را بگذارم و اين سطور را تقديم خوانندۀ ارجمند و دردآشنای همين نکته بر آنم
  .وطنم بنمايم

  

 "مشت نمونۀ خروار"متأسفانه ترسب صريح زبان فارسی ايران را مينگريم و بحيث " روزنامۀ پيمان ملی"در مقالۀ 
داخل "جمعی ما در داخل افغانستان ــ بلی خصوصًا در نگريم که اهل مطبوعات و اهل وسائل افهام و تفهيم مي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٥

، يکی دو من فقط بر سبيل مثال. اک ميورزندــ  دانسته و يا ندانسته، تا چه حد درين زمينه انهم" افغانستان عزيز
وار ، که مشتی نمونۀ خرــ را از اين مقاله بيرون می آرم ــ و برايما کامًال نامأنوس "محض معمول ايران"ترکيب 
  .عنوان مقاله را نيز بر همين تناسب مترتب ساخته ام. باشد

  

  :شرح ترکيبات عـنوان مقاله
،  باهمی و هم آهنگی دو زبان  بزرگ که"دری ــ پشتو"، خوش آهنگ و شير و شکر ترکيب زيبا : "ولسی جرگه"ــ 

، که "لويه جرگه"رکيب قشنگ است؛ عينًا بمانند ت" ترکيب ملی"رسمی و ملی ما را عمًال نشان ميدهد، يک برادر، 
بنابر عرف قانون اساسی افغانستان .  شامل گرديده است"لغات جهانی" بدر شده و در قاموس "ملی"اينک از صبغت 

، تخلف از قانون شمرده و استعمال هر کلمۀ ديگری بجای آن نافذ و قابل اعتبار است  "ولسی جرگه"همين ترکيب 
غانستان نبوده و اينک بر اثر يورش فرهنگی ايران در زبان جرائد و مطبوعات ميشود، خصوصًا کلماتی که در اف

  .افغانستان نفوذ کرده اند
ست ، در ايران وضع شده و فقط در همان سامان قابل استعمال "عربی ــ  فارسی"که ترکيبی  : "مجلس نمايندگان"ــ 

در مدلولی که در  "مجلس نمايندگان"و يا " مجلس"در افغانستان ترکيبات . نيز ياد ميگردد" مجلس"است، مختصرًا 
ولسی "در سابق در عوض . ، کامًال نامأنوس و نامعمول است و از همينرو کامًال ناپذيرفتنیايران بکار ميروند

ها جای ، که بعد استعمال ميگرديدند"شورا"و يا مختصرًا " مجلس شورای ملی"، " شورای ملی" ترکيبات "جرگه
 به کار ميرود و باکی ندارد، که "شورا"البته در عرف زبان گفتار عامًا .  خالی کردند"ولسی جرگه" به خود را قانونًا

  .در زبان دفتر و ديوان و مطبوعات نيز استعمال گردد
 نوشته ميشود، چنانکه گذشت در )با الف مقصور("شوری"که کلمۀ عربی و در کالم عرب به  شکل  : "شورا"ــ 

 "زبان معيار"باصطالح ست و باکی ندارد که از آن در زبان قلم و زبان مکتوب و عرف عام مردم افغانستان رائج ا
  !!! هنوز بحالت معياری درنيامده است زبان دری و فارسیرا در گيمه گرفتم، چون"  معيارزبان ".هم استفاده گردد

مدلول بوده و با اين ) جای و وقت جلوس، جای و وقت نشستن و جلوس کردن ــ اسم ظرف(کلمۀ عربی  : "مجلس"ــ 
استعمال کلمۀ . ل ميگرددمحض در عرف ايران استعماــ " با اين مدلول و مفهوم"ــ به تأکيد ميگويم  و مفهوم

از " برای ما افغانان کاريست سخت ناسزاوار و در حد "ولسی جرگه"و " شورا"و " پارلمان" در عوض "مجلس"
  "!!!!!!خود کشی و بيگانه پرستی

 "فرهنگ"طوری که در باال به تأکيد گفته شد، افغانان امروز با دو پديدۀ ناشايست روبرو هستند که هر دو در ساحۀ 
يکی اثرات زشت مذهبی ايران و ممالک همجوار افغانستان بر افغانستان و ديگر، تأثيريات ناگوار فارسی . گنجندمی 

چندی در مقايسه با  ميگويم، مرادم "دست نخورده"البته وقتی . ايران بر زبان زيبا و دست نخوردۀ دری افغانستان
شيده می شود و روز تا روز ابعاد وسيعتر ، که دامنه اش تا به امروز کپيش از ماجراهای سی سال اخير استپيش و 

  ) پايان. (در آينده دنبال خواهم کردان شاء اهللا اين بحث را  .و مخرب تر را بخود می گيرد
  

 علم کردم که از زمانی که اين رژيم "زدۀماتم"و " هميشه سوگوار "جمهوری اسالمی ايران را ازينرو بحيث رژيم  * 
اگر کسی به جنتری .  ميگيرند"روز سوگواری و ماتم"عنوانی و با اسم و رسمی ، هر روز را با  استروی کار آمده

  . های ايرانی يکبار نظر اندازد، صحت گفتارم را تصديق خوهد کرد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  : و اينک عکسهای موعود 
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  تل امام حسين، ـق، سالروز )عاشورا( دهم محرم ۀشيعيان افغان، در آستان
  ،زاداریـ پيامبر اسالم، در مساجد و تکيه خانه ها، به عۀنواد

  . سينه زنی و زنجيرزنی پرداخته اند
  )اقـتباس از بی بی سی ( 

  

 اصول  را که همه خالف"قمه زنی" و "خنجرزنی" و "زنجير زنی"ف وحشت و اينک آرشي
 مختلف همين امسال در بالد" شورای حسينیعا"خاطر ی و ضد کرامت انسانی ميباشد و باسالم

عکسهای دلخراش و ين دب. ، از نظر خوانندۀ بصير و پندپذير ميگذرانم  استاسالمی صورت گرفته
ين اعمال شنيع عرق چناخبار از ديدن و شنيدن حتی خصًا ش من !!!!!!!!خيره گرديدشرم آور خوب 

  :!!!!!!!!خجالت بر جبين دارم
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