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   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

  د تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـش کشور نباچو
  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

  
  
  

 Literary - Cultural  یرھنگف - ادبی
  
 

 جون ٢۴                           برلين،                 ير خليل هللا معروفی                                ندپلوم انج
٢٠٠٨  

  
  
  
  

  "د وطن حال"مقالۀ مقدمۀ يک تصحيح لغوی در 
 

  فغانان ِ پشتونا "دوزبانگی"و بحثی کوتاه در 
 

  "لطيف پدرام" ذکر خيری ازو 
  

آقای حفيظ هللا خالد ، عزيزمھموطن از قلم را باز کردم، نوشته ای " آزمون ملی"ويای امروز که سايت پ
 پرداخته بودم، فکر ايشانبه جواب جوابيۀ جناب  روز پيش چون چند. جلوه کرد" دد وطن يا"زير عنوان 

 مگر.  باشد"پاسخ ِ پاسخ ِ پاسخ"که ، ه قلم برده و پاسخی به پاسخ من گفته اندبکردم که ايشان باز دست 
ھم بدلم يک شعر زيبای پشتوست که از طبع خودشان برخاسته و خيلی نوشتۀ ايشان اصل . ودباينطور ن
 ، که ھمانآورده اند " انحاء" عربی کلمۀدرست يش از آن چند سطری در مورد امالی اما پ. نشست

  : نقل ميکنم ًعينا پراگراف را درينجا 
 عرض شود ھمانگونه که آورده ايد بايد) انحا( وض آن در داخل قوس که شما بع) انحی ( در مورد لغت « 

گرديده و عيسا تلفظ ميگردد و يا موسی نوشته شده موسا خوانده ميشود در اينجا نيز به نحوی  عيسی تحرير
از انحی تحرير ولی انحا تلفظ ميگردد در ادبيات ايرانی اکثرا انحا مينويسند ولی در کشور ما تا جايکه من 

ھردو طرز تحرير يعنی ھم  بياد دارم معموال به نحوی از انحی مينويسند وقتی به گوگول مراجعه نمودم از
   »از طرف نويسندگان استفاده شده است) انحا( و ھم ) انحی( 

د، اين سطور را مينويسم و تحليل در سر باش" ام گرفتنانتق"بدون اينکه نيت سوئی و يا خداناخواسته قصد 
دری عزيز و تسلط جناب خالد را بر زبان " دری نويسی"اما پيش از آن بايد  . را پيش ميکشمغوی ذيل ل

لبته  که ا.  حاکم اند"زبان دری" پشتون ما  تا اين حد بر ھموطنرت است که اين َسَبسيار جای م. بستايم
 نکته را عموم پشتونان عزيز وطن به زبان دری دسترس دارند  و اين دواکثريت مطلق و قريب به 

  :ميرساند بصراحت تام 
 تعداد را دوست دارند و آن را از خود ميدانند، برخالف يک" زبان دری "افغاننان ِــ که پشتو

"افغانستانی"نان ِاافغ سياھپوش جمھوری ماليان   که زير تأثير موعظۀ" پرستبيگانه"و " دشمن مزاج "ِ
نحط مترنتی اندر جرائد و سايت ھای حتی  درين اواخر اد ميورزند ونع" پشتو" زبان ارجمند ، باواليت فقيه

 و اعالميه ھا صادر می نويسند، سيمينارھا دائرھا ه مقال. پروپاگند ميکنند" ان پشتوبز"ً علنا برضد ،خود
ه و اين دکرالغ با" پشتو"ھمه بخاطر اينکه خصومت قلبی خود را با زبان ملی و ارجمند و  ؛ ھمهکنندمی 
 نه به بند ھيچ ضابطۀ وطنی نيستند؛ًاينان اصال پا. نددھترويج  تبليغ نموده  خلق خدا مت را در بينوخص

  . وقع می گزارندخود" وفاق مردم"و " یوحدت مل"قوانين اساسی افغانستان ارزشی قايل ھستند و نه ھم بر 
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و  ضديت که عار نداردــ " پرچم"ــ نوکر ِ نوکران و سردمدار  ستمی سرسپردۀ" کته سران"يکی از 
 ه اسمابراز بدارد، ھمان شخص بدناميست بًعلنا ست، "پشتو"و ھرچه " پشتون"خود را با ھرچه خصومت 

دگان گرامی را به خوانن(  پيش حتی نام خود را درست نوشته نميتوانستيک سال تا که "لطيف پدرام"
در پايان اين " يتواندکه نام خود را درست نوشته نمرھـبری "زير عنوان  خود پارسال مطالعۀ مقالۀ

 شبه زعم مغز بيمارو " پشتون"تفرقه افگنی بين آشکارا اين انسان بدکردار که . )مينمايمدعوت عرايض، 
امان هللا خان را با  را تبليغ ميکند، درين اواخر حتی نام مبارک اعليحضرت غازی امير" غير پشتون"

 داشت،  خود" ستم مآبانۀ"در چانتۀ ی که و دشنامھتاکی و دو بر زبان برد و ھرچه و بازاری کلمات زشت 
باز " يو توب"لينک آتی را از کافيست .  نمودوطن و محصل استقالل "قھرمان ملی افغانستان"نثار آن 

چوکيدار ِ "اين و " صد سوار تازی ِ"اين  ،" اماددھزار  عروس ِ" اين اوباشانۀنموده و سخنان ھرزه و 
  :را بشنويد "  در افغانستانن ايرانواليت فقيه جمھوری سياھپوشا

  :ًلطفا کليک کنيد 
  

Q=v?watch/com.youtube.www://http٨hVRRwMhPY  
  

ھرگز باک  ورزد، باء نمیوی در حالی که در ھيچ موردی از کوبيدن  قھرمانان واقعی ملت افغانستان ا
 بداند ؛ ھمان دزد و "قھرمان ملی" و "عيار" و "اعليحضرت" دزد مشھور و راھزن سر گردنه را ندارد که

 طومار يک رژيم مترقی و مردمی را برچيد و در واقع زمينۀ انگليس مکار استعمار رھزنی که به تحريک 
 سوم تاريخیلۀ  من در زمينه مقا!!!!!کت عزيز ما را مھيا گردانيدل بعدی مماھروزی ھایيھا و س فالکت

. معنون است، نشر کردم..." اگر اعليحضرت امان هللا خان را ميگذاشتند " خود را که به ٢٠٠٧سپتمبر 
 مطالعه  ،١٣٣زير شمارۀ " ن آنالينافغان جرم"عالقه مندان آنرا ميتوانند در آرشيف بنده در پورتال 

  .فرمايند
ه وطن عزيزش ، افغانستان، آنقدر آشکارا و اظھر خدمات و فداکاريھای اعليحضرت امان هللا خان غازی ب

  .من الشمس است، که تنھا چشمان نابينای خفاش مانندی ــ نظير چشمان لطيف پدرام ــ از شھود آن عاجزند
  

  ؟ناهـــــــــــــــــــاب را چه گـت   چشمۀ آف گر نبيند به روز شبپره چشم      
  
  )شبپرک چرمی ، خفاش = شبپره (

  
 بسيار "پشتو"، به زبان "پشتونان"رخالف ب وطن عزيز ما "غيرپشتونان" و ديگر "اندری زبان"  کهــ 

و اين مايۀ . ميرسد، دروغ نگفته ام" صفر" تا حد "دسترس"يم، که اين بگودسترس اندک دارند و اگر 
 و رسمی  ملی زبان بزرگازينرو که اين ھموطنان ما به" بزرگ بس مايۀ تأسف "بزرگ است، بس تأسفی 

و جای خوشی . اندمانده  تا اين حد بيگانه ست،"دری"د  زبان ارجمن"ھمتراز" و "نھموز"ًکشور که قانونا 
 ما با زبان "غيرپشتون"ھموطنان اکثريت مطلق ، که مگر اينست " در بدبختی خوشبختی "به گفتۀ المانھا 

 بايد ازين رسته اقليت نامعتنابھی را مستثنی البته.  عنادی ندارندميانۀ خوش داشته و با آن ھيچ پشتو دارجمن
 وقتی اين سطور را .دشمنی می ورزند" پشتو"با زبان " ھدفمندانه" و باصطالح ست که ديده و دانستهندا

 ميکنم، عرق شرم بر جبينم می اقرار ً علنا "پشتو" با زبان عزيز مخودشخص  اندک آشنائیمی نويسم و از 
  را درست نياموخته ام؛"شتوپ"تمکين و پر سنگين اند، که چرا زبان زيبا ، ام ميگردنشيند و سرافگنده

ب حفيظ هللا خالد را می بينم، که بر زبان دری به اندازۀ زبان مادری ی به مانند جناان عزيزی ًخصوصا وقت
ورتال پنده در بنوشته ام و ھمۀ اين مقاالت در آرشيف زياد سيار بمن در زمينه مقاالت . خود مسلط ھستند

به که ميرسانم  به حضور اشرف عالقه مندان نوشته ھای خود ( .قابل دريافت اند ،"افغان جرمن آنالين"
  ــ استعفاء دادم" افغان جرمن آنالين" پورتال" يتعضو"از و با احتجاج ًرسما  ٢٠٠٨ جون ۵ تاريخ

  )!!!!!!!واھم نمودعلت استعفای خود و چند نفر عضو برجستۀ پورتال را در آيندۀ نزديک فاش خ
آن زبان پشتو، به گردن " ست درنيادنگرفت" معلومدار گناه و تقصير ؟؟رسيد که گناه به پای کيست؟بايد پ
ست که چھل سال بر مصطبۀ دولت افغانستان نشست، ولی غم اين را نداشت که "نامردمی"منحط و   رژيم 

ارد و ھمان ضرب المثل معروف کابلی را بياد  دراز دداستاناين حديث . به زبان ارجمند پشتو اندک برسد
 کجای دولت " کجايم راست است که گردنم کج باشد؟ :گردنت کج است، گفتگفتند،  شتر را: "می آورد که 

 ظاھر شاه خود ؟؟درست بوده که اين کارش نادرست بوده؟" بابای ملت"اصطالح ه ب ِ ظاھرشاهنامۀو کار
رکت ھمان اھمال ھای ب از !!!نديشيدا ني"شتوپ"بان ارجمند  زهبود، ولی يک لحظه ھم ب "پشتون"

ًو خصوصا زبان ارجمند " پشتو" و "رید" ھای ملی ما نابخشودنی دوران ظاھرشاه بود که ھم زبان
َو معاصرت از رشد طبيعی "پشتو" َ ِمعاصر شدن(ُ  و نيز ئی و بالندگی نرسنداو به شگوف خود باز مانند)  ُ

 پرورده شده بدنيا آمده ، من و امثال من که در دوران ظاھر شاه .نق درست نگيردھيچ کار ديگر کشور، رو
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ۀ اربه گردن اد، را  "پشتو" خود به زبان عزيز "ِ درستترس ِدس عدم ِ"و درس و مکتب خوانديم، تقصير 
  . ظاھر شاه ميدانيمی ِ نامردم عاطل و باطل ، ناکارآمد و تنبل ،

  :ه اصل موضوع بپردازيم ببگذريم و َرنج و مالل بسيار به بار آرد، که و تراجيک  ازين قصه ھای غمين 
  

   :"ءانحا"يا " انحا"تحليل لغوی و امالی درست کلمۀ 
نام " صرف"ًيک رکن عمدۀ دستور زبان عربی و خصوصا آنچه بدرد زبانھای دری و پشتو ميخورد، 

بی شمار ملۀ درست کلمات ابرای مع. سخن ميزندعربی کلمات و تصريف دارد، که از ساخت و اشتقاق 
صرف "، راه ديگر نمی ماند مگر اينکه حد اقل دانش  وارد گشته انددر زبانھای دری و پشتوکه عربی 
ِصرف  ، " عربی "مضمونافغانستان م و ھشتم مکاتب از ھمين سبب در صنوف ھفت.  آموخته گردد"عربی

  .تخصيص داده شده بود"  عربیِصرف"به 
تعدادی ازين کلمات را يا به . آن گرديده انداليتجزای بی وارد زبان دری گرديده و جزء بسا کلمات عر

ان دری جمع بسته، استعمال می با قواعد جمع زبصبغت عربی جمعبندی کرده بکار ميبريم و يا که آنھا را 
  :  کلماتًمثال. کنيم

شاعر، اديب، منجم ، عالم ، ، تعليم، تغيير مکان ، زمان ، مسبب، معلم ، اسلوب، جمله ، نقطه، امکان، "
  :ازين قرار است  که جمع عربی آنھا  ..."ه ،، کتاب ، خرافسياره 

تغييرات ، مسببين ــ مسببون ، معلمين ــ معلمون ، امکنه ، ازمنه ، اساليب، جمالت، نقاط ، امکانات ، "ــ 
  .است..." ، کتب ، خرافات،  سياراتشعراء ، ادباء ، منجمين ــ منجمون ، علماء ، تعليمات ، 

  :به قرار ذيل  و جمع دری ايشان 
معلمان ــ معلم ھا ، مسببان ــ مسبب ھا ، جمله ھا ، نقطه ھا، امکان ھا ، مکانھا ، زمانھا، اسلوب ھا ، "ــ 

 ، سياره شاعران ــ شاعر ھا ، اديبان ــ اديب ھا ، منجمان ــ منجم ھا، ــ عالم ھا عالمان تغييرھا، تعليم ھا ، 
  ..."ھا ، خرافه ھا ، کتابھا ، 
ا در زبان دری ھرف جمع عربی آنِ مگر کلماتی داريم که صيل در زبان دری  زمرۀ کلمات عربی دخدر

است ..." مثل ، مانند ، جھت ، جانب و "ًکه اصال در معنای " نحو"کلمۀ است  جمله از ھمين. رائج است
که جمع آن به " نوع"و يا  .بکار می رود" ، روش شيوه،  قهطري"عرف دری زبانان  در معنای در ولی 

استعمال ميگردد " نوع"و  "نحو " عرف زبان دری تنھا جمع عربی کلماتدر. معمول است" انواع"شکل 
، " ھا" عالمت جمع را با" نحو" اکنون نديده ايم  که کلمۀ چون ت.ل و مأنوس نيستو معمھاو جمع دری آن
 و در عوض "نوع"را بحيث جمع " نوع ھا" کمتر شاھديم که کسی نيزو . بگويند"  ھانحو"جمع بسته و 

را نيز بکار بسته  جمع دری آنًبعضا جداست که " نحوه"ۀ  کلمبالبته خط  و حسا.  استعمال نمايد" انواع"
  .ميگوئيم" نحوه ھا"و 

ست که نسؤال دري. نديمرا در زبان دری به ھمان شيوۀ جمعبندی عربی، جمع می ب" نحو"بلی کلمۀ عربی 
و تمھيد مقدمه صورت درست امالئی اين لغت کدام است؟ و اين اصل مسأله ايست که بخاطر آن اين ھمه 

  . شدچيده 
اول  ــ به فتح حرف" افعال"وزن  بر(دند بن جمع می) پنج حرف(" انحاء"شکل برا " نحو" کلمۀ باعرا

َســ◌ـَــکُ مجمع"ــ که خود در "  ِ قلتجمع"ارگانۀ ھحساب يکی از اوزان چ، يعنی ب))پنج حرف(  "رَّ
  ِجمع"برخالف ( . شکند  میلغت،واحد که در آن شکل  به جمعی گويند " جمع مکسر."ميگنجد )شکسته(

ًمثال در .  می نشيندآن  جمع در آخر و تنھا عالمۀشکل اصلی خود باقی می مانده لغت بواحد که  " سالم
 "ين"و " ون"که عالمات جمع "  و معلمات و محصالتھلون و جاھلينعالمون و عالمين و جا"کلمات 

در ھر سه . استو اصل لغت پابرجا مانده   در آخر آنھا نشسته)برای مؤنث(" ات"و عالمۀ ) برای مذکر(
برای ما افغانان در زمينه مشھور ترين کلمه .  دست نخورده باقی ميماند، بنای واحد کلمه" جمع سالم"ِحالت 
  .)ميباشد" مجاھد"است که جمع سالم " مجاھدين"کلمۀ 

شعراء و علماء و ادباء و فضالء و عقالء و استنثاء و "ھمزۀ آخر کلماتی از قبيل تلفظ در زبان دری چون 
ًثقيل و در عين زمان غير الزمی است و اين ھمزه در گفتار ما اصال تلفظ نميگردد، به پيروی از آن ..." 

شعرا و علما و ادبا و فضال و عقال و استثنا و " را حذف ميکنند و "الف"بعد از  "ھمزۀ"در نوشته ھم اين 
پس . بنويسيم" انحا"را حذف کرده و " انحاء"به عين ترتيب مخير استيم که ھمزۀ آخر . می نويسند..." 

ن  عربی ايًکامالًھردو درست است و من شخصا ترجيح ميدھم که شکل " انحا"و " انحاء"ترتيب امالئی 
  . ھايم محفوظ بماندهکلمات در نوشت

 . مقايسه کردن کاريست نادرست"يحيی و غيره عيسی و موسی و مصطفی و مجتبی و "را با " انحا"اما 
.  تلفظ ميگردد"الف"بشکل شده ، ولی  نوشته "ی" است که بشکل "الف مقصوره"لمات اين کآخر حرف 

عيسا و موسا و مصطفا و "شکل تلفظی آنھا و در ھيئت ه بان دری بدر زالبته عيبی ندارد که اين کلمات 
  .نوشته شوند..." مجتبا و يحيا و 



 ۴

، )که در اصل ھمزه است" (الف اول"بمانند "  دومالف"لغوی باال ديديم، کلمۀ صرفی و چنانکه در تحليل 
  .  نوشت"الف مقصوره"شکل ه است و نميتوان آن را ب" انحا" و "انحاء"لغت اصلی  ِاءجزا

و ھر ترتيب است ست  در"انحا"و " انحاء"شکل ه ب، ای فوقدر معن" نحو"کلمۀ ًکدا تذکر ميدھم که جمع مؤ
  !!!!!نادرستًکامال  ،  آننوشتن ديگر

  

  : حتمیتذکر 
از نگاه دستور زبان نيز معنای خاص دارد و آن قسمت عمدۀ گرامر عربی و علميست که از " نحو" کلمۀ 

دستور "معروف است که ھمانا " صرف و نحو". عربی بحث ميکنددی ھای و جمله بنطرز ساختن جمالت 
 يل المانی و انگليسی و غيرهدر زبان ھای فرنگی از قبرا " نحو". يک زبان ميباشد" گرامر"و يا " زبان

Syntaxرا " صرف"که عالم علم مينامند، ھمان قسمی " نحوی"را و پيچيده  اين رشتۀ وسيع عالم . گويند
  .زرگان ادب دری معروف استبدر کالم " نحوی و کشتيبان"داستان . مندنا" صرفی"
بدرد زبان دری و پشتو و امثالشان  نميخورد، اما برای درک درست معنای متون عربی " نحو عربی"

با اندوختۀ الزم از لغات عربی، را درست ياد گرفته باشد، " صرف و نحو عربی"ًمثال آن که . ضروريست
صرف و نحو "انستن ند .درست معنی نمايدصورت و ب با مھارت لت ويتواند با سھوقرآن شريف را م

 به ميدان جنگ "الحبدون س"کسی  که ۀ آنستمانندی قرآن عظيم الشان، برای ترجمه و درک معنا" عربی
ً بکار ميرود و منطقا ھم جمع آنرا "مفرد"شکل به ھميشه خود،  گرامریبا اين مدلول " نحو" لغت .برود
  !!!!!!!کسی نساخته و استعمال نکرده استحال تا
  

  :خطاب به شخص آقای حفيظ هللا جان خالد 
مورد ھوشيار باشند و تقاضاء ميکنم، که و برادرانه خالد دوستانه جان از ھموطن گرانقدرم، جناب حفيظ هللا 

قرار ، "ان جرمن آنالينافغ"پورتال ولی معلوم الحال ِ چادری پوش مفتنان ترسو و چند نفر از سوء استفادۀ 
  !!!!!!نگيرند

  
                                                                  پايان

  
 " سواددرجۀ"و خود  از نظر گذشتانده  لطف کرده و نوشتۀ کوتاه پارسال اين مسکين راخوانندگان ارجمند  

 را " کنگرۀ ملی افغانستان"بدنام ستميان بنام حزب "  ساختۀود خوانده  و خودرھبر خ"و سابقۀ تاريک اين 
  :د ندرياب
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  ـــــــــــــ

  
 می ١٧روفی                                                                             برلين، دپلوم انجنير خليل هللا مع

٢٠٠٧  
  

وقـتی در نزاع .   نوشته بودم، که بنا بر عـواملی از ياد رفـته بود٢٠٠۶ دھم دسمبر تاريخبه ه را مقالاين 
نوشت، به ياد ھمان " عـبدالطيف"را " داللطيفعـب"يکی از سايتھا نام " لطيف ناظمی ــ زرياب ــ  دريادلی"

مقاله افـتادم و از آرشيفـش برون کشيدم، به اميد اين که با عـرضه اش  انبساط  خاطری به خوانندگان 
  .دست دھـد" افغان جرمن آنالين"ارجمند پورتال باعـظمت و بی ھمال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ
  
  

  "لطيف پدرام" 
  ميتواندننوشته  که نام خود را درست رھـبری 

  پيوستن محمود بريالی به اسفل السافلين
  

که به مناسبت پيوستن محمود بريالی " لطيف پدرام"و پيام آقای بعد از مدتھا سری به سايتھای انترنتی زدم 
در نگاه اول متوجه گرديدم که آقای . ــ برادر کھتر ببرک کارمل ــ به جھنم، فـرستاده شده، به چشمم خورد

 "عـبدالطيف پدرام"، نام خود را درست ننوشته؛ ھم در سر پيام و ھم در پای پيام نام خود را "لطيف پدرام"
به گوشم آشنا بود و در ھـر جائی که نامش را ميبردند، ھمينطور " لطيف پدرام"تا ايندم کلمۀ . اشتهنگ
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برای رفع ابھام ميگويم، .  اند"بندۀ لطيف" نه بلکه "لطيف"اما با خواندن اين پيام دريافـتم که ايشان . ميبردند
  ".بندۀ خدا"يا " ندۀ لطيفب"يعنی " عـبداللطيف"ھای خداوند است و  نامی از نام" لطيف"که 

  .اين پيام چند نکته را پيش نظرم گذاشت، که پيش چشم خوانندۀ عـزيزش ھم ميگذارم
  !!! است"بندۀ لطيف" نيست، بلکه "لطيف"ــ  که اسم ايشان 

  !!! است"عـبداللطيف" نيست، بلکه "عـبدالطيف"ــ  که ترتيب نوشتن اين اسم 
   گرديده؟؟؟"دۀ لطيفبن" مشھور اينک "لطيف"ــ  که چرا 

 کدام کيفـيتی تازه را در خود "لطيف پدرام" بجای ھمان شکل معمول "عـبداللطيف پدرام"ــ  مگر ذکر 
  نھفـته؟؟؟

حزب "است که به گفـتۀ خودش رھـبر " لطيف پدرام"منظور از نوشتن اين مقال نه بخاطر خرده گيری بر 
نام خود را ياد نداشته " درست نوشتن"ه چنين شخصی ميباشد، و شايسته نيست ک" کنگرۀ ملی افغانستان

مراد از نگاشتن اين چند سطر فـقـط يادآوری محض است برای تمام کسانی که اين لغت را غـلط . باشد
جريدۀ اميد ده . باز نقـل مجلس نباشد" اميد"چه بد ميشود که جريدۀ . مينگارند و تعداد ايشان ھم کم نيست

يادآوريھای بسيار و بار بار اين قـلم باعـث .  مينوشت"پدرامی"ادرست و به شيوۀ   سال تمام اين لغت را ن
پائين آمده  و باآلخره لطفی به "  سکوی قـوت"آقای قـوی کوشان از " اميد"گرديد که متصدی ھفـته نامۀ 

  .اش ھمت گمارد"درست نوشتن"نمايد و در " لطيف"
 بنويسيم، معنای "عـبدالطيف"ُاحب  را مد نظر بگيرم و اگر شيوۀ نگارش آقای پدرام و جناب کوشان ص

طيف " ، "لطيف پدرام"و چقـدر زشت و ناسزاوار است، اگر در عـوض .  ميگردد"بندۀ طيف"ًکلمه دقـيقا 
  . بنويسيم"پدرام

  :بيائيد موضوع را با فارمول رياضی تشريح کنيم  
 

  ) درستشيوۀ( عـبداللطيف= لطيف + ال + عـبد 
  ) شيوۀ پدرامی(  دالطيفبعـ= طيف +  ل ا+ عـبد 

  
با اين مقـدمه ميروم به اصل موضوع که پيوستن محمود بريالی ــ ھمان پرچمی بدنام و از جملۀ بدترين 

مرگ محمود بريالی  پرده از روی بسا پرچميان .  پرچمی ھا ــ به تحت السقـر و اسفـل السافـلين است
پيام لطيف پدرام را چنين " خاوران"سايت . ن پرچمی برداشتخاموش و سايتھای خاموشان و خاموشکا

  «: نشر کرد 
  

  پيام همدردي  

   برياليبه مناسبت درگذشت نا بهنگام محمود

  افغانستان در نگيـرهـ ف-سياسي ازچهره هاي نامدار يكي

  شـ  ھ١٣٨۵وس ـتم قـفـھ

  بسم هللا الرحمن الرحيم

کنگره  برـپدرام رھ بدالطيفـعين خبر تأسف انگيز، من ت اـبا درياف درپی درگذشت محمود بريالی و
دان جانگداز ـقـنام خود و به بيان ديگر از نام کنگره ملی بھمين و سيله ضايعه و ف ملی افغانستان، از
 پايه گزارًو اخيرا ) جناج سازمان پرچم(بران حزب دموکراتيک خلق افغانستان ـيکی از بھترين رھ

راگير ميھنی در برون مرز را، به ـبر نھضت فـو رھ )ز قـلم معروفی استــ اصالح ا" ارپايه گذ"(
راگير ميھنی، ياران و ھمکاران دوران فعاليت در حزب ـبران و اعضای نھضت فـجامعه احزاب، رھ

نگی کشور، دوستداران و ھمروزگاران آشنا به ايشان، بازماندگان و ـرھـدموکراتيک خلق، حوزه ھای ف
  . رض تسليت دارمـو خويشاوندان آن مرحوم عبستگان، نزديکان 

ربت و اتفاق آن ـغ سنگين و تأسف انگيز است، باور و درک چنين غمی در  انصافا اين خبر بسيار
محمود بريالی دوست بسيار . برای آن دوست بزرگوار، بھر روی از رنجھای جانسوز نسل ماست

تھای ـن سياسی در جنبش پيرو ترقی و پيشرفبران و فعاالـصميمی بنده و آشنای مورد احترام ھمه رھ
نگی و ـرھـو آوازه ی حزبی داشته باشد، جلوه ھای خوب ف او بيش از آنکه نام . ما بود انسانی کشور

  . روشنفکرانه شخصيتش چشمگير بود
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 روانشاد محمود بريالی برادر کھتر مرحوم ببرک کارمل بود، او يکی از فعاالن دست اول نسل دوم 
ش خويش را در حوزه ی ـ دموکراتيک خلق افغانستان بود، محمود بريالی بيشترين سھم و نقدر حزب

است که او را نميتوان به برخی از  ازھمين رھگذر. نگ، مطبوعات و سياست اختصاص داده بودـرھـف
م ـدين؛ برغـپيامد ھا و تبعات مردم ناپذير سياست ھای حزب و حاکميت حزبی در دوران پيش از مجاھ

  . ديگران متھم نمود

نگی و مردم زحمتکش افغانستان، ھمراھان ايشان در ـرھـ من اين ماتم جانگداز را به جامعه ی ف
 خانواده ًنھضت ميھنی و تمامی دوستان و ھمباوران آن مرحوم، مخصوصا به پيشگاه ھمسر و اعضای

لو درجات ـرکرده عـو سفبازماندگان صبر و اجر و برای آن مرد نيکنام برای . اش، تسليت ميگويم
  !روانش شاد باد.  طلب ميکنم

  ») ختم پيام آقای  پدرام .  ( بر کنگره ملی افغانستانـرھ، پدرام   عـبدالطيف 

حين " خاموشک کار تمام"چنانکه در اخبار و جرائد آمده، بعض اشخاص 
. ِبرگزاری مراسم تدفـين و فاتحۀ محمود بريالی، مس خود را نمايان کردند

 و محمد محقـق، يکی ،انی از قـبيل يونس قانونی، رئيس ولسی جرگهکس
جنايتکاران، نه تنھا پايۀ چارپائی محمود بريالی را " کته سران"ديگر از 

سايت . ھا خوردند زبان قال از درگذشت او افـسوسه گرفـتند، بلکه ب
  مقاله و تسليت نامه را۶۴ً، به مناست مرگ محمود بريالی دقـيقا "مشعل"

ًمن که قـبال به اين سايت يکی دو مقاله فـرستاده بودم، با . به نشر سپرد
خود داری کردم، " مشعل"نه تنھا از ارسال مقاله به ديگر ديدن اين وضع 

بلکه حيف و افـسوس خوردم، که چرا ھمان دو مقاله را برايشان گسيل 
 در آغـوش و کاش آدم ھمه گپ ھا را از ھمان اول می دانست، تا. کرده بودم

  !!!خطا نمی غـلتيد 

 
  

   
  
  
  

  


