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 Literary-Cultural         ادبی ــ فرهنگی

 
   نظامی موسیمالل

 ٢٠٠٨  اول دسمبر
  
  

   ارجمند،اري بسخوانندگان
 
، فساد گسترده ی گرسنگ،ی سرپناهیمفرط ، ب ر فق مشکالت بنيادی چون ما آهراني وۀ آه در وطن جنگ زدی شرائطدر

 رهنمون ی اضمحالل و تشتت وحشتاناآیبه سو  و جامعه راكندي مدادي بی عدالتی و بتي و عدم قانونیو شرم آور ادار
» !«ی، با بمباردمان قوای صلح و بازسازی و عروسی ما مجالس شادروستاهای و ها هي آه در قریدر حالت، ...گردديم
 ی دفاع رنگ می بداني شهی گلگون و پتو های و قبرستان ها را بازهم چادرهاگرددي مبدل میزي و خون رمات به م،

 ۀ شكنندۀ مرحلنيوحدت ملت افغان، در  و عدالت وتي قانونیجو و جست  ویكي غم شر،یزند، به عوض توجه وهمكار
 ی واالی صدد شكستن و محو تمام ارزشهادر سپرده اند، اني را به نسی و وطن پرستتي آه افغانی گروه،ی ملاتيح
 كي تي متذآره هرگز امكانات موجودی آه ارزش هاندينمايجو م و  را جستی مردم افغانستان بوده و طرقاتيح

 !!اورديبوجود ن  رای منسلك و مترقريافغانستان آزاد، آباد، غ
 است، دهيمروج گرد، مردم افغانستان   سوز ملتی بالني ا،ی تفرقه اندازۀنيزم  آه دره ایبوحانذ می از آوشش هایكي

 مي رژیطاني شاتي هدای پا بپادي افغانستان است آه بایارزشمند در  ولي موجب لسان اصی بفيو تحر همانا تجاوز
 دو ی اصطالحات لغومي  افهام و تفهنكهيا.  گردد"زهيرانيا"آشور   اصول ناآام فرهنگستان آنیمبنا  برراني ایآخوند

 !!باشديهم نمم هرگزند،ينماي می جانفشاننهي زمني آه دری دارانفهي وظیام حدود از هم دورافتاده است، براآشور تا آد
 و ريگي به خاطر تالش متداوم، پ ولی است،دهي سابق هم در انترنت به نشر رسد،يفرمائيآه مطالعه م  رایمضمون

  .مي بازهم به نشر آن بپرداز،تغيير یآه با آم شد دهيان افغان ما، الزم دشکن پرستان و آلتورراني اۀبوحانذم
  

    
*******  

   
 
    ماللی موسی نظام 

 ٢٠٠٨   می ، 
 

 ی مادری واقعلسان
  

  »یلسان مادر« ۀ بر مضمون روشنگرانیديتائ
 

 ی توسط منفعت طلبان، خود فروختگان و گماشتگان بیوحدت مل  وی گران اجتماع افغانبي تخرعي وستي تلخ فعالقيحقا 
 ني ااناتيجر. باشدي است آه ملت ما با آن روبرو می افغانستان جزء مشكالتتي ندي طماع و پلگاني همسایچون و چرا

ی اوراق جرايد، سايت های کمپيوتری، و صفخات تلويزيون ها  در البالدي بارا حتمَا  امروزۀ ناموزون جامعۀديپد
 ملت افغان در في و انشقاق اقوام شری تفرقه اندازديپل  منظوره، تا مشاهده گردد که فعاليت بنمود و جست و جو مطالعه
 در خود نهفته  چه پالن هايی را مايی آباني سرزمی ارضتي و تمامی وحدت ملبي شدن اهداف شوم تخررده برآویپهلو
  .دارد
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« ست، تحت عنوان  ادهي آه از آابل ارسال گرد»ی نورمايس«  بنام ی هموطنۀسندي  نوی مضمون ساده و پرمحتوارَاياخ
ه  به همه افغانستان دوستان و عالقنآآه خواندن   استدهي منتشر گرد"نيافغان جرمن آنال " در پورتال»یلسان مادر

 اجتماع  ی آه امروز چون مرض طاعوندينماي ماني را بیزرگ مضمون درد بنيا. گرددي مهي توص،یمندان وحدت مل
 ۀ جامعلي اصی لسان درۀ لغات و اصطالحات ارزشمند و شناخته شدييرتغ. اندگرديم آنج و آنار مبتال هر  را ازیافغان
همان ۀ آوشش مذبوحان  صرف تالش و،یراني ایرضروري غآامًال  نامانوس وًااصطالحات مطلق  به لغات ویافغان

 ما اشتغال  وطنف تفرقه بين اقوام شري به،یراني ای آخوند هااهي سیو دآتاتور  فاسدميخدمت رژ  است آه دریانگماشتگ
 .دارند

 آه گرددي می همان مرض طاعونري پوهنتون، درگی استادی وااليۀداشتن مقام و سو با » ی نورمايس« جناب  باری  
 ًا امرار معاش اجباری استاد پوهنتون آه برانيا. هدف قرار داده اند  مظلوم افغان راۀآن جامع  انتشاریشكنان برا آلتور

و » ٢ « مفتنوني آورد به گمان غالب تلوزی در شهر آابل به دست موني تلوزیهاهز دستگا ایكي را در یآار دوم
و  آلتور از شو داده و بدور و  شست اجتماع آامًالك ي دراي آه گوگرددي متوجه میبزود. "طلوع" ۀ گشتیرانيا

اصطالحات  استعمال لغات و یسي پالآهی  وطن قرار گرفته است، طورطي محیواال و اصطالحات مروجه
سسه احتوا ؤ آار و نشرات آن مۀ شده را در ساحرفتهي و پذی شكل اجبار آامًالون،ي در دفتر تلوزیراني ایرضروريغ
 و ديبه لسان جد»  و حتمًاديبا« او  ی آه لسان مادرشودي گفته مديجد» آارمند؟ « ی وی بحيثبرابنا بران . نموديم

 دری به ۀ لغات مروجضي تعودي آه با روش جددهدي محي تشری و بخورد، چنانچهرييتغ» ! «ی مادرۀاصالح شد
 باشد،ي السنه مجادي اۀلي آه مرام و وس» ميافهام و تفه« شتناك ح به مشكالت و،یرانيمغلق ا و  نا بجا و لغاتاصطالحات
  قابل درك، دررينا مانوس غ  وی لغات اجنبنياستعمال ا با  هاینفهم و  های را غلط فهمی و چه اضرارگردديمواجه م

  . آوردی در پوهنتون به وجود می آار وطي و محیزندگ
 استعمال آلمات نامانوس  از جانب یالبال  دری ولد،ينماي مانيب» طنز«به شكل   راشي گرچه درد دل خوی نورمايس 
 ی است آه جاموجب  ولي افغانستان بدون دلی درلي لسان اصريي و تغبي آه همانا تخرباشدي پنهان می درد بزرگ،یو

ناديه  «  و»اني ديام«  و» هاابي زر« نكهي ای برارا؟چ. دهدي میراني قابل درك اريخود را به اصطالحات مسخره و غ
 . برعهده دارندی ملري نا بجا و غۀ استحالني را در قبال ای بزرگۀبي امثال شان وجو» فضل ها

«   پوهنتونكي اآادمطيدر مح» ! «ی به اساس لسان نو مادری آه ویدي آه با استعمال لغات جددهدي ادامه می نورمايس  
ی نه معن هرگز  چنانچه آنهاگردند،ي مبتال میشماري و سوء تفاهمات بی به سر گردانني محصلد،ينماي مسيتدر» دانشگاه؟

 و  دندي فهمیزيچ و و و گرانش و خوانش و  و بهمن و واآنش ونيفرورد دانشگاه و دانشجو و از نه دانستند و  راانهيرا
 شگاهيبه زا» ؟« را به عوض فرودگاه ی وی آه چگونه موترران تكسسدينوياو م .... راه گم و سرگردان شدندجهينت در
 و ت جاوهيم» ؟« و خرداد بهشتي و اردني آه در فرورددهدي مادي بهار، فرزند را ۀچطور به عوض مقال ....برديم

«  شاگرد مكتب جتًايآه نت» ! «ندي آی به عمل میني زمبي اسفناج، فلفل و سج،ي هو،ی چون پرتقال، موز، گالبیجاتيسبز
 روز ديگرکه همسر .شوديبه خانه فرستاده م» مدرسه ؟«   مكتبیايجانب اول  صفر ازۀ و نمرتيبا شكا» دانش آموز؟

آثرت استعمال   با بعدَا آهسدينوي میحت او. برميگردد» پالس « به بازار ميفرستد، با»  ترشی -اچار« ويرا برای خريد
 كي ثي به حاز او» !؟« پاسپورت یاي و جوبرندي مقي از مراآز تحقیكه ي شناخته و بیخارج رايو یرانيلغات نامانوس ا

 !گردندي میخارج
 از نشرات ی افغانستان، تعدادی درلي لسان ارزشمند و اصی سازیراني خروار، متاسفانه با آوشش اۀ مشت نمونیبار
 مورد ني آه درباشدي استحاله مني ای و مجررويپ   آامًال»ديام « ۀجمله دو هفته نام ن آات مملكت، از سرحدرونيب

  . استدهي به نشررس، فراواننيمقاالت و مضام
 یمان ادار  آه به مناسبت اوضاع نابسایونيزي تلویهاهجرائد، مجالت و دستگا  ازی داخل افغانستان همچنان تعداددر

 چون و ی بورزند،ي به نشرات مبادرت میسي پالني اروي پراني با مد واضحًا،یمراعات اساسات قانون  درتيولؤوعدم مس
  وی نارسائاي ی اثر سهل انگاردر اي همی گري دۀ وعدهستنداجتماع   دری فرهنگیضرورريرغيي تغیدر تالش برا چرا
 . زنندیست م و مخرب دی ملري عمل غني به چنراني آورآورانه از مطبوعات اديتقل با

  را به فهم وراني ها و جرائد وابسته به اوني آه قضاوت بر نشرات تلوزی حالني باال، درعی ادعادي تائی است براالزم
  : مياندازي بی از نشرات داخل افغانستان نگاه مختصری به قسمتم،يگذاري افغان مفي ملت شرتيدرا
 سال آخر ی را آزاده دانشجویحقوق پوهنتون آابل و ی از پوهنی محصلیچاپ آابل در معرف» صدف  « ۀمجل

ی الؤ س چون در پوهنتون های افغانستان چنين عناوينی موجوديت و رسميت ندارد،.نگاردي حقوق دانشگاه آابل مۀدانشكد
 تاش قرغان، ز،يد، خاك رو برك، ده راوی غوربند، برآی از سرخ پارسا، چهاردی آه اگر هم وطنبه وجود می آيد

 انار دره، كار،ي بدخشان، شبرغان، چارفتلي خواجه صفا، ،ئی سرپل، پنج واارك، بازر،يزمي آارترالم،يباد، م آضيف
 لشكر گاه، گازرگاه ،ی شهر بزرگ، مارجه، پغمان، جبل سراج، دوشز،ي خاك راران،ي خواجه سبك،يبهسود، شنوار، ا

 مراآز ۀ شدرفتهي پذیسما از پنج دهه با آلمات و اشتريآه در ب... و و  استالف، قالت، آستانه و،ی سروب،ی غزنف،يشر
 نه یراني اۀ صادر شدی دارد، با خواندن آلمات و اسماتي عادت و بلدشي خاص مملكت خوی و ملی افغانطي محیعلم

 ني سبب ای آه چه عاملشودي مرتي باشد، بلكه به حداشتهي و گنگ می منفی آن برخوردی معانزييتنها با فهم و تم
 . استدهيرد گی ضرورري نا شائست و غراتييتغ
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 دارند، هرگونه یروشن  صراحت و،ی مراآز علمكي اآادمیقبول نام ها  افغانستان آه دری مدنني و قوانی اساسنيقوان 
 ۀ جرگه و مشرانو جرگیولس. باشدي می قانونريغ  آامًالی عملني چنقتي و در حقداننديمجاز نم  مورد راني دریرييتغ

 آه بازخواست پامال گشتن مواد دارند مورد ني دری ملتيولؤ و مسی جدۀفي وظ آامًالو حکومت موجوده، افغانستان
 مورد تا به حال به ني دریضاحي است،لي آه به چه دلستيمعلوم ن. کشيده و پی گيری نمايند به سؤال نهيزمر د  رانيقوان

 . استدهيمشاهده نرس
 احمقانه هم  آه خنده آور و آامًالميينماي هم مشاهده میگري نشرات دیالبال  را دریراني ا عمال طرز العملمتاسفانه

در » روز«  بنام ی خواننده است، پس چگونه مجله ای فهم و شناسائن،ياگر منظور از اعالنات و نشر مضام. باشديم
 صورت را چروك ني افغانستان چیدر آجا!!  ؟؟ هرگز هرگزكچرو:  منتشر نموده است ني را چنیمي اعالن آریپشت
 به اساس چه منفعت م،ي داشته باشاناي آری و شرآت هوائاناي آرۀاري آه طمي قرن ما عادت آرده امي از نرتشي بند؟؟يگويم

آلمات   چقدرنكهي؟ ا؟ استعمال نموددي بانهي زمني را دریمائي و شرآت هواپماي چون هوا پی  لغاتيیو اصالح آار
ول، ؤ مسري معارف و مد،ی آلمات عام فهم صحی آمار، مرز، لهستان بجار،ي آموزش و پرورش، سردب،یبهداشت
مطبوعات وطن بكار   دریضرورريغ آامًال  گنگ و ناآشنا ویراني اگرياصطالح د صدها  سرحد، پولند وه،ياحصا

  .  مذمت نمودتقبيح و آنرا خورد و عامَالافسوس دي بارود،يم
 افغانستان بكار لي اصی  پشتو و دری بر ضد آلمات عربراني ای آخوندمي را آه فرهنگستان رژی توپ و تفنگنيا 
 و مذبوحانه به گردندي مهي حقوق بشر، تغذۀ آشندی استبدادمي رژ يکآخور  ازكهيآنان.  ثمراستیب  مسخره وبرد،يم
 شتري بقتيحق در. ند نداری تفاوتچي خلق و پرچم هني خائنبا ی در وطن فروشند،ينماي تالش میارزشمند افغان آلتوررييتغ

   ر شاعۀ آشكارا دارند آه بگفتی و بستگوندي باداران آن احزاب خود فروخته، پا بیگريآنها هنوزهم به رنگ د
 

   سمشنايـرز خرامت مــ از طمن                 پوشي جامه می آه خواهی هررنگبه
 

  آه ازی آورم آه مرد وطن پرستی به خاطر مسابق یاآواشغال چكو سلو  را ازیزي مورد داستان آوچك و غم انگنيدر
 آنان در ی قهرمانان و مجسمه های اسماريي ناظر تغبرد،ي رنج می شورويۀ ناشائست اشغال مملكت توسط روسانيجر

 آه یعابر. ستينگريم» ٣« به امواجیدي و به نا امستهنش» ولتاوا  « یاي دری پهلوبانيبگر  بود، سردهيشهر پراگ گرد
 .را دارد» والگا«ی  اي به درستني اجبار نگری مرد با تا ثر جواب داد آه ود،ي حالش گردیايو جو ا ازگذشت،يآنجا م از

  و" طلوع " خود فروشونيزيو تلو» صدف  « ۀول مجلؤ مسري آه به حكم مداوردي را بر ملت افغان نی خدا روزحال
 دانشگاه، دانشكده، یراني آلمات ا، افغانستانني قوانیرا الرغم نص آشكایعل  امثال آنها،و» اميد« جريدۀ معلوم الحال 
 »پوهنتون«ملت فهم   و، مروجنيك با تم ايران کمتر ازعنوانر د آنهاۀ استعمالآه سابق را... و و دانشجو، دانشسرا و

  ووردمي بۀ استحالی افغانی معاوضه نموده و با پذيرش چنين ملۀ اصطالحات و لغات ارزشمند السن به عوض،ميباشد
را   آنان بين االقوامی مستحكمی و وحدت ملشاني پرزان،يبا دسائس تفرقه اندازان و ملت ست  افغان راۀ ملت آزاد،نابجا

  .مي بنمائیختگي گس ازهمدچار تشتت و
  

  :نوت 
ری  ارزش د در لسان با،رانيافارسی   لغات ی ضرورري مستند  ورود و استعمال نابجا و غقي و تحقبررسی یبراـ ـ١

 پورتال ني در همی معروف اهللالي خلريمحترم انجنذيل از قلم  و با ارزش یقي تحقني به مضام لطفًااصيل افغانستان،
  :ديمراجعه نمائ

  ــ  ورورد کلمات بی مورد و ناباب در زبان دری
  ــ  َسَرگی و ديرپائی کلمات و اصطالحات در زبان عاميانۀ دری

  نستانــ  اندر سره بودن زبان دری افغا
 ــ  دانشگاه بجای پوهنتون، عشق به دری، يا نفرت از پشتو 

 را به یراني ای آه آلمات اجباریني قبل، ماموریمدت»  طلوع « وني تلوزۀ شدیراني آه در دستگاه اشودي مدهيـ شن ٢
:  ها یراني اۀ به گفتدند،يگردی  ممهي جريیكايامر  دالر١٠ نمودند، در حدود ی استعمال نمیعوض آلمات مترادف در
 !! و شرآاءابيبارك اهللا جناب رهنورد زر

  قسمَا»ولگا « یاي و درگذرديم» چك  « تيمرآز جمهور»  پراگ «یخي و تارباياز مرآز شهر ز» ولتاوا «یايـ در ٣
 . داردانيجر» ماسكو« در شهر 

  
 

 


