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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Political and Literary-Cultural گیادبی ــ فرهنسياسی و 

   
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

  2010 دسمبر 7برلين ــ 
  
  
  

   زبان پشتو زبان پشتو تا دشمناناناز عاشق
  

  و
  

  ريـِّ از يک افغان خـَی خيرذکر
  

ه را باز کردم، چشمم به نوشتۀ دلسوزان"  د ــ آزاد افغانستانافغانستان آزا" امروزی پورتالصبح مردان، که صفحۀ 

ــ  "کابل نازنين" ــما  ن وطنمتن و بط ارجمند پورتال و همکار گرانقدر آن از خوانندۀ. ی روشن گرديدو پر مهر

قرار و قدردانی مورد نوازش " دوزبانگی پشتونان افغانستان" ديروزی بنده را زير عنوان مقالۀسطری چند نوشته و 

، "احمد شاه جان وردگ"ست، اعنی تان و دلدادۀ مردم دوست داشتنی آنن افغانِ  عاشق افغانسمرادم از هما. داده اند

  .مينويسدّحبانه و چه مو دلسوزی  و چه با عشق  افغانستان مينويسندپر تپشِ که از قلب 

  :به استحضار اين برادر هردل عزيز خود ميرسانم که

، عشق وطن و وحدت ملی باشندگان استقاللدافع سرسخت و ُمبلغ ُمنادی ، ُم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

ر افغانستان عزيز ی که همين حاال ب و خانه براندازاين پورتال به منظور مبارزه با مظاهر شوم. خاک پاک ماست

 و مبارزۀبضد تفرقه افگنيها و تبعيض طلبيها، به مقابل و  "قد علم کردن ". وجود آمده استه حاکم و طاری گرديده، ب

يقين دارم که آن برادر . بی امان تا انهدام کامل آنها، از ارکان رکين و اساسات اولين خط مشی اين پورتال است

  : اگر بگويم بخطا نميروم. رتال ما را از نظر خود گذشتانده استو اهداف نشراتی پو ارجمندم خط 

و از صدق دست همکاری ميدهند، اين کار را کامًال آگاهانه " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"عزيزانی که با پورتال 

ما متيقن هستيم . رفتند ميکنند؛ يعنی بعد از آن که خط مشی و اهداف نشراتی آن را بدقت خوانده و از دل و جان پذيدل

 آن، صفحات پورتال را بستر برآورده شدن آمال و  ستديدۀمردميخواه و شيفته و خادم افغانستان و که افغانان آزاد

آزادگان وطنخواه و مردم پرست، راهی ديگر ندارند، مگر اينکه خود را با افکار و اعمال پورتال . اميال خود ميدانند

دارم واثق يقين . ، ما را همراهی کنندبر آن استوار خواهيم ماندکه برگزيده ايم و تا پای جان همنوا بسازند و در راهی 

باد برده باشد، مرا روزی که خاک افزوده ميشود و هر لحظه هر آن و پويندگان راه پورتال هر روز و بر تعداد که 

  !!!!!!!خواهد زدود را از سر راه،  و موانعپورتال چون دريائی خروشان صراط المستقيم خود را خواهد پيمود
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 همان  و در پورتال نگاشته شده  در عين سلک و ارتباط 2007اردهم نومبر هخ چيدر ذيل مقالۀ ديگری را که به تار

بيرون آورده و با آرايشی جديد از حضور  آرشيف )1(بين منها و تنهااز نشر گرديده بود، " افغان جرمن آنالين "وقت

  .ميگذرانم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال اشرف خوانندگان 

 و ان شاء اهللا را ميکند نوشته ای مستقل در بر ميگيرد، که ايجابهم نکاتی را  وردگ احمد شاه جاننوشتۀ البته 

  .پرداخته خواهد شددان بزودی ب

  

  
 دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

  2007 نومبر 14برلين ــ  
  
  

   زبان پشتو پشتو تا دشمنان زباناناز عاشق
 

  :سبستيان هاينه ميگويد
  

  !!!صدا کنند" پالر" آرزومندم که فـرزندانم مرا 
  

 Spiegel Online را از Martin Koch   نوشتۀ »Student, 22, kann 35 Sprachen« وقـتی مقالۀ 

  همان زماندر پورتال) 2("ارد ياد د زبان35 ساله ، 22محصل "ده و زير عـنوان ترجمه نمو" شپيگل آنالين"

ولی  به نشر سپردم، بر خود الزم ديدم که بدين تقـريب  استثنائی چند سايت ديگر افغانیو "  غان جرمن آناليناف"

  .سطری چند بنويسم و تقـديم وطندارانم بکنمبيحد ارزنده و مهم 

د را از دست داده،  وقـتی خـواندم که خوو اخذ ذهـنم قـوۀ درک  چشمانم غـلط می بينند و يا راستی فکر ميکردم که

 دهگرديــ  " پشتو"يعنی زبان ارجمند يک اروپائی عاشق و شيفـته و والهِ  يکی از دو زبان رسمی و ملی وطنم ــ 

  : با خود گفـتم . است

نم يک ، در حالی که تعدادی از هموطناه و گرويدۀ اين زبان گرديده  استيا للعجب که يک بيگانه،  دوست دلباخـت

  حتی تخريب  آن برخاسته اند؟؟؟استحقار و  در صدد توهـين و استهـزاء و  رنگ و پيوسته

به همان اندازه که عـشق و شيفـتگی و محبت يک بيگانه ــ بيگانه از فـرهـنگ و بيگانه از همه چيز ما ــ به زبان 

انی پيدا گردند که با يک زبان بزرگ عـزيز پشتو غـيرقابل درک است، به همان اندازه باورنکردنيست که هموطن

 است ــ برخورد  پاکمملکت خود و با زبان يک قـوم بزرگ کشور خود ــ  که بزرگترين قـوم اين آب و خاک

عـناد " زبان"ند، که با يک راستی باور انسان نمی آيد که چرا چنين انسانانی پيدا گرد. ـنودانه نمايندخصمانه و َع

ی سراسر شور  دنياينن ميتواند مقـصر و گناهکار باشد؟؟؟ من می گويم، که هـيچ زبانی در مگر يک زبا!!!!!ورزند

 وقـتی که چنين .و ملت و قوم باشدی يک جامعه  و نارسائيهاهابده و مسؤول کوتاهي سراغ نميگردد، که جواو شر

 ندارد، و منطقی و انسانیاس  است، چرا بايد با زبانی دشمنی ورزيده شود؟؟؟ دشمنی ورزيدن با يک زبان هـيچ  اس

  :برمی خيزد " انحراف پيشگان"و " کج انديشان"فـقـط از عـواطف و احساسات معوج  و ناَسختۀ 

را، به نام ) 3" (سر چوک"اصطالحات خودساخته و مسخره آميز فـقـير است و گاه  " زبان پشتو"گاه  ميگويند که 

گاه  اين کار را ميکنند و گهی آن کار را و از همۀ اين کارها هـدفی ديگر جز . اين زبان ارجمند وطن قـلمداد ميکنند

اينان بی خبر اند از اينکه اين همه . نشان بدهـندو کم ارزش اين ندارند، که اين زبان بزرگ  را خرد و کوچک  
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 مورد تنفـر شان "شخصيت زبان"ميسازد و بر زبان و و منحط خرد و حقـير  خود شان را ،ی خام و نافرجامکارها

هـيچ زبان دنيا فـقـير و زبون نيست؛ حتی  ــ "عاصرزبانسناسی ُم"همانا ــ از نگاه عـلم زبان . کوچکترين اثری ندارد

چون . های آستريليان ابوروجني و يا زباــ سرخپوستان و اپاچيها ــ" هنديهای امريکائی"، مريکای التينزبان  بوميان ا

" انکشاف نيافـته"و " ابتدائی"اهـل اين زبانها تمام احتياجات مکالمه و افهام و تفهيم خود را با همين زبانهای بظاهـر 

برآورده ساخته ميتوانند، درست و عـينًا بمانند اينکه يک انگليس و يک فـرانسوی و يک روس و يک المانی و يک 

روسی و  المانی  و عـربی و دری ، همه احتياجات   بان ، با زبانهای انگليسی و فـرانسوی وعـرب و يک دری ز

  . مکالموی و تبادل افکار خود را برطرف ساخته ميتوانند

دشمنی ندارند، " زبان"به حيث يک " پشتو"با شرحی که گذشت بدين نتيجه می رسيم، که اين هموطنان ما به زبان 

فـرو رفـته و " قـوم پرستی "ين زبان است، و چون ايشان در کابوس ترسناکگويندگان ابلکه دشمنی ايشان با 

    !!!!!!!را از زبانش ميگيرند" قـوم"قام  ند، انتازين پهلو بدان پهلو همی غلت" عفريت زده"
  

  :بسيار قابل تعجب است که 
خاسته از عـلم زبان و پرورده شده در  را می بينم، که بر"سبستيان هاينه"طرف شخصی دانشمند نظير آقای  در يک

 زبانی که آموخته، زبان 35محيط عـلمی يک پوهـنتون اروپائی به زبانهای مختلف جهان عـشق ميورزد و از بين 

و " تنفـر"و " تعصب"و در طرف ديگر کسانی را می بينيم که در مدارس . خود ساخته است" عـزيز دل"را " پشتو"

فرسنگها دور از پرورده شده اند و در عالمی دور از دانش و و صدها ناروائی ديگر،  " حسد"و " رشک"و " کينه"

بلی؛ وقـتی دو طرف را می بينم . و خالصًا هللا به زبان عـزيز پشتو عـناد  ميورزند) 4" (خدای پجات"، " دانش زبان"

  :ير بکنم با به حال هـردو دعای خو به اصطالح تول و ترازو ميکنم، دلم ميشود که بی محا

  !!!! استبار آورده" دور از کينه و تنفـر"و " بی تعصب"به حال اولی که خدايش ــ 

نج و عـذاب تعصب و تنفـر و به حال دومی که خداوندش به راه راست و صراط مستقـيم هـدايت کند و از درد و رــ 

  . نجاتش بخشـد... و کينه  و حسد و 
  

 "ان پشتوزب"در تماس آمده بود شنيدم ، که آرزوی قـلبی اين عاشق دلباختۀ " ينهسبستيان ها"از دوستی که اخيرًا با 

  :ميگفـت . را بازميگفـت

سبستيان هاينه آرزو دارد که با يک دختر افغانِ  پشتون ازدواج نمايد و از وی صاحب فـرزندانی « 

  ».صدا کـنند" پالر"شود، که هـر صبح و شام  پدر خود را 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات 
" خروار"ک و يک دهم ي" هشت سير کابل"است که واحد سابق وزن در وطن ما و معادل " من"جمع " منها" ــ 1

  .است که واحد وزن فرنگی  معادل يکهزار کيلوگرام است" تن"جمه " تنها"و . بوده است

يعنی مرکز سابق المان فـدرال ــ " بن"ــ " پوهـنتون بن" محصل المانی Sebastian Heine سبستيان هاينه   ــ 2

 معلومات بيشتر به  مقالۀ ديروزی بنده  برای . زبان را آموخته است35است که در رشتۀ زبانشناسی تحصيل کرده و 

افغانستان آزاد " پورتال 2010 در صفحۀ مؤرخ ششم دسمبر " زبان را ياد دارد35 ساله ، 22محصل "زير عـنوان 
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معلومدار اين مقاالت نيز بمانند همه مقاالت ديگر پورتال در آرشيفهای مختلف و از . مراجعه گردد" ــ آزاد افغانستان

  .يفهای نويسندگان، هميشه قابل دسترس اندجمله در آرش

، که هـنوز هم همان محله در بوده" مسجد پل خشتی"و در نزديکی بازار معروف و مزدحم کابل " سر چوک" ــ 3

، کس زبان خود را شور  مستبد و جابردر زمانهائی که از ترس حکومات. شهور استم" سر چوک"زبان عـوام به 

آژانس "ر راست و دروغ گرديده و گويا وظيفۀ  مرکز بزرگ پخش هـرنوع خب"سر چوک "داده نميتوانست،

ها دور را داشت و از واقعيت فـرسخ" وازهآ"و " افـواه"اکثر اخبار مگر جنبۀ . را به عهده گرفـته بود" خبررسانی

يۀ استوار به اخباری گفـته ميشد، که هـيچ پا" های سر چوکخبر"مين رو در اصطالح مردم کابل از ه. بود می

 بود و وقـتی يکروز مرکز عام پخش اخبار " سر چوک"در هـر صورت .  و قابل اتقان و اطمينان  نبودندنداشتند

  . بار خبری در سر چوک به دوران می افـتيد، به سرعـت برق در سراسر کابل می پيچيد

از برای " ( به جهت خدا"يعنی " د خدای په جهت"اصطالح عاميانۀ پشتو است که شکل ادبيش " خدای پجات" ــ 4

که گدايان  تلفـظ ميکنند، چنان" به جات خدا"را " به جهت خدا"البته در زبان گفـتار عوام . ستا) ــ محضًا هللاخدا 

  : گويند بجار بلند  ،و تکدیحين سؤال کردن 
 »!!!به جات خدا خير کنين « 

  
 
  


