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    دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩دهم دسمبر برلين، نز
   

  
  

  

  ندبرادران سکۀ هم" پشتو"و " دری"
  

   )مـقسمت شش( 
 

       پوهـنتوندانشگاه  بجای
به " دانشگاه"«  زير عنوان ٢٠٠٨ فبروری ٢٥تخصيص ميدهم که به تاريخ مقاله ای را به م اين سلسله قسمت شش

" افغان جرمن آنالين" نوشته شده و بالفاصله در پورتال  »"پشتو" يا نفرت از "دری"ــ عشق به " پوهنتون"جای 
تقديم " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" خوانندگان پورتال نشر گرديد، که اکنون با تعديالت و اضافات خدمت

  :ميگردد
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  نير خليل اهللا معروفیدپلوم انج
  ٢٠٠٨ فـبروری ٢٥برلين ، 

    
  
  

  "پوهـنتون"  بجای  "دانشگاه"
  

 ؟؟؟" پشتو"يا  نفرت از "  دری"عـشق به 
  

از همين بدو سخن با تأکيد ميگويم که هدف اين نوشته و نوشتۀ قبلی من ، در تأئيد اجراآت  کريم خرم، وزير 
  !!!!!  ، نيستاطالعات و کلتور دولت مستعمراتی افغانستان

ی که يک گپ "استاد"دو  ــ "يگانه"رد ادعاهای دو استاد  « فبروری خود زير عنوان ١٣تعقيب مقالۀ مؤرخ به 
وز که هنوز باالست و هن" شراندازان" شر ، اينک اين نکات را يادداشت ميکنم ، چون شور و »هـم نزدند" حسابی"

  :د همی کنن، گريبان ميدرند و گلو پاره هنوز است 
 نه و هستۀ ت افغانستان  نيست، من مکثی بر کــُ حکوممتوجِه اقدامات  مقالۀ حاضر درچنان که گفتم، روی سخنم

  : و اصل مدعا می کنم ؛ بدين قـرارموضوع
  طرد می کنيم؟؟؟" دری"از شده اند، " دری" را که  وارد زبان دری گرديده  و ئی"پشتو"کلمات  ــ چرا ١
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ی و هندی و ترکی و مغـولی و حتی روسی را بيدريغ بکار و هزاران کلمۀ عـربی و انگريزا  ــ چرا روزمره صده٢
  می بنديم، ولی بخاطر استعمال چند کلمۀ پشتو داد و فرياد و شور و واويال برپا ميکنيم؟؟؟

  ته باشند؟؟؟ ــ چرا افغانان غـير پشتون، از استفادۀ چند کلمۀ پشتو که  در حد کمال زيبا هم هستند، عار داش٣
  را ؟؟؟" نفرت از زبان پشتو"را نشان ميدهـد يا " زبان دریعشق ب"، " پوهـنتون"بجای " شگاهدان" ــ آيا استعمال ٤
 کلمۀ پشتو را در زبان دری تحمل زنيم، در صورتی که چند ــ آيا ميتوانيم از تفاهم زبانی و قـومی مردم خود گپ ب٥

  کرده نتوانيم؟؟؟
يم که پشتونهای افغان صدها و بلکه هزاران کلمۀ دری را بدون تعصب و بيدريغ در تقرير و  تحرير  ــ وقتی می بين٦

حساسيت در زبان دری خود استعمال ميکنند، بی انصافی بيرحمانه نخواهد بود که در برابر چند کلمۀ معدود پشتو 
  تعصبی پشتون ها را نشان نميدهد؟؟؟نشان بدهيم؟؟؟ مگر اين برخورد دوگانه،  تعصب زبانی دری زبانان  و بی 

 ــ آيا اين عار کردن ها و غوغا برپا کردن ها به اختيار خود ماست و يا اينکه دست دول مفتن همسايه ــ و ٧
خصوصًا دولت شووينيست و توسعه جوی آخوندی ايران ــ در کار است؛ در کار است تا از پشه فيلی و از کاه کوهی 

  همی هموطنان ما را برهم بزند ؟؟؟بسازد و آرامش وطن و با
، ، وجهۀ خاص زبان خودد ايران ميخواهـند از طريق کلماتــ چرا نميتوانيم درک بکنيم که زمامداران مفتن و آزمن ٨

، فـرهـنگ خود، و از طريق فرهـنگ خود، سياست خود را در کشور مظلوم و نيم از طريق وجهۀ خاص زبان خود
  آرام ما، پياده کنند؟؟؟

 ــ چرا بعض هموطنان پاکنهاد ما ــ بلی ، هموطنان پاکنهاد ما ــ به سرنای زبان ستيزان نوکر ايران، گوش فرا ٩
 در خطر افغانستان " زبان دری"برحق و نهاده  اند و فکر ميکنند، که همهمه و واويال و عالالی نوکران بيگانه گويا 

  است؟؟؟
پرسم؛ فرضًا فردا کاری و اقدامی صورت گرفـت و استعمال  شان می ــ از اين جيفه خواران و دنباله روان ١٠

ازهم خواهد گسست و  " دری افغانستان"اصطالحات فارسی ايران در دری ما از رونق افـتاد ؛ آيا در اين صورت 
  پاهايش خواهـد شکست؟؟؟

ِ  ايران، مطرح است "ُدم جنبان"ۀ  ــ آيا اين همه همهمه  فـقـط در سطح يک دسته و حلقۀ خاص افغانان تعليم يافـت١١
  يا که اقشار و طبقات عام مردم ما هم از اين نکته متأثر شده اند؟؟؟

اين . بدون شک همه ميدانند که زبانها از يکديگر تأثير می پذيرند، از همديگر لغت ميگيرند و به يکدگر لغت ميدهند
 محيط زمين و به اندازۀ نصف النهار کرۀ ارض از هم موضوع حتی در مورد زبانهائی صدق ميکند، که به اندازۀ نيم

، که از يک مادر زاده شده ، در عين کشور و در جوار " پشتو"و " دری"فاصله دارند، چه رسد به زبانهائی چون 
  گر زيسته اند؟؟؟ با يکديگر و در بين يکد، ود دارند و قرون متوالی همدگر وج

  
  . سؤال را بيرون نويس کردم١١، من مگر همين  يده ميتوانند ديگر نيز طرح گردگرچه سؤاالت بی ّمر

با وجودی که سؤاالت ، خود جوابات  را تضمن کرده و خوانندۀ تيزهوشِ  حق بين می بيند که هر سؤال جواب خود 
  . سؤال آخر را اول جـواب ميگويم. را در آغوش ميکشد، ميکوشم به پاره ای از آنها بپردازم

  

   :١١جواب سؤال 
صراحت تام و به روشنی روز روشن و مصفای کابل معلوم است که از اين موضوع فقط يک قشر خاص تعليم ه ب

يافتۀ ما که دربرگيرندۀ حد اکثر چند صد نفر است ، متأذی و مويدماغ گرديده ــ و به همه معلوم است که کدام قشر؟؟؟  
چنين مسائل را درک بکنند و نه در قصۀ چنين گپها ورنه مردم  و توده های دهها مليونی ما نه سوادی دارند که 

دانشگاه و دانشکده و "ايشان نه . ايشان نه از موضوع خبر دارند و نه چنين قصه ای برايشان ارزش دارد. استند
ايشان .  را در عمر پدر خود شنيده اند و نه عدم استعمال چنين کلمات خاطر عاطر شان را مکدر ميگرداند"دانشجو
ی "کم ارزش"ند ، کجا ميتوانند به موضوعات  قوت اليموت برای چوچ و پوچ خودم پيداکردن روزی و تهيۀکه در غ

موضوع حاضر، فکر کنند؟؟؟ حتی هموطنانی که چار صباحی در ايران گذرانده اند، نه امکان درس خواندن و نظير 
 بند پس ايشان نيز در. کدام برداشتی دارند" ودانشگاه و دانشکده و دانشج"تحصيل را در آن سامان داشته اند و نه از 

  !!!و در قصۀ چنين مسائل نيستند
ايران، که گويا مفتن ِ  معلوم الحالِ  انترنتیِ  مقلد و مؤيد رژيم در چند سايت بدنام" مونتاژ شده "نشان دادن چند عکس

  !!!!فـوتوها" مونتاژ جعلی"و "  تقلب"حاکی از تظاهرات مردم در بلخ بوده باشد، خـُدعه ايست ارزان و از جنس 
خوب به ياد دارم که پيش از تهاجم اول امريکا بر عراق، وسايل ارتباطی جمعی غربی چند عکس پرندگان مظلوم را 

 ــ و تنها همان يک عکس را صدها و هزاران هميدادندکه بال و پر شان غوطه در تيل خورده بود، به جهانيان نشان 
 که گويا صدام حسين تبهکار و مردم خوار ، با حمله بر چند کشتی نفت کش همی کردند  وانمود بار نشان ميدادند ــ و

، در حدی که حتی مرغان و پرندگان بی زبان را ، به استدر خليج فارس ، باعث آلودگی سواحل خليج گرديده 
ئی فاش کردند که آن عکس بعدها مگر خود جرائد امريکا. هزاران و صدها هزار ، بدين حال آشفته کشانيده است

 برداشته "االسکا" در اواسط دهۀ هشتاد قرن گذشته ــ از ساحل الها پيش از جنگ اول عراق ــ و س"ترحم برانگيز"
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جعـل  " هنر"و " فـن"واقعًا . کردشده  بود و از شکستن کشتی نفت بردار نايجيريائی و آلودگی آبهای آنجا حکايت مي
  !!!همی دهـدسياه و سياه را سپيد ، مظلوم را ظالم و ستمگر را ستمديده  نشان سفيد را ،  "تبليغ غلط"و 

" صحنه سازی"حاال نوکران و چاکران ُدم جنبانِ  امريکا می آيند و به اقـتفاء و اقـتداء از بادار جهانخوار خود 
دانشگاه و "م و بخاطر ميکنند، تا به خلق خدا نشان بدهـند، که چه عکس العملی عظيم را مردم بخاطر کريم خر

کجا؟؟؟ " دانشجو و دانشکده و دانشگاه"بابا؛ مردم هردم شهيد ما کجا و دفاع از .  برپا کرده اند"دانشجو و دانشکده
مردم گرسنه و پابرهنۀ ما که در فکر يافتن رزق و روزی اوالد گرسنه و تهيۀ پوشاکۀ فرزندان دست و پاترقيدۀ 

 اجازت داده ميتوانند، تا روز خود را گم کرده ، غم شکمِ  گرسنه و سر و پایِ  لـُچ خويش در مانده اند ، کجا بخود
  و "بی مزد"توته های جگر و فرزندان دلبند خود را از ياد ببرند و بخاطر چند کلمه به سرکها بريزند، و کاری 

 چيزی را قبول کرده يم العقـل چنين بکنند؟؟؟ منطق يک انسان و يک مسلمان و يک افغان سل"بدون پاداش"
  !!!!!ندنميتوا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
اين عکس حدودًا سه سال پيش در يک فوروم انگليسی نشر گرديده بود و آن در 
زمانی که انتخابات رياست جمهوری افغانستان گرم بود و کسی اين دو عکس را 

ی که تا " پدراملطيف"به نفع عـبداللطيف پدرام  فوتومونتاژ کرده بود ؛ همان 
  )١(چند ماه پيش نام خود را درست نوشته نميتوانست

  
کسانی را نشان ميدهد که " ساده لوحی"و " منطق ضعيف" نشان دادن چنين عکس های ساختگی و مضحک فـقـط  

 که چنين مردم ما الحمد هللا مگر آنقدر هوشيار و آگاه گرديده اند!!!!! همی يازندبه چنين جعلکاری ها و تقلبات دست 
لطف کرده به عکس باال که در يک وبسايت انترنتی مفتن و  تقلبکار نوکر رژيم !!!! نيرنگها را هرگز باور نميکنند

، نگاهی انداخته ، دقيق گرديد و  استنشر گرديده" شورای زمرد فروشان پنجشير"ايران و پاَدَوش " عمامه بسران"
  !!!!!ساختگی بودن عکس را خود تصديق بفرمائيد 

 

   :١٠جواب سؤال 
بر شانه های " فارسی ايران"در گذشتۀ نچندان دور و در زمانی که .  نی برادر گل؛ هرگـــــز چنين نخواهد گرديد

سوار نگرديده بود، نويسندگان و دانشمندان و استادان و مطبوعات ما هم مينوشتند، هم تدريس " دری افغانستان"
دفتر و ديوان و مکتب و مدرسه و . نمودند و تبادل علم و دانش و پيام و خبر میميکردند و خبر ميرساندند و مبادله 
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بلی در آن زمان هـيچ کار ما  رونق . مؤسسات علمی و تعليمی و تحصيالت عالی ما موفقانه به کار خود ادامه ميدادند
روز با امروز تنها در فرق دي. کمتر از امروز نداشت و از اين ناحيه کوچکترين کمبودی در آن سراغ نمی گشت

در آن وقت دانشمند و اديب  !!!!!"وابسته و متکی به غـير" بوديم و امروز "متکی به خود"اينست ، که ديروز کامًال 
ما خود کلمات و ... و شاعـر و آموزگار و معلم و مدرس و فرهـنگی و مطبوعاتی و اهل فن و هـنر و صنعت و علوم 

کشور "ما امروز به تمام معنی يک .  امروز اين کلمات را از ايران وارد ميکينماصطالحات نو دری می ساختند و
دی وارد ميکنيم و گرديده ايم که هم متاع ما Importlandو به حساب زبان المانی " کشور واردکننده"و " استهالکی

   !!!!!!!!نيز متاع معنوی
يا " فارس"شمول کشور ه يم و به اقصا بالد منطقه ــ برا زاديم ، پرورش داديم، بالنده ساخت" زبان دری"ما که خود 

!!! وارد ميکنيم؛ و صد وای بر ما" کلمات و اصطالحات دری"ــ صادر کرديم، امروز از ايران " ايران امروزی"
من به هزار و يک دليل تحليلی ثابت ميسازم  و ثابت ساخته ام که دری ما اصالت خود را نگهداشته و سره و سچه 

 آيا با وجود درک  !!!!!!!!که دری ايران اين اصالت را نداردو به هزار و يک دليل ثابت ساخته ام و ميسازم مانده 
ايرانی بفروشيم؟؟؟ " زر ناسرۀ"خود را به " يوسف مصری"اين واقعيت مسلم، ُمجاب و ُمجاز خواهيم بود، که 

آشکارا رنج می برند ؛ يکی اين  )٢(از دو ناخوشی دنباله رو فارسی دری ايران گرديده اند، " ناخودآگاه"کسانی که 
پس عيب . را نيز درست درک نکرده اند" فارسی ايران"و دگر که . خود را درست نمی شناسند" زبان دری"که 

  "!!!!نشناختن"است ؛ بلی در همين دو " دو نشناختن"اين هموطنان ما در 
ديب و فاضل و شاعر و زبانشناس آن سامان بسيار در تماس من به کشور ايران سفرهای بيشمار کرده و ضمن آن با ا

ايشان بر يک نکته اتفاق رأی دارند و اين يگانه اقرار جانانه ايست که ايرانيان بر زبان می آرند، اقراری که . آمده ام
رند و اينرا با دری افغانستان اذعان دا" سره بودن"ايشان بدون استثناء بر . به نفع ما و به زيان خود ايشان هم است

 برويد و گفـته های دهها دانشمند و اديب و شاعر زبده و ُمَبرِّز .همی گويندزبان حال و  قال و گفتار در هر سر بازار 
ايران را بخوانيد و دريابيد که ايشان در زمينه چه ميگويند؟؟؟ برويد و سخنان استاد بديع الزمان فروزانفر و استاد 

تقی بهار خراسانی ــ و استاد داکتر ناتل خانلری و غيرهم را ــ که محمد رــ ملک الشعراء سعيد نفيسی و استاد بها
روان همۀ شان شاد و شامل لطف الهی باد ــ بخوانيد ، تا درک کنيد که ايشان ازين بابت چه حسرتها و غـبطه هاست 

  !!!!که نميخوردند
الۀ خرد و بزرگ در اين مورد نشر گرديده و دستان خوانندۀ دهها مق" افغان جرمن آنالين"در آرشيف بنده در پورتال 

  .گرانقدر  را خواهـند بوسيد، اگر کليکی بفرمايد و يکی دو تای آنها را از نظر بگذراند
           

  :فارسی  دری ــ 
 رفـته ، و زادن و پرورده شدن و انتشارش به منطقه ، نه تنها در کتب و منابع فراوان سخن" زبان دری"در زمينۀ 

از اين قلم هم در زمينه مقاالتی نگاشته شده و در . بلکه در  سايت های انترنتی نيز مقاالت بيشمار سراغ ميگردند
 .آرشيف بنده در پورتال قابل دريافت اند

متحد "به همه کسانی ــ بشمول آقای واصف باختری ــ که بخاطر توجيه گفـتار  خود به دست آويز 
» " فارسی"و " دری"يکی بودن «  از اصل مسأله ــ دست برده و پيوسته "ف کنندهمنحر"ــ و " المآل

  :را جار ميزنند ، بايد گوشزد کرد و بصراحت تام بايد گوشزد کرد که 
 همه ميدانند ــ  و اکنون .دو زبان مختلف و متفاوت اند" فارسی"و " دری"هـيچ کس ادعاء نکرده که 

نيست، که حدودًا " دری"شهرت يافـته، جز زبان " فارسی"زبانی که بنام حتی کودکان دبستانی نيز ــ که 
دوهـزار سال پيش در شمال افغانستان قـديم پديد آمد، که بعد از قـرنها پرورش در زادگاه خود، رهـسپار 

ياد " فارسی"همين زبان در آن سامان بنام . کشور فارس شده و جانشين زبانهای بومی آنجا گرديد
  :چنانکه قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران در فصل دوم و اصل پانزدهم نويسد ميگردد، 

  

  )٣ (».زبان و خط رسمی و مشترک مردم ايران فارسی است« 
  

  !!!!!می نامند" دری"قعيتهای تاريخی ، همين زبان را قوانين اساسی افغانستان مطابق به وا
اند، که بصورت " زبان"هر سه يک " تاجيکی "و زبان" فارسی ايران"و " دری افغانستان"پس زبان 

کلی و از نگاههای اساسی باهم هـيچ فـرق ندارند ؛ ولو که هرکدام مشخصات خاص خود را دارند و ولو 
که در اين اواخر بر اثر نفوذ زبانهای فـرنگی، در فارسی ايران بعض تحوالت کوچک دستوری رخ 

اندر سره بودن دری افغانستان ــ رهـيابی تغـييرات ناخوشايند " مقالۀ داده و خوانندۀ ارجمند ميتواند با رؤيت به
در زمينۀ تَمُيزات و افتراقات زبان دری ما و فارسی . بنده ، شمه ای از آن را دريابد )٤("در فارسی ايران

  .فت اندايران از اين قلم تاکنون چندين مقاله بيرون داده شده که همه در آرشيف بنده در پورتال قابل دريا
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  .اين سلسله ادامه دارد و نوشته های بسيار ديگری نيز در قفاست
  

) ٥(تا بپرسيم، که چرا هياهوگران از اصل موضوع گريخته و يکرنگ است حاال وقت آن رسيده 
اين کار : را پيش ميکشند؟؟؟ من ميگويم " فارسی"و " دری" "يکی بودن"طــَـفـره روانه سؤالِ  بديهیِ  

  :کنند، تا تبر خود را دسته داده و بگويند را از آن مي
  

  »!!!!بان مادری ما محروم ميسازندبه ز" افهام و تفهيم"ببينيد که ما را از « 
   

است که با استعمال و يا عدم استعمال آنها، پای زبان " کلمه"آيا زبان متشکل از فقط چند :  ميپرسم 
است، پس بدين نتيجه " صد در صد فیِ من"بشکند و هستی و وجودش ساقط گردد؟؟؟ چون جواب 

" نيم کاسه"ای نهفته است، و همه می دانند که اين " نيم کاسه"نمايان، " کاسۀ"در زير اين : ميرسيم که 
کاسۀ ) ٦(است که در زير و ميانه کال " سياست"از کدام جنس است؟؟؟ اين نيم کاسه ، نيم کاسۀ 

هدف ايشان از اين توجيهات و داردارها فـقـط يک چيز است، تا . ، خوب پنهانش کرده اند"زبان"
استعمال اصطالحات ساختۀ ايران بيابند و تا ميتوانند، از طريق هجوم کلمات و مجوزی برای 

بلی؛ هدف .  اصطالحات ، فرهـنگ ايران و سلطۀ فرهنگی آن سامان  را در مملکت عـزيز ما قائم بکنند
فارسی "به روی افغانستان " زبان دری"نهائی و غائی اين توجيهات اينست تا بدين بهانه دروازه های 

اصطالح ه ايران درين عرصه تعدادی از اشخاص ب. باز گذاشته شود" چارپالق"رسمًا هم " راناي
 ناقـد ادبی و داستان نويس و محقـق تاريخ و و جنس  اديب و شاعـر و نويسنده  و استاد  افغانستان ــ از"سرشناس"

ماشتن ايشان در مواضع  و غيرهم ــ را يکسره در خدمت خود درآورده و با گسياست دان و جامعه شناس
و دال بازی " تلويزيون طلوع"از بهر مثال برويد و . کليدی ، مرامهای خود را پيش ميبرد

  !!!!!!  يدفرمائتماشا ، های اعظم رهنورد زرياب را در آن تلويزيون زرخريد ايران ) ٧(
  
 :نوشت " کابل پرس"در سايت خود  ی"ربده کشيدن ها؟ـچرا چنين ع" وقتی نويسنده ای بنام شقايق ضمن مقالۀ  

يک خبرنگار را کسر معاش " دانشکده"و " دانشگاه"، خرمی که به خاطر استعمال کلمات ... « 
و " پوهنځی"و " پوهنتون"ميکند، همين زرياب در تلويزيون طلوع به خاطر استعمال کلمات 

درين (ين می نمايد برای هر متخلف ده دالر جريمه تعي" دانشکده"و " دانشگاه"استعمال نکردن 
بنابرين از لحاظ برخورد بين ). مورد می توانيد از کارمندان تلويزيون طلوع معلومات بدست آوريد

 رهنورد زرياباصلی   به کنِه و سرشت». هر دو هيچ تفاوتی نيست و تعصب هر دو مشخص است
دو "ستم، اما اکنون منافقت و ميدان" پشتون ستيز"و " نوکر ايران"من او را تا اين َدم ، تنها . پی بردم

ديگران را به ميکرد  و ميکند، چون کاری را که خود . اش نيز ثابت گرديد"پشته و دو رويه بودن
   !!!!!!!!همی کندخاطر همان کار ، سرزنش و توبيخ 

  
  :گفته های کسانی که در ز مينه داد سخن داده اند  رد

را قصدًا بکار می برم ، چون " بيگانۀ فارسی"ۀ فارسی ــ بلی ترکيب آيا الزم بود که بخاطر استعمال چند لغت بيگان
برای اکثريت مطلق دری زبانان ما بيگانه اند ــ اين همه شور و غوغا و واويال " فارسی بودن"اين کلمات با وجود 

ان به زمين بخورد باعث ميگردد که آسم" از خود"بجای چند کلمۀ " بيگانه"برپا کنيم؟؟؟ آيا استعمال نکردن چند لغت 
ميگرديم؟؟؟ يک بار " ناخود"را فراموش ميکنيم و دنبال " خود"و قيامت کبرا برپا گردد؟؟؟ چرا ما تا اين اندازه 

و عالال و واويال فقط و فـقـط به چند تعليم يافتۀ )  ٨(ديگر ميپرسم که آيا اين شر و شور و فرياد و همهمه و کلکل
مانده و يا که توده های وسيع مردم ما را نيز درنورديده ؛ توده های وسيعی  که مهم و سرسپردۀ معلوم الحال ، محدود 

تعيين کننده هم ايشان اند و صاحبان اصلی و حاميان و نگهداران اين سرزمين و زبان و فرهـنگ اين خطۀ سربلند و 
  !!!دشمن افگن نيز ، همانها ميباشند؟؟؟ جواب را همه به نکوئی ميدانند

      

 وزير را حمل گونه اي از تعصب   انگيزه اصلي« : گفـت " دويچه وله" ضمن مصاحبه با "نصير مهرين"ای آق
ويايي دارد، کارآمد است ، ي بيند که اين زبان پاو م.  تشکيل مي دهد و تعصب نسبت به زبان فارسي

   » ....شودرشد ميکند وغنا مند مي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٦

چند "عدم استعمال . ت و صغرا را بجای کبرا گذاشتدر حيرتم که اين نويسنده چرا خاص را عام ساخ
کردن، خود جفائی " تعصب نسبت به زبان فارسی يا دری"را ، حمل بر " کلمۀ نامأنوس فارسی ايران

  :دلم ميشود بپرسم که . بر منطق است
ش ارز"و جلوگيری از جانشين شدن آنها با " نگهداری ارزشهای خودی"ــ در کجای دنيا ديده باشيد که 

  گناه شمرده شود؟؟؟" های بيگانه
بيگانه "و " دشمنی با خود"تمنی کنيم؟؟؟ اين عمل ما " بيگانه"را خود داريم ، بايد از " آنچه"ــ  آيا ما 
  آشکارا نيست؟؟؟" بيگانه پرستی"و حتی " پروری

با وجودی ــ مگر انگليسها اصطالحات امريکائی را در تقرير و تحرير خود بکار ميبرند و معکوس آن؛ 
  رائج  و  قائم  و نافذ است؟؟؟" زبان انگليسی"که در هردو کشور 

ايرانيان چرا کلمات و اصطالحات مروج دری ما را که از هر نگاه ارزشمند و : ــ چرا نمی پرسند که 
  قابل توجه و وقع اند، استعمال نميکنند؟؟؟

اصطالحات و کلمات زيبای دری ما و ــ اگر در هرسه کشور يک زبان رائج است، بايد ايرانيان نيز 
چرا  اين . اصطالحات و کلمات دری تاجيکستان را در نوشته و گفتار خود بکار برند، که هرگز نميبرند

بماند و ما پيوسته از فارسی ايران بگيريم، در " يکطرفه"با زيربنای شووينيستی آن، بايد هميشه " جاده"
اين جادۀ يکطرفه را بايد . نيان اجازت اين کار را نميدهـدبه ايرا" ايرانيگری"حالی که ننگ کاذب 

  !!!!بست و اين طلسم را بايد شکست
درست باشد، بايد ايرانيان را مدتها " دم جنبانان ايران"و " ايران خواهان"اگر منطق 

رگز ـناميديم، که هـيچ انعطاف نداشته  و ه می" فارسی ستيز"و " زبان ستيز"قبل 
ئج دری  دری  اصيل و زيبای متداول و کامًال راصدها کلمۀه حاضر نشده اند، ک

  !!!!!!!!!افغانستان را بکار ببندند
وقتی آدم استدالل افغانان چنين انديش را می نگرد، فـقـط يک حکم می تواند صادر 

توسعه طلبی و "ايران و طرفدار سياست " طرفدار"ايشان « : که و آن ايننمايد 
ايران اند و  در هر کار خود ، بايد به نفع و قرون وسطائی رژيم منحط " شووينيستی

  !!!ايران  تبليغ فرمايندرژيم های غرض ورز " فرهـنگی ــ سياسی"ايران و منافع 
   

باختری واصف آقای . در رأس کسانی که در زمينه داد سخن داده اند، جناب واصف باختری قرار دارد
  : تأکيد دارد  دقيقه ئی خود، بر دو نکته٣٥در بيانيۀ 

  يک زبان واحد است" دری"و " فارسی"ــ  يکی اينکه ١
زيرکانه " نيرنگ" افغانستان ، گويا ١٣٤٤ناميدن اين زبان در قانون اساسی سال " دری"ــ  ديگر که ٢

  .ای بوده است
  :جواب 

چون هيچ . است" تحصيل حاصل"ــ سعی جناب واصف باختری واقعًا يک سعی بيهوده و در واقع ١
  !!!!!!!يک زبان واحد نميباشند" دری"و " فارسی"کس منکر  نيست ، که 

 ــ آقای باختری مطمئن باشد که اين زبان در قانون های اساسی افغانستان کامًال بر حق و مطابق به ٢
عجب است که آقای باختری خود ناخودآگاه .   تاريخی خود همين طور ناميده شده استواقعيت های

بوده " ُدَهری"و " دهاری"اصًال " دری"پيشتر خود را رد ميکند، وقتی ميگويد که زبان سخن چند دقيقه 
در و درگاه و "منسوب به " دری"ايشان بحق اقرار ميکنند که کلمۀ . است" تخاری"که همانا زبان 
ا و اين آوازه را ايرانيان بر سر زبانه.  استنيست، چنانکه ساليان متمادی شايع بوده" دربار و دره

انداخته بودند، تا وانمود کنند که وقتی دستگاه دولت ساسانی بدست اسالم منقرض گشت، خاندان سلطنتی 
آن سامان به شرق ايران پناهنده گشت و چون اين زبان در بين دربار ايشان رواج داشت، از آنرو آنرا 

پرسيد، که چرا ايرانيان معکوسًا بايد از جناب باختری ". فارسی دربار"ناميدند؛ يعنی " فارسی دری"
به " فارسی" ظاهری نام کامًال آشکاراست، تا از از انتسابدليلش نميگويند؟؟؟ " دری"را " فارسی"
خوانندۀ . ساخته و اختطاف کنند" فارس"، اين يک دست آورد فرهـنگی ما را نيز منسوب به " فارس"
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 همين ماه فبروری در صفحۀ تحليالت ١٢اريخ که بت" اختطاف و استراق نام ها"ارجمند را به خواندن مقالۀ 
اين مقاله و همه مقاالت ديگرم در آرشيف بنده در ستون آرشيفهای پورتال قابل .(پورتال نشر گرديد، دعوت ميکنم

  ).دريافت است
ميگويند؟؟؟ " فارسی"را " دری"باختری بروند و  از ايرانيان بپرسند که ايرانيان چرا واصف جناب 

است، چرا از ايرانيان نميخواهند که در " زبان"صد مطمئن اند که هردو، نامِ  عـين و اگر صد در 
بنامند " فارسی"زبان خود را مورد زبان خود ، هر دو را مساويانه استعمال کنند، ؟؟؟؟؟ يعنی که هم 

  "!!!!دری "و هم
" عمامه بسران"م  و طرفداران سينه چاک رژي" ساخته شدهسرشناس"يقين کامل دارم که اگر  آقايان 

 !!!!خواهـند گرديدمسکوت مات و ، درگير يک بحث منطقی گردند، زود  چنين  زمينه ایايران در
        

  : دانشگاه پوهـنتون ــ 
  :رايم می آ و يک نقل قول است را بخود گرفـته لطيفهقصۀ واقعی که حکم ۀ اين بخش را با يک مقدم

لطفًا مرا به دانشگاه « :ابل سوار تکسی گرديده ، به تکسی وان گفـته بود گويند کدام ايرانی در شهر ک«  :لطيفه 
  ». پياده کرد" زايشگاه"تکسی وان هم او را آورد و در دم دروازۀ . »ببريد

در همين حد " دانشگاه" فهم مردم ما را از کلمۀ .همی گرددواقعی  زبان به زبان در کابل " لطيفۀ"شنيده ام که اين
  !!!! از آناست، نه بيشتر
" کابل پرس"در سايت ، " چرا چنين عربده کشيدن ها؟"ضمن مقالۀ " شقايق"نام ه  نويسنده ای ب :نقل قـول 

  :نوشت 
يک خبرنگار را کسر معاش می کند، همين " دانشکده"و " دانشگاه"خرمی که به خاطر استعمال کلمات ، ... « 

و " دانشگاه"و استعمال نکردن " پوهنځی"و " پوهنتون"زرياب در تلويزيون طلوع به خاطر استعمال کلمات 
درين مورد می توانيد از کارمندان تلويزيون طلوع (برای هر متخلف ده دالر جريمه تعيين می نمايد " دانشکده"

 ». بنابرين از لحاظ برخورد بين هر دو هيچ تفاوتی نيست و تعصب هر دو مشخص است). معلومات بدست آوريد
نام کشيده است، قضاوت " ابرهنورد زري"د خود در مورد سرشت کسی که زير نام خوانندۀ ارجمن

   !!!!!فرمايد
  

يش، برای مردم افغانستان  "ساخت زيبا"و با وجود " فارسی بودن"با وجود " دانشگاه"چنان که در باال گفـتم،  کلمۀ 
  . ش را در نمی يابند درصد مردم ما آنرا نميشناسند و مدلول٩٨است، چون " بيگانه"نامفهوم و 

  

 وارد دری "پشتو"شواهد حاکی از آنست که استعمال کلمات خاص فارسی ايران بجای کلماتی که از 
ست، بلکه نمايندۀ تنفر عميق نسبت " دریزبان "افغانستان گرديده اند، نه بخاطر عشق شورانگيز به 

 نيز ــ نفرت وم پشتون ــ  و زبانشانيان به ق همه ميدانيم که اير!!!يش بايد دانست"زبان پشتو"به 
کينه توزان ايران .  و اين نفرت ريشۀ عميق تاريخی دارد، که به زمان صفويان بر ميگرددميورزند

 به جهنم فرستاد و خود ش نکرده اند که محمود هوتکی سلطنت دوصد  سالۀ صفوی راوهنوز فرام
نسبت به پشتونها از همان آوان سرچشمه ايرانيان بعض بلی کينۀ ديرينۀ . بر تختگاه اصفهان نشست

رنج بردند که افرادی از قوم نجيب پشتون دوصد و پنجاه سال تمام بعض ايرانيان و نيز . ميگيرد
کينۀ ايشان از پشتونان بحديست که . افغانستان حکم رانده اندخر او فمنحصرًا بر سرزمين بزرگوار 

ازينجاست که . ونی وجود داشته باشد و نه زبان پشتواز صميم دل آرزومندند که در افغانستان نه پشت
در اين مسير . پيوسته نيرنگ ميريزند و خدعه همی تراشند ، تا کار ملک و ملت ما رونق نگيرد

هرآئينه که  نوکران و عمال خود را در کشور ما وظيفه داده اند که به نيابت ايشان فعاليت نمايند و
   !!!!!!!همی فرمايندل نوکران آن بکنند ، که باداران مي

توطئه های فـرهـنگی رژيم ددمنش ايران را بايد جزئی از سياست بدکنشانۀ ديررس و به گفتۀ 
  . ايران دانسترژيم سلطه جوی " ستراتژيک"فرنگيان 

  

   :سوء استفادۀ سياسی از کلمات
بجای "  و دانشکدهدانشگاه"ميخواهم يکبار ديگر با جديت و قاطعيت تمام بگويم که علم ساختن کلمات 

نه، " دری"آقايان به زبان " خرمن سوز"و " دلدوز"بخاطر دلسوزی و عـشق " پوهنتون و پوهنځی"
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يعنی که انگيزۀ اين کار . ستا" پشتو"بلکه به خاطر نفرت از زبان ملی و رسمی ديگر مملکت ما ، 
اح و برانگيزندۀ اين  طّر!!!!یاست ، نه برخاسته از مسائل و اغراض  زبان" سياسی"کامًال و به کلی  

" غالمان حلقه بگوش"ايران است ،  و مجريانش ُعمال افغانی ايشان، که چون " عمامه دار"کار رژيم 
 !!!!!!همی برنداز بادار فـقـط فرمان 

پيراهن "بلی ؛ انسانهای فرصت طلب، دارداری ، ماجراجوی، مفـتن و نوکران زرخريد ايران از اين 
ی خود دست آويزی درست کردند، تا موضوع را بزرگ جلوه بدهـند و اذهان را برا" حضرت عثمان

خود، " عمامه دار"اينان که از هر بهانه ای استفادۀ سوء ميکنند، به امر بادار . مغشوش و مشوش بسازند
حتی همهمه برپا کرده اند و هدفی از اين کار غير از اين ندارند، تا وضع افغانستان را ناآرم و متشنج و 

 رژيم قرون ايرانی و افغانیِ که هواداران " دويچه وله"و " بی بی سی"راديوهای . منقلب بسازند
وسطائی ايران در آنها همه کاره ساخته شده اند ، موضوع را انالرج کردند ، هيزم بيار معرکه گرديدند 

  .و پيوسته بر آتشی که خود افروخته اند، تيل پاشيدند
موضوع زبان اصًال در کار نيست، بلکه به موضوع از اول تا به آخر جنبۀ سياسی به تأکيد ميگويم که  

  .داده شده و از آن در مسير و به نفع کشور همسايۀ غربی ما ، سود برده ميشود
 را درينجا قصدًا "پاکدل" ــ صفت پاکدلکسانی از تعليم يافتگان و نويسندگان و شاعـران و چيز فهمان 

و باداران فرماندِه ايشان آگاه نيستند، بايد بخود " تجزيه طلبان"ه از دسائس پشت پردۀ جلی ميسازم ــ ما ک
ايشان بدانند که يک بی پروائی کوچک و اندک . آيند و گول عناصر ضدملی و خائن به وطن را نخورند

  :بی تأملی  و مآل نينديشی ، خرمنی را برباد ميدهد، که گفـته اند 
  

  هم خورده استبرنسيمی دفتر ايام از 
  

من اين نکات و همه نکات سوزناک اين نوشته را تقديم حضور هموطن خود ميکنم ؛ 
تقديم تو هموطنی که دلت برای اين خاک پاک و مردم مظلومش می تپد، تو هموطنی 

، تو خواهر و برادری  استکه غبار اغيار ذهن مصفا و حقيقت بينت را مکدر نساخته
منطقه و جهان در امان مانده ای، تو خواهر و برادری که که از توطئه های آزمندان 

جز  سعادت و رفاه خواهرگونه و برادر وار همه باشندگان افغانستان عزيزت ، آرزوئی 
  !!!!!دگر در سر نيست
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  :توضيحات 
 ــ  "رهـبری  که نام خود را درست نوشته نميتواند" خود زير عـنوان ــ  خوانندۀ گرانقدر را به مطالعۀ مقالۀ ١

" اد افغانستانافغانستان آزاد ــ آز"و " افغان جرمن آنالين"بنده در پورتال های  ــ در آرشيف ٢٠٠٧ می ١٧مؤرخ 
 را واقعًا درست پيش از نشر اين مقاله،  نام خود" لطيف پدرام"تا دريابد که جناب دعوت مينمايم، 

  !!!!!!!!!نوشته نميتوانست
ــ کلمۀ زيبا ، اصيل و قديم دری که همين اکنون در زبان عوام دری زبان ما تداول دارد ــ در معنای " ناخوش" ــ ٢
که با پيوند " ناخوشی. "را در معنای متفاوتی استعمال ميکنند" ناخوش"در ايران کلمۀ . است" مريض"و " بيمار"

  .را دارد" مرض"و " مريضی"و " بيماری"، معنای استبوجود آمده " ناخوش"مصدر ساز با " ی"خوردن 
  ان   ، مؤسسۀ انتشارات آگاه ، تهر١٣٧٨چاپ ششم " قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران "٢٩ ــ صفحۀ ٣
نشر " افغان جرمن آنالين " و بالفاصله در پورتال تحرير گرديده٢٠٠٨ جنوری ٢٣  ــ اين مقاله به تاريخ٤

  . مطالعه فرمايدواند آنر در آرشيف بنده در آنجاگرديد، خوانندۀ ارجمند ميت
  .است" مدام"و " پيهم"و " پيوسته"اصطالح عاميانۀ دری کابلی و در معنای " يکرنگ" ــ ٥
متأسفانه . را ميدهـد" مابين"اصطالح زيبای عاميانۀ دری کابليان است که دقيقًا معنای کلمۀ عربی " ميانه کال"ــ  ٦ 

که اين کلمۀ بس زيبای دری ــ به مانند صدها کلمۀ خوشتراشِ  همترازش ــ از ساحۀ زبان عاميانه پا فرا تر نهاده 
  .استلفظ قـلم نگرديده  نتوانسته و وارد زبان ادبی و

دار . "تلفظ ميگردد" دال باز"فرنگی است که در زبان گفتار " اکروبات"اصطالح دری و معادل کلمۀ " دارباز" ــ ٧
  . را گويند" دارباز"عمل " دال بازی"و حالت عاميانه اش " بازی

  " داد و فرياد و عالال"اصطالح عاميانۀ دری کابلی و در معنای ) به فتح اول و سوم" ( کلکل" ــ ٨ 


