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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دھيم  از آن    تن به کشتن دھيم    به سر ه سرھم   
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 Literary-Political ــ سياسیادبی 

      

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   ٢٠١۴م جنوری چاربرلين ــ   

 

 

  

  

  "آئين نوين"

  "شعلۀ جاويد"از شمارۀ اول 

  ) م١٩۶٨اپريل  ٣ مطابق ھـ ش ــ١٣۴٧حمل  ١۴چارشنبه (

  

رسالت ، "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" است که صفحۀ آزادگانِ و باليدن باھات جای بس مُ 

ً را " شعلۀ جاويد" شماره ھای جريدۀتاريخی خود را دريافته و  ابتکاِر . منتشر ميسازدجنسا

ھمکار نھايت گرامی و پرکار ما، با  اين شماره ھا سکن کردنزحمت جمع آوری و و تدارک 

از ھمين سبب  .ندا، که سزاوار ھرگونه زه و تحسين و ستايش بوده است "پيکان بنوال"جناب 

  .اين شماره ھا ھم ثبت آرشيف اين عزيز ميباشند

مشھورتر از آنند، که  رگان نشراتی آن،بحيث اُ " شعلۀ جاويد"و  "موکراتيک نوينجريان د"

درين نوشته روی سخن به اولين شمارۀ اين جريده و . فی آنھا بپردازدکسی بيايد و به معرّ 

. نشر گرديده است "آئين نوين"زير عنوان اولين شعری ست، که در ھمين شماره به بالخاصه 

. را ميخوانيم راه و رسم مبارزهطاق جبينش، اين شعر را ازين سبب انتخاب کرده ام، که در 

 ديرِ مامتياز و  حبِ اصکه  ست، "رحيم محمودیعبدالداکتر " شجاع،سرايندۀ اين پارچه، مبارز 

 انديزندۀ جاو، "محمودی بزرگ"کھتر برادر ی و .و بودا ھم "شعلۀ جاويد" جريدۀ مسؤول

 .ست "داکتر عبدالرحمان محمودی"
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 آئين نوين

  

  ردمان باستانــــای م  شورشی      نوجوان  ازه نسلـت  جنبشی ای

  موج خلق بيکران  ای لرزشی       ور چرخ زمانــمح ایگردشی 

  ای جاودانــــھتابشی ای شعله 

  بام خائنان  ر وـقصتا بسوزی  

  خائن نقابـــرۀ ن از چھـپاره ک      ون آفتابــــچ نما  پرتوافشانی 

  ھای باشتابـــــبرق شو ای  تند       ون کن بارۀ افراسيابـــــنگرس

  ای جاودانــــھتابشی ای شعله 

  بام خائنان  ر وـقص تا بسوزی 

  *رشی از داس و بيل برزگرـغ      وره ھای کارگرـــــــآتشی از ک

  ن بنياد استعمار و شرــــمحو ک      اخ استثمارگرــزير و رو کن ک

  ای جاودانــــھتابشی ای شعله 

  بام خائنان  ر وـقصتا بسوزی  

  مزدورھا  رھبر  و  ضياء شو       نورھا  از مجمر خود  مـَ لکن عَ 

  اين سرزورھافرق  ودست سوز       بر سر مغرورھا  نــاخگر افگ

  ای جاودانــــھتابشی ای شعله 

  بام خائنان  ر وـقص تا بسوزی 

  ـــــــانۀ  بيداد کنـــخـ در آتشی      آئين نوين ايجاد کن رحـــــــــط

  کنرشاد رحيمت  رسم  نو اِ   با      زاد کنن آـــرا از ِمحَ  اين وطن

  ای جاودانــــھتابشی ای شعله 

  بام خائنان  ر وـقصتا بسوزی  

  

زبان گويا و روان گفته شده است؛ در اين پارچه شعر انقnبی ھمه چيزی که ميبايست گفت، به 

و لغوی نکته از نگاه امnئی  ، فقط بر يکنددرين پارچۀ غّرا و تُ . شرح و بسطی ھم نياز ندارد

  :مکثی ميکنم

 "شعلۀ جاويد"؛ يعنی آنچه در شمارۀ اول نھاده شده، در اصل خود )*(لغتی که در عقبش عnمت 

 "بذرگر"اگر آن را به ھيئت . بوده است، که درست نيست" بزرگر" نشر گرديده است،
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تخم و دانۀ "عربی ــ در معنای  "ِبذر"در آن صورت متشکل ميبود از . مينوشتند، جای داشت

  .است "و شخم زدن بذر کردن"دری؛ يعنی کسی که شغلش  ِ"گر"ــ  و  "ِکشتی

  :"برزگر"و اّما 

است، که  "زرع"و " کشت"لغت اصيل دری و در معنای  )به فتح اول و سکون دوم("برز"کلمۀ 

کسی ست که وظيفه اش  "برزگر"پس . ايجاد گرديده است "گربرز"از آن  "گر"با پسوند شغلی 

 "زارع"يا " کارنده" ،"برزگر" معنای اصلی بدين حساب. ست" و کارندگی کشت و زراعت"

ِب  "دھقان"کلمۀ . خnصه ميگردد "دھقان"امروز زير نام که است،  دری ست، " دھگان"ُمَعرَّ

امروز مگر . است "شتی و آبکِ  زمينِ  لک ومِ  صاحبِ "و يا  "مالِک ده"که اصnً به معنای 

استحاله کرده  "بذرگر"يا  "کشت کننده"يا  "کارنده"اصلی خود، به و مدلول  از مفھوم "دھقان"

وwيت پشتونان  بالخاصهــ ما در بين پشتونان که  )به يای مجھول("ديگان"و کلمۀ زيبای  .است

" دھگان و دھقان"ود نيز ھمان استعمال ميگردد، در اصل خ "تاجيک" در معنایننگرھار ــ 

  .ندبود "پيشه زراعت"ه و بيشتر زياد توجه داشت ،بوده است، چون تاجيکان به کشت و زراعت

و چه خوب . متأسفانه در زمانۀ ما کمتر مورد استعمال قرار ميگيرد "برزگر" خوشنمایکلمۀ 

" ربزګ"ست، چون کلمۀ را زبان ارجمند پشتو برای ما زنده نگه داشته ازيبا  "ِبرزگر"است که 

، مثnً در کnم در ادبيات قديم دری. است "برزگر"لغت  "پشتو شدۀ"ھمان صورت " بزگر" يا

   .مييابيمھم  "برزيگر"را در ھيئت  "برزگر" فردوسی، 

است؛ و بيائيد که بر اين کلمه از نگاه  "نوين"توجه کرد، کلمۀ ن داو نکته ای ديگر که بايد ب

  :دری اندک بپيچيم رفِ صَ 

، یگندمسمی، زمينی، خاکی، آسمانی، آبی، لی، طnئی، امروزی، ديروزی، گِ "کلماتی از قبيل 

را در  ..."چوبين،  ن،گيننسنگين، رنگين، و سيمين، گلين، جوين، زرين، وزنين، ... جنگی، 

 "ين"و  "ی" ھایپسوندچون . اند "صفات نسبی"اين کلمات از نگاه دستور زبان، . نظر بگيريم

و ... جنگ، گندم، سم، زمين، ، آسمان خاک،آب، طn، ل، گِ امروز، ديروز، " ایاسمدر آخر 

تبديل نموده  "صفت"را به  "اسمھا"اين  "چوب و ، ننگسنگ، رنگوزن، و، زر، جَ ل، سيم، گِ 

به عبارت . باشند "اسم"بايد مورد ساختمان، اين صفات حکم ميکند، که کلمات صرفی قاعدۀ . اند

با اين شرط . بسازند "صفت نسبی" دنميتوان "اسم"نسبت فقط در پيوند با  "ِين"و  "ی" ديگر

  :ميرويم "نوين"به سراغ کلمۀ  ،ساختمانی

به  "نو"است، اين شرط را برآورده نميسازد، چون  "ين"و  "نو"از  که متشکل "نوين"کلمۀ 

که خود  "نو"نسبت در آخر  "ين"آوردن  سپ !!!"صفت مطلق"است؛  "صفت"خود ذات 

  !!!ز نيستجايميباشد،  "صفت"
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فراوان و متنوع استمداد کرد، که  سعت بخشيد و بصورت تحليلی از امثالاين بحث را ميتوان وُ 

ھمين بحث مختصر ھم  "نوين"دن کلمۀ اما برای ثبوت نادرست بو. باشد برای فرصتی ديگر

  !!!بسندۀ بسنده است

صفت  عوضدر بھتر بود، که  "جريان ديموکراتيک نوين" ذارانگنتيجه اين ميشود، که بنيان

  !!!!!ميگفتند "جريان ديموکراتيک نو"را به کار بسته و  "نو"وصفی  کلمۀ ،"نوين" مغلوط

   

 


