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 Political سیاسی

         
 دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی    

  4112 سپتمبر 11برلین ــ            

  

 :یادداشت

از نظر خوانندگان  اینک« "داکتر"ادعاء های سست بنیاد یک  رد  »زیر عنوان مقاله ای که 

کتاب  424ــ  432نوشته شده و در صفحات  4112سپتمبر  7عزیز میگذرد، به تاریخ 

قسمی که در بخشهای دیگر این سلسله مقاالت . چاپ گردیده است« افغانستان ــ گلستان اقوام»

مؤلف چندین اثر  وگفته شد، این کتاب بر اثر مساعی بلیغ دوست گرانقدرم، نویسندۀ فرهیخته 

ــ انتشارات  «انجمن فرهنگ افغانستان»ع در 4111در بهار گرانبها، جناب ولی احمد نوری، 

 .طبع شده است "گذرگاه"به سرپرستی جناب عارف عزیز بامیان ــ 

گفتار، هیئت پولیمیک را دارد و جوابگوی سؤاالت و رشته این مقاله و بسا مقاالت دیگر این 

 .بود عاندان افغان و افغانستان به میدان انداخته شدهاز طرف م  تردیدهائی ست که 

معموالً به اسم مستعار نشر مقاالت خود را  ی ترسو و بی شهامتافغانستانیها با وجودی که

امر مانع آن این اما  هم یکی از نامهای مستعار است ــ" داکتر پرویز کابلی"میکردند ــ چنان که 

روشنی  ملی ماو بر مسائل حیاتی و  کنار موضوع بی تفاوت بگذرند، که وطنخواهان از نمیشده

 .نیندازند

  

  

  یانجنیر خلیل هللا معروفدپلوم    

 4112 سپتمبر 7ــ برلین      
 

 

 

 "داکتر"هاِی ُسست بنیاِد یک ءادعا رد  
 

 (9نشر مقاالت سابقه ــ )

 

نشر کرده،   را در سایت آریائیمضمونی  «(کابلی)دوکتور پرویز کابل»نام ه هموطن ارجمندی ب

نوان  َمورِد  که در  وی ضمِن این. «قلب واقعیتهای تاریخی و هویِت ملی در افغانستان»زیر ع 
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ِخ سخنِ  ،است سخندانی داده دادِ  (دری)زبان فارسی ـ  ـخود را متوجِه  دو نویسندۀ محترم  ر 

ته و به اصطالح  اِخ  دِل خود هم  ساخ ــوری و جناب داکتر روستار تره کی جناب ولی احمد ن

  .را از ایشان میکشد

چشم میخورد، اینست که نویسنده به دفاع از زبان ه اول ب چه از مطالعۀ این مقاله در نگاهِ آن 

برخاسته،  در حالی  که خود  این  زبان شیرین و نمکین را هنوز  مادرِی خود، یعنی دری

گفتم که . یکنمم آغاز ا از دانِش درِی جناِب کابلیر خود از همینرو بحثِ . نیاموخته است  درست

 :؛ اکنون مثالهائی از مقالۀ شان می آرماست زبان دری را درست  یاد نگرفته جناب داکتر،

 : ــ اغالط امالئی

رد، گنجه ئی، »کلمات  بهه، خ  حابا، هذیان، سرمایه گذاری، طبیعی، مذبوحانه، مواریث، ش  م 

 :قسمی که جناب داکتر آورده اند ن طور نوشته میشوند، و نه آنهمی «و غیره َتوَتواتریش، 

مهابا، هزیان، سرمایه گزاری، طبعی، مزبوحانه، موارث، شبه، خورد، گنجوی، اطریش، » 

اِنَّ اَْوهََن الب ی وِت لَبَْیت  »ای از سورۀ عنکبوت را که  هداکتر صاحب آی .«طوطو و غیره

،  نیز غلط نوشته (است (خانۀ جوالست)ست تریِن خانه ها س( سست ترین خانه)) «الَعْنَکب وت

 .اند

 ) اسب ات گم کند...  )که شما نوشته اید  درست است و نه چنان «تا نشاِن سم اسبت گم کند»

  : ــ اغالط دستوری

نگاِه را از  «معدود»عالی ـ  نمیدانم، که جنابـمفرد است همیشه  «معدود»فارسی /دریدر زبان 

 «سه کشورها»میگوئیم و نه اینکه بگوئیم  «سه کشور»یعنی   ـ؟؟؟؟ ـمیدانند، یا نی دستور زبان

 !!!ستکه داکتر صاحب در مقالۀ خود نوشته اقسمی  انهم

 :اغالط ذهنی و منطقی

متروی »و یا  «.... در زمان ظاهرشاه، داشتن ماشین تایپ برای نوشتن، تا سالهای »: نوشته اید 

یا  «نمِک شور»یا  «عینِک چشم»لقی مانندۀ  آنست،  که بگوئیم این طرز ت. «زیر زمینی

فقط   «عینک»طوری که  ؛ همانآقای داکتر پرویز! خانه پ رپلواما  .«آِب تر»و یا  «جراِب پای»

همیشه  «آب»فقط برای پای است و  «جراب»همیشه شور است و  «نمک»برای چشم است و 

رود میکار ه ب «نوشتن»میشه و فقط و فقط برای ه «ماشین تایپ»است، به همان صورت  «تر»

 من تا حال نشنیده ام، که کسی. گرددمیالق اط «زیر زمینیشهری ریِل »به معموالً  «مترو»و 

صاحب کس، جناب داکتر  کار برده باشد؛ مگر که آنه ب ماشین تایپ را به مقاصد دیگری هم

 !!!دباشپرویز کابلی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    3 

درست  «خدا آن ملتی را سروری داد». ار را بی آب میسازداست و اشع «شعرک ش»جناب داکتر 

تو کار زمین را نکو ساختی     که در آسمان پنجه » !!!ت و نه آن قسمی که شما آورده ایداس

بلی شما هم شعر را از  !!!ستگونه که داکتر صاحب نگاشته ا درست است، و نه آن «انداختی؟

 !!!ید و بلکه میک شیدشکنبدر می آورید و هم قالبش را می  وزنش

اما قضاوِت  این قلم در زمینه . سازیدمتهم  می «عناد با زبان فارسی»دو نویسندۀ  نامبرده را  به  

چون با این زبان دشمنی میورزید،  با قلِم من حکم میکند، که شما خود !!!!برعکس استکامالً 

 من نوشته های هردو نویسندۀ .یدنخواسته اید بر آن تسلط پیدا کن «دری زبان بودن»گویا وجوِد 

. کافی دارندکامل و  فارسی حاکمیتِ /دریخوانده ام؛ هر دوی ایشان بر زبان  مورد انتقاد شما را،

دند و مقاالت نمی آمفارسی دشمنی میداشتند، اصالً در پِی آموختنش بر/در یبا زبان  اگر ایشان

که در خالل  و چنان و بی اساس است شما کامالً هوائی پس ادعای .خود را به دری نمینوشتند

 !!!ید، این ادعاِی بی بنیاِد شما، باربار رد میگرداین مقال خواهید د

 :مثالً مینویسید شما به اصطالحات خاص فارسی ایران بر میخوریم،در نوشتۀ 

، (در ممالک خارج) «در خارجه»و یا  «دارند نابود میشوند»یا   «در گذرگاِه قدرت ها لِه شده» 

دارد »کار میرود،  نه ه ب «لِه»ِی افغانستان نه کلمۀ رددر . و غیره «حرف زدن»، «چماق»

نه   «در خارجه  و  در داخله  و نظایرش»نه  ؛«میخورد، دارد میرود ، دارم مینویسم و امثالش

آقای داکتر شما از درِی زیبای افغانستان چه بدی دیده اید، . و غیره «حرف زدن»،  نه «چماق»

از استادان بزرگ فارسِی ؟؟؟ یکبار بروید و مقلِد فارسی ایران میشوید نباله رو ود که

ته های استاد نوش !!!ری افغانستان چه نظری دارنددی ایران بشنوید، که آنان در حِق پوهنتونها

نظر مرحوم فروزانفر و مرحوم بهار و مرحوم محمود افشار و مرحوم  خانلری را بخوانید،

َعی ِری و دیگر بزرگان نفیسی و مرحو ری ملک درا بخوانید و بعد بدانید، که  آن سامانادبیات م م 

  !!!و باوفا به اصل خود و خیلی سره ما، بسیار زیباست

 !آقای داکتر کابلی

یگویند، که را مالمت میسازید و حتی ریشخند میکنید، وقتی مصاحب چرا جناب نوری 

جای این کار بد است، که کسی ؟؟؟؟ کی ایران میباشندمصروِف تدوین لغتنامۀ اصطالحات فارس

کار قابل تحسین، نکوهش مینمائید؟؟؟ مگر مرحوم  ؟؟؟؟ چرا ازینچنین قاموسی را تدوین کند

دوین کرده را ت «لغات عامیانۀ فارسی افغانستان»فرهنگِ  افغاننویس کار بدی نموده و هللاعبد

بود و از همین خاطر کتابش  ار بس ارزنده ای کردهبود؟؟؟ نه جناب داکتر؛ مرحوم افغاننویس، ک

ن مرحوم تمجید و تبجیل بزرگانی چو ی همان سال را، بدست آورد و موردجایزۀ اوِل مطبوعات

یلی و دیگر استادان و فضالِی مرحوم استاد خلیل هللا خل استاد بیتاب، مرحوم عبدالهادِی داوی،
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مگر آقای آصف فکرت کار  .نوشتند های بلندباالناب، تقریظوقت قرار گرفت، که بر این اثِر 

دهها فرهنگ  ؟؟؟ مگرات عامیانۀ هراتی را تألیف نمودکه قاموس اصطالح بدی کرد،

از قبیِل  فرهنگِ   ــ ارسی عامیانۀ آن سامان نوشته شدهکه در ایران برای ف اصطالحات،

نبوده؟؟؟ دیده خوبی ـ  کار ـ ن،  فرهنگ اصطالحات کرمان و غیرهاصطالحات فارسی همدا

 !!!و لغتنامه را درنیافته اید معنای فرهنگ و قاموس و کتاب لغت که شما میشود،

که براِی عامۀ گویندگانش،  ، لغات و اصطالحاتی را تشریح میکنند،زبانی ها در هرفرهنگ 

از  است؛ فارسی تدوین گریده/دریاز قدیم تاکنون، دهها فرهنگ . غامض و ناشناس باشند

للغات و بهاِر عجم اللغات و سراج ارهنگ آنندراج  و جهانگیری و مؤیدگ اسدی گرفته تا ففرهن

و رشیدی نصاب و کشف اللغات و  چراغ هدایت و منتخب اللغات  و شرحِ اللغات و لطائف و کنز

ا و قاموسهای دیگر، تا به که باآلخره در ایران به لغتنامۀ دهخد و ب رهان و غیاث اللغات،

عِ های فرهنگ نویسی در تمام زبانها، ادامه دارد و باید فرهنگ. ین و س َخن و غیره رسیدهعمید و م 

/ دریدر تاجیکستان و افغانستان هم کسانی در صدِد تدوین فرهنگهای . هم ادامه داشته باشد

است، که مصروف جمع  (اکنون سی سال)سال بیستمِن مسکین بیشتر از . فارسی بوده اند

 فرهنگ»یک شکل ه ، روزی بعمر یاری کردکه اگر  میانۀ کابلی میباشم،اصطالحات عا آوری

خواهد فارسی قرار /دریتدوین گردیده و به دسترس افغانان عزیز و عالقه مندان زباِن   «بزرگ

نازِک من داکتر صاحب؛ شما با کلمات ناهنجاری، که نثاِر جناب نوری کرده اید، دِل . گرفت

جمع آوری این اصطالحات، در  ساله ام در چندینه گویا زحمات ک ید،اندرا نیز شکستمسکین 

شما اصالً معنای . مینویسیدکه چه  نی داکتِر محترم، شما نمیدانید، !!!است حکِم هیچ بوده

 .نویسی را نفهمیده ایدفرهنگ

 :مینویسید 

شما ! ـ دری ایجاد نکنید، ساختن لغتنامه پیشکش تانــ تاجیکی ـشما تفرقه در زبان پارسی »

داشتِن لغتنامه یکی از غنی ترین زبانهای جهان  (از نگاهِ )متوجِه زبان خود باشید، پارسی از 

 «.است

را  شما عمِق خصومت و نفرت ست، تا کافی «!!!شما متوجِه زبان خود باشید»فقط ذکر جملۀ 

بدکنش ران که تفکِر شما و همنظ این جمله صریحاً نشان میدهد،. یمنسبت  به زبان پشتو، دریاب

بلکه میخورد و  پشتو، آبگرامی ر و کم زدِن زبان و حتی تحقی شما، از سرچشمۀ  تبعیض زبانی

الِف  مصالِح خ همفکران شما، تا چه حد ه شما وچنین اظهارات نشان میدهد، ک .سیرآب میگردد

ن،  مربوط ج در افغانستاتمام زبانهای رای.  عمل میکنید اساسی افغانستان، وانینملی و برضِد ق

یعنی دو زبان عمدۀ . قانوناً زبانهای رسمِی مایند ا میباشند و زبانهای دری و پشتو،ملت م به تمامِ 
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امی به زبانهای بی احتر.  باشندبودن، زبانهای رسمِی ما نیز می ِعالوه از ملی «دری و پشتو» ما

عاشیبد)بدماشی  به زبانهای رسمِی وطن عزیز ما، چیز دیگری نیست، جز ما و بی احترامی . (م 

منافع عامه و مصالِح ملی ما عمل کرده و از قوانین سرپیچی نماید،   ضدِ به  بلی؛ هر کسی که

 !!!بدماش است

و  َتکرارغاناِن بیخبر از دنیا را بعض اف شما در جمالت باال، عین الطائالت! جناب داکتر

فتِرق بودِن . نشخوار میکنید ان، یک تاجیکست یدرایران و  ریِ دو  ی افغانستاندرمتمایز و م 

اما لهجه  رایج میباشد، دریسه کشور، زبان درست است که در هر. استمسل م مشهود ت واقعی  

دری افغانستان و . در هر سه مملکت،  فرق میکنند «گویشها»ها و باصطالِح  نوساخِت  ایرانی، 

نام ه که ب زبان  میباشند، های مختلفی از یکلهجه  رسی ایران و فارسی تاجیکستان، هرسه،پا

 !!!تما و شماسخود که زادگاهش هم  مملکت عزیز  فارسی دری  خوانده میشود، دری یا

نوان مِن بنده اخیراً مضمون مفص   وروِد لغاِت بی مورد و ناباب در »ل و مبسوطی را زیر ع 

این مضمون . که آهسته آهسته در جراید مختلف افغانی نشر خواهد گردید نوشتم، «زبان دری

نترنت تشریف به ا. قابل دریافت است  afghan-german-online.de همین اکنون در سایت

ین دارم که  اگر یق. مقاله ام را بکشائید و رفع مشکل نمائید برده و در سایت باال با یک کلیک،

، یدو درست درک کن غور بخوانیده و ب پاک از نظر گذراندهصاف و دل  تِ این مقاله را با نی  

که بر ادعای نادرست خود،  آن وقت است،. حل خواهد گردیدو همعنانان شما اکثر مشکالت شما 

 !!!خط ب طالن خواهید کشید

کار برده اید، ه تان، برا برای وطن «بالزده»شما در مقالۀ چار صفحه ئِی خود، چندین  بار کلمۀ 

 : مثالً مینویسید

که  میدانید آقای داکتر،. و غیره «... ن کشوِر بالزده افغانستا»و یا  «زدۀ افغانستانکشور بال»

 ؟استعمال میگردد «خدازده»د شنام و نفرین، و شبیِه  در ملک ما در معنای «بالزده»اصطالح 

ه ، عیناً  ب «(بزندت )بال بزنیت»و یا  گوئیم  «!!!گفتم که نرو  (را)بال زده ره »: که گویند چنان

 «بالزده»اما شما اصطالح . (اصطالح زنان کابلی) «(بخوردت )تباد بخوری»مانند آنکه گویند 

در ایران شاید  . برده ایدکار ه و غیره  ب «فالکتزده»و   «آفتزده»و  «کشیدهبال»را در معنای 

تان افغانستان،   ولی در وطن عزیزِ  ای َمورِد نظر شما استعمال گردد،در معن «بالزده» ترکیبِ 

 !!!ح استچنین استعمال، غلط  و قبی

 «اصطالحات فارسی ایران»که لغتنامۀ  اجازه بدهید،صاحب اگر به جناب نوری ! داکتر صاحب

چون از .  با مطالعۀ آن، اکثِر مشکالت شما و نظائِر شما حل خواهد گردید را تدوین نمایند،

و باریکیها ولی  حات فارسِی ایران خوب آشنائید،نوشتۀ شما پیداست، که جناب شما با اصطال
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ضرورت  پس به چنین کتاب لغت، اشد   .درِی وطن خود را درست  درک نمیکنید ظرافتهای

 !!!!!!!دارید

َؤد ی و بیانگِر اِفتراق و تمای ِز فارسی ایران  ارجمند،  که نوشتۀ شما، خود متوجه  میشوید داکترِ  م 

رسی ایران و دری فا بین «تفرقه اندازی»پس گفتِن حقایق در زمینه، . افغانستان است دریو 

فارسی را درین سه  کشور،  /دریزبان  این کار متمایز بودنِ . یستی تاجیکستان ندرملک ما و 

 !!!بیان واقعیت استعین نمایان میسازد  و 

ن لمان و اتریش و سویس، عین زباالمانی در المانی سخن زده میگوئید، که زبان ااز قلمرو زبان 

ـ از کیف ــ که همجوار اتریش و سویس است ـلمان بسر میبرید ادر  با وجودی که ظاهراً .  است

محمد قوی را آقای و بی سنجش ین ادعای ناَسخته ع.  لمانی در ین سه کشور،  بی خبریداو کان 

ورود »که در مقالۀ  چنان. ورد زبان انگلیسی نیز، کرده بوددر مَ  ،"امید"، مدیر هفته نامۀ کوشان

، انگلیسِی اتازونی، فصیل گفته ام، انگلیسِی انگلستانبه ت «زبان دریلغاِت بی مورد و ناباب در 

انگلیسِی آستریلیا و نیوزیلند، انگلیسِی جنوب آسیا و انگلیسِی افریقای َجنوبی، همه و همه لهجه 

حالی که همۀ این ممالک به لسان انگلیسی سخن  یعنی در. های مختلف لسان انگلیسی میباشند

لمانی هم داستان از همین قرار ادر مورد زبان  !!!زبانشان یکی نیستصات میگویند،  تمام مشخ

بروید و سری به سویس  لمانی هم آشنائی دارید،المان هستید و با زبان اقیم شما که گویا م. است

لمانی، هرکدام این سه مملکت، عالوه از لغات عام که در چشم سر دریابید،ه ریش بزنید، تا بو ات

طالحات خود را هم دارند؛ و گپ هم سِر همین لغات خاص و اصطالحات لغات خاص و اص

 .است، در هر زبانی که باشد

که در  مگر این و صد در صد  م ساوی باهم  باشند،در جهان دو چیز را نمیتوان یافت، که کامالً 

َجرات و م طبیعی قدم بزنیم و ارقام و اتمعالَم ریاضیات و علو زیر نظر  غیره راسلولها و ها و ح 

 .بگیریم

  :اما برویم سراغ نِکات دیگر مقالۀ تان

 ....ا اختیار کردر «ایران »در زمان رضاشاه  نام  1927کشور فارس در سال : نوشته اید

، افریقای َجنوبی جوهانسبورگِشهر در  1922که رضا شاِه پهلوی در سال  ینست،ا واقعیت

 یادر حظیرۀ پهلوی  ند ویمش را به تهران آوردرم ِعظامِ  هابعد. شتگذشت و همدرانجا دفن گدر

در  1927ا شاه در سال یعنی رض .در جوار شاه عبد العظیم، به خاک سپردند ،آرامگاِه پهلوی

 1932شاه در سال ست، که رضاهم ه واقعیت مگر این. ، َچَکر میزدگورستاِن خود زیِر زمینِ 

ـ  ـ د  گپتان درست باشد،  که ملل متحدشای. تعویض کرد «ایران»خود را به  "فارس"نام کشور 

من اما شنیده . زت کرده  باشدـ  در زمینه از افغانستان اِستِجاـاست  «جامعۀ ملل»مراد شما حتماً 
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 ان، در زمینه اجازت خواسته بودرسمی از دولت وقِت افغانست رس، طِی نامه ایکه دولت فا ام،

ادباء و  ـ ـ را صادر کرد، که دانشمندان تراِز اوِل ما افغانستان بعد از آن، این اجازه نامه و دولت

و اال و بال را را  پس  تمام مالمت. ه بودندزاردبر موضوع صحه گ  ــمؤرخان بنام همان زمان 

 .ست آشکارا ست دور از انصاف و ظلمی انداختن،  کاری  «مال»گردِن ه ب

 :میگوئید

په  (تو تو)دودی زما خوری طوطو»:  ضرب المثل پشتو خوب گویای این مضحکه است... »

دار و ندار خود را باید مدیون پارسی  (آقایان نوری و روستار تره کی)ایشان   .«سالم خانه کوی

آقای نوری میخواهند لغتنامۀ زبان دری . این زبان را میکنند خواهیولی هرچه گوئی  بد. بدانند

  «....تألیف کنند

حالِل همۀ مردم افغانستان است،  مال و میراثِ  دریزبان  ست که مینویسید؟؟؟؟ این چه جفنگی

و بدون استثناء کی و ترکمنی و بلوچی و غیره نیز، همه اوزبی پشتو و هایِ همان قسمی که زبان

ین دو نفر را مخاطب قرار ؟؟؟ شما اچرا تفرقه اندازی میکنید. مال تمام مردم افغانستان میباشند

چرا . باشد (دری)ست، که باید مدیون زبان فارسی «ن پشتوزبا»تان میدهید، اما مقصد اصلی

ه عیناً بطبیعی، کامالً  ست زبانها مدیون یکدیگر باشند؟؟؟ پروسۀ داد و ستد بین زبانها امری

این  که  وزن داریم ومگر ما مدیون طبیعت باشیم،  !!!قوانینی که بر طبیعت حکمفرماست مانند

ینش باشیم، که زاده میشویم و قوان ر ما شکرگزاِر طبیعتوزن،  معلول جاذبۀ زمین است؟؟؟ مگ

که از نطفه به کودکی و از کودکی  و پای قوانین بیالوژی را ببوسیم،مگر ما دست  و میمیریم؟؟؟

صدها و هزارانش را میتوان قطار  «مگرها» جوانی و از جوانی به پیری میرسیم؟؟؟ و ازینبه 

، "یدرزبان "با متمادی م جاَورت و همزیستی  در "پشتوزبان "اگر ! نه خیر آقای داکتر. کرد

 همین. مرا امری کامالً طبیعی بشماری باید این کار میبرد،ه و آنها را ب ی را جذب کردهدرلغات 

را بدون تعصب در دری ــ  دری ــ و حتی عبارات و جمالت مکم ل ۀکه پشتوزبانان هزاران کلم

حمل کنیم  و بر نظر غلط و  این امر را بر سعۀ صدِر شان،کار میبرند، باید ه تقریر و تحریر ب

یک و چنین  تجدید نظر کنیم «ورزندیم فارسی عناد/دریپشتونها با زبان »گویا  باطِل خود، که

 !!!!!!طاق نسیان بسپاریمباد صبا و فراموشی و ه بی بنیاد را،  بهوائی و نظر 

 :میگوئید 

 «.ولی هرچه گوئی بدخواهِی این زبان را میکنند... »

بدخواهِی »سالمتش را  درِی افغانستان و تأکید بر حفظِ  اگر دفاع از زبان !آقای داکتر پرویز

 !!!خود شماستو کوتاهنظِر  جنگرمربوط به دیدۀ ک میدانید، «زبان فارسی
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 ما ست ناساِز  بی اندامهرچه هست از قامِت 

 بر باالِی کس کوتاه نیست  ورنه تشریِف  تو

را  «په سالمخانه کوی َتوَتو دودی زما خوری، »ضرب المثِل  نمیدانم، که شما با کدام جرأت،

خاطِر این گفتۀ ه هد، که ب؟؟؟ دلم میخواکار میبریده ب در حِق انسانها و در حِق هموطنان خود

َوه ِن و دور از کرمت انسانی  م، در قعر زمین آب شو ،، بشرمم!"!!شما"مایندگی از به نشما و م 

 !!!!!!فرو روم و دیگر کسی خبر و اثری از من نیابد

از یک طرف . میکنید رد   س ست بنیاد خود را، خودبی مایه و های ءتمام ادعا عجب است، که شما

،  ـ  با زبان فارسی عناد  میورزندـیا به نمایندگی از تمام پشتونان ـ  گوـمیگوئید، که آن دو محترم 

هزاران که همین پشتونان،  غیرمستقیم و ناخودآگاه اقرار میکنید، صورته و از طرف دیگر ب

که  این چه منطق است؟؟؟ ببینید جناب داکتر،. ستعمال میکنند، الغت فارسی را از خود کرده

 !!!!!!تعصِب  کور و کر و تنفر و تنگنظری، منطِق آدم را میک شد و قوۀ تعقلش را  زایل میسازد

 :مینویسید 

زبان  (شبهه)شاه، کدامین شاه زبان پارسی را بدون شک و شبه از احمد شاه درانی تا ظاهر... » 

خویش نمیدانست؟ کدام قدرت در کشور ایشان را مجبور میساخت، که بزبان فارسی صحبت 

ن زبا (بر)شجاع و عالقۀ مفرط و تسلط ایشان به  و شاه (شاه زمان)نمایند؟ اشعار زمان شاه 

 (از شما هم متعصب تر؟؟؟)خان متعصب (رحمان)مگر عبدالرحمن . پارسی، قابل کتمان نیست

چنین  (که)به کدام زبان تاریخ نوشت؟ نامه های وی به کدام زبان بودند؟ چه مجبوریت داشتند 

نی بروش  (!!!عالیعیناً به مانند دیِد جناب)نمایند؟ با دیدی منصفانه و واقع گرایانه و بدون تعصب 

 «.دیده میشود، که زبان پارسی برای ایشان بدیلی نداشت

عناِد پشتونان  »های پیشتر شما را مبنی بر ءشما، باز و یکبار دیگر، ادعا َکورگونۀاین گفته های 

همه سوی ه و در واقع ب ــتیری را  که به سوی آن دو جناب  گویا. قویاً رد میکند «یدربا زباِن 

 و قلب و جگرتان را میدرد ــ ه اید، بر گشته به سینۀ خوِد تان میخوردـ رها کردـپشتو زبانان 

 !!!  Boomerang بومرنگ ه مانندعیناً ب

 :نویسید کهمی

 «. زبان فارسی برای ایشان بدیلی نداشت »

داشتِن لغتنامه، یکی  (از نگاهِ )فارسی از »اید که  که فرموده داکتِر عزیز؛ ازین گفتۀ تان و این 

؛ بلی ازین  «.....زبان پارسی با غنای بیکراِن آن »و یا  «ین زبانهای جهان استاز غنی تر

 یا بعض زبانها بر زبانهای دگر،یعنی گو ؛، به مشام میرسدزبانی بوِی شووینزم شماجمالت 
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علم دانش و  از نگاهِ . کفِر مطلِق زبانشناسی شمرده میشوداما این نکته،  !!!برتری دارند ت ومزیَّ 

زبانی برتر  م ساوی دارند و هیچ تتمام زبانها حیثی   ست گسترده و جوان، سی،  که علمیزبانشنا

ذات خود، احتیاجات گویندگان خود را ه از زبان دیگری نیست، چون هر زبان بیا حقیرتر 

که  را برای خودشان دارد،زبان مردم جنگلِی آمازون عین حیثیت و ارزشی .  آورده  میسازدبر

 .فارسی،  برای گویندگان این زبانها/دریو فرانسوی و عربی و زبان انگلیسی 

و نظری اَنصار تان، از همین دیِد نادرست و  تنگو  تماِم  مشکالت شما و اَعوان! نویسندۀ محترم 

 !!!دتعصب و شووینزم شما، نشأت میکن

شما با این . باشندگان افغانستان تلقی میکنید «تقلب هوی  » را «افغان بودن»شما در مقالۀ تان 

نادیه فضل،  تنگنظران و متعصبانی چون (گروهِ )و با این مقالۀ خود، خود را وارِد  َدِل  ءادعا

امثالهم   و ، کامجو، لعلزادنصیر رازی، نعیم کبیر، لطیف پدرام ساالر عزیز پور، عبدهللا رها،

آنهائی  ؛یباشیدم «انـ پسندـفغانستانی ا»نامبارک شما عضوی از گروِه  از نظر من،. ساخته اید

چنگ  «افغانستانی» ِت افغانی خود انکار کرده و به دامان ترکیِب مسخره و بی منطقِ که از هوی  

افغان، »هم در مقالۀ  «افغانستانی» من در زمینۀ غلط بودن و ناروا بودِن اصطالحِ . اند زده

بی َمورد و ناباب در زبان  وروِد لغاتِ »در مقالۀ اخیر خود  همگپ زده ام و  «افغانی، افغانستانی

 .بیرون آرید و با دقت  مطالعه فرمائیدانترنت  هایفاً این مقاالت را از سایتلط. «دری

بر باشندگان افغانستان، از ایشان سلِب هویت میکند؟؟؟ اگر مقصد شما  «افغان»مگر اطالِق کلمۀ 

با این هویت  ان پشتو باشد،بت به پشتونها و زبنس یت، همانا هویِت تنفر و تعصب و ضدیتاز هو

قوانین منطق سالم و که  لِی مردِم افغانستان مراد شماست، بگذاریدِت ماما اگر هوی  . کاری نداریم

 .اساسی ما در زمینه  گپ بزنند

 «افغان»باشندگان این مرز و بوم را و هر فرِد ملت افغانستان را  قوانین اساسی افغانستان،

در بعض  آنهانین اساسی در هر مملکتی مقدس اند و قدسیِت  قوا. دمیدانن «افغان»میخوانند و 

 میخورند، همان قسمبه آن  احراِز پ سِت خود، در هنگامها ست،  که حکومت ها در حدیکشور

 .ندبه قرآن سوگند میخور در ملک ماقسمی که 

هر  ــ ا رسیده اندتأئید مردم و ملِت  مه که از طریق لویه جرگه ها ب ــ وقتی قانونهای اساسِی ما

دیگر هیچ  تعریف میکنند، «افغان»فرد افغانستان و هر باشندۀ این وطن و هر فرد ملت ما را 

باشندۀ »و   «باشندۀ افغانستان»یعنی  «افغان»نظر به تعریف باال . جای گپ زدن باقی نمیماند

 : و به حساب ریاضی  .«افغان»یعنی   «افغانستان

 تبعۀ افغانستاناتباع یا فردی از  =ن باشندۀ افغانستا = افغان
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ه ـ  که بـ نین اساسی افغانستانو از قوا ردهتنبگی را از سر بدر کاگر تعصب و تنگنظری و سر

باشندگان افغانستان . نمیماند ـ پیروی کنیم، دیگر مشکلیـ دِر تمام قوانین ما شمرده میشوندما حیثِ 

 «باشندۀ افغانستان»ملت ما،  اگر ما به فردی از .از خود هویتی دارند، که هویت ملی ایشان است

اما نظر به تعریِف  !!! کندیکند؟؟؟ به تحقیق  که نمیایا این کلمه از وی سلِب هویت م خطاب کنیم،

 . است «افغان»م ساوی به  «باشندۀ افغانستان»قانونی، 

و این اسم، خاص حاال . است یک زمانی اسم خاص و نام یک قوم بوده «افغان»که  بگذریم ازین

لت افغانستان، مربوط ملت مبه مربوط  ملت است، به تمامست؛ این اسم مربوِط خاصۀ یک قوم نی

 .افغان

که غالباً هم  در پروسۀ  ،است حساب یک قوم خاص گذاشته شدهه نامهای اکثریت مطلق ممالک ب

در  «افغانی، افغانستانیافغان، »من در بخش اول مقالۀ .  وجود آمدهه تاریخِی استحکاِم قدرت،  ب

زودی بخشهای ه این بحث هنوز ادامه دارد و ب. زمینه بحثی کرده و مثالهای فراوانی داده ام

بخش سوم که به انتقادات بعض هموطنان، ).آن از نظر خوانندگان عزیز خواهد گذشت بعدی

جنوری به این بخش را در اوایل . جواب میگوید، همین اکنون در انترنت قابل دریافت است

جریدۀ امید فرستادم و برای مزید اطمینان آنرا دوباره هم فرستادم، مگر امید از پخشش، ابا 

موضوع روشنائی کافی خواهد  بر زوایای مختلف مقاالت سلسلهاین یقین دارم که   (.ورزید

 .تنگنظراِن خیره سر هم در آن جوابهای مقنعی به سؤاالت خویش خواهند یافتانداخت و حتی 

رسانم، که در عرض ایشان میه مگر داکتر صاحب را منتظر آن بخشها نمیگذارم و عجالتاً ب

برجسته از جهان باصطالح متمدن را خیلی یک مثال  ی بسیار زیاِد ممالک جهان،پهلوِی مثالها

 .فراموش میکنیم

که  (یامریگو ِوسپوچ ( Amerigo Vespucci نسیانام یک سی اح و محقِق فلوره قارۀ امریکا ب

نامگذاری  ـ  بدانجا پا نهاده بود،ـ کاشف این قاره ـدر قرن پانزدهم و بعد از کرستوف کولمبوس ـ

اعظم  و بر  ببینید داکتر صاحب که فردی که نامش بر یک  بَر  .  نام کوچکشه حتی ب است؛ شده

وبی، که وسطی و َجن امریکای ِشمالی و !!!است خود ازین قاره نبوده قاره ای گذاشته شده،

انسان را در خود جا داده اند،  (هزار ملیون)و حدوداً یک ملیارد  مشتمل بر دهها مملکت میباشند

کس از  امروز هیچ. همان سیاِح ایتالیائینام ه گردند؛ بیاد می Amerigo Vespucci نامه همه ب

ار ورزد  و  به آن نکخود ا «ِت امریکائیهوی  »که از  ین قاره را پیدا کرده نمیتوانیم،باشندگان ا

که اکنون جهانباِن عالَم و  ــ اتازونی و یا اضالع متحدۀ امریکاحتی باشندگان  !!!افنخار نکند

، خود را مشخصاً  ــِم ما را نیز در سیطرۀ خود دارد جهان گشته و مملکت مظلوو کوتوال بادار 

مگر  !!!هم میخوانند میخوانند و با افتخار «امریکائی»یعنی  Americanبلی خود را مشخصاً 
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ت سلِب هوی   اعظم بر  این  یائی را حمل میکند، از باشندگانِ که نام یک ایتال «امریکا»قارۀ 

ایشان نیز، به این سؤال جواب  مطبقانِ ق راغان و هاکتر و همیقین دارم که حتی جناب د ؟؟؟یکندم

و  آئینههر ت نمیکند،ب هوی  سل «امریکائی»از یک ملیارد  «امریکا»اگر کلمۀ . منفی خواهند داد

، ت باشندگان این آب و خاک را از ایشان نمیگیردهوی  تنها نه هم،  «فغانا»که کلمۀ  به تحقیق

اندکی که  ،بگذاریدو  .میدهد «افغانستان»و منحصر به خود  «مستقل» بلکه به ایشان هوی تِ 

 :جلیتر و حقانه تر فارمولبندی کنم

ه و بر  اعظم امریکا ــ متشکل از  دهها مملکت با امریکای شمالی و وسطی و جنوبی ــ اگر قار 

ایگه و رد که به نام یک نفر بیگانۀ سوم جارد باشنده ــ حق دایلبیشتر از یک م خرد و کالن و با

و بلکه ملیاردها و هزاران ملیون بار به ــ عزیز ما به یقین  افغانستانسیل بین، نامیده شود؛ پس 

و بیشتر از چهل درصد نفوس  ام اصیل و بومی خود ــ کهحق دارد، که به نام یکی از اقو ــ یقین

 !!!!!!!!نامیده شود ــ ما را تشکیل میدهدجمعی ت 

ولی اگر . توانیماگر از دِر منطق وارد بحث گردیم، واقعیتها را رد کرده نمیببینید داکتر صاحب؛ 

و چی و تعصب و نفرت و کدورت و خصومت و دشمنی ی و سرخیره لجاجت و سرتنبگی و 

و دنیا و مافیها و روز و شب و سپید و سیاه و زمین و زمان  از وجودِ را پیشه کنیم، دیگر چی 

  !!!!!، انکار خواهیم  ورزیدحتی از وجود خود هم

 :کابلی مینویسدداکتر 

افغانستان با استفاده از زور، درین جامعۀ کثیراالقوام،  (قبیله ئی)حکومت های قبیله ای »

القاء  هویت تحمیلی به ایشان بصورت کاذبیا  دیگران را خواستند از هویت شان جدا سازند و

 «....اینها نه تنها از تکامل اجتماعی اقوام ممانعت نمودند. کنند

ـ است ـ گفتۀ شما القاء گردیدهه بر آنها وارد و ب یان، که از خارجمگر هویت امریکائِی امریکائ

که  ،است ۀ امریکا گردیدههای قارـ مانِع  تکامل اجتماعی خلقها و ملتـکه داستانش گذشت  چنان

 ؟؟؟مانعِ تکامل اجتماعی مردم افغانستان گردد؟؟؟ «هویِت افغانی»

اینقدر . البته ظلم و ستمی که حکومتها بر مردم افغانستان روا داشته اند، هرگز قابل انکار نیست

بر  پشتون هم هست، که حکومات بر تمام اقوام ساکن این مرز و بوم، جفا کرده اند؛ هم بر

بیشتر  دیگران، ولو که بعض اقشار مردم، تاجیک هم بر هزاره هم بر اوزبیک و ترکمن و هم بر

 .از دیگران، مزۀ استبداد را چشیده اند

 :گویا از طرف جناب نوری مینویسندداکتر عزیز  

 )، البته  شاید  بی دلیل تاختن به سروری جالد و حفیظ هللا جنایتکار هم،  به نظر ایشان ... »

  «.مردود  است (ای نوریآق
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ـ  پرچم، فقط اسدهللا سروری و حفیظ هللا امین ـ اوباش خلقپلید و را داکتر صاحب از باند اما چ

؟ این نکته و نکاِت بسیاِر ؟؟؟و نجیب سف اک، رحم میکند را میکوبد؟؟؟ چرا بر ببرک ملعون

بسیار حدس میزنم، . نشان میدهدرا به جناح پرچم،  ویتمایل و وفادارِی  مقالۀ آقای کابلی، دیگرِ 

عمدتاً متشکل از  این خاطر نیز بود،  که این جناح به که کینۀ پرچمیان نسبت به جناح خلق،

 .پشتونان بوده است

پشتو پرداخته و این   زبان َمذمتو با مداریگری  به  بعد ازینکه غیر مستقیم،  تلویحاً آقای کابلی 

 «پشتو»میخواهد به اِستمالت  پیش میبرد،و استهزاء سرحِد تحقیر و توهین  بدگوئی را تا

 :مینویسد  ؛بپردازد

پشتوی زیبا بحیث یکی از زبانهای ملی ما با جایگاِه مشخص خود و حفظ تاریخ آن و زدودن » 

ملی ما  (مواریث)آنچنان که دیگر موارث . جعلیات در تاریخ آن، هیچ گاه نباید هتک حرمت شود

 «.یز چنان استمقدس است، زبان پشتو ن

تی ضمن همین جملۀ استمالت ایشان ح. چسپد و تبرش به درز نمیخورداما چاِل حضرِت واال نمی

زبان پشتو را نشان میدهد، براِی  «حد  »جوئی نوشته شده، دهنده، که محض از روی مصلحت

م میزند تعیین میکند، تاریخ زبان پشتو را گویا به میل دِل خود رق «جایگاِه مشخص» زبان پشتو

و فقط در آن صورت و فقط در آن صورت . ا از تاریخش بزدایدر «جعلیات»گوئیا  میخواهد  و

نتیجۀ منطقی و بالفصلی که ازین جمله گرفته  .است، که نباید به زبان پشتو هتِک حرمت کند

ن ، که چنیمیدانندـ و ایشان دقیقاً ـمیشود، اینست که اگر شرطهای جنابعالی بر آورده نگردد 

 گرچه تنها همین جملۀ آقای کابلی، .هتِک حرمت صورت بگیردـ  به زبان پشتو باید ـ نخواهد شد

همین ه درینجا محض ب دست میدهد،ه ی نوشتن یک مقالۀ مستقل و مبسوط، بمواد کافی را برا

 اشارِت مختصر  بسنده گردید؛ اما 

 «!!!لتو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجم»

 :محترم مینویسد 

افغانستان از تمدن دنیا بهره نگرفت و هنوز پابرجا در عقب قافلۀ بشریت قرار دارد و در آتش »

فقر و مصیبت میسوزد و این پدیده را نمیتوان از روی سهل سازی، معلول فعل و انفعاالت در 

 «.... خارج مرزها دانست

، که  داکتر م بگویمولی میخواه ،من نمیخواهم از بی کفایتی بعض زمامداران وطن چشم بپوشم

تمام قرن نزده و اوایل قرن بیست، در طول ی را که ناهنجار و استثنائی  صاحب ع نصر شرایط

که افغانستان درین دوره در بین دو قدرت  نادیده میگیرد،. بر افغانستان طاری بود، نادیده میگیرد

 .میشد وفتهماری اروپا، از ِشمال و َجنوب کعتاس
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وس و فرانسه قرار و ر گریزقاجاری، که یکسره در خدمت انکه دولت فارس و نادیده میگیرند، 

بِی را در سرنوشت ملک و ملت  داشت، َخر  با اطاعت از اوامر باداران اروپائی خود،  چه رول م 

همان قسمی که  ــ مگر فارس پناهگاِه مخالفان دولتهای افغانستان نبود. است ما بازی کرده

مهو خ را سالهای سالری اسالمی ایران ج  ساِن ه ز و بلکه بچون مهمانی عزی گلبدیِن  سالَّ

د و آب و دانۀ فراوان برایش نهاد؟؟؟؟ مگر دولت فاسد در شمیران جای دا مردمِک چشِم خود،

 نمیفرستادجاِن حکوماِت افغانستان به یکرد و مخالفان دولتهای افغانستان را تقویت نم قاجاری،

ی را  که  بر گردۀ دولتها و ،  شرایط  نابسامان و  فوق العاده  استثنائِیِ ؟؟؟؟  اگر آقای داکتر....

از منتهاِی سطحی نگرِی  نادیده میگیرد، «سهل سازی»از روی  ملت افغانستان، سنگینی میکرد،

  ـدرین مدت دولت استعماری انگلیس،  سه بار بر مملکت ما لشکر کشید و مردم ما ـ. ایشان است

. کنندمجبور بودند، که از آزادی و هستی کشور خود دفاع  ـوام افغانستان ـشمول تمام اقه ب

ای حفظ آزادی و کیاِن مملکت خود با دشمنان، دست و گریبان بر مردمی که طی یک و نیم قرن،

را نیافتند، که به امور داخلِی خود برسند، دردهای اجتماعی را دوا  ف رصت آن بودند، هیچگاه

  .ِم  کارواِن جهان و جهانیان بسازندو خود را همگا کنند

 : مینویسید 

 «با همچو رندی و شیادی میخواهید مدافعاِن فرهنگ اصیل و باستانی ما را خاموش بسازید»

یا بهتر  دریفارسی ید، چون شما و امثال شمایند، که زنروی خود سیلی میه شما با این جمله ب 

ادیده ن ــ افغانستان انکار کرده نمیتوانند ی دشمنانکه اصالتش را حت ــافغانستان را  بگویم دری

اما وطنخواهان، . شانه هایش سوار کنند رسگرفته و میخواهند، نحوه و لهجۀ فارسی ایران را 

مانَعت از  حفِظ سالمِت همینخواهاِن  فارسِی درِی  موجوِد  افغانستان اند و تالِش پیهم ایشان،  م 

ته  دافعان فرهنگ اصیل .استو نیلوده  رهس تشدِن این زبان س چه و ج  و  باستانی  به نظر شما م 

ران به اصطالحاِت خاِص فارسِی ای (وارد کردنِ )همانا کسانی اند، که در فکِر توریِد  ما،

اع غربی ما، چیز ج ــ ما هم در جمع آنانیدـ  که شـ اما اینان. افغانستان اند ز آلۀ دست همسایۀ طم 

ـ  با تمام انحرافات و ـکه میخواهند کیف و کان فارسی ایران را  انند،بلی این. گری نیستندید

نمونۀ بارز این . زیباِی ما کننددستنخورده و ـ  جانشین درِی است ـابتذاالتی که در آن راه یافته 

که از  واقعیت، همانا نوشتۀ خود شماست، که آدم از فحوای بعض قسمتهایش، به شک می افتد،

 .یک ایرانیو یا از خامۀ است ویده یک افغان ترا قلم

ر ملتی در زبانش فرهنگ ه .و ن مو، پرورش، ترویج و انتقال فرهنگ استنشو  زبان خود وسیلۀ

شما با ترویج . دگی از فرهنگِ  گویندگاِن آن  میکندنماین اِنِدماج مییابد و گنجینۀ لغات هر زبانی،

ج  و ُمبَل غِ اقع  در و و تبلیِع اصطالحات و نحوۀ خاص فارسی ایران، فارس در   فرهنگِ  ُمَرو 
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ه ویرانگر و تعویض کنندۀ  فرهنگِ این آب  بلک شما مدافِع فرهنگ این ملک نی، .افغانستان استید

باَدله   "زِر ناسرۀ"ما را به  "یوسِف مصریِ "شما . میباشید و خاک و سرزمین کهن ایرانی م 

دافِع  ف کنید،با این حال، مگر میتوانید قضاوت . میکنید نگ  اصیل و باستانی افغانستان،  ـرهـکه م 

 ؟؟؟؟؟؟؟طاراِن شمایند و  یا وطنخواهانـشما و همق

مِگنان و ـراغان و هق  هایتان به خود تان و همءادعا ور میکنم، میبینم کهـدر در نوشتۀ شما غـهر ق

 !!!!!!"به چاِل خود  میَخِوید"شما در واقع یکرنگ   .مگونان تان برمیگرددـه

را یکسره ضرِب صفر  تانهایِ ءو ادعا لۀ تان نیز میتوان تبصره ها نمودبر نِکات دیگر مقا گرچه

 :گفته اندبزرگان اما اِطناِب کالِم  بیشتر ازین،  مالل آور میگردد،  که  کرد،

  

 !!!تن بمیرد در بدنـدل ز پ رگف     

                                 

 :یادداشت

همه  و یا بیانگِر طنز میباشند، وسها، که مترتب بر صورِت درست و شرِح  کلماتـاخِل قنِکات د

 .لم استـازین ق

 


