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 Political   سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   2009برلين، هفتم دسمبر 
  
  

  
  استاد عالمه احمد علی کهزاد

  و
  

  عالمه پوهاند عبدالحی حبيبی استاد
  هر دو

  

  افغانستان اندباهات و مايۀ ُمان افتخارات جاويد
  

دانش ما با تعدادی از هموطنان با. فتاده استسر زبانها ا" فارسی"و " دری"درين چند روز باز موضوع زبان 
ودی مسأله را با نوعی ناخوشنهم ، موضوع برخورد مسؤوالنه، دلسوزانه و عالمانه را در پيش گرفته اند و تعدادی 

  .بررسی ميکنند
 در پورتال 2009 دسمبر 7ای که جناب داکتر فريار کهزاد ــ پسر ارجمند عالمه احمد علی کهزاد ــ امروز در مقاله 

 در مورد زبان و ادبيات  ماندگار عالمۀ مرحوم کهزادکردند، نه تنها گوشه هائی از سخناننشر " افغان جرمن آنالين"
  . نيز متبادر ميگردندکتر فريارا انعکاس يافته است، بلکه نظريات خود آقای ددری

استاد عالمه مرحوم احمد " در تقابل قرار دادن"از خالل گفته های خود داکتر صاحب فريار کهزاد، متأسفانه نوعی 
الحی حبيبی، که هر دو استادان عاليشان افغانستان و مايۀ افتخار ما و ه مرحوم پوهاند عبدعلی کهزاد و استاد عالم
  :درينجا بايد به صراحت تام و مؤکد گفت که. منطقه اند، به مشام ميرسد

عالمه، استادان بزرگ و بی بديل قرن بيستم افغانستان اند، که در عرصۀ تحقيق تاريخ و ادبيات افغانستان و هردو 
ارکان رکين و ستونهای استوار افتخارات بزرگوار دو هر.  وش نشدنی را انجام داده اندمنطقه خدمات شايان و فرام

آثار ماندگار هر دو عالمۀ ما زيب و زينت ادبيات علمی کشور ما و منطقه و . عزيز ما افغانستان ميباشندعلمی وطن 
  .جهان شمرده ميشود

 اندک موردش در  کلمات پشتو در دری هم شده است، که الزم ميگردانداشاراتی بهدر نوشتۀ داکتر صاحب فريار 
 زبان در عرصۀ  کهمقالۀ مختلفی پنجاه چهلخالل ده در زمينه از ناوًال بايد بگويم، که نظريات ب. ه شودچيزی گفت

من در . بخوبی استنباط ميگرددمنتشر گرديده اند، " جرمن آنالينن افغا"قبًال در پورتال های ارجمند دری و پشتو، 
، عجالتًا تصر حاضرحالی که تمام گفته های سابق خود را درينجا يکبار ديگر مؤکدًا تأئيد ميکنم، در نوشتۀ مخ

  :ياددهانی ذيل را پيش ميکشم
حل و فصل گردد، چه موضوع از ساحۀ " جمله"موضوعی نيست، که فقط با چند " پوهنتون"و " دانشگاه"موضوع 

ازينرو هرگز نبايد با . فرا تر رفته و جنبۀ کامًال سياسی را بخود گرفته استو علم زبان ادب و ادبيات و زبانشناسی 
ــ ولو که دريست ــ در عوض کلمۀ " دانشگاه" ترکيب م گردانيدنـَلـَـع. يشانه صورت بگيردآن برخورد سهل اند

  .  گذشت سبکسرانها در بغل دارد و نشايد از کنارشــ ولو که پشتوست ــ حساسيت هائی ر" پوهنتون"
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، ايننه تنها . موافق نيست در دری افغانستان، قطعًا م جناب داکتر فريار کهزاد، در مورد کلمات پشتومن با گفته های
بايد بسيار محتاط بود و جوانب غامض و پيچيدۀ . بلکه حتی طرح چنين موضوعات را دور از مآل انديشی ميدانم

، در نظر "ديد ملی"داخل و خارج آب ميخورد، با سعۀ صدر و تحريک آميز موضوع را که از چندين جويبار 
  :انکار ناپذير حرکت کرد، کهدر طرح اين موضوع بايد ازين واقعيت . گرفت

 برای پشتوزبانان ما بيگانه است و نه "زبان دری"نه .  ملی و ارجمند مايندی هردو زبانها"دری و پشتو" زبانهای 
وقتی که هر دو زبان از خود ماست و هيچکدام آن برای هيچکدام ما .  برای دری زبانان افغانستان"زبان پشتو"

بناميم؟؟؟ همان قسمی که هزاران کلمۀ " بيگانه" خويشيم و کلمات پشتو را در زبان دری بيگانه نيست، چرا بايد بيائ
برای زبان " پشتو" کلمۀ "چند صد"نيستند، به عين پيمانه " بيگانه"و پشتوزبانان افغانستان برای زبان پشتو " دری"

، و اگر کسی خالف اين موضوع را ادعاء نمايد. دری و دری زبانان افغانستان نيز ، هرگز و هيچگاه بيگانه نيستند
  !!!!!معلوم است که ريگی در کفش دارد

 زبان را مطرح ميکنند، که توجه جدی ايشان را" خالص ساختن"،  باصطالح ماهرانه"شير غلت"بعض کسان بحيث 
  :به سطور مختصر آتی جلب ميکنم

 علمی از نظرو  استمطرود عاصر، ُمزبانشناسی زبان يا  مدرن زبان، از ديد دانش" بودن و يکدستخالص " 
! !"!!!فرهنگ پاکيزه و خالص" وجود دارد و نه " خالصزبانِ " کنونی نه دنيای در چه. "بی اساس"کامًال 

کامًال زبان ــ هر زبانی که باشد ــ سعييست " سره گردانيدن"و " خالص سازی" جهت ازينرو هر نوع تالش در 
 ممالک ها و فرهنگ های تمام زبانکه همه به چشم سر می بينينم، !!!!! باطل، بيهوده  و از جنس لهو و لعب

ته و به از همدگر اثر پذيرفو متفاوت انه های مختلف مد يا بزرگ، قوی اند و يا ضعيف ــ به پيجهان ــ خواه خرد ان
 زبان  هزاران کلمۀ فرنگی و عربی و ترکی و هئدی را که روزمره دروقتی. اصطالح گد خورده انده باهم بنحوی 

را که از خود مايند، " پشتو" چطور کلمات بدانيم ــ که هرگز هم نميدانيم ــ" بيگانه"توانيم دری استعمال ميکنيم، ن
 سر هر وقت و ناوقت و در هر کوی و برزن و را " زبان دریخالص ساختنِ " کسانی که ؟؟بناميم؟؟" بيگانه"

سره "گوئی . حذف کنند" دری"را از " کلمات پشتو"بازار جار ميزنند، هدفی ديگر ندارند، غير ازينکه 
   !!!!!!!!!!"!!!!حذِف لغات پشتو از دری"مساويست با " ازیِ  زبان دریس

  

وز در بين ما می بودند، با آن احساس يقين کامل دارم که اگر عالمه کهزاد بزرگ امر
م کردن کلمۀ ـَلـَـبزرگ مليی که داشتند،  حساسيت های موجود را درک فرموده و ع

ی "تحريک آميز"و " ماجرا جويانه"به حيث حرکت " پوهنتون"را در برابر " دانشگاه"
 واضع  رد ميکردند؛ ولو که خود ُموجد وج افغانستان دامن زده ميشود، جدًاکه از خار

در زمان وضع " دانشگاه"بايد ملتفت بود که کلمۀ !!!! هم بوده باشند" دانشگاه"کلمۀ 
ازينرو .  امروزی را حمل نميکرد"تفرقه افگنانۀ" و "تحريک آميز"بار هرگز خود، 

هفتاد سال پيش، عين شست  معصوم ِ "دانشگاه" با ی،امروزتحريک آميز  ِ "دانشگاه"
  !!!!!!!کلمات نيستند

  

  :بايد افزودو تأکيد مجدد بر نکات باال،  سبيل حسن ختام بر
، به همان اندازه غلط و نارواست، "دری افغانستان"کلمات پشتو در " بيگانه ناميدن"ــ 

   "!!!!!!!پشتوی افغانستان" کلمات دری در "بيگانه دانستن"که 
يز ما افغانستان در برخورد با زبانهای خود بايد مسائل ملی و منافع عليای کشور عزــ 

  !!!!!!همسايگان رامندانۀ ، نه منافع و مصالح آزرا مد نظر بگيريم
  

را بايد سر جايش   منطقوی و جهانی موضوعات ملی مطرح باشند، مسائلِ جائی کهــ 
  !!!!!!!! و يکسره ناديده گرفت گذاشت

  

هردو رسد، که ب" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"به عرض خوانندگان ارجمند پورتال 
 اثر عالمه کهزاد ، مانند تعدادی ديگر از" تانتاريخ ادبيات افغانس"بخش کتاب ارزشمند 

 و در دسترس همه  بودهآثار پربهای آن استاد بزرگوار، در کتابخانۀ پورتال موجود
  !!!!!دنعالقه مندان، قرار دار
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يمانه خواهش ميکنم، از داکتر صاحب فريار کهزاد ــ فرزند برومند کهزاد بزرگ ــ صم
ت نشر در دسترس پورتال قرار داده و مطابق به که آثار ديگر آن عالمۀ بزرگ را جه

خواست و آرزوی پدر بزرگوار خود ــ عالمۀ روانشاد استاد کهزاد ــ در ترقی سطح 
   !!!!!هموطنان خود سهم بگيرندو ادبی دانش تاريخی 


