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 نظری به محتویات مضمون آقای عبدالقیوم میرزاده

 ،محترم آقای میرزاده

ان شما تحت عنودردریچۀ نظریات که بیشتر تبصره بر آثار منتشر شده صورت میگیرد، عرایضی در مورد مضمون 

 میگردید که سطور چنین طوالنی گردید.تی هم مطرح واالسو  داشتهابراز « مختصری در مورد ویروس کرونا»

به سرعت رو به پیشرفت و کشتار که ترس و وحشت جهانیان را فراهم نموده است، « کرونا»مرض مهلک و ساری 

است که همین اآلن صد ها هزار به آن مبتال گردیده اند که احصائیه ها همه را چندان نشان نمیدهد. شما ابراز داشته اید 

در  نمیباشد،« ؟!»که بیشتر راپور های این مرض پروپاگند ممالک غربی مخصوصاً امریکا بوده و آنقدر ها قابل ترس

تمام پنهان کاری ای که خاصیت رژیم است، خود اعتراف می نماید که برای مدتی این بالی اجتماعی  حالیکه چین با

خطرناک را جدی نگرفته و سهل انگاری نمودند و البته می افزاید که غرب هم برای سبوتاژ آنرا بزرگ نشان داد؛ در 

در مدت کمی تعدادی را کشت،  ۲۰۰۲که در « سار»حالیکه این بالی جهانی بزرگ است و احصائیه آنرا از مرض 

 بیشتر مهلک بوده است.

جانب دیگر، در مورد طرز تحریر شما در مورد استعمال لغات و اصطالحات نامأنوس در لسان مروج دری از 

ط در محیاگر نظری به عقب بیندازیم، به مرور زمان البته هر لسانی چه با بوجود آمدن نو آوری ها افغانستان، 

، با تغییرات و اضافاتی مواجه میگردد، به میان می آوردکه تکنالوژی  خارجی ای اصطالحات و نام های و یا

چنانچه در همین لسان دری افغانستان چه رسم الخط و چه مکالمه به مقایسۀ عصر امان هللا خان غازی و حتی 

ۀ اخیر و ر جریان شش دهلی ددوران نادر خان تا زمان ظاهر شاهی تغییرات فراوانی صورت گرفته است. و

رونق مطبوعات قبل از کودتای منحوث ثور و آغاز جنگ ها، هیچ مشکل و کمبودی در تکلم و تحریر زبان 

دری سچۀ افغانستان احساس نگردیده است و لغات و اصطالحاتی را که تکنالوژی مروج ساخته بود همیشه با 

دردا که با دستان کثیف و دراز همسایگان برای هر نوع تخریب سهولت تقلید و در اجتماع استفاده میگردید. ولی 

، حتی بر السنۀ ملی افغانستان تجاوز و ویرانی صورت گرفته میرود. در اجتماع افغانی از آغاز قرن جدید و تفرقه

 ومشتی آخوند منافق و نفوذ در کلتور پاک  ،آن را مظلوم تجاوز فرهنگی ایران با مصارف ملیون ها بودجۀ ملت

ها سبب گردیده و رسانه  کشور ما در اجتماع مطبوعاتیلسان دری عنعنوی و سلیس مردم ما با ارتشاء خائنین 

آریانا افغانستان با تمام سعی و کوشش در امحای وبسایت روز به روز رونق میگیرد. حتماً متوجه شده اید که  و

 دوری افغانی مبارزۀ کلتوری ازینچرا  کوشا میباشد. پس شمامبارز و چنین نفوذ غیر مجاز غیر ضروری 
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اختیار نموده و در مضامین تان هرچه بیشتر لغات و اصطالحات جدیدالتشکیل همسایه را زیب نوشته های تان 

  هم خواهیم انداخت: نظری اجمالی بر همین نوشتۀ اخیر تانمی نمایید؟ مشت نمونۀ خروار صرف 

که خواسته اید ثابت نمایید که این « مهلک و جهانگیر کرونا»لیل شما بر مرض در مورد تح تبصرۀ اول:

از کاهی کوهی « ؟!»چین خلقصرف پروپاگند غرب و مغز شویی معمول میدیا و مطبوعات است که برای 

شما این اصطالح کمونیستان را در حالی استعمال مینمایید که چین امروز یکی از ممالک سرمایه » ساخته اند

؟ آیا منظور همان مجالس حکومتی خلقداری درجه اول جهان با تمام کوایف و نشانه های آن گردیده است. کدام 

 غانستان درین زمینه توصیه. در عین حال  به مردم اف«؟تبلیغاتی سرخو کمیتۀ مرکزی است یا استعمال رنگ 

، بلکه از بدر برده اند« ؟»چون در تأریخ همیشه از آن جان سالم نموده اید که از آن مرض کشنده هرگز نترسند

و بر علیه آنان مبارزه نمایند. حال آیا شما واقعاً متوجه  هراس داشتهآنانیکه در مملکت از تعصبات کار میگیرند 

نفز جانشان را از دست داده اند و صد ها هزار  ۸۰۰خود چین بیشتر از رسمی ائیۀ نیستید که همین حاال با احص

و خزیدن چین به عزلت به نظر تان  ای چند هزار بستره در ظرف ده روزمبتال شده اند؟ آیا ساختن شفاخانه ه

و  گ کانگآگاه گردید؟ اینکه روابط و تردد بین هانای عجیب نیست که از خطر چنین مریضی کشنده و ساری 

 خاک چین قطع شده است هم دلیلی برای باور شما ازین مرض عالم گیر نمی باشد؟! عجب است!

دیگری که همانا تجاوز اشکارا و غیر مجاز و شرم آور  و خطرناک اگر این مرض تأسف آور دوم:ۀ تبصر

ً فرهنگی ایران بر دری اصیل افغانستان باشد، ذریعۀ من و شما مطبوعاتیان که  لتور وظیفۀ حفظ و ترویج ک دقیقا

همان طور که افغانستان را بر عهده داریم، حمایت نشود، نسل جدید خود ها و افتخارات اجتماعی منجمله السنۀ 

را که اکثر « من در آوردی» یاناست، فرق لغات و اصطالحات به گفتۀ ایرانغربی در پالن آن همسایۀ سفاک 

چون فرهنگ معین، دهخدا، عمید و امسال آن سابقه ندارد، را ندانسته و آن حتی در لغت نامه های خود ایرانیان 

تحریف زبان دری زیبا و اصیل افغانستان به سرعت و به پیمانۀ وسیعی صورت میگیرد. چگونه شما با  استعمال 

ج و وال آن از استعمال لغات و اصطالحات بی عیب، مرثوع، آریانای بیات، بی بی سی و امقلم به پیروی از طل

عام فهم کشور تان فاصله گرفته و به تعویض آنان به سیستم فارسی جدید ایران آخوندی میپردازید. مگر شما در 

ه ، مثالً به فرزند تان میگویید که بمحیط فامیل و بین دوستان هم آن لغات و اصطالحات  نامأنوس را بکار میبرید

؟ گمان نکنم! گرچه در همه مضامین تان چنین استحالۀ غیر مجازی موجود است، ولی میرود« گردش گری»

 میپردازیم:« مختصری در مورد ویروس کرونا»اخیر برای آسانی تحلیل، به همین مقالۀ

 :همه گیر – صحت: بهداشت – پشک: گربه – بوم خفاش: – وسیع پیگیر: – ریزش و گریپ: سرماخوردگی

 – مأمور تقاعدی: مأمور بازنشسته – سیاحان خارجی: یزسیاحان برون مر – احتسی: گردش گری – ساری

 و تعداد دیگری که ضرورت آن درینجا نمی باشد.فعالیت : کار آیی

تعصبات قومی، مذهبی، لسانی و امثال آن که البته  و اما در مورد نصایح سودمند تان در زمینۀ تبصرۀ سوم:

جایز است، ولی نمیشود که علت این بدبختی های اجتماعی را که تحریف لسانی و تخریب فرهنگی از جانب 

فعالیت و پالن گزاری های  در اصل ایران و عمال آن، یکی از آن هاست، فراموش گردد، طوریکه بدون شک

شوروی مقیم کابل در ایجاد نفاق و شقاق ملت متحد افغان و مغز شویی نسل جوان  عمال وطنی وابسته به سفارت

در پوهنتون ها و لیسه ها، بدون شک سر آغاز چنین حرکات قبیح و غیر ملی بوده است که امروز آن افراط 
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ملی  هم مشاهده مینماییم که مرگ بر آن گروه غیر در لسان، مذهب و حتی نژاد و قوم گرایی و تعصبات را

 باد! ،باشند« خلق و پرچم»پیشگام و دشمن ملت که همانا اعضای مفلوک 

شکل مضمونی را گرفت که  بهر حال، همانطوری که مشاهده گردید، تبصرۀ دریچۀ نظرات، با سطور بیشتری

به زودی با موجودیت « کرونا»البته ضروری دانسته شده است. امیدوارم مرض کشنده و مهلک  پیشکش آن

عالم بشریت بردارد. از جانب دیگر با تجاوزات  «نه بهداشت» و صحت  و تداوی عاجل دست از سالمتی واکسین

و بدبختی هایی که از جانب همسایگان غداری چون پاکستان و ایران و روسیه و عمال وطنی آنان بر مردم مظلوم 

شور؛ باالخره راه نجات ملت ما عارض میگردد، با رسوایی و شکست این مار های آستین در خارج و داخل ک

  آمین! افغانستان را در مبارزۀ مؤفقانه ای با وحدت اقوام شریف آن میسر گرداند.

 پایان

 

 
 

 


