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 نهمقسمت چهل و 
 

 از

  

 دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی

 200۶ فـبروری 5برلین، 

 

 خائن خائف استدزد 
 مادر چه خبر داره، دختر چه هنر داره

 

نوشت  «پاسخی به یک استالین زادۀ فاشیست»مقاله ای معـنون به « انجنیر همایون صدیقی ـ از کابل»کسی زیر نام 

کالم نظر میرسد، اما فحوای ه و در وبسایت "سرنوشت" انداخت. ارچند روی سخن متوجه جناب اعـظم سیستانی ب

، که وی به بهانۀ کوبیدن مخاطب، هم موضوع دگری را مطرح میکند و هم بر اشخاص دهدنویسنده، این ذهـنیت را می

اصلی اما کسان دیگری اند، که در بحث و  هدفیم سخن متوجه آن جناب است، یگری میتازد. یعنی گرچه ُرخ مستقد

ه اند. بنا برهمین ملحوظ و ملحوظات گرفتـمده را بدوش جدل و بلکه نزاع و جدال )"افغان" "افغانستانی"( رول ع

ین مقاله و مقاله ای که به نام فرد دروغین و مجعول بین ا ببرم و به خدمت ایشان برسم.  قلمدیگر، ناگزیرم دست به 

لۀ وانی دیده میشود، و این هم از جمفرازی از پشاور" به زبان پشتو شایع گردید، وجوِه اشتراک "آدم خان یوسف

 .را درین کشمکش واجب میگرداند قلممالحظاتیست، که مداخلۀ این 

اعـظم سیستانی، از اسائۀ ادب و ر است، که نویسنده در مورد کاندیدای اکادمیسین جناب محمد جای بس تأسف و تنف 

 به دفاع از آنمگر  قلمچه از دهانش برآمده، نثار ایشان میکند. این هره و گرفتتاکی به سویۀ کوچه و بازار کار ه

بیح و محکوم کردن چنین روش دور از آداب انسانی و ضد اخالق نویسندگی نویسندۀ زد و فقط به تقجناب برنمی خی

و از خود  ز دستی اندفرابی بند و بار و مجهول الهویه، اکتفاء میکند. جناب سیستانی، خود دانشمند توانمند و نویسندۀ 

 .به تمام معنی دفاع کرده میتوانند

هر بر سبیل آمد گپ، ین نامه" و "دشنام نامه" خوانده شود به صورت ضمنی و در ظا"توهدرین مقاله که بهتر است 

 .ه، که نشاید بدون جواب بماندگرفتنبز حمالتی صورت  قلمر این ب
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دو  خامۀ ، ازقبیلشخص وارد در قضیه، در نگاه اول بدین باور میرسد، که این مقاله و مقاالت بسیار دیگری ازین 

ر خاص و مشخص اند، که گاهی زیر این نام، گاهی زیر آن نام، شخص تراویده است. همین دو سه نفسه نویسندۀ م

شته و مقاالت مختلف فراد برادر اخیر زیر نقاب "آدم خان یوسفزی پشاوری" ق گهی به نام نامنهاد "عـبدهللا رها" و

ه کنند، که خوانندگان هم ب لب پرستان فکر میتقذ ریخته اند. این محتوای یکسان و واحد را، روی کاغولی با متن و 

تراک بین این ند و از نیرنگ ایشان سر درنمی آورند. وجوه تشابه و اشدشان، ساده لوح، کودن و زودباورمانند خو

ز فراسر ا ش را،مید و صفحۀ مقاالت نخبه و دلخواهزی که بزبان پشتو نوشته شد و بعد جریدۀ امقاله و مقالۀ یوسف

اپا قلم به نوشتۀ سرتیک، بی نیازم میسازد. گرچه جوابیۀ این هرر زیاد و آشکاراست، که از برشمردن نقدگردانید، آ

م تواند بود، مگر بهتر دانستم به بی ُمباالتی های ع جوابگوی مضمون آخرین ه، در واقتوهین یوسفزی نقاب پوش

 .درخور داده شودلیحده و ماشان )بد معاشان( آخرین، جواب عبد

ت. مگر از کجا بدین باور میرسم؟ بسیار حدس میزنم که اسم "همایون صدیقی ـ از کابل" جعلی، کذائی و مستعار اس

هر اسم و رسمی جلوه میگردند و زیر  هرلباسی ظا هردعۀ "افغانستانی ـ پسندان" که به و خ: از نیرنگ بازی جواب

ین نکات را طرح میکنند و دالیل و دست آویزهای ها، هنرنمائی ها و فنانی ها، عمیفروشند. اینان در تمام این جلوه گری

ده ای جرأت نمیکند، که کلمات نویسندۀ پدرکر هیچرضه میدارند. ن، دستگردان و کلیشه ئی خود را عهمیشگی، ارزا

ت ریله شهرت زشت و نفگنجاند و بالوسنی را نظیر آنچه درین مقاله آمده، در نوشتۀ خود و به نام اصلی خود بموه

ب ریرساند. درین مقاله از همین حدس قرضیه میۀ این نشانه هاست، که مرا بدین فخدابندگان را بجان بخرد. مجموع

اگر  نیست.« انجنیر همایون صدیقی از کابل»ین، برمی خیزم و نویسندۀ مقالۀ مورد انتقاد و مخاطب من، آقای قبه ی

 .مقاله به ایشان راجع نمیگردد عنوانمون باشند، بسا نکات بشمول احیاناً ایشان نویسندۀ واقعی مض

ه و جرأت درآویزی مردوار و زهر: چون این بُزدالن، را "خائن خائف است" گذاشته ام ؟ جوابمقاله  عنوانچرا  

ر آن ویت اصلی خود، گاهی خود را زیر این نقاب و گهی زیندارند، از ترس فاش شدن نام و ه مقابلۀ رویاروی را

که رمردان ترسو بتوانند با شخصیت و هویت خویشتن خود، وارد معوانمیکنند. گمان نمی برم که این ناجچادری پت 

 .گردند؛ مگر اینکه دل شان بمانند ُخصیتین نداف بلرزد

طه سو دشنام پرداز است، بلکه هوشپرک، کج فهم، حسود، مغالطه گر، سف نه تنها بدزبان« ین نامهتوه»نویسندۀ این 

 : ست. اینک مدعای خود را یک به یک به اثبات میرسانم.. نیز ه.گستر و

 .دهدتی زبان است، خط خط مقالۀ دور و درازش شهادت میدر این که این نویسنده، آدم هتاک و چ 

رقی نمیگذارد. وی گفته های جناب سیستانی و نقل قول ها، فوشپرک و کج فهم" است و میان نویسندۀ مضمون "ه 

خود آقای  ۀگفتل کرده، و بندۀ خدا خلیل هللا معروفی نق ثمانی سیستانی از مقالۀ داکتر اکرم عقـسماً نکاتی را که آقا

الح ص و چنین روزی، اصطبرای چنین اشخا عزیزنگ ایشان میکند. کابلیان تانی پنداشته و با شمشیر آخته آهسیس

 .را وضع کرده اند"بکواسی" 

اً بر سبیل طنز و در هرمینکه بنده را، ظاهم هست. ه« حسود»ان خود را ندارد. وی اختیار زبنویسندۀ مقاله واک و  

واقع از روی ُسخریه و استهزاء، "فیلسوف زبان"، "متخصص ثالثی مجرد" و "نابغۀ زبان" خطاب میکند، نتیجه 
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، چنان رنج میبرد و درد میخورد میگیریم، که ایشان از کمبود و نارسائی خود در زمینۀ زبان و ادبیات و زبانشناسی

ر زبان می آورد. مات حسرتبار را بیظ چنین کلزایمان درد می خورد که از روی غ شاید به مانند زنی که در اثنای

نومبر  20تاریخ ه که ب« َسَرگی و دیرپائی لغات و اصطالحات در زبان عامیانۀ دری»دمۀ مقالۀ مطول این قلم در مق

ه آنک»... قابل دریافت است، چنین نوشت:  تحلیالت "افغان جرمن "همین اکنون در آرشیف ذ آمد و روی کاغ 2005

ین کردن پناه می برد می آورد. یا به دشنام دادن و توهشه ای مات و مغلوب گردد، به دو وسیلۀ ارزان روی در مناق

 ا که از ِسالح ُکند وکردند و ی« نیافغان، افغانی، افغانستا»قـسمی که آقای نصیر احمد رازی در جواب دو بخش اول 

. «وی کوشان ضمن مصاحبه با خانم حضرتی، کردندا آقای قمین کار رء و اتهام کار میگیرد. و شبیِه هترازنگ زدۀ اف

هد. ده را چه جانانه نمایش میگفتاکنون می بینیم، که سر تا پای این مقاله و خصوصاً پاراگراف بعدی آن، مصداق این 

  «.ین و استهزاء باز میگردده چشمۀ استدالل و منطق بخشکد، پای توهآری؛ جائی ک

ن آگفته ها را بگونۀ ناقص و ناتمام نقل کرده و سپس براست، چون « سطه گستره گر و سفمغالط»نویسندۀ مقاله 

بسازد.  یلرا قکه فقط نقطه ای در کار است، تا فیل تبصره میکند؛ و شاید این کار را قـصداً میکند. او خوب میداند 

ا تبصره ناقص میگردد، بلکه غرض و مرض یه تبصره گردد، نه تنهاز بین جمله ای بدر شده و بر بق اگر کلمه ای

 : توجه کنید دهد. "مغالطه" مگر شاخ و ُدم دارد؟ر )تبصـره کننده( را نیز نشان میمبص

فادش نوی و سلجوقی(، مغوالن، تیمور و احزاز ظهور اسالم بدینسو، اعراب، خاندانهای ترک نژاد )غ“ یسد: نو یم

 ین متخصص ثالثیلسوف زبان و این فیا ” بر این سرزمین حکم چالنده اند قرنشت و تیموریان هند، بیشتر از ه

 خین تاریند كه چرا ظهور اسالم را مبدأ ایگو یدهند و نم یگوناگون را با اسالم ربط م یمجرد )چالندن( حكم نژاد ها

گر ید یعرب و ترک و مغول بر نژادها ینژادها یه است كه زمامدارگفت ی. من مى پرسم كه كدام كسداده اند قرار

اگر احمد شاه بابای ابدالی از یکی از اقوام دیگر این “ كنند: یم ینفشان در ین چنیباز ا ی بوده است؟ده ایكار پسند

بود، آیا بازهم این غال مغال ستان و یا تاجیکستان می هزاربر میخاست و نام کشور ما مثالً ترکستان یا  مقدسوطن 

ن وطن را )افغانستان( نگذاشته است و دوم ینام ا ینكه احمدشاه ابدالیاول ا ” یل و قال و واویال وجود میداشت؟و ق

ات ماگر کسی کل“ ند: ینما یه میدالت و منطق محكوم بود. نابغۀ زبان توصیشد بحكم حق و عنكه اگر آن كار هم میا

پشتو را در فارسی دری ما بیگانه می پندارد، مربوط به دید تنگ نظرانه و تعصب آلود خود اوست و بر واقعیت های 

ک زبان ی( بلكه ی، فارسی، دریم )تاجكینكه ما سه زبان نداریاول ا”. عـینی و موجود زبان دری هیچ اثری ندارد

دهـن همه بدخواهان نداده و خاک به  یحاصل هیچنوز ا هیسۀ دشمنان آنست و تن دسیاست و ا (فارسیم كه )یدار

نگ و میرات مشترک صدها قبیله نبوده بلكه زبان فرهو  قومد شد. فارسی زبان یک خواه شده و فارسیوحدت زبان 

تنوع  خی ویدامت تاریی زبانی به این قوت و قرتوت و مالیخولیااقلم فله و نژاد است كه با تالش چند مرزیقوم و قب

مختلف، خود شان راه خود  یزبانها ید واژه هاینكه بگذاریمی و نژادی را نمیتوان تجزیه تقسیم و نابود نمود؟ دوم اقو

له( كردن واژه ها و زبان ها در ید. اما )تیتواند راه آنها را سد نماینم یكس هیچند و یگر بگشاید یرا در دل زبانها

كنم كه زبان پشتو یست. تصور مین وقتاع یجز ض یزیچ یتنبگرمان و سر یگر از راه زور و فد یدرون زبانها

ق ح یچ كسید. در افغانستان هیود نمایگر نفد یستۀ زبانهای است و هنوز دور است كه بر هادیز یازمند كار هاین

 یكه كس ید، همانطوریران و تاجكستان منع نمایمستعمل در ا یزبان را از استخدام واژه ها یك فارسیندارد كه 
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 ا بقول خودی كل ستور( و امثال آنرا در شهر جالل آباد كه مردم از پشاور ویدی)جنرل ستور( و )م یتواند لوحه هاینم

 .ن مشكل وجود نداشته استیا یچگاهیا هیگر دنید ید. در زبانهاین نمایغات آورده اند، پائغیر( سوآنها از )عالقه 

ودند: ل کرده بچنین نق« د و ناباب در زباِن دریوروِد لغاِت بی َمور» عنوانجناب سیستانی از مقالۀ مبسوط بنده زیر 

 قوملط ایشان "افرادی از قوم پشتون و به زعِم غژدهم به بعد، قرن همین اند و ماتم می کنند، که از اینان غ»... 

ها از ظهور اسالم ه تنپشتون" بر افغانستان حکمروائی کرده اند، اما باکی ندارند و ُچرت شان خراب نمی شود، ک

ن، تیمور و اَحفادش و تیموریان هند، بیشتر از زنوی و سلجوقی(، مغوالبدینسو، اعراب، خاندانهای ترک نژاد )غ

انداخته،  لمقصداً از را ق« تنها»نویسندۀ تقلب پیشه در نقل قول باال، کلمۀ « مین حکم چالنده اند.بر این سرز قرنشت ه

با اسالم  گوناگون را یمجرد )چالندن( حكم نژاد ها ین متخصص ثالثیلسوف زبان و ان فییا»تا بعد بیاید و بگوید که 

وع نقدر، که موضببینید خوانندۀ گرا «یخ قرار داده اند.ن تاریند كه چرا ظهور اسالم را مبدأ ایگو یدهند و نم یربط م

در در ص« تنها»را مثال داده ام. کلمۀ قط یک برهۀ تاریخ ما گانه درین مرز و بوم بوده و من فقط بر سر تسلط بیف

از سلطۀ بیگانه بر کشور ما در ادوار مختلفۀ تاریخ منکر نیست. میتوانستم سلطۀ اجانب را  قلمجمله میرساند، که این 

مایش بگذارم، ولی من مقـطع و برهه ای را برگزیدم، که از آن سال بدین سو هم به ن هزاردر کشور خود، از پنج 

ص می سازد و با مغالطه می ی اینکه این نیمچه مال مرا به کفر بگیرد، "نقل قول" را ناقیم. برابیش آگاه همۀ ما کم و

از « اهمالی گمر»نیت سوئی نسبت به دین مبارک اسالم دارد. این  قلمآمیزد، تا به بی خبران بفهماند، که گویا این 

 .یر کسی را صادر نمایدخرده ای میپالد، تا حکم تکف ناحقتکتیک همیشگی "مالیان نامالی" ما کار میگیرد. حق و 

نویسندۀ بی خبر از تاریخ نمیداند، که ظهور اسالم شاخص برجسته ای در تاریخ ممالک اسالمی شمرده میشود. دلیلش 

صفحۀ جدید و رونق تازه ای در تمام شؤون زندگانی این ممالک  مقدسهم کامالً واضح است، چون با آمدن این آئین 

مغالطه گر و »از همین رو ویرا  سطۀ محض است.طه کرده، سفرونما گردید. کاری را که نویسنده از طریق مغال

 .خواندم« سطه گسترسف

من مى پرسم كه كدام «مولبندی میکند:فورۀ بنده، جواب خود را اینطور گفتنویسنده بعد از وارد کردن مغالطه در 

جناب « ی بوده است؟ده ایكار پسند گرید یو ترک و مغول بر نژادها عرب ینژادها یه است كه زمامدارگفت یكس

دانیم که افغانان دیم و میا انتخاب کرده است، ورنه همه شاهبرای توجیه ادعای خود، چنین جواب گویا "عادالنه" ای ر

دانشمند افغان نه خوانده و  هیچجائی و از زبان  هیچاموشانه گذشته اند. من در ۀ نامبرده، خقرنشت از کنار تسلط ه

اب و رباشد. بلی بعض هموطنانم، سلطۀ اعه گرفتراب و ترکان را بر ملک ما بباد انتقاد اع نه شنیده ام، که سلطۀ

 ی به دوران حاکمیتوقتولی تخار بر زبان میرانند، تیمور را با زرق و برق و حتی اف خاندانهای ترک نژاد و احفاد

 .چه ناسزاست، نثارشان میکنندهرپشتونان میرسند، اخم بر جبین می آرند و 

 اگر احمد شاه باباِی ابدالی از یکی از اقوام»ه ام گفتنویسنده پراگراف دیگری از مقاله ام را بیرون می کشد، جائی که 

این  هم ستان و یا تاجیکستان می بود، بازهزارتان یا برمی خاست و نام کشور ما مثالً ترکس مقدسدیگر این وطن 

اول : »و نتیجه میگیرد« جواِب منست.« نمگمان نک»؟  وجود میداشت ؟یل و قال و واویالغال مغال )قال مقال( و ق

ت و عدالشد بحكم حق و ینكه اگر آن كار هم مین وطن را )افغانستان( نگذاشته است و دوم اینام ا ینكه احمدشاه ابدالیا

سطه گوئی چنگ میزند. از کجای جملۀ من استنباط می شود، که توجه کنید که نویسنده باز بر سف «منطق محكوم بود.
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داشت، در تسلط  قراردر زمانی که این سرزمین در حال تجزیه  مد شاه بابای کبیر گذاشته است؟نام وطن ما را اح

د فقط در شرق و جنوب سرزمین ما، ق ای استقالل خواهیهمسایگان بود و زیر پایشان لگدمال میشد، جنبش ه

 نگر این خطه، تسلط اجانب را پذیرفته بودند و تشکیل کشور مستقل در ذهدی اقوامخت. یعنی در حالی که تمام فرابرا

تا ، هزاران قربانی دادندندند و فشالم استقالل را بلند کردند. چند صد سال جان هیچ قوم دیگر نمیگشت، پشتونان ع

ین صواب بود، که این کشور نوبنیاد و جدید التشکیل "افغانستان" نامیده شد. شاهد استقالل را در آغوش کشیدند. پس ع

نی میکرد و بعد کشور به نام نامی آن قوم یاد میگردید، این هم فشااز قوم پشتون، این همه جان غیراگر قوم دیگری 

ه اند، و چه بیهوده و گرفتیام جمله ایست، که آغازاده ها بر آن فی عـین صواب میبود. و همین نکتۀ آخرین نص و پ

 .ه اندگرفتبیجا فی 

نمیدانم که اینان چرا در پشت همین یک گپ چنگو  استند، که نام یک قوم بر این کشور گذاشته شده ؟؟؟ اینان با وجدان 

 د!قرار میدهنضاوت یش مملکت ما را مورد ققرن پمغز اروپا و امریکا، رویداد های تاریخی چند  یکم، از بیست و قرن

ن و خالصه نورخ داده، باید خط بطالن بکشیم؛ فلسفه و علوم و فباشد، بر اکثر آنچه در گذشته  قراراگر معیار بدین 

لوم مدرن و از نظر دانش و بشر را نفی کنیم. چون از نگاه ع ی گذشتۀعملنی و همه اندوخته ها و دست آوردهای ذه

د ر»ص جلوه میکند. من ضمن مقالۀ وزی، بسا کارنامه های تاریخ، ناقامر (High Tech) و های تکتکنالوجی 

نوشتم، که قارۀ امریکا را به نام یک سیاح ایتالیائی موسوم به "امریگو وسپوچی" « ادعاهای ُسست بنیاد یک داکتر

ه، د علم نکردو جنوبی برنخاسته و قالی و وسطی یک از باشندگان و سکنۀ امریکای شم هیچمسمی ساختند. امروز 

ً دهدکه نام قاره و بر اعـظم خود را تغییر ب  یعنی American . اتباع اضالع متحده یا اتازونی خود را مشخصا

هزار ملیون باشندۀ قارۀ امریکا یک نفر پیدا نشد که تخار و مباهات هم می خوانند. از "امریکائی" میخوانند و با چه اف

ن؛ بر اعظم ما را به نام یک ایتالیائی و یک فـرد بیگانه ازین قاره، مسمی ساخته اند، ما آنرا قـبول باباجا: »بگوید

یون مل هزاردر بین تمام این « نداریم و نام قارۀ خود را به مقـتضای جهان امروزی و عـصر جدید ، تغییر میدهـیم.

درایتی در سطح و حد "متفکران و ل و نمی شود، که عقتیوری پرداز پیدا  ر دانشمند وانسان قارۀ امریکا مگر یک نف

م افغانستان "قومی" اگر نا دهد ؟؟لسف مآب "افغانستانی پسند" داشته باشد، تا بیاید و نام قارۀ خود را تغییر بفان" تفیلسوف

 ومقن هم و آ قومری ما به حساب یک اگر نام وطن بیست و پنج ملیون نفاست، نام بر اعـظم امریکا "شخصی" است. 

رد و آن هم بیگانه یک هزار ملیون نفری امریکا به حساب یک فاصیل خود همین سرزمین نادرست است، نام قارۀ 

دالتخواهان" گریبان دریده، فقط یک نکته ین آغازادگان نازپرورده و این "عملیارد بار نادرست است. دیده میشود که ا

منطقی ایشان را قانع ساخته نمیتواند، چون منطق  هیچو "افغانستان" را. ه اند؛ همانا نفی کلمات "افغان" گرفترا یاد 

ۀ فتگایشان را دیگران دیکته میکنند. ایشان اجازه ندارند که خود منطقی فکر کنند. اینان اصالً اجازه ندارند، که بر 

 : خیرخواهان هموطن خود و به خیر و صالح و فالح هموطنان و وحدت ملی ما، بیندیشند، بلکه

 ."بگو، میگویند گفتآنچه استاد ازل "

 ی اندکعربل در صرف عربی و یا الاقانگشت گذاری بر اصطالح "ثالثی مجرد" میرساند، که نویسنده در زبان 

 بسیار معدود نویسندگان ما بر زبان عربی دان، که باید باشد!!دسترس دارد. حدس زده میتوانم که این نویسندۀ افغان 

یل لی پسندان" مد نظر بگیریم، این رقم به یکی دو نفر تقی دانان را در حلقۀ "افغانستانعربی وقتی تسلط دارند، و عرب
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مییابد. ترکیب )متخصص ثالثی مجرد "چالندن"( میرساند، که نویسنده از لغت "چالندن" خوشش نمی آید و من میدانم 

ده، آن گردیلب، از زبان پشتو وارد دری ینکه این لغت به گمان اغ. برای اکه این لغت چرا نویسنده را مویدماغ ساخته

"لغت  یچهرمان". ازین نکته و بسا نکات دیگر این "دشنام نامه" میتوانیم نتیجه بگیریم، که نویسنده هم بدون "صدور ف

"خود  ۀ جنابعالیگفترمان" و "تیله" داخل دری گردیده و یا به نمی پذیرد، کما اینکه با "صدور فپشتو" را در "دری" 

 ."راه خود را در زبان دری باز کرده باشد

ضمن مقاالت خود، به تشریح لغات و حل دشواریهای دستوری  قلمنمیدانم چرا به دماغ آغازادگان بد میخورد، که این 

م خود، با این کار خدمتی به پردازد؟ من به زع می« راستا»هموطنانم درین مسیر و به اصطالح نارسای ایرانیان 

د؛ کسی رمائیرا بهتر انجام داده میتوانید، بفدری زبانان میکنم ـ خواه هموطنانم باشند و خواه نباشند. اگر شما این کار 

ه!!! نی؛ شما رنج میبرید و درد میکشید، که دیگران کاری را میکنند، که از شما ساخته نیست. شما گرفتدم تانرا ن

ی مجرد ، متخصص ثالثسوف زبانفـیل»د و از چنین کار ها رشک میبرید.!!! شما با بکار بردن ترکیبات واقعاً حسودی

در مورد  قلمه اید. شما خوب می دانید، که این گرفتدیگری را نشانه  هدف، در واقع قلمبرای این « و نابغۀ زبان

 رهزده و بسیار نوشته و  قلمایران، زیاد اصطالح "افغانستانى" و اصطالحات بی مزه، بی نمک و نامأنوس فارسی 

وانید، لم زبان رد کرده نمیترا با استدالل منطقی و از طریق عه ها گفته. شما چون این گفته، با دلیل و برهان گفتآنچه 

 قیرتحن و یاد میکنید و نیز به استهزاء، توهدار کار میگیرید و کاههای بیدانه را بز شعارگونه های کلیشه ئی و بی مقا

  !!!دست میبرید. اما خوب بدانید، که هر گل که میزنی به سر خویش میزنی قلماین 

اگر کسی کلمات پشتو را در فارسی دری ما بیگانه می “ ند: ینما یه مینابغۀ زبان توص: »نویسنده به تعقیب مینگارد

ی و موجود زبان دری هیچ اثری ینآلود خود اوست و بر واقعیت های عپندارد، مربوط به دید تنگ نظرانه و تعصب 

ه سین دسی( است و ایم كه )فارسیک زبان داری( بلكه ی، فارس ی، در یم )تاجكینكه ما سه زبان نداریاول ا”. ندارد

شده و خواهد شد.  ینداده و خاک به دهن همه بد خواهان وحدت زبان فارس یحاصل هیچدشمنان آنست و تا هنوز 

ش اد است كه با تاله و نژقبیلو میرات مشترک صدها قوم و  فرهنگفارسی زبان یک قوم و قبیله نبوده بلكه زبان 

 خی و تنوع قومی و نژادی را نمیتوان تجزیه تقسیمیی زبانی به این قوت و قدامت تاریرتوت و مالیخولیاچند مرزاقلم ف

 «و نابود نمود؟

عیت های لب واققتم، که ضمن مقالۀ "فبه نام "داکتر پرویز کابلی" می اخصی شرا میبینم، بیاد  وقتی این پراگراف

ین شیوه طرح کرده بود. من هم در مقالۀ "ورود لغات بی ریخی و هویت ملی در افغانستان" عین موضوع را به عتا

تر" و مقاالت دیگرم که در آرشیف ت بنیاد یک داکسسری" و نیز در مقالۀ "رد ادعاهای مورد و ناباب در زبان د

"افغان ـ جرمن ـ آنالین" موجودند، در مورد زبان دری و فارسی دری به تفـصیل گپ زده ام و الزم نمیدانم، آن همه 

تفـصیالت را بار دیگر بر زبان رانم. نویسندۀ اصلی مقاله را به نمایندگی از نویسندۀ دروغـین و کذائی آن، به خواندن 

  .دعوت میکنمآن مقاالت 

بی  ه ئیبگویم، که این سخنان نویسندۀ "چادری پوش" باز هم از همان نکات بی سر و پا و کلیش اما گزیری ندارم مگر اینکه

دۀ زبانشناسی جور نمی آید. نویسنده بی آنکه کوچکترین آگاهی از علم زبان داشته باشد، شعاری چند معنائیست، که با هیچ قاع

 .نیده، با احساسات و اشتهای کاذب خود درآمیخته و برخ ما میکشدرا که از جای جای ش
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قلمرو خود، خصوصاً و بدرجۀ اول در بخش لغات خود، سیر متفاوت پیدا میکند ـ البته  هر زبان در نقاط مختلف و متفاوتِ 

ین گذشت روزگار، از عسبب است که با دستگاههای گرامری و صوتی آن هم به مرور هزاران سال تحول میپذیرد. از همین 

را در « هـند و اروپائی»بطور مثال زبان های  زبان، در محیط های مختلف و متفاوت، زبانهای متفاوتی بوجود می آیند. اگر

زبان  ده اند. یعنی از یکنظز بگیریم، دیده میشود که تمام این زبانها که اکثر زبانهای اروپا و آسیا شامل آنند در ابتدا یکی بو

شان در  ور، زبانهای بی شمار و مختلفی بوجود آمده است و امروز تفاوت میان"هند و اروپائی" به مرور قرون و دهمادر 

هد ی از محدیست، که اشخاص ناوارد در زبانشناسی، فکر میکنند که اینها اصالً وجه مشترکی باهم ندارند. زبان دری هم وقت

وار از جمله فارس را فـتح کرد، در هر محیط جداگانه، نشو و نمای دیگری را ت و ممالک همجخود )افغانستان قدیم( بیرون رف

لقات فرهنگی دیگر در منطقه وجود نمیداشت، تفاوت میان فارسی دمای معظم ما مشترک نمی بود، و عاختیار کرد و اگر آثار قـ

 .ایران و دری افغاستان، ابعاد به مراتب گسترده تری را بخود میگرفت

بان ل سلیم باور کرده نمیتواند، که زسیر اجتماع، تحول می پذیرد. عق انیم، زبان بحیث یک پدیدۀ اجتماعی، مطابق بهچنانکه مید

ین تحول گردد. متحول ترین قـسمت هر زبان، همانا جهاز ن و ایران و تاجیکستان، دستخوش عدری در جوامع متفاوِت افغانستا

 هاصطالحات دری افغانستان برای ایرانیان و مردم تاجیکستان، نامأنوس اند. و بلغوی و گنجینۀ لغات آنست. از همین خاطر 

و مأنوس میاشند. ناهم آهـنگی و عدم همکاری مؤسسات عین شکل اصطالحات دری ایران و تاجیکستان فقط برای خودشان مفهوم 

در بین این سه کشور دری زبان مساعی  میق تر میسازد. اگررا ع افتراقور در زمینۀ وضع لغات جدید، این لمی این سه کشع

د شد. متأسفانه کشور ایران می خواهمشترک در زمینه صورت میگرفت، به تحقـیق که این چاکها تا این حد فراخ نمی بود و نمی 

ن مدو  «قاموس ها و فرهنگ های توصیفی»لش برقصند. بروید و اند و آرزو دارد که دیگران به دهدرین مسیر مستقالنه بدرنگ

را که فارسی تهران باشد ـ میخواهـند، سرمشق تمام قلمرو « فارسی معیاری ایران»در ایران را بخوانید، تا بدانید که ایرانیان 

اده همان کنند که ایرانیان ارند. ایرانیان فکر میکنند، که همه کارۀ زبان فارسی، ایشانند و دیگران باید بده زبان فارسی قرار

ی از آالت و وسایل وصول به این هدف، ُعـمالی اند که روز تا روز به نفع ایرانیان تبلیغ و موعظه میکنند. رمایند. البته یکمیف

شان، همکاران و دستیاران ایپوشانیده و « انجنیر همایون صدیقی ـ از کابل»آقای داکتر پرویز کابلی و کسی که خود را در نقاب 

رورش، نشو و نمو، ترویج و انتقال فرهنگ است، ایرانیان با در دسترس قرار چون زبان وسیلۀ پ رۀ همین ُعمال اند. از زم

دادن و پراگندن آثار مطبوع خود، در واقع فرهنگ خود را نیز به خورد ما مردم میدهـند و آنانی که درین مسیر همدست ایران 

 هش، که موضوع به آن سادگیی نیست، کند. می بینید آقای نقاب پوفارس را در ملک ما رواج میده میشوند، در واقع فرهنگ

  !!!!قـل کودکانۀ شما می پنداردمغز کوچِک گـنجشکی و ع

افتراق لهجه های سه گانۀ فارسی دری در سه کشور افغانستان، ایران و آغازادۀ چادری پوش، از اختالف و عجب است که این 

د، ولی باکی ندارد که مقاله اش و بلکه کارنامه و کارروائی تاجیکستان، به هراس می افتد، به لرزه اندر میشود و بخود می پیچ

ش سر تا پا برضد وحدت ملی ماست. کاری را که او و همنظران و همترازان او میکنند، تفرقه افگنی « افغانستانی پسند»گروه 

 ت خود بیندیشد، و به چنینو تخریب وحدت و همبستگی مردم ماست. مگر کسی باشد، که آگاهانه و با وجدان بیدار به مردم و مل

 .کارها دست بزند ؟؟؟ اجتماع این نقـیضین در کلۀ من نمیگنجد

ت و سۀ دشمنان آنساینكه ما سه زبان نداریم )تاجكی، دری، فارسی( بلكه یک زبان داریم كه )فارسی( است و این دسی: »میگوید

زادگان از  ببینید که این آغا« د شد.شده و خواه ارسین همه بدخواهان وحدت زبان فنداده و خاک به ده نوز هیچ حاصلیتا ه

ند، سخن تر که تفارق و تمایز لهجه های سه گانۀ زبان دری درین سه مملکت رنج میبرند و هر آنکه ازین تمایز و تفارق لب ب

ور سی" درین سه کشداران سینه چاک "وحدت زبان دری" یا به گفتۀ ایشان "زبان فارخاک را نثار دهنش میکنند. ولی همین طرف

هم بپاشد، توته توته شود، تا وطنداران ما دیگر "افغان" و وطن ما "افغانستان" خوانده از دری زبان، مایلند که افغانستان عزیز

 !!! نشود؛ که هرگز چنین روز مباد
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کار میبندد، ولی شما از چند صد لغت پشتو که در دری وارد ه زبان پشتو هزاران لغت دری را در خود هضم کرده و روزمره ب

بی  در بی انصاف وال باال میشود. ببینید که شما چقریادتان تا ملکوت اعیا وارد کرده شده، به فغان می افتید و فگردیده و 

د. انستان شده، به یکصد نمی رستر و دیوان افغزبان پشتو وضع گردیده و وارد دف لمی و دیوانیی که درُمدارائید!!! تمام لغات ع

در مقابل این یکصد کلمۀ پشتو که به گفتۀ جناب عالی در زبان دری "تیله" شده، حدوداً پنج برابر آن از طریق طبیعی وارد دری 

ا ب وی از "پشتو" برخاسته ود؟؟؟ برای اینکه این کلمه بزعم قگردیده است. بگویم، که شما از کلمۀ "چالندن" چرا رم خورده ای

و و لغات اصالً با پشتتغییر شکل وارد "دری" گردیده، بدون تیله و تنبه و به صورت کامالً طبیعی. چرا اقرار نمیکنید، که شما 

 باشد، یا بدون "تیله و تنبه"؟؟؟ید، خواه با "تیله" وارد دری گردیده پشتو مخالف

حست که بین خود به مبادله و تبادل لغات و کلمات میپردازند. ها همزیستی داشته اند، واض دو زبانی که از یک مادر زاده و قرن

د بیجای شما ریاند. تقال های مذبوحانه و داد و فاین قانونمندی تا سرحد قوانین طبیعی پابرجاست، و کسی جلو آنرا گرفته نمیتوا

 .هم، جائی را نمیگیرد

د شان راه خود را در دل زبانهای دیگر بگشایند و هیچ كسی دوم اینكه بگذارید واژه های زبانهای مختلف، خو»باز مینویسید : 

رمان و سر تنبگی گر از راه زور و فنمیتواند راه آنها را سد نماید. اما )تیله( كردن واژه ها و زبان ها در درون زبانهای دی

" ها از طریق زور و ستید، که وارد ساختن کلمات و به اصطالح شما "واژهوقتی که مطمئن ه« ست.چیزی جز ضیاع وقت نی

 "تیله" کردن، "ضیاع وقت" است و نتیجه ای نمیدهد، پس شما چرا غم میخورید و خواب را بر خود حرام ساخته اید، وقتی

اگر اطمینان دارید، که این کار شدنی نیست، پس چرا اعصاب خود و دیگران را خراب  کلمات پشتو وارد دری میگردند؟؟؟

  ."ول خود میزنیدنید و به اصطالح ایرانیان "زیر قشما خود گپ تانرا رد می ک چنان مینمایند!!!ور کردند و میکنید، که چط

« د نماید.وگر نفستۀ زبانهای دیاست و هنوز دور است كه بر ه تصور میكنم كه زبان پشتو نیازمند كار های زیادی»مینویسید : 

ق زبانشناسی ُمعاصر، هیچ زبانی از زبان دگر برتر و یا کمتر ر مطلق زبانشناسی است. از نگاه منطۀ شما دیگر کفاین گفت

ین نمائید و حیثیت و جبروتش را به زمین بزنید. اما شما با این کار ه خواسته اید به "زبان پشتو" توهنیست. با این نکته مثلی ک

رید. لطفاً کمی خود را از دانش زبان ب خود، بیدانشی و جهل خودتان را نشان میدهید و ثابت میسازید، که ازین رشته بوئی نمی

آگاه بساز و باز بیا و در مورد زبانها داد سخن بده !!! یا سخن دانسته گو ای مرد بخرد یا خموش !!! هیچ نیازی نیست که خود 

 !!! را با چنین هرزه گوئی ها، ریشخند و خیله خند بسازی

و  رنگ و عربالیا باشد و یا زبان فن ابروجینی ها و بومیان آسترهر زبان احتیاجات گویندگان خود را رفع میکند، خواه زبا

ن دادن زع ، گلو پاره کردن و جامه برتن دریدن شما در واژگونه نشاخود کامل و بسنده است، و جزع و فعجم. هر زبان بذات 

نند ید، اما تیرتان به مارا بده« یرتوت و مالیخولیایقلم ف چند مرزا»م خود خواسته اید حق حقایق، جائی را نمیگیرد!!! شما بزع

بخود شما برمیگردد و سینۀ پرکینۀ تانرا میدرد. به جناب شما و جنابان شما چلنج میدهم، که اگر  Boomerang «بومرنگ»

لم زبانشناسی ثابت ساختید، تمام گپهایم را پس میگیرم و ممنون احسان شما هم ۀ من، یک نکته را خالف عدر هزاران گفت

اً سخنان ، لطفور آنرا ندارید، که خالف آنرا به کرسی بنشانیده ها نیستید و جاغمگر وقتی قادر به رد عالمانۀ این گفت میگردم.

  !!!، بازاری و بی محتوایتان را در جیب خود بیندازید و یا به مرغ و ماهی بگوئیدشعارگونه، عامیانه

زند ولی همینقدر نمیداند كه نام رسمى تاجكستان و ازبكستان و ....بر  این مردک با آنكه هـمیشه از )تاریخ( حرف می: »مینویسد

روپاشی امپراتوری شر همان نام ها باقی ماندند و امروز در دل هر ن بوده كه با فاین جمهوریتها از سوغاتهای روسها و استالی

 «.یكى از این كشور ها مجموعات بزرگى از نژاد های دیگر موج میزنند

ولیست از بخش اول )"افغان"، "افغانی"، تانی در مقالۀ خود آورده اند، نقل قجناب رسانده شود، که آنچه را آقای سیسبه اطالع 

در جریدۀ امید نشر گردید و از آنجا به جرائد دیگر افغانها و انترنت سر کشید.  2004"افغانستانی"( این قلم که در ماه جوالی 

  : در آنجا چنین آمده



  
 

 

 13از 10

بسا کساِن چنین اندیش، بر نام افغانستان است، که منسوب به یک قوم خاص میباشد. هیچ جای شک نیست، که تمسِک دوم »

نامهای تاریخی افغانستان آریانا، ایران و خراسان بمراتب رسا تر، شامل تر و دربرگیرنده تر اند. اینکه نام وطن عزیز ما 

تاریخی را ایجاب میکند و نتوان در خالل یکی دو جمله خالصه اش "افغانستان"، چطور و از کجا نشأت کرده، بحث مفصِل 

باشندۀ  و تبعۀ صراحت میتوانم بگویم، اینست که نام کنونی وطن ما از هیچه کرد، چنانکه جناب رها نموده اند. آنچه را درینجا ب

بسا کشورهای جهان، به حساب ویت می شدند، چون نام چنین می بود، نصف مردم دنیا بی هویت نمی کند. و اگر آن سلب ه

 : یک قوم گذاشته شده است. اگر مثالهائی در زمینه بزنیم

ک ها؛ اوزبیکستان کشور اوزبیک ها؛ ترکمنستان دیار ترکمن ها؛ قزاقـستان مملکت قزاق ها؛ تاجیکستان سرزمین تاجی

ز نژاد جرمن که در زبان عام ما فرنگ ؛ فرانسه کشور فرانک ها )قومی اقرغزستان سرزمین قرغزها؛ ترکیه سرزمین ترک ها

؛ بنگله دیش دیار بنگالی ها ؛ تایلند مملکت تی ها ؛ ُجمهوری سیه )فدراسیون روسیه( کشور روسهایا فرنگی گفته شود( ؛ رو

چک کشور چکها و غیره و غیره. چرب و شیرین تر ازینها "عربستان سعودی" و "اردن هاشمی یا اردنیۀ هاشمیه" )کشور 

 ." در گذشتۀ نچندان دور، همینطور نامیده میشد( است، که تمام کشور به نام یک خاندان، خوانده میشود"اردن

ت تاجیک ندارد؛ در هند و یا بحساب ما هندوستان اما کور هم میداند، که دلده شور است، و اینکه در تاجیکستان نصف مردم قومی

؛ نندزندگی میکزاقـستان چند ملیون روس و آلمانی و غیرهم ی دارند؛ در قندگها( بیشتر از دوصد ملیون مسلمان ز)سرزمین هندو

؛ در کشور ایران )سرزمین آریائیان( چند ملیون عرب )سامی( و ُکردها می سازند )آریائی تباران(بیست ملیون نفوس ترکیه را 

شتاد و هشت جمهوری )متشکل از ه در فدراسیون روسیهجود دارند؛ ترکمن و دیگر وابستگان تورانی و چندین ملیون ترک و

و واحد اداری مختلف( دهها ملیون تاتار و قزاق و چچن و انگوش و آسی )اوسیت( و آوار و غیره، جزِء باشندگان این سرزمین 

صد مردم، ر نه دفراخند؛ در سرزمین ِچک سه ملیون آلمانی زندگی دارند؛ در عربستان سعودی نود و نه اعـشاریه نه نه نه 

 «.از آل سعودند فارغ

را سرغ داریم، که به حساب یک  قط بر سبیل نمونه بود، چون در جهان ممالک بسیار بیشتریآنچه در باال تذکر داده شد، ف

قارۀ "امریکا" را در باال تذکر دادیم، که به نام یک سیاح ایتالیائی نامگذاری  نامگذاری شده اند. « شخص»و حتی یک « ومق»

 "انگوشیا" Tatarstan "تاتارستان" Serbsko "صربستان" Madjarsko "از قبیل "مجارستانشده. ممالک دیگری 

Ingoshitsko " سلوواکیا" Slovensko "منگولیا" Mongolia  و غیره همه مثالهای ممالکیست، که نام قومی دارند. در هیچکدام

مشاد ستانی پسند" شاخ شنمگر گروه "افغا ردی" مملکت خود انتقاد نکرد. سی برنخاست و بر نام "قومی" و "فازین کشور ها، ک

جهان و گل سرسبد بشریت و تاج سر کائنات است، که خود را یکه تاز عالم می داند و آنچه را در کله و مخیلۀ هیچ مؤمن 

 یگنجد، سر زبانها می اندازد؟؟؟مسلمان و هیچ یهود و نصارا و گبر و ترسائی نم

ط "تاجیکستان و اوزبیکستان" را برون آورده میگوید، که نام دهها مملکتی که مثال زده شده، فق قوم ستیز، از جملۀعالیجناب 

این دو مملکت را "استالین و امپراتوری شر" گذاشته و چطور و چنان کرده!!!! مگر در نامگذاری دهها مملکت دیگری که 

ه ایران و ترکیه و فرانس»چرا این "گل آغا" ممالکی از قبیل  داشته ؟؟؟ دست همچنان تک قومیست، ستالین و امپراتوری شرش

 " نامگذاریرا که همچنان بحساب "یک قوم« و سلوواکیا و منگولیا و تایلند و چچنیا و مجارستان و روسیه و جمهوری چک و...

نید، که این کج بحث خاص را عام جلوه میدهد و ردی" دارد، نام نمیرد ؟؟؟ ببیشده اند، مثال نمیزند و از "قارۀ امریکا" که "نام ف

 صغری را بجای کبری میگذارد. 

یهای خود را آماده بسازد. ما با این کاری نداریم، که کدام شخص و یا طه میکشاند، تا زمینۀ سفـسطه باف؛ او بحث را به مغالبلی

ر سر اینست، که ممالک جهان بدون در نظر . بحث بی نمیبردکدام قوم نام کدام کشور را گذاشته، چون این بحث اصالً ره بجائ

جهان با همین "هویت  گرفتن شجرۀ نامگذاری هایشان، به همین نامهای موجود، رسمیت ملی و بین المللی دارند و از طرف تمام
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ه دو ؛ نه اینکسترسی، میسر ارندام و همه پاثر آرای عامۀ مردم و از طریق رفته شده اند. تغییر نام یک کشور بر اسمی" پذیرف

  .ند نام کشوری را تغییر بدهـندانه خراب متعصبی برخیزند و بخواهسه بی سر و پا و چند خ

فارسی زبان یک قوم و قبیله نبوده بلكه زبان فرهنگ و میرات مشترک صدها قوم و قبیله و نژاد است كه با تالش »باز نویسد : 

ابود میتوان تجزیه تقسیم و نین قوت و قدامت تاریخی و تنوع قومی و نژادی را نچند مرزاقلم فرتوت و مالیخولیایی، زبانی به ا

 «.نمود

این "از همه کمترین" خوانده و شنیده بود، که زبان در ذات ....«. فارسی زبان یک قوم و قبیله نیست »رماید که جناب می ف

ضیۀ ره" هم میدانند. اگر فزبان را منسوب به یک "قبیلما بهتران"ی پیدا شده اند، که  خود از مشخصات یک قوم است. اینک "از

نام  صد زبان" داشته باشیم و که متشکل از "دو صد قبیله" است، "دو« قوم پشتون»باید در بین  عالیجنابان را درست بدانیم، 

وامل گوناگون ر اثر عبوده ، که ب همۀ شان هم "پشتو" باشد. دوم اینکه هر زبان در اصل و در ابتداء مربوط به یک قوم خاص

به اقوام دیگر سرایت کرده و زبانشان را مغلوب و مقهور خود ساخته است. زبان دری یا فارسی دری هم در ابتداء منشأ تک 

سی رقومی داشته، که بعد ها در بین اقوام دیگر هم رائج گردیده و زبانهای بومی شان را معدوم گردانیده. اینکه زبان دری یا فا

تداء نیز در اب« انگلیسی»ن زبان اقوام دگر گردیده، قصۀ دیگری دارد و از موضوع بحث کنونی خارج است. جانشیدری چطور 

ر نقاط مختلف جهان، زبان و فرهنگ آنجا را مغلوب کرده و د در اثر سیطرۀ سیاسی انگلیسها بزبان مردم انگلستان بوده، که بع

راب صدر اسالم و مسلمانان اولین، در جهان پهن گردید و هانکشائی های اعی هم بر اثر جخود جایشان را گرفته. زبان عرب

 .زبانهای بومی مناطق مفـتوحه را از میان برداشت و خود بر جای آنها نشست

زبانی را کهن تر از زبانهای دیگر دانستن، بدین معناست، که گویا فقط چند قوم برگزیدۀ خداوند، "زباندار و گویا" بوده اند و  

اقوام دگر همه "بیزبان و گنگ". زبانشناسان، تمام زبانهای عالم را به چند "زبان مادر" تقـسیم کرده اند، که همه کم و بیش در 

عین زمان وجود داشته اند. اینطور نبوده که فقط چند قوم واجد زبان بوده اند و دیگران زبانی نداشته اند. پس استعمال کلمۀ 

لم و دانش زبان، جور نمی پرستان" و "رسیست ها" ست و با ع بان خاص، ساخته و پرداختۀ "قوم"قدمت تاریخی" برای یک ز

« ان پرستزب»و خیلی « قوم پرست»ته ایم که بعض کسان ئی که به راه انداخته شده، دریافآید. البته از خالل نوشته ها و بحث ها

 .اند، که "افغانستانی پسندان" رسیست، در صدر همه قرار دارند

 چیز دیگرى كه این بیسواد باید بداند اینست كه هندوستان از دین هندوئیزم اشتقاق نیافته بلكه از دریاى اندوس: »و باز مینویسد

(INDUS)  پروش  مشتق شده است. بدا بحال ملتى كه روزى افراد بیسوادى از این قماش فرزندان معصوم شانرا آموزش و

 «مین هـندوهاسرز»ه نویسنده باز اول به مغالطه و بعد به سفسطه پناه می برد. "هندوستان" یعنی ببینید خوانندۀ عزیز ک« میدادند!

ل کرده بودند. مردکۀ "افغانستانی پسند" شنیده که علی آباد شهر است، ولی نمی داند که چه را جناب سیستانی از مقالۀ من نق

" برخاسته، مگر مشکل درینست، که او این مفکورۀ علمی شنیدگی شهری!!! مردکه از کسی شنیده که کلمۀ "هـندو" از "سندهـو

ازینرو سخن را به گفتۀ ایرانیان "قاطی" میکند. توجه این  را نمیتواند به دیگران درست و با امانتداری علمی، انتقال بدهد. 

 هاشمیان، استاد سابق زبانشناسیمردک "زبان ناشناس" حراِف تازان  را، به شرح ذیل جلب می کنم : پروفـیسر سید خلیل هللا 

صوت " س " در زبان سنسکریت و زبانهای مولود »چنین گوید : « سندهـو»از کلمۀ « هـندو»پوهـنتون کابل در زمینۀ اشتقاق 

از آن بطور عـموم بقرار قانون اِبدال در زبان های پشتو و فارسی به صوت " هـ " تبدیل میشود، مثالً : سندهـو )دریای سند( 

ر دری و پشتو )هـندو( شده است، بطوریکه " س " به " هـ " تبدیل شده : )هند هـو( ، صوت " هـ " در زبان سنسکریت مانند د

" هـ " فارسی و پشتو نبوده کامالً متفاوت است و آنرا افغان ها و پشتون ها تلفظ نمی توانند. لهذا از کلمۀ )هـندهـو( صوت " هـ 

در کجا بود و درختها در کجا ؟؟؟ کلمۀ  ـندو( تبدیل شده است . ببینید خوانندگان ارجمند، که ده" سنسکریت حذف شده و به )ه

دو" چگونه از کلمۀ سنسکریت ن"ستان". در باال دیدیم که لغت "هندو" و ک ترکیب فارسی و متشکل است از "هندوستان" ی"ه

 Indus و" برخاسته، و نه اینکه "هندو" از"سندهسکریت نیز از همان کلمۀ سن Indus رنگی"سندهو" اشتقاق گردیده. کلمۀ ف
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ه، ه نمیتواند. به مغالطۀ متذکرۀ نویسندتچتر و چنبر مغالطه بدر ساخبرخاسته باشد. متوجه میشوید، که نویسنده خود را از زیر 

« تانیافغان، افغانی، افغانس»ۀ یکبار دگر توجه فرمائید. اشتقاق "هندوستان" از "هندو" و "ستان" را جناب سیستانی از همان مقال

بنده، نقل کرده اند، نه اینکه این نکته سخن خودشان بوده باشد. این نویسندۀ مغالطه گر، بین گفته های آقای سیستانی و نقلهای 

 .قول، فرقی نمیگذارد و ناحق بر جناب سیستانی میتازد

را از استخدام واژه های مستعمل در ایران و تاجكستان منع در افغانستان هیچ كسی حق ندارد كه یك فارسی زبان »باز گوید: 

نماید، همانطوری كه كسی نمیتواند لوحه های )جنرل ستور( و )میدیكل ستور( و امثال آنرا در شهر جالل آباد كه مردم از پشاور 

یچگاهی این مشكل وجود نداشته و یا بقول خود آنها از )عالقۀ غیر( سوغات آورده اند، پائین نماید. در زبانهای دیگر دنیا ه

 «.است

در افغانستان هیچ كسی حق ندارد كه یك فارسی زبان را از استخدام واژه های مستعمل در ایران و تاجكستان »نویسنده در جملۀ 

 رمان میدهد و حکم صادر میکند، که این جائز است و آن ناجائز. د یک مرجع قانونی و قانونگذار، فبه مانن« منع نماید.

  اول اینکه شما چندکۀ ملک  استید که طالب گونه امر و نهی میکنید؟؟؟ 

 دوم با کدام جرأت و صالحیت عـلمی، این کار را میکنید؟؟؟  

 : اگر من استعمال اصطالحات ایرانی را در دری ملک ما ناجائز خوانده ام، بدو دلیل خوانده ام

o  ،بدساخت و نادرست یافـته امیا اینکه چنین اصطالحات را از نظر دستور زبان. 

o  یا که گفته ام : وقتی لغتی و اصطالحی را در دری خود داریم، که کامالً مأنوس و مفهوم )قابل فهم( و

مقبول )قبول شده( است، دیگر چه حاجت که ُمعادل ایرانی آنرا بکار گیریم، که برای ما نه مأنوس است و 

 نه مفهوم و نه مقبول؟؟؟

تان افغانس»؟؟؟ و یا که شنیده اید که ؟ از روی بیخبری؟؟؟ از روی شقاوترمائید؟؟وی، حکم و فرمان صادر میفاما شما از چه ر و

  لمی بدهد؟؟؟خربوزه فروشی میتواند نظر ع و هر« شهر خربوزه است

رمانم، نه کسی ف یر نه من مرجع اِصدار حکم وحتماً متوجه میگردید، که این قلم نه حکم صادر کرده و نه فرمان، که درین مس

خود، نام تاجیکستان و ایران را گرفته اید، اما « رمانحکم و ف»ازت وجود دارد. شما ضمن دیگر و نه چنین مرجعی اصالً اج

تخار پخش، یران است، که شما و امثال شما افهر کسی میداند که مقصد اصلی شما همانا کلمات و اصطالحات مروج فارسی ا

یار ابتدائی حلۀ بسعهده گرفته اید. مطبوعات و نشر آثار مکتوب در تاجیکستان، در مره اندیشانۀ آنرا ب تبلیغ و ترویج ناعاقـبت

قابل وقع و توجه، آثار ایران است که سیل آسا وارد  یچاره چه ماند، که به ما رسد؟؟؟است. از تاجیکستان بو در حال چارغوک 

 ستم، که چنین آثار در دسترس ما و همه فارسی زبانان قرارخیلی خشنود هم هاض نیستم و بلکه ملک ما میشود. من اما قطعاً نار

ته، سپاسگزاری و مدیونیتم را از ایرانیان دانشمند و سختکوش، ابراز مینمایم. مدیونیت ازینرو تر رف دمی فرامیگیرد. من حتی ق

. این استفادۀ بیدریغ ما از آثار مطبوع ایران مگر که ما از خوان رنگینی که ایرانیان هموار کرده اند، بیدریغ استفاده میکنیم

وض کلمات و اصطالحات ندارد، که ما اصطالحات نامطبوع و بی نمک فارسی ایران را هم اقتباس کنیم؛ آن هم در ع معنای آنرا

ات در زبان َسَرگی و دیرپائی لغات و اصطالح»زیبا، سره و مأنوس و مفهومی که در دری خود داریم. من در مقالۀ مبسوط 

د ثقه پیش کلمات دری خود را با دلیل و شواهبحث مفـصلی در زمینه کرده و ُرجحان و سره بودن اصطالحات و « عامیانۀ دری

 در سایت "افغان جرمن آنالین"ندۀ دیگری را به خواندن آن مقاله عالقه مند و خواه دیده کشیده ام. نویسندۀ نقاب پوش و هر

  .وت میکنمدع

 ".بعدی گوئید: "در زبانهای دیگر دنیا هیچگاهی این مشكل وجود نداشته است و در جملۀ
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از کدام دنیا سخن میگوئید؟؟؟ از دنیای کوچک معلوماتتان، از دنیائی که به ناحق پیش خود مجسم ساخته اید و یا از دنیای 

 ن هستید، که فرانسویانمیگذرد؟؟؟ مگر شما مطمئن و متیق شما و امثال شما چه خبر دارید، که در دنیای زبانها چه بیخبری؟؟؟ 

اصطالحات مردم کیوبک )ایالت فرانسوی زبان کانادا( را استعمال میکنند؟؟؟ مگر میدانید، که مردم جرمنی اصطالحات آلمانی 

ان را گلیسی انگلستکار میبرند؟؟؟ مگر دقـیقاً خبر دارید، که امریکائیان اصطالحات خاص انه مخصوص اتریش و سویس را ب

مگر مطمئناً میدانید، که مردم مصر اصطالحات عربی مخصوص عربستان و سوریه و لبنان  بکار میگیرند و یا برعکس ؟؟؟ 

و عـراق و تیونس و الجزایر و لیبیا و غیرهم را استعمال مینمایند، یا برعکس؟؟؟ وقتی از "لغات خاص و مخصوص" و 

اص و مخصوص" یک شهر و یک کشور و یک منطقه سخن میگوئیم، بدین معناست، که "اصطالحات" و حتی "اصطالحات خ

و مخصوص" اصالً  همین لغات، خاص و مخصوص همان شهر و کشور و منطقه است. در غیر آن استعمام صفـت "خاص

 معنائی ندارد؟؟؟

از چیزی اندکترین معلوماتی داشته باشید،  می بینید نقاب پوش عزیز، که شما آب را نادیده موزه را از پا میکشید. بدون اینکه

زند، بلکه بیخبران معصوم و بی گناه را هم ه این کار نه تنها شما را گول میاما بدانید ک باره اش حکم ثقه صادر میکنید !!!در 

 یه می کنید، یا نمبه بیراهه میکشاند. شما گویا معصومان را "با دل صاف" شان به ویرانه میبرید. آیا شما این کار را آگاهان

  های دیگری درکار است و ما از آن آگاه نیستیم؟دانید که چه میکنید و یا که شق

 لمی ویک با دلیل و برهان عتمام سخنان این نویسندۀ حٌراف، پوچگوی و چتی زبان، را میتوان یک یک برون آورد و بر هر

عضاً له و برا برگزیده و جمله به جماین مقالۀ دراز بی نماز پراگراف قط یک مگر بگونۀ نمونه فمنطقی، خط بطالن کشید. من 

ر کردم، تا دود از دماغ نویسنده براید و دگر چنین لگام گسیخته، ناعاقـبت اندیشانه و بی بند و بار، بر نکته به نکته، ضرب صف

 .کس نتازد

مزین میگردانم و آنرا بدرقۀ راه نویسندۀ مجعول رایضم را با مصراع دعائیه ای که فی البدیهه بر نوک قلمم جاری گشت، پایان ع

 .یار بوسه میزندفرد هموطنم میسازم، که غافل از غم یار، بر آستان اغ و هر

  

 ! خدایا؛ ز عمرش بگیر و به عقلش فزای
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