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  »! يا دشمن گرمی،گرمی کا دشمن«

  
  

  ازبرخورد خشونت آميزفرهنگ ها بايد جلوگيری شود
  

فيلسوف همروزگارکانادايی ونويسنده * چارلس تيلر
اخيرا " نوگرايی بيماری يا دلزده گی از"اثرمعروف 
  :گفت) سی بی سی(يون با تلويز* درمصاحبه ی

فرهنگها يک  برخورد خشونت آميزامروزی تمدن و"... 
آن   ايست پيش از پروژه نيست، بل يکواقعيت تاريخی

 .که فاجعه بارآورد، بايد باتمام قوا جلو آن گرفته شود
يکی از راه های معقول جلوگيری برخورد خشونت 

اين  وپيوند ميان پيروان طآميزفرهنگها، ساختن پل ارتبا
  ". فرهنگها ست

ازاينرو ما در افغانستان بايد ميان پيروان فرهنگهای 
ما . مختلف کشورما نيروهای سالم و معتدل را دريابيم

نبايد دنبال تحريکات پروژه سازان برخورد فرهنگها 
برويم و خود را درگيرماجراهای کنيم که دراصل نه 
ه واقعيت تاريخی دارند، نه پايه های اجتماعی، وگرن

  . رفتن زيربار تحريکات پروژه سازان برخورد فرهنگها پيآمدهای خونين و فاجعه باری بهمرا خواهد داشت
جنگ (بنا آنچه امروز در جدال برسرکاربرد واژه های پشتو و دری در افغانستان ميگذرد، يک پروژه ی برخورد 

 ی غنی تمدن است که ما اخالقًا روی اصل مردم يک سرزمين کهن سال با پيشينه) پشتو و دری(فرهنگهای ) اندازی
آنهم دولت هايی (های ژورناليستيکی و روشنفکری حق نداريم بخاطريک حرف هوايی و سودايی کدام مقام دولتی 

به واکنشهای افراطی دست بزنيم ) زودگذرامروزی که اوليای امور آن بيشترمصلحتی و انتصابی اند تا مسلکی و انتخابی
  .  فرهنگ و زبان ديگررا بنام بی فرهنگان و قبيله گرايان شرق و غرب و جنوب توهين کنيمو هموطنان پير و

ما ريشه ها و پيوندهای بس ژرفترو قويترا زآن داريم که پروژه سازان برخورد فرهنگها بتوانند به فرهنگهای مان 
تحان ناکرده پشت پشک بدويم چون کسی بينی خود را ام"صدمه وارد کنند، مگرآنچنان که گفته اند، احساساتی شويم  و 

  ". بما گفته که بينی ات را پشک برد
از اينرو برپايه شواهد تاريخی بايست برپروژه سازان برخورد فرهنگها در افغانستان خنديد، چه زبان سريعتراز هرپديده 

. نه جلو پيشرفت آنرا بگيريمما نميتوانيم با اقدامات عجوال. ی ديگر اجتماعی و فرهنگی رشد ميکند و به کمال ميرسد
بدينسو با ديدن همه رنگهای حوادث و ترکتازيهای روزگار نه ) کم وبيش( فارسی از دوهزارسال –آنچنان که زبان دری 

تنها اين که جان بسالمت برده بل بيش از پيش قوام يافته و به پختگی رسيده و دامنه ی تاثيرآن گسترش يافته و چنين 
از ) پشتو و دری(همين سان سرنوشتی داشته زبان و فرهنگ پشتو در کشورمان که هردو زبانهای . هخواهد بود درآيند

  .  افتخارات و ميراثهای مشترک فرهنگی سرزمين ما افغانستان شمرده ميشوند
رشدن زبانهای بيگانه مثل کار و اما آنچه براستی اسباب نگرانی مرافراهم ساخته، اينست که بايد جلو پيشرفت و فراگي

برد واژه های زبانهای اردو، هندی، انگليسی و روسی گرفته شود، که امروز بدون هيچ دليل در سراسر افغانستان بويژه 
درحالی که معادل معقول و . بکاربرده ميشوند) روی تخته های اعالناتی و سرعنوانهای خدمات اجتماعی و تجاری(

  .داريم) پشتو ودری( زبانهای ملی مان مقبول آنها را در هردو
يک ) دانشگاه، دانشکده، پوهنتون وپوهنزی(ازاينرو برای من جای تعجب نيست که جدال امروز بر سرکاربرد يا نبرد 

است تا باشد درغبار اين جدال درافغانستان، زبانها و ) پشتو و دری(پروژه ی خرابکارانه عمدی برخورد فرهنگهای 
يک مثال آنرا من درعکسی از يک . ه بداليل مشخص اقتصادی و سياسی بيشتر از پيش گسترش يابندفرهنگهای بيگان

  . خيابان کندز ديدم که بشما خواننده گان عزيزهم پيشکش ميشود
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در شرح اين عکس به برداشت من اول انتخاب نوع خط، يک خط نامروج  و نازيبايست که تازه اين روزها در 
فغانستان رواج يافته که کاربرد اين نوع خط بيشتر ويژه گی خوشنويسی زبانهای اردو وهندی ا) بازاری(خوشنويسی 

دوم کاربرد اعراب در واژه هاست، آنهم بشکل نادرست آن مثال درعکسی که می بينيد . برسم الخط عربی است
بکاربرده " آب ميوه "انگريزی رابجای" Juiceجوس. "را با دادن پيش نوشته اند" زردآوی خشک"کشته يا ) کاف(

  .فارسی" دشمن گرمی"است بجای " گرمی کا دشمن"اند و بدتر ازهمه کاربرد جمله اعالناتی اردو ياهندی 
  ).آب ميوه ی کشته، دشمن گرمی(درنتيجه معادل کامل فارسی متن نوشتاری آن عکس چنين خالصه ميشد 

  .اکنون داوری بدست خود شماست.  شدبود که خدمت تان عرض" مشت نمونه خروار"اين يک مثال کوچک 
  
  

  پايان
  

*************  
  
  
  

 McGill مک گيل" فيلسوف همروزگار وپروفيسور برحال دانشگاه Charles Taylorچارلس تيلر *
University  " بيماری يا دلزده گی  ازنوگرايی ."مونترآل کانادا، نويسنده صدهااثرفلسفی واجتماعی ازجملهThe 

Malaise Of Modernity  "که ازچهل سابدينسو درسراسرجهان معروف است 
 


