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 44/44/3412                   دوست محمد
 

 ! بلی توضیح، نه؛ ،مشاجره

 
 !نــاليـآن جرمن افغان محترم خوانندگان و  «نوری» استاد ،«کبیر قیس» صاحب انجنیر به احترام و  سالم  تقديم با
 

 استاد محترم دانشمند نوشتۀ به پاسخ در شعری شاهد چند ذکر از من هدف که دارم بیان صراحت با خواهم می
 های نوشته از و دارم عمیق احترام ايشان به من نیست، رويارويی و مشاجره وجه هیچ به ناخواسته خدای نوری،
 ايشان به ارادت و احترام عرض و  دارم تماس ايمیل طريق از ايشان با  آن بر عالوه برم، می فیض شان سودمند

 .نمايم می
 به ايشان، برای ارادت عرض با و آغاز صاحب نوری به احترام و سالم با را خويش توضیحی نظر آن رو همین از

 .ام برده پايان
 اند، نموده مکتب ابتدايی دوران دری قرائت حکايت به اشاره شان، مفصل نوشته مقدمۀ در کبیر قیس صاحب انجنیر
 حافظه به آنرا جوان نسل و کنند«   کیف»  اند خوانده را حکايت آن که من از قبل نسل و من نسل اينکه برای

 :رسانم می خوانندگان مطالعه به است، شده درج مصرع چهار در که را حکايت آن بسپارد،
 

 دــدنـدزدي ریــــخ دزد، رــفــن دو
 یدندـجنگ مـــه اـــب مـــیـسـقـت رــس
 خورد و زد گرم دـبودن چو دو آن

 برد و  زد را شان رــخ سوم دزد
 

 .باشم نوشته صحیح آنرا که کند خدا نگاشتم، قبل دهه چند  «بعید حافظۀ» از را بیتی دو اين من
 دزدی نسبت اينکه برای کبیر قیس صاحب انجنیر رو همین از خواند، نمی حکايت اين با نوری استاد و من حال اما
 و« ...بودند آورده بدست نوعی به که متاعی تقسیم بارۀ در شخص دو... » :  است نگاشته باشد؛ نکرده ما به را

 نفر برای شايد. کنند حفظ را مخاطب به احترام نوعی به اند خواسته که است شان بزرگواری و  ادب کمال اين
 کیست؟ آن که است مشخص که باشد صحیح سومی

 و سانحه يک در که است شبانی دو حال مثل بیاورم؛ تخیل و تمثیل يک در اگر را نوری استاد و من حال اما
 و گرمی و تجربه با شبان مثابه به نوری استاد و باشند رفته همسايگان های چراگاه به شان گوسفندان عظیم مصیبت
 بودن، راستکار پهلوی در دو هر اما کوچکترم؛ ايشان از سال دوازده ده، که شبانی همان من و ديده روزگار سردی
 همسايگان، مراتع از ما گوسفندان میان در ناخواسته خدا که خواهیم نمی و داريم عالقه خويش گوسفندان به سخت

 بی اثر به که است بوده شاهد خود که نوری استاد خصوصا شوند، ما رمه داخل ؛ نیست ما مربوط که گوسفندانی
 آن بیم و است کرده رخنه ما گوسفندان میان در بیمار و بدقواره گوسفند چند تجربه، بی شبانان از شماری توجهی

 و صداقت و دلسوزی همین  روی از کند؛ خراب آنرا نسل و بسازد قواره بد و مريض مارا گوسفندان که رود می
 ما های چراگاه به همسايگان مراتع از که داشتند گمان قواره، بد گوسفند چند با برخوردن مجرد به ايشان ايمانداری،

  .گردند «مرز رد» تا کردند امر و اند آمده
 

 مال باالی و شود تلف بیگانه حق خواهمنمی و دارم عالقه خويش، مشترک رمۀ گوسفندان به ايشان مثل نیز من
 است، شده ما رمه داخل همسايه گوسفندان که شنیدم باتجربه شبان آن از کهزمانی اما ام، ندوخته چشم نیز بیگانه
 گذاشت، می صحه نوری استاد هایحرف بر ظاهرًا که ديدم راشان های قواره و زدم سر آنان به خودم براينکه عالوه

 شبان نزد به بلی. شناسند می همه را شبانان اين کردم؛ مراجعه ترپیر شبان چند به داشتم، فرصت کمی چون من
 ابو و پرسیدم سنايی آدم پسر مجدود المجدابو غزنوی شبان از و رفتم ولد الدين بهاء پسر محمد الدين جالل بلخی
 از و رفتم او نزد به است، شده پذير سکونت بدخشان در  بدينسو، مدتها از که قباديانی خسرو پسر ناصر الدين معین
 و گشايش» کتاب خسرو ناصر و ستشما و ما خود از گوسفند سه اين که گفتند سههر پرسیدم مورد در ايشان

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/dost_mohamad_moshaajera_na_taozih_balay.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/dost_mohamad_moshaajera_na_taozih_balay.pdf
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 ما مال گوسفندان، آن که گفتم من ادله اين داشت نظر در با داد، نشان من برای شاهد، سبیل به را خود« رهايش
 .استند

 

 مردم مال»  و گردند ما رمۀ داخل ديگران گوسفندان خواهیم نمی که هستیم شبانی نفر دو مثل نوری استاد و ما بناًء
 ها بعد ها، همسايه و بدهیم دست از را دعوا  همیش برای شايد نپرسیم، تر پیر شبانان از اگر و نیستیم هم«  خور
 خود گوسفندان میان از را گوسفندان اين نوری آقای ترسايی، يکم و بیست سده دوم دهۀ اوايل در که کنند دعوا
 در تنها نه حتی که دانیم می و شناسیم می ما هم را همسايه آن و. است شما مربوط که است گفته و است کشیده
 عبید و عريان طاهر بابا کرمانی، خواجوی هیچگاه ما. دارند دعوا نیز ما شبانان مورد در که ما گوسفندان مورد

 برای و اند خوانده خود آن از را ما شبانان تکرار با و بار بار ايشان اما اند؛ ما شبانان که ايم نگفته را...  و زاکانی
»  ما، الدين جمال سید حتی و سینا نواسهء و ستاره و اهلل عبد پسر حسین برای ما، يمگان دانای برای ما، هرات پیر

 .اند کرده صادر را خود«  شناسنامه
 

 انجنیر آنچه مورد در اما. هدف بیان برای باشد تنوعی و باشد نکرده ضايع را تان وقت تمثیل و تخیل اين کند خدا
 نشر - آنالين جرمن افغان در -  بخش چند در قبال که را ايشان نوشتۀ کنم عرض بايد اند نگاشته کبیر قیس صاحب

 در رفیع اهلل حبیب استاد با که شما همکار و بودم کرده مطالعه عالقمندی با نخستینش نشر زمان همان در بود، شده
 و کردم مطالعه آنرا ديگر بار يک بودم؛اينک شنیده  نیز را آن بود، داده انجام ای مصاحبه مهم، مسألۀ اين مورد
 امور در بضاعتم و است اندک تخنیکی امور با من آشنايی زيرا. بخوانم آنرا هم بار سومین برای تا دارم قصد

 کسانی حتی که اند نوشته مصور و مشرح گونۀ به را شان مقالۀ  کبیر قیس صاحب انجنیر اما. آن از کمتر کمپیوتر،
 و ما های زبان برابر در کرده کمین خطر از باشد، هم کمتر آن، تخنیک و کمپیوتر با شان آگاهی  – من مثل – که

 دير کشور، مسؤوالن و افغانستان مخابرات وزارت و افغانستان اگر که بینند می و گردند می آگاه ما، افتخارات آيندۀ
 حق غصب و نیستند هم امین آنقدر که  ديگر طلبان عظمت سايه زير معاصر دنیای در ما کشور های زبان بجنبند؛
 در ما بايست. کنند می وارد فراوان های آسیب ماهم های زبان به است، شده ثابت تجربه به ايشان، توسط ديگران

 .برداريم قدم دلسوزانه و شجاعانه آگاهانه، مورد
 نیز را خويش های زبان ساير و ترکمنی و ازبکی های زبان غم بلکه بخوريم، را پشتو و دری غم تنها نه ما

  .آورند رو سريلیک و التین الفبای به ما های زبان ترک و ما های ازبک که نیايد زمانی ناخواسته خدا بخوريم،
 

 سفر فردوسی، شاهنامۀ که بفهمند خارجی محققان تا کنیم کار آنقدر بايد دری زبان پربار و غنی فرهنگ مورد در
 اثر«  ها يادداشت»  کتاب. است شده نگاشته ما سرزمین زبان به همه  گرديزی االخبار زين خسرو، ناصر نامۀ

 .است شده نوشته ما زبان به عینی صدرالدين
 

 افغانی الدين جمال سید را نیچريه رسید، نشر به مسکو در بار نخستین برای که کی تره محمد نور اثر نوين زندگی
 در بار نخستین برای حبیبی عبدالحی عالمه اثر اسالم از قبل افغانستان تأريخ رساند، نشر به دکن آباد حیدر در

 نوشتۀ نفاق حقیقت رسالۀ و رساند چاپ به پاريس در نوری استاد را کابلی شیون رسید،خاطرات چاپ به تهران
 .است چیز يک کتب،  اين زبان شد، نشر پنجاب الهور در شمسی 1231 سال در حکمتیار انجنیر

 

 الدين جمال سید با شود می گفته که م 1231 سال متوفای و 1613 سال متولد بريتانیايی دانشمند براون ادوارد
  :گويد می که را سعدی بیت اين است، کرده ديدار لندن در افغانی

 

 شب مــیــن رددـــگ دارـیـب یَم مست
 دادــامـب محشر روز یــاقــس مست

 

 :است کرده تضمین چنین
 

 شیخ رمودـف «شب مـیـن رددـگ دارـیـب یَم مست
 اعتماد جای نیست است، شیخ ولـق چه اگر اين
 کسی گردد آن مست گه هر که دانم اين می من
 دادـبام رــشـحـم روز داردـــن  بر مستی ز سر



  

 

 

 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

 

 آيت شايد. است شده گفته زبان کدام به انگلیسی براون ادوارد مستر نظم صاحب فارانی گفتۀ به يا سروده  اين بناًء
 بگويد مظفری طالب ابو و تاجیکی به بگويد قناعت شاه مومن و است شده سروده فارسی به که بگويد ای خامنه اهلل
 کشور هیچ سايۀ زير هرگز و نبايد آن افتخارات و «افغانستان» نام بايد جديد تکنالوژی در من نظر به دری، به

 نبايد و گردندنمی آن جاگزين هیچگاه خراسان و آريانا نیست، تعويض قابل نامی باهیچ ما هويت اين. باشد ديگری
  .گردند

 عربی زبان به که عربی کشور 34 از بیش تجربۀ از بايد فارسی مورد در خصوص به خويش های زبان مورد در
 را حاحظ  «التبین و البیان» کتاب و دانند می خود مشترک شاعر را ابونواس و متنبی و بحتری و زنند می حرف
 سودانی، و مراکشی و، مصری سعودی، دولت هويت حفظ وجود با که کنیم استفاده آنها تجربۀ از خود، ث میرا

 زبان مسألۀ انگلستان و جديد زيالند آسترالیا، امريکا،. کردند حل چگونه را خود مشترک افتخارات و زبان مسالۀ
 به فردوسی که را ای شهنامه که گیرد صورت کاری يعنی. کردند حل چگونه است آنها همۀ مربوط که را انگلیسی
 زبان به کتاب اين که نگردد ادعا کسی طرف از کرد، تقديم غزنوی شهنشاه محمود اهلل لدين الناصر به ما؛ سلطان
 گشايش» کتاب مورد در داد، ياد فارسی را تبريزی قطران که مردی آثار چیست چاره. است شده سروده ها، ايرانی

  .است شده نوشته تاجسکستان  مردم زبان به نشود گفته او« «رهايش و
 است، نگاشته حافظ ديوان بر شرحی «هرزگوين بوسنی»  در امروز از قبل سال صد چهار بوسنوی سودی احمد

 !نه ها افغان زبان به و است داشته تسلط ما زبان به سودی احمد اين که نکنند ادعا ايرانیان که کرد بايد چه
 اهلل آيت سیاسی نامۀ وصیت که گويم می من. است فارسی و پشتو زبان خاستگاه ما، افغانستان که دارم ادعا من

  .است شده نوشته ما مردم زبان به الخمینی الموسوی اهلل روح
 می آنرا دو هر ای، خامنه اهلل آيت يا و بخواند مجددی اهلل صبغت صاحب حضرت اگر را بیهقی تأريخ گويم می من

  .برند می لذت آن از قسم يک و فهمند
 مجدد ربانی امام مکتوبات»  مستطاب کتاب هدفم هستند، آشنا آن به اکثر ها افغان که است ارزشمندی و مهم کتاب
 212 شامل که - آنرا اول دفتر البدخشی محمد يار من همواليتی و شده نگاشته هند قارۀ شبه در که است «ثانی الف

 نیز الريجانی آقای کند، می استفاده کشاف، موالنا که همانطوری کتاب آن از است، کرده آوری جمع - است مکتوب
 .میکند را استفاده عین

 

 شده نوشته زبان يک به که گويم می را اليق علی شیر و عاصی قهار و معیری رهی و گلرخسار های سروده من
 .است
 و  عاصی قهار اگر مثال. دارند فرق هم با شان گفتار زبان اما است، چیز يک آنها همه نوشتاری يا  مکتوب زبان

 لهجۀ به هرکدام اما فهمند؛ می را آن گونه يک بخوانند را «عمر سايۀ» شعری مجموعهء دو هر فراهانی شیفته گل
 .خوانند می آنرا خود

 

 من برای وقت هیچ ام، کرده مطالعه را شريعتی داکتر آثار جلد 24 از بیش و تأريخ مسیر در افغانستان کتاب من
 مجالت در که حبیبی عالمه مقاالت همینرو از. دارند فرق هم از ها کتاب اين زبان که است نشده ايجاد سوال

 ديگری زبان به مقاالت اين که کرد نمی فکر ايرانی خواننده رسید، می چاپ به تهران در«  سخن»  و «ارمغان»
 .است شده نگاشته

 

 .ام کرده تلفظ اشتباه که بگويد کنم، می تلفظ يقین من که شايد و خواندمی «يغین»  او اما نويسیممی «يقین» دو هر ما
 

 بیان مشروحتر روزگار، های مصروفیت و نظريات ارائۀ کوچک دريچۀ داشت نظر در با توان نمی را بحث اين
 دارای و اند برده نام را ايشان از برخی کبیر قیس صاحب انجنیر که ديگر دانشمند هموطنان تا است بهتر بناًء کرد،

 .شود بیشتر استفادۀ تا  بنويسند ايشان اند، علمی عالی مرتبت
 برهان»  ارزشمند کتاب صاحب را«  چالش»  که شوم می يادآور مختصرًا عباسی عارف آقای محترم برادر به

 از آيد اندر چالش به تا»  موالنا شعر در. است کرده معنی باشد؛ عجب و تکبر و ناز روی از که رفتاری «قاطع
 بر سگان با»  موالنا ديگر سرودهء در چالش و است ملحوظ نخوت و تکبر  معنای همین من نظر به «غرور

 «خورد و زد»   معنای به «چالشمق»  ترکی در دهد، می را يورش و جدال و جنگ معنای  «چالشی در استخوان
 چل»  کلمۀ ريشۀ از آنرا احتمال برخی باشد، می موجود  نیز ناز و تکبر با  رفتار مفهوم چالش،  در چون و است



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

 چهار که من نسل و دارد کاربرد ، اردو و هندی زبان در هنوز که اند دانسته «رفتار» معنای به سانسکريتی،« 
 .دارد  ياد به را«  هاتهی میری چل و ساتهی میری چل»   هم هنوز است ديده کابل در را هندی های فلم قبل دهه
 می  و بدهم توضیحی خواستم فقط نیست، کسی با مناقشه و مشاجره من هدف که دارم می عرض احترامانه پايان در

 .بیاموزم بیشتر و باشم «بجوی دانش گور تا گهواره ز»  عملی مصداق خواهم
 
 .مجدد احترام و سالم با
 


