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 ۶۱۰۲فروری  ۹                                 داکتر سیدخلیل هللا هاشمیان  

 

آشنا شوید "ر دری"د  ایرانی   ۀبا نشری  
 

دربارۀ شاعر مدیحه سرای افغان  ، ذهنیت هارافارانی صاحبمسعود جناب  مستدل ومستند ،حتویرم  پبسیار ۀمقال
باراول باچنان صراحت روشنترساخت که درگذشته ها سابقه نداشته است، وازهمه مهمترتعریف واقعبینانه ای 

هرکس چندبیت بسراید یاچند سطری بنویسد، دربخش "محک شناخت شاعرونویسنده" فراهم  ازشاعرونویسنده، که آیا
 ومن ازآن بسیار آموختم. آشنا میسازد به سبک "ریالیزم" باواقعیتهااین مقاله خواننده را  ساخته است. 

چندبار درکابل دیده بودم، صحبت گرم وتشویق آمیزداشتند، اما درمواردیکه صحبت ها  من جناب استادخلیلی را
دورمیخورد موافقت نظرحاصل نمیشد، زیرا دربارۀ گذاره وسوابق شان درمزارشریف وهرات، بشمول زخمی شدن 

زبان مرحوم پوهاند حبیبی شنیده بودم. بحیث  ک شاعرهراتی که برای تداوی به مشهد رفته بود، قبال چیزهایی ازی
نادیده بگیرم، چونکه نمونه هایی ازآثار شان درنصاب درسی  یک طالب العلم ادبیات نمیتوانم نبوغ ادبی استاد خلیلی را

اعیل فاطمی اسم بنابرآن درباب شناخت جناب استاد خلیلی بانظرآقای سیددرفاکولتۀ ادبیات تدریس میشد.  و شامل بود
مادربخش  وهمۀ بود درکلکین نظریابی موافقم که جناب فارانی رامخاطب قرارداده میگوید:" خلیلی شاعرونویسندۀ توانا

 شعری ونویسندگی توانایی اورا قبول داریم، واما دربخش خائنیت با شماموافق هستم."
 

ر دری" راخواندم و همان قسمت را بحیث مقدمۀ این بحث ذیال اقتباس  درمقالّۀ جناب فارانی صاحب اصطالح "د 
 میکنم:

"...این کارکاظمی باعث میشودکه شاعرایرانی ارجمند)هادی خرسندی، طنزسرای موفق( از افراط مداهنۀ کاظم 
 کاظمی دربرابر آخندهای سفاک ایرانی چنین بسراید:

 

 ـشینی ضحاک !نچه شاعری که کندهـم  را به پای آن سفاک  ر درید  بریخت 

 مگربه چشم ندیدی نظام شان کاظم؟ ..."  مگرتوغافلی ازقتل عام شان کاظم؟ 
 

ر دری"  "هدف من ازاقتباس باال،اصطالح  بود که ازخواندن آن تداعیی رخ داد و خواستم هموطنان محترم را دراین د 
رح آزاد افغانستان(مط -تداعی شریک سازم، زیرا یکماه قبل خبر نقل وتقلید "د ر دری" درویبسایت )افغانستان آزاد

 قرارگرفته بود:بحث 

ر دری" را با ظرفیت  نامۀ واژۀ: "ویبسایت مذکور اطالع داد که 2112جنوری  7بتاریخ  هزار لغت  011دیجیتال "د 

هزار کلمه  011مدون شده" ترتیب ودرخدمت مشترکین ویبسایت قرار داده است. البته تعجب کردم که یک قاموس 

 ای چطور دفعتا درظرف دوهفته نقل وتقلید شده میتواند؟؟؟

ر دری( نقدی بنویسند. بتاریازویبسایت مذکورتقاضا نمود ت )زینب نیکبین( متعاقبا ً خانمی بنام  9خ اباالی )فرهنگ د 
 جنوری تقریظی درین باره نشرگردید وبمنظورمشروعیت بخشیدن به این تقلید ناروا، چنین نوشتند:

ر دری( ام البالد  زادگاه ناصرخسروبلخی میباشد...چه زیباست که دسته ای از ارجمندان بی مدعا، و  بلخ "جایگاه )د 
ر دری(ولی عاشقان مهر ور ر دری(، وه  ز)زبان دری(، همین اسم مرکب )د  رابرلغت نامه گذاشته اند، لغت نامۀ)د 

چه نامی گویا واسمی بامسمی که از سرتاقدمش دست ناخورده گی می ریزد!!! وعدۀ هرنوع همکاری راباتیم گرامی 
ر دری( لغتنامۀ  میدهم." )معروفی(. )د 

 میکند، اختیار دارد، اما دری زبانهای افغانستان که زبان قبال نشرشده تقلیداینکه چراویبسایت مذکورازیک اثرایرانی 
ر دری( چطور وبکجا تاسیس شده وچه هدف  که نشریۀ میدانند، حق دارند بدانند دری را افتخار تاریخی کشورخود )د 

 داشته است !؟ آنچه درذیل میخوانید از مراجع ایرانی اقتباس شده است :

ر دری(  2931ن بتاریخ جمعه اول سنبله محمدحسین جعفریا" فعالیت های دفترادبیات فارسی زبانان ومجلۀ )د 

ر دری( از سوی این دفتر نشرمیشود که توزیع آن درسراسرجهان  راتشریح کرد وگفت: فصلنامه ای تحت عنوان )د 
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ان شان فارسی است، خواهد بود. در این دفتر توجه ویژه ای به کشورهای افغانستان وتاجکستان که مشخصا زب
 شده است. درکنارآن به کشورهای هند، پاکستان، سمرقند وبخارا نیز توجه خواهیم داشت.

درمرحلۀ اول تصمیم به برپایی دفتری درمشهد گرفتیم که  و دفتر ادبیات فارسی زبانان درخراسان افتتاح میشود
حضور بزرگان مهاجر افغانستان،  است بامرکزاسکان مهاجران افغان وهمچنین حلقۀ ادبی بس قدرت مندی شده 

 نیز ابوفاضل مظفری...صبح جمعه هرهفته جلسۀ شهرمهاجران افغان وبعداز ظهرها ازجمله محمدکاظم کاظمی وسید
 ابوفاضل مظفری برگزارمیشود. جلسۀ قصه نویسی آنها به استادی سید

ر دری( وباسردبیری سیدابوفاضل مظفری به نمایندگی دفترادبیات فارسی زبانان به ا درقدم دوم، مجله ای ر عنوان )د 
ر دری( درسر سرجهان خواهد بود. این مجله که قراراست بصورت فصلنامه تا منتشر خواهیم کرد وتوزیع مجله )د 

حمایت حوزۀ هنری انقالب اسالمی وانتشارات سورۀ مهر به چاپ میرسد وبه سراسر جهان، خصوصا  منتشرشود، با
 ع میشود..."در افغانستان توزی

، اما برای در ایران 1092 )د ر دری( در سال  این بودخالصه ای از بیانات محمد حسین جعفریان موسس مجلۀ

بعرض میرسانم که قبل برآن مجله ای بنام )خط سوم( بمدیریت کاظم کاظمیان )افغان  معلومات مزید افغانها
ی درجامعۀ افغان قیمتی، بسیارزیبا ومرغوب داشت و که قطع وصحافت مشهوردراستخدام ایران( درایران نشر میشد

رنزدملت د بعداً  بدلیل اینکه کاظم کاظمیان درایران مشربی خود )بخش ایران پرستان( بسیار محبوب و مطلوب بود، اما
ر دری( تبدیل نمود. هدف سیاسی مجلۀ )د ر دری(  دولت ایران نام مجلۀ بدنام گردید، و افغان رسوا )خط سوم( را به )د 

معرفی وپخش  کلمات واصطالحات ساخت ایران، تحت تاثیر قراردادن زبان دری افغانستان واعمال نفوذ درجامعۀ 

ر دری( تدوین کردند، هدف آن تخریب ا 011 –اهل تشیع افغانستان بود  صالت زبان هزار کلمه ای که ایرانیها بنام )د 

این هدف ایران تا امروز دوام دارد وجامعۀ اهل تشیع شکار خاص آن میباشد. مطالب  -دری  واصطالحات آن بود
ر دری( را از قول خبر نگار فارس ذیال میخوانید :  دیگر پیرامون توزیع مجلۀ )د 

ر دری( به کتاب  فروشی های منطقه رسیده، این " به گزارش خبرنگار)کتاب وادبیات فارس( جدید ترین فصلنامه )د 
ر دری(  شماره ای از فصلنامه، شروع دور جدیدی از انتشار ودرادامۀ فصلنامۀ)خط سوم(است که ازین پس بنام )د 

را برادبیات افغانستان گذاشته است، شعر وادبیات ایران وتاجکستان نیز  منتشر میشود، وهرچند تمرکز اصلی خود
ر دری( شامل مقاالت اسدهللا حبیب از استادان دانشگاه  سهم خوبی درین فصلنامه دارند. این شماره از فصلنامه )د 

ر دری( درهرات وکابل مجانی توزیع میشود ودرمشهد، تهران وقم بفروش میرسد."  کابل است. فصلنامه  )د 
ر دری( ومقاصد سیاس امیدواریم با نشرمطالب فوق، برای معرفی اهداف مجلۀ ر دری( و)قاموس د  ت تبلیغات وسیع )د 

 ایران درافغانستان، معلومات کافی بدسترس هموطنان محترم قرارگرفته باشد. با عرض احترام .

 2112فروری  9 –سیدخلیل هللا هاشمیان 

 : یادداشت
 دوستان سفارش کردند ازسکوت کار بگیرم، ولودیگران آنرا رضا بپندارند.

 میشوند. قناعت کردم.گفتند: چارپایان هرقدر بدوند، ذله ومتوقف 
 ازجناب دانشمند عبدالحق فاریابی آموختم که:

تیاط بگیرد، فقط با بستن راه شامه از کنارش به اح عمیدرانداند وبا فضله بجای آب غسل ت "کسیکه فرق بین آب وفضله
 با اوهم صحبت شدن." )بارک هللا(. گذشتن بهتر است، تا
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