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 عادالنه نیست! ،یکجانبه قضاوت 
  زبانمرتبط ب سطحی نگری،سطحی انگاری و سطحی نگاری بارۀدر 

 )از دو قسمت( لقسمت او

 

درین اوضاع نا بسامان که وطن از هرطرف آماج حمله قرار گرفته  است، الزم می بینم تحت عناوین چند، نکاتی را 

برجسته نمایم زیرا درین آشفته بازار رنگ زنی،  تعدادی عمدا ً می خواهند با مغالطه کاریها ضروریات را از انظار مردم 

در به چیز های معطوف دارند که جز زیان چیز دیگری از آن برای جامعه ساخته نیست. آنها پنهان کنند و توجه جامعه را 

 تنور داغ نفرت، نان های زهر آگین برای میهن ، مردم و حتی ندانسته برای خودشان میپزند.

 “دانشگاه“و "پوهنتون"سوژه  ۀبه مضحک ینگاه   :     اول
 “دانشگاه“و "پوهنتون"منظور پنهان مضحکه    :     دوم
  گانگانیغرض برجسته نمودن ب ینیخود کم ب   :    سوم

 رانیکوتاه بر آثار آمده از ا ینظر  :   چهارم
 تمام اقوام و هیپشتونها ودرواقع عل هیبظاهرعل رانیدامن زدن آتش خصومت ا لیدال  :  پنجم

 بخصوص علیه دری زبانان افغانستان است
 

 "دانشگاه"و "هنتونپو"سوژه  ۀبه مضحک ی: نگاه اول
چه روزگاری عجیبیست.  بیرونی ها برای ما ُسوژه میسازند و نویسندگان ما روی سوژه های داده شده بدون توجه  بجوانب 

و عواقب آن قلمفرسایی دارند. سوژۀ "پوهنتون" و "دانشگاه" ومطالبی شبیه آن که اصالً در بین ما  موجود نبود،  اکنون 

. این بحث های سرابی ظاهراً عدالت شده استتبدیل  داغبر اثر خدعه بیگانگان، به بحث های   درین وضع نا بسامان ،

جویانه!! سبب شده ارجمندانی را که حساب شان با معامله گران جدا بود، بسوی خود بکشاند. این بحث های انحرافی 

استه یا ناخواسته، خواست اصلی را به تعدادی از نویسندگان مارا مشغول ومصروف  ساخته است که به وسیلۀ قلم، خو

فراموشی بسپارند وبجایش نصایح پدرانۀ !!  مغرضین را برحق جلوه بدهند تا آتش نفاق را در سرتاسر وطن شعله ور 

 .سازند

در رکاب ولی نعمت اش شاه محمود خان صدراعظم،  قلمفرسایی داشت  (1توجه فرمایید، زمانیکه احمدعلی خان کهزاد)

وجود ازجانب شان هادی مبنی براینکه کلمات  و لغات پشتو از میان فارسی دری برداشته  و یا حذف شود هرگز پیشن

نداشت با آنکه در آن زمان برایش صالحیت فراوانی درین عرصه داده شده بود. از طرف دیگر محمد گل خان مهمند که 

اد نکرد تا تمامی کلمات و لغات فارسی دری اززبان پشتو خواهی اش کامال عیان است نیز در رکاب ولی نعمت اش   پیشنه

پشتو حذف و برداشته شود. برای اینکه آنان هر چه در دل داشتند،داشتند اما این را می دانستند که این دوزبان جزء ثروت 

پایان دوره خلق ملی خود ما محسوب میشود و نه می توان این دو سلسله کوه بهم پیوسته را از هم جدا نمود. از آن زمان تا  

وپرچم کسانی بودند که با ریشه های قومی گوناگون درمقام های با صالحیت بلند دولتی قرارداشتند وبی توجه به "پوهنتون" 

ویا "دانشگاه" کار میکردند . بخاطریکه با وجود خوشرقصی های سیاسی هنوز درین زمینه  خوش رقصی برای بیگانگان 

ی مسخره را بمیان آورند.  زمانیکه " !!هانمیدید، تا این جدا سازی ها و "سره سازی مطرح نبود  و هیچکس لزومش را

طوفان تجاوز سیاسی و نظامی قدرت های بزرگ و کشور های همسایه، افغانستان را چون کشتی طوفانزده بکام کشید، 

نشستگان")یا کشتی شکستگان(  بجای یک "باد شرطه"  باد ویرانگر دیگری از غرب افغانستان بیشتر وزان شد تا "کشتی

را بجای نجات ، بجان هم اندازد و همۀ سرنشینان  را با خود کشتی افغانستان  سراسرغرق نماید. شوربختانه  همان اولین 

های وابسته به بیگانگان  که در سابق  صاحب مقامات بلند با صالحیت درتشکیالت دولت بودند، شروع به پارسی بازی ها 

ها و خالصه عمده کردن یکزبان را بر زبان های محترم دیگرافغانستان آغاز کردند، نتیجه آن پیدایش وپارسی گویی 

کدورت های شد که زبانه آتش آن از سایت ها و محافل برخاست و بر جامعۀ جنگ زده و پریشان ما، سایۀ شومش را پخش 

 نمود. 
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ایجادعصبانیت بی لزوم در بین به اصطالح روشنفکران ما، زمینۀ دشمن  با استفاده از کوتاه بینی عدۀ از باسوادان جامعه و

نفاق  را فراهم ساخت. این تضاد  عکس العمل را در جهت مقابل طوری بر انگیخت تا به اشکال گوناگون  برخودی بودن 

ازانی آوردند که زبان فارسی دری شک کردند و حتی زبان ملی بودن آنرا زیر سؤال بردند.  نمونه اش را هم از "پارسی" ب

دوستی شان در رابطه زبان "پارسی" به دوستی "خاله خرسه" می ماند.  بر زمینت میزند نادان دوست ، باعث شد، زبان 

فارسی را که زبان مهر و دوستی بود به زبان کین و نفرت و توهین مبدل شود، ازینرو عالقمندان فراوان این زبان را در 

 .راندند که بر عالقمندی صمیمانۀ شان نسبت به این زبان تجدید نظر نمایندبین سایر اقوام، در جهتی می

درین میان آن وطنخواهانی که نه بر "پارسی"بازی افراطی و نه بر "پشتو"بازی افراطی عالقه داشتند، در موقعیت 

اب کنند واز دیگری آنها چطور می توانستند بین دو عضو اساسی پیکر افغانستان یکی را انتخ دشواری قرار گرفتند.

روگردان شوند. آنها از هر دو طرف مورد حمله قرار گرفتند و بالکش دفاع از دوستی و بهم پیوستگی تاریخی مردم 

متاسفانه این صف که از افراد بیشمار  با ریشه های قومی  مختلف   گوناگون گردیدند.افغانستان اعم از اقوام و زبان های 

شخصی و غیره، بعضی از استواران خود را تک تک از دست  داده ومی دهد. بیشتر این می باشد،به علل تضاد های 

استواران زیر جو حاکم به افراطیت زبانی رو می آورند و آگاه و نا آگاه آتش بیار معرکه یی می شوند که زمانی خودشان 

  .نیز از وجود آن رنج می بردند

می خورند و بعضی از آنها گذشته های ننگین و جنایت بار شان را در زیر وجود خیِل از"نویسندگان" که به نرخ روز نان 

نها دشمنانی بوده اند که زمانی بنحوی و اکنون بنوعی بر آپرده ساتر قوم گرایی پنهان می دارند، درد اصلی نیست. زیرا 

یه این جریان انحرافی"کاری نمی درد اصلی،آنانی اند که "می دانند" و علپیکر میهن ) داستان نیش گژدم ( زخم می زنند. 

و حتی به همان جریان می پیوندند.)"آنکس که نمی داند نادان است و آنکس می داند و نمی کند تبهکار". برتولد  کنند"

 برشت(

 

( پس موجودیت کلمات پشتو درزبان فارسی دری و موجودیت 2از آنجایکه توهین هیچگاه بر ملت ما تحمیل شده نمیتواند)

ارسی  دری درزبان پشتو روی یک نیت خیرکه نشانۀ همزیستی برادرانۀ اقوام را حاکی است و به علت تمامیت کلمات ف

ارضی واحد، وحدت ملی و خود ارادیت افغانی، شامل  همدیگر شده اند،  نه بر اساس توهین ، تحقیر ، جبروتحمیل، ازینرو 

کلمات بنابه ضرورت زمانی در بین هردو زبان رسمی افغانستان  می تواند پدیده مثبت و نمونه نزدیکی اقوام باشد.  این

  .مفتخرانه  استقرار یافته اند که جامعه آنرا از زبان نمی اندازد

در بخش ترمینالوژی رسمی نیز کوشش شده بود تا یکنوع تعادلی بین اقوام ایجاد گردد. زیرا این نکته واضحتر از آن بود 

ستگاه های دولتی رسمی را که زبان شان از سخنرانی پادشاه گرفته تا زبان دربار  و زبان که در کشوری چند قومی تمام د

صرف با آوردن چند اسم رسمی پشتو یک ادارات و تحصیالت عالی و عسکری وخالصه تمام مراجع فارسی دری بود،  

آگاهی برین نکته بود. اکنون  .  ازین لحاظ سکوت نکته دانان در آنزمانبخشی از مردم افغانستان را دلخوش ساختند

 تحریک شدگان دیرفهم، آن را هم نمی خواهند و در واقعیت می فرمایند:

 "از تو هم از من و از من هم از من"

بی جا سربلند نموده، موازی با آن چندین سوژۀ غیر ضروری بی موقع و“ پوهنتون„و “ دانشگاه„ببینیم اکنون که مشکل  

سر بلند کرده است . این سوژه ها وپروژه ها  در نیزم درین مرحلۀ حساس( ازآن بمشام میرسد،که بوی نفاق و جدایی )آنه

برابر ملت جنگ زدۀ  وبیمار افغانستان همچون دام گسترانیده شده اند تا شیرازۀ افغان ها را ازبنیاد بر کنند. این سوژه ها 

  :عبارت اند از

( ، مسئلۀ که در مجالس ومحافل ایرانی و ایرانی زده ساخته شدنستانی ) ، افغان و افغا“ پوهنتون„و “ دانشگاه„مسئلۀ 

)قطع شاهرگ مهم اقتصادی کشور، ظاهرا در دشمنی با تعویض نام افغانستان به خراسان، پذیرفتن خط تحمیلی دیورند 

ت مفاخر تاریخی و ،  مذمپاکستان ، ولی عمالً چوبکی سیاست پاکستان شدن و خواست دیرین پاکستان را تایید نمودن(

اساسگذاران شیرازۀ افغانستان، برجسته کردن دزدان، جنایتکاران جنگی را به عنوان ناجی ها پذیرفتن و دزدیدِن  داشته 

 های  فرهنگی افغانستان را به نفع همسایه ها تایید کردن  وحقانیت  دادن و...و...

ه انگلیسها غرض آسانی استعمارگری  شان تفرقه انداز در کـُل این موضوعات مربوط میشود به همان نفاق افکنی ک 

وحکومت کن را درمؤلفه  سمت گرایی،  قوم گرایی و مسئله مذهبی در منطقه بمیان آوردند.  اکنون همسایه شرقی و جنوبی 

طرف کی  به نحوی و همسایه غربی به نوعی ازآن استفاده میکند. بعضی ازنویسندگان ما  قبل ازینکه تشخیص بدهند که از

داشته باشیم؟ بدون تشخیص  !! سرهها این آتش ها دامن زده میشود، مفاد آن درین اوضاع به نفع کی ها خواهد بود؟ تا زبان 

وپـُرسان یا نشان دادن منابع فساد، دست بقلم میبرند وبی خیال این گندگی ها رابه نفع مغرضین بیشتر چوبک میزنند تا 

مردم راکه ابر قدرت ها را با این نیرو بزانو درآورده بودند، زائل سازند و جایش را  به  وحدت و همبستگی، یگانه نیروی

گرچه در چند حادثه ملت خموشانه بیداریش را به دشمنان وضاحت داد که زیربار کس  سود بیگانگان،  آتش نفاق بریزند.
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ثل گذشته این آتش ها را شعله ور سازند ، آنگاه خشک نمیرود با آنهم اگر به مدد خیانتکاران افغانی،  بیگانگان قادر شوند م

و تر یکجا خواهد سوخت واین سرزمین به نابودی مطلق کشانده خواهد شد. واضح است در آنصورت کی ها،  ازین آتش 

 بهره  کافی دریافت  خواهند کرد وکی ها درین آتش کباب خواهند شد؟

ر اشاعه گران این سوژه  ها و این پروژۀ های ضد ملی غیر ضروری،  درین میان تعدادی هم احساس خطر نموده در براب 

 نفاق زا ومغرض، به مقاومت برخاسته اند که امریست مبارک. 

پس الزم است  به آنانی که خواسته یا نا خواسته مواد سوخت این دستگاه شوم فکری می شوند هشدار داد که این جنگ های 

ین االفغانی چیزی دیگری حاصل  نخواهد داشت. زیرا تاثیر گفته های بی اساس آنها آزار دهنده  جزاتالف وقت ودشمنی ب

ارزش ملی نداشته و در مجموع نمی تواند مسیر تاریخ ما را عوض نماید. آنها چگونه میتوانند شیرازۀ حیاتی را که نماد 

نستان دوباره توانسته است بعد از سی وحدت ملی وهویت ملی ما است از بین بردارند ؟ دشمنان خاطر جمع باشند که افغا

این قد راست کردن را ما در بیداری .واند سال قد راست نماید و دوست ودشمنش را درالبراتوار عملی زمان دقیق بشناسد

 ملی شاهدیم.

پس جنجال  بی موجب حاضر در یک کمسیون باصالحیت  تخصصی مورد اعتماد تمام اقوام واقشار کشور، در فضای باز 

وکراتیک قابلیت حل دارد، نه با این نفاق افگنی ها به وسیلۀ گماشتگان همسایه و فریب خوردگان احساساتی، که بجای دم

ترمیم ،  سر تخریب  دارند. اگر این مشکل  بقیمت تضاد قومی گسترده در افغانستان حل شود که سبب خانه جنگی ها گردد، 

در طول تاریخ بسیار دیده اند، خوشبختانه بسیاری این خواب ها به واقعیت  باید بدانند که ازین خواب ها همسایگان مغرض

  .نه پیوسته و پوزه اربابان و گماشتگان بخاک مالیده شده است

با تأسف شرایطی را که بیرونی ها و دشمنان، در وطن ایجاد کرده اند زمینه شده است، بجای اینکه قلمداران ما به التیام 

راه بیرون رفت ازین همه مشکالت را نشان بدهند، بر عکس در فکر این هستند که بیمار ما چرا نکتایی زخم ها بپردازند و 

دری بسته کرده  است.  چرا نامش مقصوداست وکلبی نیست  وده ها چرا های “ دانشگاه„پشتورا بجای نکتایی “ پوهنتون„

ضات مسخره در چنین شرایط اوضاع  نابسامان وطن، بیمزه فاقد هرگونه  ارزش اجتماعی که پیش کشیده اند. این اعترا

بسیار شرم آور وننگین است.  آنها یک  چشم بیمار را بر چشم دیگر بیمار ترجیح میدهند و یا چشم دیگرش را که دوست 

 ندارند میخواهند از حدقه برون آورند. 

 

اند و تغییر نکرده اند، بل این کلمات را دیروزی  مبرهن است این کلمات تنیده در هر دو زبان،  در هنگام جنگ بمیان نیامده

ها در فضای آرام دور از جنگ، بدون خصومت ، اعم از تمام اقوام افغانستان برای تثبیت  مشخصۀ هویت ملی علیه 

یل نابجا استفاده میکنند، باید دال تحمیل شدههای این بازی سیاسی که از کلمۀ  خوش بینایرانیان مغرض پذیرفته  بودند. 

؟.   روشن است تا جناح های خود فروش که درین چاردهه اخیربمیان نیا مده  تحمیلروشن به جامعه ارائه نمایند که کدام 

بودند. هیچ  کسی )قبل ازدر گیری جنگ( ،اعتراض نداشتند. اینکه بیک بارگی آتش این موضوعات دامن زده میشود 

ن شان پـُر آب شده  است و درین راه چنان قلم فرسایی میکنند که گویی وفسادی ها بنا به عادت همیشگی ازمزۀ فساد، دها

 تمام مشکالت چند دهه افغانستان که باجنگ وفقر ودربدری دست بگریبان است،  فقط  به همین تغییر وابستگی دارد وبس!!

ابل  مکث ودقت پس بمیان آمدن بیکبارگی اینچنین  موضوعات که نشانۀ غرض ومرض آشکارمیباشد ، خودش بسیارق

 است. 
 

 “دانشگاه“و “پوهنتون„:  منظور پنهان مضحکه  دوم
واضح است آتش این مضحکه ها بمنظور اغفال جامعه افغانی، دامن زده میشود، میخواهند موضوعات عمده را ازاذهان 

ا مشغول چیزهای سازند که نیروی بالنده وسازنده  که سبب وحدت واعمار جامعه  میشوند، بدور نگه دارند تا این نیرو ها ر

خواست بیگانگان در آن نهفته باشد . پس خود آگاه و یا ناخود آگاه تعدادی را به اینطرف کشانده اند که دررکاب چنین غایله 

 .یی قلمفرسایی نموده  این پروژه و پروسه را تسریع نمایند

روشن است هر شخص آگاه و وطندوست میداند که این کار ها از خود زمان میخواهد تا سرزمین بیمار وزخم خورده ما از 

حالت زار بیماری و نقاهت بیرون شود، به صحت  نسبی وعادی خود برگردد، و بتواند به پای خود بایستد.آنگاه میتوانیم کژ 

ندم عمومی در فضای کامالً آرام دموکراتیک، دور ازمرض و غرض سلیقه گی و خوش سلیقه گی ها را دریک ریفرا

بیگانگان، استوار برمنطق  به آزمون کشیده با تفاهم وبدون شکستن همدیگر به این  بازی های بی لزوم سیاسی نقطۀ پایان 

اق پراگنی بیرونی ها گذاریم. گرچه یقین دارم هم اکنون این بد سلیقگی ها واین آتش افروزی ها  که محصول فابریکات نف

میباشد، آنزمان که افغانستان دوباره قادر شود زمام امورش را  خود بدست گیرد، آنگاه با تغییر خواست بیگانگان  بعضی 

از این وابستگان ، مثل گذشته از شرم دم برنخواهند آورد و ضرورت این را نخواهند یافت که زبان باز کنند و چنین 

جامعه تکرار نمایند،  بازهم اگر بخواهند به اربابان شان خدمت نمایند، موضوعات دیگری را بر مضحکه ها  را دربرابر 
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خواهند گزید که با استراتیژی بیگانگان در همان حال توافق داشته باشد. چون هم اکنون ساز بیگانگان کوک است ومیدان 

   ؟رقص هم گرم ومزد هم فراوان چرا اینها نرقصند پس کی ها برقصند

دشمن درین غایله،  منظور پنهانش را با لطایف الحیل، مثل پرداخت پنهانی مصارف  محافل بزرگداشت از این وآن، ایجاد 

و سازمان دادن  محافل برای دادن القاب هوا بندی شده به این  وآن ،  نخبگان شریف را نیز از مسیر شان منحرف ساخته 

ادگی این نخبگان،  آنها را راهی راه  مغرضان می سازند تا پروژۀ است.  دشمن با سؤ استفاده از خوش قلبی وس

تجاوزفرهنگی  را بنحوي از انحا ظریفانۀ و استادانه تسریع کرده ، برنگ دیگر جلوه داده و بکوشند عدۀ  بیخبر و خوش 

دشمن قدم برمیدارد. رژیم ایران  قلب را بدفاع  از این پروژه برخیزانند. چنانکه میبینیم درین شیوه بسیارمحتاطانه و مؤفقانه 

 غیر موجهدرین زمینه چنان مؤفق است که  توانسته است بدون مصرف، نخبگان ما را وادار نماید تا ناخود آگاه وبه دالیلی 

خودرا مدیون و مشکوِرکتب ، تألیفات ، ترجمه ها ، فرهنگ ها وحتی اصطالحات ناپسند ایرانی )آنهم مترادف با این 

رار( بدانند. کسانی هم  به این وسیله میخواهند ایرانی ها را ناجیان جلوه دهند تا مردم باورمند شوند که آنها اوضاع بی ق

قصد خیر دارند. درحالیکه چهرۀ واقعی رژیم های مزور ایران همان است که بود. ایران هم دیروز وهم امروز در برابر 

نکرده ونمی کند. تدویر محافل بزرگداشت ، دادن القاب هوا بندی شده مردم  وسرزمین ما از هیچگونه جنایت وسفاکی دریغ 

از وجود مالها ومال امام ها که اعتبار جامعه را در دست داشتند، در گذشته  به این  وآن، این همان خدعۀ است که انگلیسها

لیس را در عمل پیاده میکند، با استفاده میکردند، هم اکنون ایران با خر خره کردن تحصیل کردگان  مالخوی ما نیرنگ انگ

اینکه از برکت رژیم ایران، آخوند های ماشینی دست آموز و دست پروردۀ کم نداریم که  اینجا وآنجا مشغول ارشادات 

 سفارشی ایرانی ها هستند. 

 .دشمن هرچند که مدارا کند، از او حذر باید کردن و به گفتار وی غّره نشاید بودنقدما گفته اند: 

 

، خوب یا بد ندای وجداننجایکه خصیصۀ هر انسان است که هرگاه خواست و یا مؤظف شد که موضوعی را دور از از آ

جلوه دهد به نحوی از انحا غرض خوب وبد جلوه دادن موضوع مدنظر،  دست بدالیل  و تذکر خصایل  میزند که با فریب 

 .ه هم نباشندمخاطبینش ارضای خاطر کرده باشد. گرچه آن دالیل و خصایل موج

هیچکس فکر نمیکند که بداند در پشت این قضایای  نفاق زا چگونه ایرانی ها سهیم  نیستند؟. امروزحتی اطفال ما، میدانند 

که دشمنان در پشت هر کلمه و جمله علیه جامعه ما سنگر گرفته اند. پس چگونه نویسندگان ما میخواهند  چشم پـُت نموده 

ایند. صاحب قلمان ما خوب میدانند که:  هر نکته جای وهراصالح هم زمانی دارد. پس بجای ازین واقعیت چشم پوشی نم

حل معضالت ضروری وآنی باید معضل تازۀ غیر ضروری را بر معضالت موجود وطن نیافزاییم. نباید ذهن جوانان 

چنان زخمی و بیمار است که نباید  ونیروهای کارگذارش را با چنین ترفند ها به بیراهه بکشانیم و مشغول بسازیم . جامعه

زخم های تازه بر زخم هایش ایجاد کرد. نباید پتانسیل وظرفیت ها یش را به بیراهۀ کشاند و به هدر داد. درین لحظۀ حساس 

  !است که فاصله یک قدمی بین نامردی و مردی آشکار میشود

 

و به عمده کردن چرا ها ی بیجای “  پوهنتون„و “ دانشگاه„ببینید کی ها با عمده کردن سوژه و پروژۀ غیر ضروری 

دیگر، بیشترین نویسندگان مارا  از کارهای اساسی وبجا،  بدور ساخته اند، کیست که درین آشفتۀ بازاربه آنانیکه درعمده 

 پیاده در جای است سواره را  خانمها وآقایان    سازی های سوژه های بیجا، مصرانه قلمزنی دارند خطاب کند که :

 ! نگذارید

اینکه پاکستان در عرصه های  این نکته ضروری نیز الزم است که تذکر داده شود تا جلوی عوامفریبی بعضی ها سد گردد. 

سیاسی و نظامی وغیره جنایاتی بزرگی را انجام داده و میدهد،سبب نمی گردد که جنایاتش توجیه کننده جنایات ایران 

ادن جنایات پاکستان ،میخواهند خود را مستور دارند. پاکستان که دستهایش بخون ملت ما باشد.کاری که ایرانزدگان با نشان د

رنگین است خوشبختانه کمتر در عرصه فرهنگی امکاناتی برای ازدیاد جنایات خود دارد. پاکستان که پشتون ها،بلوچ ها 

ی تواند در افغانستان از در زبان پشتو ،کشمیری ها،سندی ها و بسیاری از اقوام خود را بیرحمانه سرکوب می نماید،نم

که پاکستان تقلبی ساخته شد حدود شصت سال در حالیکه صوبه های دیگر  1491وارد گردد.ما شاهد هستیم که از سال 

" مسمی بود.)پاکستانی ها با یک تیر دونشان را صوبه سرحدپاکستان بنام اقوام آن شناخته می شد،منطقه پشتون ها بنام "

غیر مستقیم  حقانیت دادن سرحد  دیورند  سرحدتند،  یک برداشتن نام پشتون را ازسر منطقه. دوم با آوردن کلمه آرزو داش

 را(.

 در چنین صورتی این اشاره ها که دری زبان ها با ایران و پشتو زبان ها با پاکستان در ارتباط فرهنگی  مشروع هستند  

درصد غیر فارس حاکمیت تام دارد و  86درصد فارس ها بر 22ر ایران هیچ جا و مکانی ندارد.دجز عوامفریبی  دیگر

زبان خود را برآنها تحمیل نموده اند. در حالیکه پشتون های پاکستان حتی در شصت سال حق آن را بدست آورده نتوانستند 

ستان دو مقوله و دو بحث جدا که نام خود را بر ایالت خود بگذارند. مناسبات  همزبانی با ایران و مناسبات همزبانی با پاک
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هستند.در پشت یکی سیاست های محیالنه شووینیستی و عظمت طلبانه نهفته است در حالیکه موقعیت زبان پشتو در گانه 

 پاکستان زبان تحت ستم و فشار می باشد.

است،سوگمندانه دوست ارجمندی که ورود شان در دامن زدن چنین بحث ها فاجعه یی برای جامعه روشنفکری افغانستان 

 چنین می نگارد:

اگر این ها حق دارند برای بی نیازی ادب و زبان و برای غنی سازی ذخیرۀ لغات شان، اگر خود قادر به ایجاد لغات ". 

جدید در زبان شان نیستند، به زبان پشتون های آنطرف سرحد، بعنوان زبان خود، متوسل شوند، دیگران هم باید این حق 

 که از آنچه در دسترس شان قرار می گیرد، استفاده کنند". را داشته باشند
 و باز مطرح می دارند: 

"طوری که دیده میشود ما در برابر هیچ زبان دیگری حساسیت نشان نمی دهیم؛ پس چرا در برابر زبان فارسی دری 

زبیان غیر دوستانه این دونقل گذشته اچنین حساسیتی وجود دارد؟! آیا الزم است که "درد ک .. را از شقیقه بکشیم" ؟" 

قول،یکبار دیگرباید تصریح کرد که وجود فارسی در ایران را که با شیووینیزم فارس های مسلط بر ایران  و سیاست های 

خرابکارانه رژیم ایران )در گذشته وامروز(پیوند خورده، نباید با زبان پشتو در پاکستان که در محکومیت و سرکوب قرار 

نمود.از طرف دیگردر مورد ایران بعنوان صادر کننده متفرعن زبانی  و جامعه پشتو زبان آن طرف خط که  دارد، مقایسه

 ندارد. به ذره بینبیشتر وارد کننده ازین طرف است فرق بسیار فاحِش وجود دارد که نظاره فرق آشکار آن احتیاج 

افغان می باشند و حساب شان از دیگران جداست با  جناب آقای سیدهاشم سدید که بدون شک یکی از روشنفکران با شهامت

پیوستن به این بحث های بناحق، متاسفانه کارشان بجای کشیده است که نمونه آن در آخر نقل قول باال واقعا  خارج از 

 انتظار بود.

،عدالت را درین باره ؟"که من باز هم بدان اشاره خواهم کردتا کی باید بی خریطه فیر کردایشان در نوشته یی تحت عنوان" 

فقط از همان زاویه درموجودیت چند کلمه می بینند بدون آنکه مدارای اجتماعی را در زمینه زبان از طرف یک بخش 

در حالیکه توقع جامعه از روشنفکران آگاه وبا درد این است که بادید  بزرگ ملت افغانستان کوچکترین نظری بیاندازند.

 خورد نمایند وبر اساس عدالت اجتماعی، وحدت ملی را سبب شوند. فراخ همه جانبه به قضایا بر

در شرایطی کنونی بجای چنین مطالب بیمورد چرا نویسندگان، دیگران را هدایت نمی کنند که دوستان بیایید نوامیس 

 سرزمین ما را از تجاوز بیگانگان حفظ کنیم.

 شر در افغانستان  فعال سازیم. بیایید انرژی ما را در راه خالفکاری های ناقضین حقوق ب 

 بیایید توطئه های رنگارنگ همسایگان را افشا نمائیم. 

 بیایید  برای همسو کردن مردم  در راه وحدت ملی که از طرف بیگانگان در حال پاشیدن است، قلمفرسایی نمائیم.

مردم دزدی میکنند، نجات دهیم .  بیایید سرمایه های  را که حق مسلم مردم است و جنایتکاران جنگی آنرا غرض سرکوب

بیایید جنایتکاران جنگی را که زالو وار برتن بیمار وطن چسپیده  اند تا آخرین قطره خون وطن را بمکند، افشا نمائیم.  

 بیایید گرسنگی مردم را که روز بروز بیشتر وبیشتر میشود، نشانه بگیریم. 

ون مردم ملیاردر شده اند وغرض تصاحب مال ومنال بیشتر مردم ،  بیایید جنایتکارانی راکه تا سگ دروازۀ شان از خ

 براریکه قدرت لمیده اند، و از بادار کشته شده ایشان مسیح وحسین و قهرمان ساخته اند انتقاد نمائیم. 

ه اند تا آخرین برویم جلو فرزندان جنایتکاران جنگی را بگیریم که تازه دم  با اشتهای قویتر از پدران شان  تمساح وار در را

 هستی مردم را بتاراج ببرند. راه نجات مردم را از دست آنها برجسته سازیم.

 برویم  بحث  فرار سرمایه ها را مطرح کنیم که بصورت ملیاردی از وطن خارج میشوند. 

نرژی حیاتی شانرا برویم اوضاع پناهندگان را در پاکستان وبخصوص ایران بقلم بکشیم که چگونه بخاطر زنده ماندن، تمام ا

کار های شاقه میخورد و با وضع پیری زود رس، دست مزد شانرا کارفرمایان فارغ از قانون به اشارۀ چشم رژیم والیت 

 فقیه مصادره مینمایند، افشا نمائیم. 

رمال برویم  وضع پریشان هزاران طفل افغان را که رژیم مزور یزیدی ایران حق تحصیل را از آنان سلب نموده است ب

 نمائیم. 

 برویم اعدام  جوانان افغان را در ایران  تحت عناوین ساختگی وغیرموجه ، افشا نمائیم .

 برویم  بزور وبجبرمعتاد شدن هزاران جوان افغان را بمواد مخدر  در ایران  افشا نمائیم.  

 برویم امرونهی ایران را درداخل وطن خود ما، بقلم بکشیم . 

گری را که چگونه درپاکستان طرح و سازماندهی می شود و در افغانستان پیاده می گردد برمال سازیم. بروییم پروژه انتحار

اینها  مشت نمونه  خروار اند. شما اینهمه نا بسامانی ها را نادیده میگیرید و ناخواسته یا خواسته موازی با خواست  رژیم 

باره چیزهای قلمفرسایی دارید که ایران آنرا پروژه و سوژه  آخوندی ایران که جنایات دیگرشان هنوز در راه است،  در

 ساخته است . 



  

 

 

 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ولي.  په دغه پتهپه درښت تاسو همکارۍ ته رابافغان جرمن آنالین 
 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

پاکستان میدان های جنگ ما را با گوشت و خون ما داغ ساخته و ایران عالوه بر میدان های  این واقعاً بی انصافی است.

  .جنگ روان های ما را نیز زهر آگین می سازد
مسخرۀ کلمات آراسته و پیراسته وسره سازی  دی و یا غیر عمدی مشغول پس در جامعۀ یی  که صاحب قلمانش  چه عم

باشند ونکات ضروری زمانی  را نادیده میگیرند، باید جامعه شانرا الشخواران زنده زنده بخورند . این کارشان اگر عمدی 

 نیست پس چیست ؟

د ببینند و به چیز های چسپیده اند که جز نفاق آیا ملت ما نمیداند که؟  چرا اینها چون کوران  ضمیر حقایق را نمی خواهن

  .واستفراق ازآن حاصلی نیست

است که حداقل با تمام عقب ماندگی  و  24لویه جرگه" افغانستان روی عدد  این کار آنها حتی بی مزه تر از تصمیم  "

ین ها ، نفاق  افگنی در بین مردم مسخره بودن آن زمینه نفاق افگنی در آن کمرنگ بود، ولی در تصمیم و قلم فرسایی های ا

است که نزدیک است بجای قلم کشی، تفنگ کشی شود. ببینید آنها به نفع کی می نویسند؟ کی  داغو گرمافغانستان چنان 

 خواستار این بی اتفاقی ها  و تفنگ کشی ها است؟

اصر شیطانی، به پا خاسته اند تا شیرازۀ ناگفته نماند که درین میان انسانهای خوب وشریف نیز وجود دارند که در برابر عن

 .در امان دارند و دین خودرا در برابر وطن اداکرده باشند از گزند و آسیب بقدر توان شانوحدت جامعه را 

 

 ادامه دارد

 


