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 ۰۸/۰۴/۲۰۱۶                                                 فارانی مسعود
 

 !کشاند کجاه ب را ما نگری سطحی و صبر
 

در جواب فرهیخته مرد و دانشمند جناب داؤد  با جمالت  ذیل  از قلم جناب فرهیخته و دانشمند گرامی سیستانی صاحب که

 مومند نوشته اند که : 

برادرمحترم،باید بدانید که من مطلب مورد نظر در مورد نابغۀ مرحومه) زها حدید( را از یک سایت معتبر وشناخته »

ته کلمه یا لغتی اقتابس کرده ام وشما باید متوجه می شدید که آن متن نوشتۀ کسی دیگراست، ودر عبارت آن نوش شده 

نرفته که فهمش برای مردم ما مشکل باشد. من میدانم که وقتی یک مطلب از قلم کسی واز یک منبع دیگری  بکار 

میشود، وداخل قوس ناخنک میگردد، حق تغییردادن کلمات را را کس ندارد،مگر آنکه کلمه یی دارای معنی  اقتباس 

زیرصفحه،یا در کنار آن در داخل قوسین معنی آنرا بنویسید، اما حق ندارید، ومشکل باشد، آنگاه شما میتوانید در  غامض 

کلمات ولغات نویسنده ، کلمه ویا اصطالح دیگری را بکار ببرید. هرکسی که چنین کاری میکند، مثل اینست که  بجای 

 «   امانت دیگری دستبرد میزند. در 

ه میشد. اما در توجیه و تفصیل  کلمۀ دانشگاه با آن آب وتاب که ارائه کا ش نوشته ایشان درهمین محدوه خالص  ،موافق هستم 

که : موضوع  اصلی ، صورت کلمه دانشگاه نیست بلکه  کرده اند موافق نیستم. اگر پرسیده شود که چرا ؟ جواب چنین است

مقاله مینویسم،سعی میکنم وقتی من به فارسی »است . همانطوریکه  فرمایش کردند که :  آن موضوع در متن تهاجم فرهنگی

ادبیات هزار ساله متون ادبی کشورما از سوی شاعران  بهترین لغات وکلمات و ترکیات فارسی را بکار ببرم که در 

فردوسی، دیوان فرخی سیستانی،سنائی غزنوی،مناجات نامه  ونویسندگان وطنم بکار گرفته شده اند، ادبیاتی مثل: شهنامه 

«   سیستان، وامثال اینها که با ذوق وسلیقۀ خودم همخوانی داشته باشد. انصاری، تاریخ بهیقی، تاریخ پیرهرات خواجه عبدهللا 

ال ؤاین کلی گویی جای شک نیست اما این کلمۀ  پوهنتون را به دانشگاه  تعویض کردن  نوع هویت ملی کشوری را زیر س

ز کمفهوم یک مره برای اولین بار در پایتخت ایران تهران ب شمسی 1313بدبختانه در  "دانشگاه"بردن است. در حالیکه  کلمۀ 

  آشتیانی  مرحوم عباس اقبالخاطر ضدیت با زبان عربی تحمیل گردید. ه ب "دارالعلم"جای ه علمی، سبکسرانه ابداع شد که ب

 "دانشگاه"جای ه قبول نداشت و ب را "دانشگاه"اند( کلمۀ   نویسی به معنی فنی آن در ایران دانسته  گذار مقاله  ) که وی را بنیان

از اسم انگلیسی آن  یعنی  استفاده میکرد. حتی جامعه چه در آن زمان  و چه امروز هم  "دارالعلم"رسمی   همیشه از نام

با  "دانشگاه"یاد میکند.  مرحوم عباس اقبال ایرانی درضدیت با کلمۀ   یزد دارالعلمویا اسم عربی آن مثل  « ینوورستی»

این کلمه هم ردیف او میدانست  بخاطریکه   «اگر گردن مرا بزنید من حاضر نمیشوم تا دانشگاه بگویم : »گفت کهصراحت 

نمی تواند بار مفهوم  دانشگاه پس   پیشابگاه است شرمگاه وآرامگاه، نمایشگاه، فروشگاه، خوابگاه، زایشگاه، لشکرگاه، 

به  .یک کلمۀ بسیار  سبک و مسخره می آمد و قبولش نکرد "دانشگاه"او  وزین دارالعلم  را به شانه بردارد  زیرا در نظر

شمسی  در  1313جای  بلدیه نیز نپذیرفت. خالصه این بود از وقایع سال ه ب همین منوال مرحوم  عباس اقبال شهرداری را

 ست. و نیوده  قدیم نب تهران، اما در آثار بزرگان  کلمۀ دانشگاه به مفهوم دارالعلم هرگز چنین چیزی در

داؤد مومند بانظر داشت حساسیت و اهمیت آن که از شما منحیث قلمدار بزرگ و سرمشق  دهندۀ جامعه   استاد جناب دانشمند

کم مهرانه بود.  تا جایکه  غیر مستقیم اهانت  واز موضوع اصلی  گالیه را صمیمانه در میان گذاشتند، که بدبختانه جواب  دور

 د.واز آن  استنتاج میش ی ملی گرابزرگ افغانها "تنگ نظر" به کتلۀ 

 بهرحال هیچ زبانی در جهان کهتری ومهتری ندارد.  زبانهای که بدبختانه ازعلوم بدور مانده اند با اینکه  در مقولۀ مهتری و

 در اصل ضعف قلمدارانش است.  کهتری نمی توان آنرا سنجید

ا عزیز و دوست داشتنی هستند ولی بخصوص زبان دری و پشتو بقول استاد در جامعه افغانی عزیز ما بدون شک تمام زبانه

چنین کلمات پیراهن حضرت  از پشتو سیستانی صاحب دوچشم هریک ما است. اما گماشتگان فارس بخاطر ضدیت با عربی و
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از تعدادی مشخص به  غیر حساسیت نشان میدهند.  آنها ،زبان خواهر عثمان ساخته اند.  ودر برابر وام گیری چند کلمه  از دو

ممنون باشند که دیگران بزرگوارانه زبان  دیگران  اصالً توجه ندارند. در حالیکه  تیکه داران زبان فارسی باید مشکور و

دری را در دولت، درتحصیالت عالی، و پوهنتون ها پذیرفتند ولی چند  لغت مثل پوهنتون را برایشان کسر شأن دانسته اهانت 

مزخرف مثل  مادر و بد آهنگ و ند آنرا از متن قبول شده  زبان جامعه بردارند. شرمگین تر که کلمات بی پدر وآمیز میخواه

انقالب » را به جای کلمۀ مانوس وزیبای « واژ گشت ») ویژه و واژه، واژگون، واژون، واژونه، باشگونه  یا ،اخیش

قوام رسیدۀ دری را که بر ه چنین بی سلیقگی نمائیم؟  که زبان بابدال کنیم؟ ضرورت آن چه است؟ وچرا باید  (*« سیاسی 

نسج زیبای زبان عربی قوام یافته وبه کمال رسیده است اکنون مبدل به چیز های کنیم که ضرورت آن هرگز محسوس نیست. 

یم ؟؟؟ چرا ؟ چرا ایرانزدۀ  کاری را که انجام دادند ما باید آنرا نوکر منشانه تقلید کن خاطریکه فارسهای هژمونیست هره فقط ب

مگر )فارسی( می بود و زبان آن پشتو. “ دانشگاه„نام   نهاد  پوهنتون   :این واقعیت را که اگرفرض کنیم  معکوسهای ما 

 َشروران دست آموز بیگانگان  چه قیامتی را برپا می کردند؟  آن زمان  تنگ نظران و

ودیگرانیکه   دورۀ تحصیالت را به زبان غیر مادری  ، هندو ها وپشتونهاازبک ها، بلوچ ها، نورستانی هاتوجه فرمائید 

یا تفرقه انداز ها ؟  ایشان صبورانه  تا آخر پیش بردند و هرگز نفاق افگنی نکردند آنها وطن دوست و  وطنپرست هستند و

 ضدیت با آن  را دشمنی آشکار.  بنظرم هر منصف این پذیرش را باید وطندوستی بگوید  و

له ئبه اصل مس ایشان حتی اشاره و توجهی کوچکی هم دبختانه کسانی غیر منصف تمام بی عدالتی را در چند نام می بینند.ب

رگان های نمی کنند که زبان این نهاد ها چه بوده است. چگونه کسانی که زبان مادریشان چیز دیگری بوده وقتی در تمام ا  

 رانه  و با مشکالت باید به زبان  دیگری کار خود را به پیش می بردند.بزرگ  و کوچک دولت مراجعه می کردند  صبو

آیا مشکل نام، معضلۀ واقعی است یا مشکل روزمره استفاده از زبانی برای حل کار های اداری و اجتماعی که برای انسان 

ا طرفداران دانشگاه ؟ آیا از  چند بیگانه باشد؟ آیا سکوت و تحمل  قرنی غیر دری زبان ها  در افغانستان جای احترام دارد ی

و نداسته آنها رها کنیم  خته اندآنها که فریاد و غوغا  براه انداو میدان را برای   ؟بگذریم ،نام که هویت ملی  مارا بیانگر است

 ؟نمائیمرا تقویه 

وبه پیش می تازند، آیا  گماشتگان فارس فراموش کرده اند که با حرارت از بی عدالتی در مورد چند نام، سخن می زنند  

 "تو"نیست،  "من"گویای این نیست که آنها در زمینه عدالت خواهی بد بختانه صادق نیستند؟ در مقوله عدالت  خواهی صرف 

شان را راضی نگهمیدارند، در کنار آن  "من" پوهنتون ،لویه جرگههم وجود دارد. اگر دیگران اسمای محدودی را که  مانند 

 .باشد عدالت بایداین  نظرم  به م با بردباری تحمل می نمایند.را ه "تو"زبان 

گیرم که همه کلمات پشتو را بزرگان ازقلم بیاندازند چه خواهد شد. اول ما هویت  زبانی دری خودرا که منوط به جغرافیای 

ن را زمینه میشویم که الحات تلویزیون طلوع ودیگر وابستگان ایراطفردا اص از ثانیاً سر وطن ما است از دست میدهیم و

نیست بلکه عمق این موضوع است که  تمام مناصب اردو، نیز    دانشگاهکلمۀ  گسترش پیداکند. پس اینجا تنها موضوع سطحی 

تبدیل خواهد شد.  چنانچه همین سهل انگاری ها بود که امروز هویت  بسمدان، گردان، سرهنگ، ستواندرهمین راستا به 

ال رفته است زیرا ایران برای منافع خودش این جنایت را در حال ترویج است. ازینرو ؤتذکره ها زیر سافغان در  افغانستان و

نوری  جناب استاد ایاز و صاحب  یک جناب استاد مومند صاحب ، استاد فواد ارسال دانشمند هر ارشادات  جنابان فرهیخته و

سیستانی صاحب  بسیار صمیمانه  خواهش دارند تا در زمینه صاحب با نظر داشت حساسیت موضوع از جناب استاد مطرح 

 نگاهی به عمق موضوع اندازند. 

خاضعانه  از تمام بزرگان قلم تقاضا دارم تا زنده هستیم  وقلم می زنیم به این نکات اساسی وبنیادی باید مسؤوالنه  بنده نیز

 تا گماشتگان به مقاصد شوم ایشان نایل نشوند.  ،بپردازیم
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نوری صاحب  حساسیت موضوع را دقیق درک و اشاره نموده  ارسال صاحب و ایاز نین اوضاع که جناب مومند صاحب ودر چ

جواب کم مهری   اند،  جناب استاد دانشمند سیستانی  صاحب که یکی از ارکان برجستۀ ملی گرایی تشریف دارند بدبختانه  در

 کرده اند که از ایشان چنین توقعی را نداشتیم.

را باید اجازه داد تا زبان اصیل "دری" خود را که درباغ خود ما )محیط افغانستان ( رشد کرده است  در مجاورت زبان بیگانه  چ 

 شده از اصل ، تنزیل دهیم . 

 ایشان تنویر نمایند.  وسالم تعمقی، اگرمن خطایی کرده باشم مرا با ارشادات انسان جایزالخطاستاز آنجایکه 

 

 خطاب به طرفداران دانشگاه 

 از دل و دیده فرو شوی خیال دگران   ***   رانــــــیینه مشو محو جمال دگهمچو آ

 عالمه اقبال الهوری.:  که پریدن نتوان با پر و بال دگران***     در جهان بال و پر خویش گشودن آموز

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 دبه و دبیر دبیرستانکلمات مثل  واژگشت، یکسر پهلوی است  و،  ، واژگون ، واژون ، واژونه ، باشگونهویژه و واژه  ،اخیش*

 ایران فارسی زبان داخل ارامی زبان از همه  نیست فارسیاصال ً  حالیکه در میدانیم فارسی مطلق آنرا ما که لغات قبیل ازین و

 . است شده

مشتقات مثل کلمه، کالم، کلمات، کلیم، و  و زمینه باشد نداشته معنی است ممکن است  گرفته شکل حرف بیشتر یا دو از واژه

 غیره  ندارد .

  داخل ایران  دولتی اول فرهنگستان جبر وبه  تبدیل واژه و  واجه به پهلوی دوران در که شده گرفته زرتشتیان واچ از واژه البته

 .شد گفتار و نوشتار

که ساده لوحان  با سطحی نگری تا کنون   .ساختندعمدا ً  فارسی زبان  داخل( عربی) «لغت» یا«  کلمه»  زدودن بخاطر را واژه

و غیره  میگذرند و به نفع تعدادی مجوسی  از  کلمه، لغتآب به آسیاب دشمن میریزند و از کلمات مأنوس و زیبای قدیمه مثل 

 کلمات نا مأنوس کار میگیرند.  
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