
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

  

و شميره   2 تر 1  له:دپا
ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german‐afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 

ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئخپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١دسمبر، ٧                                                                                            نظامی موسی مالل
 

 هستند؟ تيمدن فاقد و شعوری ب احمق، واقعًا نيزم مشرق مردم ايآ
  کهزاد اريفری آقاۀ نوشت بری ا تبصره

ی روشن و جال سبب خود تيعلم که دهديم را تفکر طرز نيا نسانا به باشد، کهی شق هر دری علمۀ درج داشتن
 و ديمقی وطن وی ملی ها ارزش به معتقد و سالم قضاوت احترام، ،یدوست بشر حب با رای آدم و گشته روان
 شهيهم که سازديم ثابت همی آتستثناای ول د،ينمايم فراهم را همگان نيتحس و احترام موجبات که سازديم وابسته
 برمضمون کهی اتينظر و ها تبصره در. دينما برخوردار شده ياد ئلفضا از را انسان که ستين قادر تيعلم
 اجانب،ی فرهنگ تهاجم« عنوان تحت وهاج سراجی آقا درد، بای مطبوعات و دانشمندۀ عالمان وی قيتحق
 دهيگرد انتخاب یلم پورتال نيهم در ما هموطنانی خواه نظری برا ،»دارد ادامه -آلود تب و وار وانهيد

 به نيتوهی پهلو در که اند دهيکوش ايگو،  »؟«انيبی آزاد به أاتک اب »کهزاد« اريفر داکتر بنام هم یهموطن است،
ی ا نوشته آن امثال و أافتر ،یمطبوعات ادب قلم، عفت مراعات عدم مذمت، ر،يتحق ،یشرق ملل افغان، دانشمندان

 به نشری برا رای لسان وی قوم ضاتيتبع و عقده ،یسينو ضينق و ضد ،يیانشا ،يیامال اغالط از مملو سراپا
  :انداخت آن ربی نظر ديبا اجازه اب که ندينما ارسال نيآنال جرمن افغانی مل پورتال

 نيب از در و ديناميم زبان آنراچند و ؟!ديا افتادهی در/یفارس زبانۀ غص و غم دری مدت چه از که اند دهيپرس -١
  .ديدار فراوان جهد و جد آن بردن

 ايگو است، نيعجی مل کلتور به وابسته افغان هر خون با که رای مل وی فرهنگۀ مبارز نيا» !«خيتار قًايدق شانيا
 و اند گذاشته »غصه و غم« رای افغان لياصۀ السن ازی ک ياز هيحما و تالش يک نيچن اسم و بدانند خواهنديم

 ،هيحما عمًال و قتًايحق ايآ. نددار »؟«یدر/یفارس »یامحا«  در فراوان جهد و جد شان مخاطبان که ندينمايم ادعا
  !باشد؟ ممکن توانديمی نظر نيچن دهد؟يمی معن امحا
 که است پشتو ارزشمند وی رسم لسان نيا بلکه نه، رانيای فارس که دارند ادعا تيجد به و مصرانه شانيا -٢

 جناب ديفق ازمؤرخی حت ايگو شانيا! اهللا يا. است داده رارق هجوم مورد را افغانستان لياص وی رسمی در زبان
 و زيآم مسالمتی ستيهمز بايی آبا نيسرزم نيدر افغان برابر بهم اقوامی متماد قرون که اند دهينشن هم »کهزاد«
 نمودهی زندگ صفا و صلح در آن، امثال وی تجارت معامالت ها، مسافرت ها، ازدواج چونی ای اجتماع روابط با
 مختصر کلمات هم زبانانی رد و کننديم استفاده صحبت دری در نيشری ها المثل ضرب از زبانان پشتو..... ندا

 دو نيا به که ما هموطن ليفام هزار هزاران..... ندميبر بکار محاورات در دارندی عتريوسی معان که را پشتو
 شکوه با اسم ريز هستند، أمبر »کهزاد« یقاآی لسان وی قوم تعصبات از خوشبختانه و نموده تکلم ارزشمند لسان

 ارزشمند لسان هردو آموختن نعمت از شان فرزندان و نموده ازدواج هم با قرون و اعصار طول در »افغان« 
 »ۀ کلک« ۀ کلم عوض به صاحب داکتر که »پوهنتون«  نيوزۀ کلم انتخابی رو قبًال. گردنديم برخوردار کشور
 نمودند، سرگردان آنی معن و شهير افتيدری برا نامه لغت نيچند به مراجعه به را دانش کم نيا که اند نوشته

 فيآرش به مراجعه با تواننديم شانيا که است گرفته صورت نيآنال جرمن افغان پورتال دری فراوان مباحثات
 شيخوی آفاق لوماتمع به رانيا در »دانشگاه« اصطالحۀ سيمقا با آن استعمال قدامت مورد در اقًال آن، به وابسته

 احمد« جناب شنهاديپ که دارند را »انايآر«  ارزشمندۀ مجلۀ صفح و شماره انتظار جدًا هموطنانی ول ند،يفزايب
  .ندينما مطالعه  خودبچشم هم را »کهزادی عل
ی  ادعا مورد در. باشد )گريدی زيچ يا وی گريد زيچ( صاحب داکتر منظور ديشا...یدگری زيچ: اند نوشته -٣
 آنۀ هم در گردد،يم قبول آنها ازی يک در کهی ديجد اصطالحات و لغات همه زبانی سيانگل ممالک در نکهيا

 از شما کهی مباحثات اريبس هم نهيزم نيدر! ستين نيچن محترم صاحب داکتر رينخ شود،يم رفتهيپذ ها نيسرزم
 جناب آنرا ندگانيگو و سندگانينو نشمندان،دا کهی افغان مطبوعات نيهم در د،يا مانده بدور سفانهأمت آنانۀ مطالع
 شرق احمق مردم ما«  که ديا فرمودهی راست. است گرفته صورت د،يشماری م »احمق انيشرق« ۀ زمر دری عال
ی ب ،عيوس استدالل و قضاوت يک نيچن مورد در اوًال ».مينمائ شرفتيپ) یا(یئ نهيزم چيه در ميخواهينم چيه

 د،يا نموده نصب تان اسم از قبل رای داکتر عنوان الحمدوهللا کهيحال در شما که گفت ديبا عادالنه ريغ و انتها
 احمقۀ زمر در ،دارند اقامت کينزد شرق تای اقص شرق از ارضۀ کری برو که رای انسان ها ارديمل چگونه



  
 

 

و شميره   2تر 2  له:د پا
ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 

ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 »؟یتيفعال کدام و کجا ميمق« یفرهنگۀ مؤسس يک عنوان بر که تان جناب د؟يآوری م حساب به شعور فاقدی ها
 يک ليتشک به عالقه منظور چه به پس د،يناميم فرتوت را خودتان لسان فهم عام و لياص کلمات و ديا داده هيتک

 فاقد و احمق تان زعم به ملت ک ياز مگر د؟يدار افغانستان دری در/یفارس زبان» ! «انکشافی فرهنگ مرکز
 ضينق و ضد و ديباش داشته مانيا خود قضاوت و نظر رب اقًال نمود؟ را فراگرفتن و آموختن توقع شوديم شعور،

يی جا گريد د،يا برده هجوم افغان ملت شمول بهی شماريب ملل منطق و هوش عقل، بر که مختصر نيدر. ديسيننو
 اند گرفته قراری فرهنگۀ مؤسس ک يأسر در که شانيا ًايثان. ماندی نمی باق تان ديمف» ! «ماتيتعل و حينصای برا
 فيآرش و کتابخانه در را آنچه دارند، هم »کابلی انايآر«  نيوزۀ مجل منجمله ما مملکتی طباعت آثار به يیآشنا و

 آثار آن در افغانستان لياصی در استعمال طرز و اتيمحتوی براست باشند، کرده ديبا که اند کردهی آور جمع شان
  !؟است استفاده قابل ريغ و فرتوت دارند، ادعا کهی طور  دار، متيق
ی ها زبان.)باشدی در/یفارس شان منظور ديشا(  یدر/یفراس را ما زبان که ميکنی کار ديبا ما...: اند نوشته -۴

  را ما مای ها همزبان اصًال که ميکنی دری فارس داخل را گريدی ها زبان لغات نکهيا نه گربداننديدی ها کشور
 ممالک مثال در قبًال کهی اتينظر وبا و بوده شوشمغ صاحب داکتر نظر ابراز و مفهوم قسمت نيدر .نکنند درک
ی تکنالوژ مورد در ديجد وی اختراع کلمات از استفاده در نظرشان. دارد قرار رتيمغا در داشتند، زبانی سيانگل
  : کشانديم سو دوه ب را »شرمانده خدا و احمق« صاحب داکتر زعم به نکردهی خدا ملت ما نس،يسا و

 ما مطبوعات ازی قسمت در ها آخند عمال کمک به أسفانهمت  که رانيا فرهنگستان اختراعات ازی رويپ اوًال
 آموزد،ی م ما به را معمول ريغ و بيعج )ها واژه -صاحب داکترۀ بگفت(  اصطالحات لغات است، شده مروج
 که تيسا بيو عوض به -بال چرخ م،ييبگو ديبا دارد،ی جهان عيوس استعمال که کوپتری ليه عوض به: مثًال
 اصطالحی جا به و نما تار مييبگو گردد،يم استعمال نيزمی رو در بزرگ و خورد انسان ها ارديليمۀ عيذر

ی تکنالوژ لغات تاجکستان از اگر. ميئنما استعمال را) حانهير وزن بر ( انهيرا هم ريوا سافتی جهان مشترک
 افتيدر معمولی جهان اصطالحات نيهم به رای قسمت وی روس لسان به آنرا اکثر ديبا الجرم م،يکنيی گدا را ديجد
  !دانيم نيا و گز نيا. استی حتم  شرط شيآزما. يااهللا رند،يپذی نم صاحب داکتر اگر. ميئنما
ی مثالۀ ارائ بدون زبانی سيانگل ممالک مورد در که طور همانی قيدق استدالل صاحب داکتر جا نيدر -۵

 هم زبانی جرمن ممالک قسمت در اروپا، در شانی علمی ها تمسافر حيتوض و فيتعر  با نمودند، عرضه
  :اند نموده ارائه» !«یديمف معلومات

 يک به )آنان( آنار همه کنندويم استفاده خود گريهمدی علم آثار از همه ها جرمن و های سيسو ها،ی شياطر.....
 تعصبات و های انداز تفرقه درنقيا که است شرمانده خداوند را شرق مردم مای ول. کننديم ياد »چيدو «نام

يی هايی نايچ ،یمترق انيجاپان افغان، مظلوم ملت شمول به شرق ممالک مردم ها ارديمل بازهم .مينداری خالص
 دشنام بای شرق گريد مملکت ها ده و اند دهيرس ايثر به که هندوستان مردم دارند، کف در را ايدن اقتصاد که

 نظر برعکس. اند دهيگرد نوازش ،یفرهنگۀ مؤسس کۀ يبرجست عضو ظاهرًا صاحب، داکتر جناب نيوتوه
 زاشنيگلوبال تيخاص نيا. برنديم سود گريهمدی علم تجارب از که ستندين زبانی جرمن ممالک تنها نيا شان،يا

 دوستان از ديبا. دهديم جواب بانگالور از کايامر لفونيت مامور و شوديم ساخته کايامر دری جاپان موتر که است
 آلمان، مملکت سه دری علم آثار مشترک استعمالی برا منظور چه به را »چيدو« ۀ کلم که ديپرس آلمان ميمق
  .ندينمايم »؟!«استعمال شياطر و » زبانه نيچند« سيسو

  
 در عادالنه ريغ تعصبات وی انداز تفرقه را افغانستان مردم که هستم کهزاد داکترۀ ديعق بهی قسم منهم که البته 

ی ب تاز و تاخت چنانچه است، زده صدمهی گريد مصائب و آفات همه از شتريب شان برابر بهم اقوام و السنه مورد
 مضمر کهزاد داکتر خودۀ نوشتی البال در کهی تلخ تعصبات و افغان ملتی رسمی ها زبان ازی يک بر غيدر

  . مدعاست نيا شاهد است،
  
 کلمات  ورود قبًال که شانيا اتينظر برعکس کهزاد، ترداک حتينص و وعظ سراپا مضمون ازی ريگ جهينت در
 مثل:....که سندينويم داده دهيعق ريتغ هم باز گريد يکبار رفتند،يپذی نمی در/یفارس در رای گريد لسان چيه

 ،ینالوژيترم ترم، اصطالح، لغت، واژه، کلمه، هزاران دارد وجود زبان نيدر شعر پارچه و شاعر هزاران
  .شد خواهدی در/یفارس زبان جز جهانی ها زبان تمام لغتی روز کهيقسم. شد خواهد ساخته زبان نيا داخل
  !دهيشن نای ها زيچ حق به
  

  نميبی مـ خــراب طفالن حــال   مکتب نيا و است معلم نيا اگر


