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 تقديم به آقای گلشنيار نويسنده فحاش سايت خاوران
 

در سايت های " تقديم به دانشگاهيان افغانستانی در سايت خاوران" در هفته گذشته مطلبی نوشته بودم که تحت عنوان 
هدف عمده آن نوشته دراين بود که بجای مبارزه به خاطر .  چاپ را حاصل نموداقبال... آزمون ملی ، افغان جرمن و 

فرهنگ و منافع بيگانگان و بجای مصروف ساختن مردم برسر بکار گيری کلمات بيگانه بهتر است به موضوعات 
کنونی مردم ما مهمتری به پردازيم که حيات مردم ما را مورد تهديد قرار داده است که يک نمونه آن فقر و تنگدستی 

البته در قسمتهای ديگری از نوشته من از کم سوادی ، . است که هزاران انسان را به مرگ و نابودی مواجه ساخته است
اشاعه سخنان شرک آميز ، گسترش نفاق و تشهير افراد منفور توسط گردانندگان سايت نيز تذکراتی داده شده بود که همه 

 . شريح گرديده استآنها بصورت مستدل در آن نوشته ت
 

ديروز وقتی سايت خاوران را باز نمودم ، ديدم که يکی از دانشگاهيان بی ادب و افغانستانيان فحاش به باور خود جوابی 
در سايت خاوران به نشر " کور خود و بينای ديگران" را در مقابل نوشته من برشته تحرير در آورده که تحت عنوان 

 . رسيده است
 

لبی نشان ميدهد که گردانندگان سايت خاوران در کنار همه بيسوادی ها ، دين ستيزی ها، نفاق افگنی ها و نشر چنين مطا
خدمتگذاری بيگانگان يک مشخصه ديگر را نيز دارند که آن الابالی بودن آنها است چون وقتی مطلب منتشره شانرا 

لکه در ميان ايشان مردمان اوباشی وجود دارد که در بخوانيم ميبينيم که طرف مقابل ما مردمانی دانشگاهی نيستند ، ب
 . قاموس ايشان از عفت کالم و از عفت قلم خبری نيست

 
جوابيه اهانت آميز ايشان برعالوهء اينکه باعث نا راحتی و تأثر من نشد ، اسباب مسرت مرا نيز فراهم نمود چون از 

ان اسالم و قرآن است به ثبوت رسيد ، و از طرف ديگر آنها يکطرف نظريه من در باره دشمنی آنها با زبان عربی که زب
يک بار ديگر از ماهيت اصلی خود که همانا اوباش منشی و عدم پای بندی اخالقی ايشان در مناظره ها و مباحثه ها 

نسانی چه کس ديگری ميتوانست از اين بيشتر و از اين بهتر از ماهيت اصلی و ميزان اخالق ا. ميباشد پرده برداشتند
 . ايشان پرده بردارد

 
من ضمن اينکه ميخواهم از ايشان بخاطر اينکه کمی نقاب خود را کنار زده اند و با هويت اصلی خويش وارد معرکه 

شده اند اظهار سپاس و تشکر مينمايم و الزم ميدانم تا دو موضوع را خدمت اين دوستان دانشگاهی که حقا در دانشکده 
 :  جز از ادب و فضايل اخالقی نياموخته اند بعرض برسانمزبان و ادبيات چيزی به

 
اينکه من فاشيست نيستم ، بقوم پشتون تعلق ندارم ، يک تبعه دری زبان کشور عزيز خود افغانستان ميباشم و زبان . 1

يچ کسی دوست نداشتم بر سر زبان دری که زبان مادری من است با ه. دری را بيشتر از تمام زبان فروشان دوست دارم
اما علت مباحثه و ريشه نفرت من در مورد بکار گيری کلمات ايرانی در اين است ، که ماهم . وارد جدل و مشاجره شوم

بهمين دليل نميخواهم وزارت ماليه را که کلمه قبول . از خود ملتی هستيم و نبايد چون ميمون ها از ديگران تقليد نمائيم
آيا .  و بهمين قياس از بکار گيری کلمه شهرداری بجای کلمه شاروالی متنفرمشده عربی است ، وزارت دارائی بگويم

بخاطر اينکه خمينی نسبت به اعراب تنفری داشته و بهمين دليل گفته ميشود که در طول عمر خود به زيارت مزار 
ارزه شما با زبان مشرف نگرديده ، شما هم بايد با زبان عربی ستيزه کنيد؟ من نميدانم که مب) رض(حضرت امام رضا

 پشتو و عربی کدام درد مردم و کشور ما را التيام خواهد بخشيد؟ 
 
موضوع دومی را که ميخواستم تذکر دهم اين بود که من عالقه به ادامه اين بحث نداشتم و از اهانت های گردانندگان . 2

زنی هم دلگير و متأثر نميباشم چون از سايت که از زبان کس ديگری برای من جوابی را نوشته اند به اندازه يک سر سو
اما فراموش نکنيد که . يک جانب از ايشان توقع بيشتری نداشتم و از جانب ديگر از آشنائی بيشتر با ايشان خرسند گرديدم

 .يک هفته قبل شما را بيشتر ازين چيزی که بوديد فکر مينمودم
 

مال شدن چهره حقيقی ايشان از عقب ادعا های دانشگاهی بودن با وجود مسرت از آشنائی بيشتر با گردانندگان سايت و بر
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، ميخواهم با يکی از گردانندگان يا همکاران سايت خاوران بنام گلشنيار که جوابيه مذکور را نوشته اند سخنانی داشته 
 . باشم

 
 مرا مورد نقد قرار داده نوشته ی" کور خود و بينای ديگران" شما که با تحرير مطلبی در تحت عنوان ! نويسنده محترم 

ايد و با قبول زحمات زياد و صرف وقت گرانبهای تان به اصالح غلطی های امالئی آن پرداخته ايد ، باز دسته گل 
 . ديگری را به آب داده ايد

 
کور خود "عنوان " کور خود و بينای ديگران" اوال اينکه عنوان نوشته شما صحيح به نظر نمی خورد، چون بايد بعوض

 . را انتخاب ميکرديد چون بکار گيری کور خود بينای مردم معمول تر از کور خود و بينای ديگران است" بينای مردم
 

ثانيا اينکه شما اشتباهات امالئی مرا برجسته ساخته ايد و بزعم خود دانشگاهی بودن خود را به ثبوت رسانيده ايد 
بار طشت رسوائی تان از بام افتاده است و خوب است که يکايک از درحاليکه اين طور نيست و واقعيت اين است که اين 

غلطی های را که در نوشته من مشخص ساخته ايد با هم مرور نمائيم تا حد اقل در درست نوشتن نوشته های آينده شما 
 . مورد استفاده قرار گيرد

 
 –مليون : (  از نظر جناب شما غلط ميباشدشما بر من انتقاد نموده ايد که چرا کلمات ذيل را اين طور نوشته ام چون

شما با )  مسئله- امالئی - نوشته هائی – در يک جنگی رويارويی – ميگوئيم – کماهی – به بينند - به پذيرند –کمونزم 
 کمايی -د  ببينن- بپذيرند - کمونيزم -ميليون : (رهنمائی های نقادانه تان دستور داده ايد و فرموده ايد که بايد چنين مينوشتم

 )  مسأله - اماليی - نوشته هايی – در يک جنگ روياروی - ميگوييم -
 

بکار گيری کلمه مليون از جانب من صحيح ميباشد چون ما در افغانستان برعکس ايرانی ها که ميليون مينويسند : اول 
 . ستبناًء انتقاد شما غير وارد ا. اين کلمه را همانطوری که من نوشته ام بکار ميگيريم

 
" ز"و " ن"در بين حرف های " ی"کلمه کمونزم در نوشته من صحيح ميباشد و ضرورتی به اضافه کردن حرف : دوم 

ايرانی ها هر کلمه را درست مثل نوشته انگليسی آن تلفظ . شما ميتوانيد در انترنت به جستجو به پردازيد. ديده نميشود
در کمونزم خواسته ايد ما با استفاده از طرزتلفط " N"عد از حرف ب" I"شما هم بخاطر حرف . ميکنند که صحيح نيست

اگر شما به سايت ها و نوشته های نويسندگان کشور ما مروری داشته باشيد در خواهيد يافت . ايرانی ها کمونيزم بنويسم
 . مينويسند که باز هم اين تصحيح شما هم درست از آب بيرون نميشود" ی"که کمونزم را بدون حرف 

 
به خاطر ساده خواندن از هم جدا نوشته شده اند و " به بينند"و " به پذيرند"با وجوديکه در نوشته من کلمات : سوم 

معموال هم بايد به خاطر ايجاد سهولت برای خوانندگان اين کلمات از هم جدا نوشته شوند ، باز هم طريقه را که شما 
 . و فقط سرعت خواننده را کمی بطی تر و ُکند تر ميسازدپيشنهاد نموده ايد غلط به نظر نمی رسد 

 
مينوشتم ميخواهم بعرض " کمايی"که من نوشته ام و شما نظر داده ايد که بايد آنرا " کماهی"اما در مورد کلمه : چهارم 

ستفاده ا" حاصل کردن"و يا به معنای " چنانچه که هست"بمعنای " کماهی"برسانم که نوشته من صحيح ميباشد، چون 
نام يکی از قبايلی است که در ايران " کمايی"نوشته ايد صحيح نيست چون " کمايی"اما طوريکه شما بشکل . شده است

شايد زياد شنيده باشيد که ايرانيان ميگويند مهندس جعفر کمايی که منظور شان منسوب بودن شخص . زندگی ميکند
.  بود تا در آينده در نوشته های تان به عوض کماهی ، کمايی ننويسيدبناء بهتر خواهد. مهندس جعفر به قبيله کمايی است

که هم مسئله کماهی را روشن ميسازد و هم ميتواند مناسبت خوبی با حال و ... اين هم چند رباعی از خيام ، اوحدی و 
 : احوال جناب شما داشته باشد

 
 :خيام چنين گفته است 

 
 دل ِسرِّ حيات اگر کماهی دانست

 گ هم اسرار الهی دانستدر مر
 امروز که با خودی ندانستی هيچ
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 فردا که ز خود روی چه خواهی دانست
 
 

 :کلمه کماهی در شعر اوحدی
 

 ای ذکر تو بر زبان ساهی مشکل
 درک تو ز فهم متناهی مشکل

 دانيم که ماهی تو به خوبی، ليکن
 آن ماه که ديدنش کماهی مشکل

 
 

 :شاعری ديگر ميگويد
 

 شنايی بجویدال عرصه رو
 ره رستگاری کماهی بپوی

 خوشا محضر علم و استاد و يار
 خوشا سنگر بحث و تحقيق و کار

 
 

 : کماهی در شعر خاقانی
 

 درويش که اخالق الهی دارد
 در ملک وجود پادشاهی دارد

 چون قدرت او ز ماه تا ماهی است
 دانستن چيزها کماهی دارد

 
زم را کماهی نموده باشيد بهتر است برويم تا کلمات ديگری را که مورد چون فکر ميکنم در مورد کماهی معلومات ال

 : انتقاد شما قرار دارند از نظر بگذرانيم 
 

نوشته ايد بايد عرض نمايم که اين " ميگوييم"که آنرا غلط گرفته ايد و آنرا به شکل " ميگوئيم"در مورد کلمه : پنجم 
اگر به حرف های من باور نداشته باشيد ، بهتر است . ح تر ميباشدمورد هم درست نيست چون طريقه نوشتن من صحي

شما را به سايت يکی از مراجعی که فکر ميکنم صد در صد مورد تائيد شما ميباشد راجع نمايم تا به بينيد که آنها اين 
 يک سايت ايرانی اگر در سايت آفتاب که. کلمه را چگونه نوشته اند ، چون شنيدن سخن از زبان دوست دلنشين تر است

را " ميگوئيم"آنها کلمه . است سری بزنيد و به بينيد که ميگوئيم را چطور نوشته اند مشکل شما حل خواهد شد
برای ديدن آن " .چرا به پول کاغذی اسکناس ميگوئيم" همانطوريکه من نوشته ام بکار برده اند و چنين نوشته اند 

  http://www.aftab.ir/lifestyle/view.php?id=6939: ميتوانيد بروی لينک ذيل کليک نمائيد
 اينکه از بين نوشته های من دو غلطی ديگر را هم برجسته ساخته ايد که عبارت از: ششم 

 
  در يک جنگ رويارويی و-1
  نوشته هائی ميباشد- 2

 
اين شکل ننوشته ام و نوشته اوال اينکه اگر يک بار ديگر مالحظه فرمائيد من هرگز به : دوچيز من را به تعجب انداخت 

وقتی به نوشته های از نويسندگان  ( -2) چون با روسها در يک جنگی روياروی قرار داشتيم  (-1: های من چنين است
بهتراست اوال چشم های . ، که هردوی شان صحيح است و اشکالی در آن بمشاهده نميرسد) بيسواد اين سايت بر ميخوريم

ازين جهت اين ايراد شما . ا از خود چيزی بعنوان غلطی های امالئی در نوشته من عالوه نکنيدخود را باز نموده و ثاني
 . نيز غلط بوده و صحيح نميباشد
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" مسئاله"و " اماليی"هم که شما آنرا صحيح نميدانيد و فکر ميکنيد که بايد " مسئله"و " امالئی"در مورد کلمات : هفتم 

 شما را به سايت های راجع مينمايم تا بدون استدالل، صحت نوشته مرا به پذيريد و شما نوشته شود با شما موافق نيستم و
 : هم در آينده اين کلملت را صحيح تر بنويسيد

 
آيت اهللا ناصر مکارم شيرازی کلمه امالئی را درست مثل نوشته من بکار برده و چنين " شيعه نيوز"درسايت معتبر 

های   ای درباره اظهارات اين مرجع تقليد درباره غلط مکارم شيرازی با صدور اطالعيهاهللا  دفتر آيت" نوشته شده است 
برای معلومات بيشتر باالی اين لينک کليک ." رسم الخطی و امالئی قرآن عثمان طه توضيحات بيشتری را ارائه کرد

 :نمائيد
 

http://www.shia-news.com/ShowNews.asp?Code=86102308  
 

ت اسناد و مدارک ميراث فرهنگی ايران کلمه مسئله را درست همانطوريکه من نوشته ام بکار برده اند و همچنان در ساي
شما ميتوانيد با کليک نمودن بروی " . مقدمه اي بر مسئله بناهاي تاريخي و زلزله در ايران: "چنين نوشته شده است

 :لينک ذيل به برطرف نمودن تشويش های خود اقدام نمائيد 
 

htm.00013944/00013/wp/ir.ichodoc.www://http  
 

اما در مورد پاراگراف آخری نوشته شما نميدانم چه بگويم چون من و همه ی بيگانه ستيزان را مريض و فاشيست های 
ل درهيچ بحثی با کسانی از قماش شما روبرو نشده بودم تا در تا حا. کوردل خطاب کرده ايد و نسبت های بدی داده ايد

 . يک مباحثه فرهنگی فعل ليسيدن را گردان نموده و به ديگران هم توصيه نمايند
 

فقط با يک جمله مختصر ميخواهم بعرض برسانم که چنين عملی مناسب احوال شما است زيرا بخاطر تسلط و سيطره 
د و طوريکه معلوم ميشود مربی های شما از محيط خانواده تا دانشگاه ، برعالوه مسايل فرهنگ های بيگانه کمر بسته اي

ما خيلی دوستانه و سخاوتمندانه همه ی آن چيز های را که گفته . ديگر در امر ليسيدن نيز شما را به استادی رسانيده اند 
و دانشگاهيان همفکر تان ميبخشيم تا با تمرين ايد از جلو تا عقب، و از عرب تا عجم برای شما، مربيان خانوادگی شما 

 . فعل ليسيدن و ترويج فرهنگ بيگانه اسباب مسرت بادران تان را مساعد سازيد
 

تصور و توصيه شما در مورد ما کامال به خطاست ، چون پاليسی ما مبارزه با فرهنگ های بيگانه ميباشد و همين 
در نتيجه بکار بردن کلمه ليسيدن برای کسانی مثل من و . ا استدرگيری کنونی در بين من و شما شاهد اين مدع

هموطنان ديگر ما که با فرهنگ های بيگانه و بيگانه پرستانی چون شما بمبارزه بر خاسته اند صدق نميکند و بهتر است 
 . برعکس آنرا فکر نمائيد
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