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 ۱۱/۵۰/۶۵۱۲                داؤد ملکیار  
 

 پیرامون مقالۀ یانتقادات مختصر به پاسخ
 "زبان پارسی برادر است، امباق نیست"

 
بر نوشتۀ اخیرم تحت عنوان "زبان پارسی برادر به ارتباط تبصرۀ محترمان قیس کبیر، هاشمیان و اعظم سیستانی، 

 است، امباق نیست"، نکات آتی را قابل یاد آوری میدانم: 
وشته ن به وطن پرستی من شک نداشته اند، چنانچهبر نوشتۀ من، گفته شده که  جناب قیس کبیردر آغاز تبصره و انتقاد 

این عبارت جناب قیس کبیر  وطن پرستی ایشان شک کرده باشم". اند که: "جواب حاضر معنی این را نمی دهد که بر
ید"، میگوید" به "چه میگو یف" موضوع را حالجی کنند و به عوض "کیقصد دارند بصورت "آبجکت بیانگر آنست که

و می نویسند که: "اینکه از بوجی های  این اصل "آبجکتویتی" را فراموش کرده ،ولی در صفحۀ بعدی توجه نمایند.
پول جناب کرزی با تشویش نوشته اید که وی آشکار و صد های دیگر پنهانی چور و چپاول نمودند، به نظر من آنقدر 
موضوع مهم نیست، بلکه گرفتن آگاهی معنوی مردم یک مملکت و شستن مغز یک ملت با کلمات چرب و نرم و الفاظ 

آنها به یک جهت دیگر به مفاد خود، هزاران مرتبه خیانت بزرگتر و جفای نابخشودنی تر از  مهربانانه و سوق دادن
 آنست".

کی با کلمات چرب و نرم مغز یک ملت را را گرفته است؟  محال از جناب قیس کبیر باید پرسید که: کی آگاهی مرد
ام هزاران مرتبه بزرگتر را انج این خیانتکی ؟؟؟ و کدام نفعبه نفع خود سوق داده است؟؟  و با الفاظ مهربانانهشسته 

ل نازی های ادعای باط رفته و آنرادنبال اقوام آریایی  ،تبصرۀ شانجای دیگر جناب قیس کبیر در  ؟داده است؟؟؟
، یک آقای دیگر، بدون توجه به مطلب، دلیلی برای اضطراب نام هتلر و فاشیزماز کر این تذ، که با هتلری نامیده است

در حالیکه در نوشتۀ من هیچگونه بحثی در مورد نژاد ها صورت نگرفته ا کرده تا توهین خود را توجیه نماید. خود پید
میان بعداً آقایان هاشچون ولی  برایم سوال بر انگیز بود،توسط آقای قیس کبیر  و این توضیحات خارج موضوع،بود 

 بحث بیشتر را ایجاب نمی کند.برای من  آریایی توضیحاتی ارائه نمودند، و سیستانی در مورد اقوام
ه در صورت کبه این معنی  ،ولی در مورد استدالل جناب قیس کبیر به ارتباط موقعیت نام افغانستان در فهرست انترنت

 ران ناپذیر، برای کشور ما میگردد، باید به عرض، باعث خسارات مالی و اقتصادی جبالفبایی پائین رفتن نام، در لست
 موافق نمی باشم، زیرا اگر ایندرین مورد با احترام به شغل و مسلک شان در رشتۀ کمپیوتر، با ایشان  :برسانم که

" شروع می یوکه با حرف "" یو اس اییا "استدالل شان درست باشد، باید کشور هایی مانند ایاالت متحدۀ امریکا 
ر جهان، باید ددیگر در ور صنعتی و پیشرفتۀ ده ها کشیا جرمنی و " شروع می شود و اسشود، و یا سویدن که با "

، الفی " باالمدو بخاطر داشتن " شروع می شود الفنیز با  "آریانا"در حالیکه نام  .نقصان اقتصادی قرار داشته باشند
از آن،  باالترمی نویسند که در آنصورت  "الفآنرا با دو " بلند را بدهد، بعضاً در انگلیسی الفو برای اینکه صدای 

 د. درین موردیگردخواهد ناب قیس کبیر نیز مرفوع همان تشویش غیر موجۀ جوجود نخواهد داشت و در جهان نامی 
ن : یکی از بزرگترین و پرفروش تریمثال دیگر اکتفا میکنمیک به فعالً صد ها مثال دیگر نیز میتوان آورد، ولی 

" که از حروف آخر در الفبای انگلیسی است، شروع می دبلیوحرف " " نام دارد و باوال مارتمغازه های امریکا "
 اید،عویا از نظر انترنتی و  بزرگ از نظر تماس و مراجعۀشود، ولی هرگز شنیده نشده که این نام برای این مؤسسۀ 

قیس  جناب لذا از" میگذاشتند. آل مارتاگر نقصانی ازین بابت متصور می بود، باید نامش را "تفاوتی کرده باشد. 
ف نام موقعیت حرونشان دادن به عوض تصویر "مانیتور کمپیوتر" و برای قناعت خواننده، کبیر انتظار میرفت تا 
ثال و مبا ارائه ارقام  موقعیت نام در فهرست،مورد خسارۀ اقتصادی از بابت  وتری، باید درکشور ها در لست کمپی

  شدیم. آن مستفید میها، توضیحاتی میدادند تا همه از 
الت را جم ام نوشتۀ آقای قیس کبیر، صرف همانآقای هاشمیان از راه میرسد و از تمبعد از تبصرۀ جناب قیس کبیر، 

، ردهحاصل نک و به آنهم قناعت خاطراست، میکند که این نظریه را "خیانت بزرگ و جفای نا بخشودنی" خوانده  تأئید
ود میر "موتیف" و "کی میگوید"دنبال  "،میگوید چه" ض بحث بره حمالت شخصی و خانوادگی پرداخته، و به عوب

اس برای خانوادۀ "ملکیار" برای توجیه این کار، تاریخچۀ خاندانی بی اس قلبی من خبر میآورد و "مکنونات"و از 
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 "ملکیار" شناخت. در حالیکه سالهاست با من و خانوادۀ ساخته و نوشتۀ مرا ناشی از عالیق من به ایران قلمداد میکند
 و عالیق دوستانه داشته است.

بعداً آقای اعظم سیستانی با تحریک چند تا دنباله رو خود، میخواهد این حمالت شخصی را ادامه داده و  بطور غیر 
ده پسر خوانن"مرا به حیث مانند اشتباهات قبلی اش،  داخل کرده ومستقیم حتی نام شهید میوندوال را نیز در بحث 

معرفی میکند. در حالیکه نه من پسر خواندۀ میوندوال بوده ام و نه کسی در خانوادۀ مرحوم میوندوال از  ل"یوندوام
ت تانی صورچنین چیزی خبر دارند. اینگونه تبصره ها و معرفی های بی اساس در گذشته نیز از طرف اعظم سیس

علت و ریشۀ آنرا در نوشته  وندوال میدانم، کهدر مورد شهید می سؤ نیت اوگرفته که آنرا ناشی از خصلت او، و نیز 
 توضیح خواهم نمود. های بعدی خدمت دوستان

 هرگز نمی خواهم داخل زنم ونمی به عمل بالمثل دست  ، آقای هاشمیان و آقای سیستانی،در مقابل آقای قیس کبیر من
ثبات ا و یا بر عکس آنرا برای این آقایان به یا قوم دیگر معرفی نمایمخودم را جزء یک قوم  شخصی شده وبحث های 

در موضوع مورد بحث، چیزی در  که برای ابراز نظر دنباله روان سراسیمهآن به را بالمثل  جوابو نیز  .برسانم
رای خود ب آنراالزم ندانسته و طرف دیگر، جبران مینمایند، چانته ندارند و این کمبود را با توهین به بزرگان خانوادۀ 

ای افراد عقب گرا را بر ی قومی و برتری جویی های قومیبحث ها سعی می نمایم تاهمواره و  از ادب میدانم، دور
نیاد بر ب به عوض آن، خالصی نیافته اند، واگذار نموده وو قبیله گرایی از زنجیر های فکری  و متعصب، که هنوز

 استدالل منطقی و با احترام به عقیدۀ دیگران، ابراز نظر نمایم. 

، بر بودپاراگراف  24و حاوی در شش صفحه نوشته شده  من، از عنوان تا آخر کهقابل یاد آوریست که در مقالۀ 

اه کلمات ابداعی دانشگ قدامت، تحمل زبان برادر، مزایای وسعت زبان، )از قول اساتید معتبر( چۀ مختصر زبانختاری
عکس العمل متعادل و اقدامات عامالنه برای توصیه به ، زبانی بعد از مهاجرت های عظیم ینو آوری ها، و پوهنتون

تازه وارد و لغات در مقابل و وسعت نظر عدم تشویش و خویشتن داری ، اصالح و سچه سازی زبان از طرف ادبا
تعجب دیده شد که از میان این همه مطالب که جان نوشتۀ مرا تشکیل میداد، توضیحاتی ارائه شده بود. ولی با  ،غیره

رای ب اف آخری که به حیث یک نظریهو به پاراگر ، همه را نادیده گرفتهیآقای آقای سیستان هم آقای قیس کبیر و هم
ید نشان داده اند. برای تجدشدید نوشته شده بود، تکیه کرده و چنین حساسیت  ،دیک پیشنها به حیثآیندۀ دور، آنهم 

در مقالۀ قبلی پاراگراف آخری  همانعبارات به ار دیگر یکب ،را توجه خوانندۀ محترم و با انصافخاطر، حافظه و 
مانند هفت کوه ) پیش شرط های گرفته است، جلب می نمایم، تا دیده شود که چهر مالمت قراحمله و که مورد من، 
 در میان گذاشته شده است: تفاهمی،چنین  ن بهقبل از رسید ،(بلند

ه آنهم ن ،"در یک فضای صلح و صمیمیت"، "بعد از استقرار امنیت سرتاسری"، "در یک فرصت مساعد سیاسی"
ا دایر ب"بلکه  ،نه به فیصلۀ آنهاو آنهم ، "مؤرخین، سیاسیون و فرهنگیان کشور"، بلکه توسط مردمان عادی مثل من
 ،عب العبوری صگذشتن ازین کوه ها بعد از بآلخره  ، و"بعد از غور و مداقه"، و "هاکردن کنفرانس ها و سیمینار 

لند ، که به منزلۀ گذشتن از ب"رت پشتیبانی ملیصو در"، و "با ملت در میان بگذارند"و  "طرحی را به ملت پیشکش"
لی مبه وحدت ، و ""دنقرار گیرزیر یک چتر بزرگتر ملی ، ملت ما با اتفاق نظر، "ترین کوه ها بشمار خواهد رفت

، "گیری از ادعاهای باطل ایرانیان جلو رد و"به حیث دلیل آخری و نیز در آخر همین پاراگراف  ."پایدار دست یابند
 تذکر داده شده است.نیز 
اگر ما با وجود این همه احتیاط ؟. باقی می ماندو اتهام اعتراض  باز هم جایی برایپیش شرط ها، همه با ذکر این آیا 
، دیگر چگونه به افتخارات " را نداریمآریانانزاکت های اجتماعی، هنوز هم تحمل شنیدن نام " محکم بندی و مراعاتو 

ه حیث نام، آنهم ب تاریخی خود می بالیم؟ چگونه از تاریخ پنجهزار سالۀ خود سخن گفته می توانیم؟؟. اگر در مقابل این
اشت برای نام گذاری های بر در دم خواهیدلیلی برای آینده های دور، چنین حساسیتی نشان میدهیم، چه  یک پیشنهاد

، "شرکت هواهی آریانا"، "تلویزیون آریانا"، "ویب سایت آریانا"، "راهی آریانا چهار"، "لمعارف آریانادایره ا" مانند بر
یت موقعدر کجا  ،چه است "آریانا". آیا این ؟و صد های دیگر؟؟" هوتل آریانا"، "سینمای آریانا" ،"تیم فوتبال آریانا"

 "آریانا"" چیست؟؟؟؟ اگر نام آریاناآیا مشکل این آقایان معترض با نام " ؟و ارتباط آن با کشور ما چیست؟؟؟ داشته است
را مال ایران میدانند و یاد آوری از آنرا را خیانت ملی می نامند، در آنصورت افتخارات تاریخی کشور باستانی خود 

 پای" در حقیقت خود را ،به اصطالح عامیانهبا این موقف تنگ نظرانه، که را دو دسته به ایران تقدیم کرده اند. 
 کرده اند.تاریخی " چتو "" داده پچلک

خالدی  داحم برنامۀ تحقیقی ویدیویی را که جناب محترم نور ،چند روز پیش از طریق فیسبوکقابل یاد آوریست که 
 ، با دقت مشاهدهدشر نمودنتنمتهیه و )مقیم آسترالیا( با زحمات زیاد در مورد اقوام کشور ما، از نگاه علم جنیتیک 
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اقوام شمال و شمال غرب هند،  نشان میدهد که علم جنیتیک ایاین برنامۀ تحقیقی، آخرین دریافت هنمودم. به اساس 
 تان کنونی سکونت داشته اند،با اقوام پشتون و تاجیک ما که در شرق، جنوب شرق، نواحی مرکزی و شمال افغانس

ولی همین تحقیقات نشان داده است که مردمان ساکن در اند. و دارای شباهت های نزدیک جنیتیکی بسیار نزدیک 
عای مؤرخین اد این کشفیات تازه، برای ثبوتن کنونی، از نظر جنیتیک با اقوام فوق الذکر اختالف زیاد دارند. که ایرا

که  تقویه میکند و یکبار دیگر این نظریه را تأئید و ریایی درین حوزه کمک نمودهو محققین ما در مورد منشأ اقوام آ
 أدر گذشته های دور به یک منشداشته اند و زبان های شان هم   اجداد مشترک اقوام پشتون و تاجیک در افغانستان،
با درک این وجهه مشترک بین اقوام کشور ما، و با درک لذا  اقوام آریایی است. وصل می شود که همان ریشۀ زبان

قوام پشتون ای، نه تنها باید هیچگونه حساسیتی در مقابل مبدا و منشأ مشترک ما با ساکنین ایران کنون و تفاوت اختالف
و تاجیک که همانا آریانای باستان است، نداشته باشیم، بلکه بر عکس آنرا باید بحیث پیوند تاریخی و نا گسستنی بین 

یه را نا موضوع تاریخی قض ،یاناین آقا نمائیم. ولی با تعجب و تأثر دیده شد کهو تقویه پشتون و تاجیک، تأکید اقوام 
ی مشترک اقوام پشتون و تاجیک وطن در مقابل نام و منشأ تاریخدیده گرفته و با حساسیت و عکس العمل افراطی 

 اخذ موقع نموده و داد و بیداد به راه انداختند. ظات خاص سیاسی،مشترک ما، روی ملحو
گذشته در اخبار شنیدم که در کشور  چند روزهمین  درباید بگویم که و نبود تعصب تفاهم ملی از  به حیث مثالی

نام کشور شان آغاز نموده و سه یا چهار نام "چک" که سابق جزء از چکسلواکیا بود، بحثی را برای تغیر جمهوری 
 هرا پیشنهاد کرده اند. آنهم به دالیل بسیار معمولی و بدون کدام بحران سیاسی. در جملۀ دالیل برای این تغیر، گفته شد

که در میدیای جهان، نام "چک" با "چیچن" مخلوط می شود و مردم اشتباهاً تروریست های "چیچن" را "چکی"  است
ونه مناظره آیا اینگما باید ازین مثال ها برای تخفیف در حساسیت های خود بیآموزیم و از خود بپرسیم که فکر میکنند. 

شده می تواند و یا در آینده مرجع تقلید  وبرای ما مثال خوب  ها، بحث ها و دیگر پذیری های روشنفکران اروپایی،
م، بی سواد در قرن بیست و یکربی گفته است که: ". یک متفکر غامثالهم؟آیت هللا آصف محسنی و  ازهایی نقل قول 

وزه و تعویض آن با آم ،آموخته های قبلی آنانی اند که قادر به در آوردن ند، بلکهنآنهای نیست که خوانده و نوشته نتوا
 شخصمن این گفتۀ پر معنی را به حیث یکی از خصایص الزم، برای هر بلی!  ".باشندمی های جدید و عصری ن

 .پنداشته و آنرا آویزۀ ذهن خود ساخته ام روشنفکر،
 ،اسیوقتی دیده می شود که پروفیسوران، داکتران، اشخاص با تجربه و جهاندیدۀ ما، در یک بحث اجتماعی و سی

بحث و مناظره،  که در یک آیا ما توان آنرا داریمچنین پرخاشگرانه عمل می نمایند، این سوال مطرح می شود که 
رف طخود را ابراز نموده، عقیده، پیشنهاد و دالیل  نظر ،ولو بسیار حیاتی و سرنوشت ساز باشد، بدون توهین و تهمت

با در نظر داشت کشمکش های قومی و جو که  شود اگر توصیه . درین بحثابل خود را طور مستدل رد نمائیم؟مق
 و حتی قابل تصور بوده نمی های دور، بحث درین زمینه به جایی نمی رسدو یا حتی در آینده حساس کنونی،  سیاسی
انستان غکه در یک کشور فقیر مثل اف و یا اگر گفته شود .واقعبینانه تلقی شده می تواند و طرز دید،توصیۀ  اینتواند، 

ی مال سکه و بانکنوت جدید، یک بار سنگین که محتاج نان شب و روز خود است، حتی تبدیل لوحه و قرطاسیه و
ن نوع باز هم ای بل این نظریه بوجود خواهد آمد.شمرده خواهد شد، چه رسد به مشکالت اجتماعی و سیاسی که در مقا

کنیم و نام آنرا وطن  نظر را با توهین و طعنه مخلوطختالف ا اگرولی . استدالل منطقی و موجه شمرده شده می تواند
دیگر را خیانت ملی بنامیم، در آنصورت چه انتظاری از متعصبین و جنگساالران داخل دوستی بگذاریم و نظر طرف 

ف نظر خود را فوری و مخال ل و دیگر پذیری در ما و جود نداشته باشدتحم جزئی تریناگر کشور خواهیم داشت؟ 
اکت که با ر مزاری و غیره را محکوم میکنیمعبدالعلی  چرا گلبدین حکمتیار، در آنصورت، بنامیم خاین و بیگانه

  راکت در اختیار نداریم. ما این خواهد بود کهصرف با آنها فرق ما  ،؟رانی ها، کابل را تباه کردندپ
ت این ممالک تابعیترک تابعیت کرده و اکثراً ب، رساکن در غتحمل" و  "بی این تعلیم یافتگان و تعجب آور تر اینکه،

 )با قسم خوردنچه تعهدی  درخواستی،های و میدانند که در فورمۀ  بانه درخواست داده و پذیرفته اند.را طور داوطل
مه را فراموش کرده و به خاطر یاد شتر دیدی ندیدی(، ه) به مصداق اما داده و گرفته شده است.( و حلف وفاداری

 . بدون آنکهاز یک نام تاریخی کشور خود ما، چنان عکس العمل نشان میدهند که گویی جهان بهم خورده استآوری 
 و اروپایی خود بیندازند. ییگوشۀ چشمی هم به پاسپورت های امریکا

 درفیصد آن راجع به زبان های تاریخی خود ما و  59همین نوشتۀ مرا که تانی، تمام اعظم سیسمی بینیم که  وقتی

اصلی اش، نوشتۀ  نا دیده میگیرد و برای رسیدن به هدفکالً مورد پذیرش، آمیزش و تحمل زبان های برادر بود، 
قوی کوشان، لطیف پدرام، شورای  افغانستان" می نامد و با نقل قول هایی ازبرای تعویض نام  مرا "تالش بی جا

پیوند بزند و بعد از آن، یکی دو تن از دنباله  ،شناسمیکه اصالً نمی ا با آنانمی خواهد مرنظار، کهگدای و غیره، 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

باالی پدر کالن طرف  با حمله و بدون توجه به جزئیات مورد بحث،روانش را تحریک میکند که داخل "معرکه" شود 
 می توان گرفت؟ ازین طرز بیانکه هیچگونه ارتباطی به این بحث ندارد، خود را ارضا نمایند، چه انتباهی  مقابل،

  رفتار و استدالل وجود خواهد داشت؟؟؟این گونه چه توجیهی برای آیا  ؟ن هم شد بحث و استدالل؟ای
ربوط به م ،محققنویسنده و تبار یک بزرگی و اعبا انصاف با من موافق خواهند بود که خبیر و  یقین دارم خوانندگان

ن چونویسنده خواهد داشت. محقق و و وقار  خواهد بود بلکه بستگی به خصلت، سلوکه ن تعداد اوراق سیاه کرده،
احاطه و تسلط اش را بر موضوع به ، دون کینه توزی، با حسن اخالق و استدالل قویدانشمند، عالم و محقق واقعی، ب

  اش قرار میگیرد.بشمول مخالفین ، همهاحترام مورد  ،ی رساند و با ایستادگی روی این پرنسیپاثبات م
عمرش و با جرأت و شجاعتی که در بیان مسایل ملی وری میدانم که شهید میوندوال در طول مثال، قابل یاد آ برای

خود را با حمالت شخصی آلوده نکرد و از بحث بر هرگز قلم از خود نشان میداد، ، در جریان مبارزات سیاسی
ان به شمول کمونستدروغین مخالفین سرسخت خود، تبلیغات شد و حتی در مقابل ه موضوعات سیاسی و ملی خارج ن

ستایش دشمنان و احترام مورد حتی  می بینیم کهدر آخر کار توطئه گر، با حفظ وقار و متانت به راهش ادامه داد و 
 قرار گرفته است.دیروزی اش 

 یفرقه گرای قوم گرایی،زشت گویی، انواده ام، از هرگونه من با الهام و پیروی از آن بزرگوار و دیگر بزرگواران خ
ولی ابراز عقیده در مسایل ملی را حق هر  .اجتناب کرده و خواهم کرد و خانوادۀ دیگران، مذهبی، اهانت به شخص

  فرد آزاده میدانم، ولو این عقیده یک نفر طرفدار هم نداشته باشد.
 حرمت.  داؤد ملکیار   با ابراز                                                                                    
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