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 ؟؟دوست کشتن چراغ را نمی پذیرد چراغ
 

بحث با  و رسانم که من سر جر ارجمندم جناب مسعود فارانی به عرض می مختصر خدمت برادر بسیار مفید و

 نند اما مشروط بر اینکه برگویم مخالفت ک دانم که با آنچه من می این را حق مسلم شان می مخالفاِن نظر خود ندارم و

 را سخت به هم آمیخته اند. گفتار زبان نگارش و نگارِش خود ایشان در ضد پرنسیپ صحبت نفرمایند.

 

لم مانع مکالمۀ سا تاجک ها تفاوت ها دارد تا بدانجا که بعضا   ها با ایرانی ها و این ُدُرست است که زبان گفتار افغان

همین چندی پیش بود که شما با  که زبان واحد را به سه زبان تقسیم کند.شان می شود اما آن تفاوت ها به حدی نیست 

 نویسان ایرانی نوشته بودید و تأریخهای  بارۀ بطالن برخی از ادعا استناد به یکی از دانشمندان ایرانی چیز های در

د؟ صحه بگذاریتصور نادرسِت خود  را به فارسی نوشته بود. شما چرا می خواهید به نیروی مغالطه بر مطالب خود او

   ؟بهار ایرانی است یا نه ءساده بگویید ملک الشعرا برای من صاف و

  وقتی او می گوید:

 ه پاِس همزبانی جانِب کابل رومگر ب

 نهند افسر مرا ر سرـن بـسخ نستدارادو 

 

 اگر این فارسی است شما آنرا به زبان خود یعنی دری برای من ترجمه بفرمایید.

 

 مورد همان بهتر است در ،ن است که غرض ورزی های ایرانیان را با آن اصالح بفرماییداگر انگیزۀ قاموِس تان همی

ا ب به عنوان یک آدم صاحب سواد شما غرض ورزی ها کتابی تألیف کنید تا تیر را مستقیما  به هدف زده باشید. 

 ایرانیان صحبت کرده اید یا نه؟

 ان درنآا شما به پشتو در دیگر موارد با ی ساخته اند و نان به فارسیآاز برخی اصطالحات دیوانی که یا  آیا به غیر

داریم  کشوِر ما باز اگر من بگویم که نگارش یک فرهنگِ جامع در همین شرایطی که ما و کوتاه آمده اید؟ و مكالمه

 حآلمانی به دری یا از انگلیسی به دری برگردانید ده اصطال بسیار مشکل است شما اگر بخواهید یک کتاِب فلسفی را از

 رسای فلسفی در زبان خود ندارید ولی کمر برای نگارش فرهنگِ جامع می بندید.

 

نخست بروید بیست کتاِب علمی را به زبان خود ترجمه بفرمایید تا زبان تان غنای ادبی الزم را پیدا کند آن وقت 

 قاموس نویسی پیشکِش تان.
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 کجا در من چه وقت و اما و ذاشتید کار تمام است. پنداشته اید که اگر آن مرده ریگ ده فرهنگ هندی را در پیش گ

 این کاِر خطیر پیش کرده و را در من فقط عذر کم سوادی خود ؟روشن کرده اید خاموش کرده ام که شما چراغی را

باز به تکرار می گویم که من برای همه کسانی که  گذارم و به جایش می را می بوسم و سنگینگفته ام من این سنگِ 

اما در قسمت اعطای القاب که من فکر می کنم این کار یک مؤسسۀ  و طلب توفیق می کنم.آستین همت بر زده اند 

گویید که چون در سال های اخیر مؤسسات اکادمیک به اشخاص مستحق شهادت نامه نمی  شما می !اکادمیک است

ه خدمت عاجزان به جای آن مؤسسات لقب بخشی می کنیم من این ما چند نفر ابتکار را به دست می گیریم و بر دهند بنا

 تان عرض می کنم که چرا تنها گریبان این ادبیات بدبخت را چسپیده اید؟ 

 

 تواند یک اندازه معلومات عمومی در رشته های طِب، انجنیری، فلسفه و حاال که از خیرات سر انترنت هر کس می

های افتخاری حکیم الحکما، برای یک تعداد لقب  غیره پیدا کند کاش این لطف را شامل حال دیگران نیز بنمایید و

د شما یک باِر دیگر بر منطق خو غیره نیز ببخشید تا دیگران هم از این لک بخشی ها فیض ببرند. و طبیب االطبا 

 رساند پس ما بر خالف پرنسیپ شهادتنامه انصاف کنید. چون در دیاِر ما کسی مستحقان را به نوا نمی دقت بفرمایید و

هر وقت که الزم دیدیم چون ما استادان پوهنتون بوده ایم حق را به  گذاریم و خود میهای پوهنتون کابل را در جیِب 

صاحبان استحقاق می رسانیم و دلچسپ است که من باز نگفته ام که این کار را نکنید فقط این را گفته ام که من 

 را که شما روشن می کنیدشما بدون دلیل پنداشته اید که چراغی  برخالِف پرنسیپ های اعتقادی خود عمل نمی کنم و

 خاموش می سازم.

 

ه کرد ک را به من نیز عنایت می من فقط از جانب خود گفته ام که این کار از من ساخته نیست. کاش خدا نبوغ شما

جرمن آنالین خواستند که عرضه نمایم. اگر کارکنان افغان بازار  در به نو توانستم قاموس های نو سال به سال می

های خود بگذارند اختیار دارند زیرا من آنقدر حوصله نداشتم که آنرا جداگانه می  تحلیلصفحۀ این پاسخ مرا در 

 نوشتم.

 

 با عرِض حرمت نگارگر
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