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٢٠٠٨ نظام                                                                                        مارچ ی موسیمالل  
 

 ی مادری واقعلسان
  

  »یلسان مادر«  ۀ روشنگران بر مضمونیديتائ
 

ختگان و  توسط منفعت طلبان، خود فروی ووحدت ملی گران اجتماع افغانبي تخرعي وستي تلخ فعالقيحقا 
 است آه ملت ما با آن روبرو ی افغانستان جزء مشكالتتي ندي طماع و پلگاني همسای چون و چرایگماشتگان ب

 افغان، ی گرای اوراق پورتال مبارزو ملی در البالدي با امروزرا حتمَاۀ ناموزون جامعۀدي پدني ااناتيجر. باشديم
 انهي مساونها،ٱ و عنعنات ی آلتوری ارزش ها،ی، وحدت مل افغانستانفيآه از تمام اقوام شر» ١ «نيجرمن آنال

 و انشقاق اقوام ی تفرقه اندازدي منظورپلفعاليت به، تا مشاهده گردد که  مطالعه نمودد،ينماي میباني و پشتهيحما
 چه  مايی آباني سرزمی ارضتي و تمامی وحدت ملبي شدن اهداف شوم تخررده برآویدر پهلو ملت افغان فيشر

  . در خود نهفته داردهاييراپالن 
 است، تحت دهي آه از آابل ارسال گرد»ی نورمايس«  بنام ی هموطنۀسندي  نوی مضمون ساده و پرمحتوارَاياخ

 به همه افغانستان نٱ است آه خواندن دهي منتشر گردني در پورتال  معظم افغان، جرمن، آنال»یلسان مادر« عنوان 
 آه امروز چون  مرض دينماي ماني را بیزرگ مضمون درد بنيا. گرددي مهيوص ت،یدوستان و عالقمندان وحدت مل

 لسان ۀ لغات و اصطالحات ارزشمند و شناخته شديرتغ. گرداندي را ازهرآنج و آنار مبتالمی اجتماع  افغانیطاعون
 صرف تالش ،یراني ایرضروري به لغات واصطالحات مطلق نامانوس وآامال غی افغانۀ جامعلي اصیدر
 تفرقه بين  به،یراني ای آخوند هااهي سی فاسدو دآتاتورمي است آه درخدمت رژیانهمان گماشتگۀ آوشش مذبوحانو

   . ما اشتغال دارند وطناقوام شريف
 آه گرددي می همان مرض طاعونري پوهنتون، درگی استادی وااليۀباداشتن مقام و سو » ی نورمايس« باری  

 امرار معاش ی استاد پوهنتون آه برانيا.  مظلوم افغان راهدف قرار داده اندۀ انتشارآن جامعیآلتورشكنان برا
 مفتن  ونيتلوز  آورد  به گمان غالب ی در شهر آابل به دست موني تلوزی از دستگاهایكي را در یاجبار آار دوم

بدورازآلتورو  اجتماع آامال شستشو داده و كي دراي آه گوگرددي متوجه میبزود.  »٢«   طلوعۀ گشتیرانيو ا
 استعمال لغات و اصطالحات یسي پالكهي وطن قرار گرفته است، طورطي محیاصطالحات مروجه و واال

 آار و نشرات آن موسسه ۀ شده را در ساحرفتهي و پذی آامال شكل اجبارون،ي در دفتر تلوزیراني ایرضروريغ
به لسان »  و حتماديبا« او ی آه لسان مادرشودي گفته مديجد» آارمند؟ « ی وی بحيثبرا بنا بران.نمودياحتوا م

 ۀ لغات مروجضي تعودي آه با روش جددهدي محي تشری بخورد، چنانچه وريتغ» ! «ی مادرۀ و اصالح شدديجد
 جادي اۀلي آه مرام و وس» ميافهام و تفه«  به مشكالت وهشتناك ،یراني نا بجاومغلق ا و لغات اصطالحاتدری به
 ري ونا مانوس غی لغات اجنبني هابااستعمال ای هاونفهمی را غلط فهمی و چه اضرارگرددي مواجه مباشد،يالسنه م

  . آوردی در پوهنتون به وجود می آار وطي و محیقابل درك، درزندگ
 استعمال آلمات نامانوس  از ی درالبالی ولد،ينماي مانيب» طنز« رابه شكل شي گرچه درد دل خوی نورمايس 

 وموجب است لي افغانستان بدون دلی درلي لسان اصري و تغبي آه همانا تخرباشدينهان م پی درد بزرگ،یجانب و
 و اني دي ام ها  وابي  زرنكهي ای برارا؟؟چ. دهدي میراني قابل درك اري خود را به اصطالحات مسخره و غیآه جا

 . بر عهده دارندی ملري نا بجا و غۀ استحالني را در قبال ای بزرگۀبيامثال شان وج
 كي اآادمطيدر مح» ! «ی به اساس لسان نو مادری آه ویدي آه با استعمال لغات جددهدي ادامه می نورمايس

 چنانچه گردند،ي مبتال میشماري و سوء تفاهمات بی به سر گردانني محصلد،ينماي مسيتدر» دانشگاه؟؟« پوهنتون
 و بهمن و واآنش وخوانش وگرانش نيروردف را دانستند و نه از دانشجو و دانشگاه وانهي رایآنهاهرگزنه معن

 را به عوض ی ویران تكس آه چگونه موترسدينوياو م..... راه گم و سرگردان شدندجهي ودرنتدندي فهمیزيووووچ
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 و بهشتي و اردني آه در فرورددهدي مادي بهار، فرزند را ۀچطور به عوض مقال....بردي مشگاهيبه زا» ؟«فرودگاه 
 ندي آی به عمل میني زمبي اسفناج، فلفل و سج،ي هو،ی چون پرتقال، موز، گالبیجاتي سبز وت جاوهيم» ؟«خرداد 

به خانه » مدرسه ؟؟«   مكتبیاي صفر ازجانب اولۀ و نمرتيبا شكا» دانش آموز؟؟«  شاگرد مكتب جتايآه نت» !«
 از یكي شناخته و بیخارجرايو یراني باآثرت استعمال لغات نامانوس ا آه  بعدَاسدينوي میاو حت. شوديفرستاده م
 !!!گردندي می خارجكي ثيبه ح  ازو«!؟« پاسپورت یاي و جوبرندي مقيمراآز تحق

 از ی افغانستان، تعدادی درلي لسان ارزشمند و اصی سازیراني خروار، متاسفانه با آوشش اۀ مشت نمونیبار
 ني آه درباشدي استحاله مني ای و مجرروي آامال پ»ديام « ۀات مملكت، ازانجمله دو هفته نام سرحدرونينشرات ب

  . استدهي به نشررسنهي درزمی فراواننيمورد مقاالت و مضام
مان   آه به مناسبت اوضاع نابه سایونيزي تلویجرائد، مجالت و دستگاها ازی داخل افغانستان همچنان تعداددر
 به نشرات مبادرت یسي پالني اروي پراني واضحا با مد ،ی درمراعات اساسات قانونتي و عدم مسئولیادار
 اثر سهل ادري هميگري دۀ وعدهستند دراجتماع ی فرهنگی ضرورريرغي تغی چون و چرادر تالش برای بورزند،يم

 . زنندی و مخرب دست می ملري عمل غني به چنراني آورآورانه از مطبوعات ادي وباتقلی نارسائاي یانگار
 را به راني ها و جرائد وابسته به اوني آه قضاوت بر نشرات تلوزیحال ني باال، درعی ادعادي تائی است براالزم

  : مياندازي بی از نشرات داخل افغانستان نگاه مختصری به قسمتم،يگذاري افغان مفي ملت شرتيفهم ودرا
 سال آخر ی را آزاده دانشجوی حقوق پوهنتون آابل وځی از پوهنی محصلیچاپ آابل در معرف» صدف  « ۀمجل

  چون در پوهنتون های افغانستان چنين عناوينی موجوديت و رسميت ندارد،.نگاردي حقوق دانشگاه آابل مۀدانشكد
 تاش ز،ي برك، ده راود، خاك ری غوربند، برآی از سرخ پارسا، چهاردی آه اگر هم وطن به وجود می آيدسوال

 كار،ي بدخشان، شبرغان، چارفتلي خواجه صفا، ،ینج واه سرپل، پارك، بازر،يزمي آارترالم،ي آباد، مضيقرغان، ف
 لشكر ،ی شهر بزرگ، مارجه، پغمان، جبل سراج، دوشز،ي خاك راران،ي خواجه سبك،يانار دره، بهسود، شنوار، ا

 یسما از پنج دهه با آلمات و اشتريآه در ب...  استالف، قالت، آستانه وووو،ی سروب،ی غزنف،يگاه، گازرگاه شر
 دارد، با خواندن آلمات و تي عادت و بلد شي خاص مملكت خوی و ملی افغانطي محی  مراآز علمۀ شدرفتهيپذ

 رتي باشد، بلكه به حداشتهي و گنگ می منفی آن برخوردی معانزي نه تنها با فهم و تمیراني اۀ صادر شدیاسما
 . استدهيرد گی ضرورري نا شائست و غراتي تغني سبب ای آه چه عاملشوديم
 دارند، ی صراحت وروشن،ی مراآز علمكي اآادمی افغانستان آه درقبول نام های مدنني و قوانی اساسنيانقو 

 جرگه و یولس. باشدي می قانونري آامالغی عملني چنقتي و در حقدانندي مورد رامجاز نمني دریريهرگونه تغ
 آه بازخواست دارند نمورديدر ی ملتي و مسئولی جدۀفي آامال وظوحکومت موجوده،  افغانستانۀمشرانو جرگ

 ني دریضاحي استلي آه به چه دلستيمعلوم ن. کشيده و پی گيرينمايند به سوال نهيزمر رادنيپامال گشتن مواد قوان
 . استدهيمورد تا به حال به مشاهده نرس

امال احمقانه هم  آه خنده آور و آميينماي هم مشاهده میگري نشرات دیالبال را دریراني ا عمال طرز العملمتاسفانه
» روز«  بنام ی خواننده است، پس چگونه مجله ای فهم و شناسائن،ياگر منظور از اعالنات و نشر مضام. باشديم

 صورت را ني افغانستان چیدر آجا!!  ؟؟ هرگز هرگزكچرو:  منتشر نموده است ني را چنیمي اعالن آریدر پشت
 به اساس م،ي داشته باشاناي آری و شرآت هوائاناي آرۀاري آه طميئ قرن ما عادت آرده امي از نشري بند؟؟يگويچروك م

 نكهي استعمال نمود؟؟؟ ادي بانهي زمني را دریمائي و شرآت هواپماي چون هوا پی  لغاتی ایچه منفعت و اصالح آار
 معارف و ،ی آلمات عام فهم صحی آمار، مرز، لهستان بجار،ي آموزش و پرورش، سردب،یآلمات بهداشتچقدر
 ی ضرورري گنگ و ناآشنا و آامال غیراني اگري د سرحد، پولند و صد ها اصطالحه،ي مسئول، احصاريمد

  .  آنرا مذمت نمود ن خورد و عامالدافسوسي بارود،يدرمطبوعات وطن بكار م
ار  افغانستان بكلي اصی  پشتو و دری بر ضد آلمات عربراني ای آخوندمي را آه فرهنگستان رژی توپ و تفنگنيا 
مذبوحانه به  و گردندي مهي حقوق بشر، تغذۀ آشندی استبدادمي رژيک ازآخوركهيآنان.  ثمراستی مسخره وببرد،يم
 قتيدرحق.  ندارندی تفاوتچي خلق و پرچم هني خائنبا ی در وطن فروشند،ينماي تالش میآلتور ارزشمند افغانريتغ
 ۀ آشكارا دارند آه بگفتی و بستگونديود فروخته، پ باداران آن احزاب خا بیگريهم به رنگ د آنها هنوزشتريب

   :شاعر
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  سمشناي                 آـه از طـرز خرامت مپوشي جامه می آه خواهی هررنگبه

 آه ی آورم آه مرد وطن پرستی به خاطر ممي قدی را ازاشغال چكو سلواآیزي مورد داستان آوچك و غم انگنيدر
 آنان ی قهرمانان و مجسمه های اسماري ناظر تغبرد،ي رنج می شوروۀيط روس ناشائست اشغال مملكت توسانيازجر

. ستينگريم» ٣« به امواجیدي و به نا امستهنش» ولتاوا  « یاي دری پهلوبانيبگر بود، سردهيدر شهر پراگ گرد
  یاي در بهستني اجبار نگری مرد با تا ثر جواب داد آه ود،ي حالش گردیاي ازو جوگذشت،ي آه ازآنجا میعابر

 .را دارد» والگا«
  » طلوع« خود فروشونيو تلوز» صدف  « ۀ مسئول مجلري آه به حكم مداوردي را بر ملت افغان نی خدا روزحال
 دانشگاه، يی یراني آلمات ا، افغانستانني قوانی الرغم نص آشكارایعل  امثال آنها،و» اميد« وم الحال لجريدۀ معو

 »پوهنتون« ملت فهم  ونيك با تمعنوانايران کمترازر د آنها استعمالۀآه سابقرا... .جو، دانشسرا ووودانشكده، دانش
 موردي بۀ استحال افغانی معاوضه نموده وبا پذيرش چنينی ملۀ اصطالحات و لغات ارزشمند السنعوض به ،ميباشد
  بين االقوامی مستحكمی و وحدت ملشاني پرزان،ي افغان رابا دسائس تفرقه اندازان و ملت ستۀملت آزاد ،ونابجا

  .مي بنمائیختگي گس ازهمآنانرا دچار تشتت و
   

  :نوت 
  
 در لسان یراني  لغات ای ضرورري ورود و استعمال نابجا و غی ای مستند و منطققي مطالعه و تحقیبراـ   :١ 

مند محترم  ارزشني مراجعه نموده و مضامني افغانستان، لطفا به پورتال معظم افغان، جرمن، آنالی درلياص
.  نماييد مطالعهشاني افيآرش در،»دي نمائانتخابلست  را ازسندهينو«  بركيبا آله ني زمنيدر رای معروفلي خلريانجن

 در نظر ،» دانشگاه بجای پوهنتون، عشق به دری، يا نفرت از پشتو« همچنان با مطالعۀ مضمون واالی ايشان بنام 
 www.afghan-german.com. .اد اشتراک کنيد آزدهی
 را ی اجباریراني آه آلمات ایني قبل، ماموریمدت»  طلوع « وني تلوزۀ شدیراني آه در دستگاه اشودي مدهيـ شن: ٢

 یراني اۀ به گفتدند،يگردي ممهي جريیكاي دالرامر١٠ نمودند، در حدود ی استعمال نمیبه عوض آلمات مترادف در
 !! و شرآاءابيبارك اهللا جناب رهنورد زر: ها 
 »ولگا « یاي و درگذرديم» چك  « تيمرآز جمهور»  پراگ «یخي و تارباياز مرآز شهر ز» ولتاوا «یايـ در : ٣

 . داردانيجر» ماسكو«  در شهر قسمَا


