
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 ۹1/2۰/12۰2                                                                         ینیحس رفعت

 

 لسان پارسی  در اهانت به پشتو

 .می سرایم من به لسان مادری ام می اندیشم، سخن می زنم، می خوانم، می نویسم و 

 .پارسی است دری/نام این زبان 

اختیاریست نه   گسترده و  تاکنون، شاعران جرم وجنایت ورذالت می کنند واین پدیده یی عام و  آغاز از درشعر این لسان،

 .جبری

  فریاد به پشتون ها اهانت کنم و  و   به زبان پشتو  به خود جرئت بخشم و  دانش، و  باکدام ِخرد چی سان، ،من چی گونه

 :جاهالنه بزنم که

 .پته خزانه تقلبی است 

.. 

 :را، این چنین کشته است؟ دخترخود و  خواهر و  ، مادر، مانند انوری ابیوردیکدام زمان  در و   و پشت کدام شاعر

. 

 زن چومیغ )ابر(است ومردچون ماهست 

 ماه را تیرگی زمیغ بود 

 هرکه اودل نهدبه ِمهِر زنان

 گردن اوبرای تیغ بود 

/ 

 :دشنه همسرش را چنین کشته است  چی وقت چون سعدی با پشتو  یا کدام شاعر و 

. 

 وکن ای دوست درنوبهار زِن ن

 که تقویم پارینه ناید به کار

. 

 :بلسان برتر!! پارسی، بانویی را خون ریختانده است؟ ،اوحدی مراغه ای همچو   آیا شاعری پشتون بلسان پشتو 

. 

 زن چوبیرون رود بزن سختش 

 خودنمایی کندبکن رختش 

 ورکندسرکشی هالکش کن 

 آِب رخ می بردهالکش کن 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 زن چوخامی کن بجوشانش 

 رخ نپوشد، کفن بپوشانش 

/ 

 بوسیده است؟ مایه های احمد شاه درانی را مالیده و  آیا شاعری بزبان پشتو 

 آیا شاعری پشتون گاهی سروده که »سگ« درگاه شاهست؟ 

متمول سجده ها  و   پیشگاه خایه های زورمند سنایی در خاقانی و  درلسان منحِط من، پارسی، شاعرانی چون عنصری و 

 .کرده اند

 حیثیتی فرودست داشته است؟  ،پشتون چون حافظ کدام شاعر

وقت   قرآن تالوت!! می نمود ،در شیرازی که پنج وخت درحال نشئه شراب نماز می خواند!!! وهم درحال خمار  حافظ

 :پیسگی، چنین پیشانی اش رابه مو های مایه یک زورمند می چسپاند بی 

. 

 جبین وچهرهءحافظ خداجدا مکناد

 زخاِک بارگِه کبریای شاه شجاع 

. 

 پشتو هست؟  آیا هجویه سرایی )فحش دادن( درشعر

 هست؟ رودکی( درشعرپشتو نمونه یی  برای شراب خانگی ساختن )مانند  زبان شعرخمریه نبشته است؟ کدام شاعرپشتو 

/// 
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