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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

                           م٠١/٠٥/٢٠١٠                                سعيد افغانی–دوکتور صالح الدين سعيدی 
          

   هندۀنګاهی به ترويج زبان فارسی در نيم قار
  

 دقت و موشګافی ،با عالقمندیمن آنالين را تحت عنوان باال در سايت افغان جربرادر محترم مسعود فارانی نوشته 
  .نمايمنان ـ و امت خواستم ازين طريق از ايشان تشکر.واقعا مستفيد شدماز مطالعه آن . مطالعه کردم

رفتن پند و عبرت و توجه به عظمت تاريخ کشور و مردم ما خاص تمام ه آموختن از آن مطالب است که بايد به آن ا، 
يردو    .دوامدار صورت 

رنامه های کا. در هند نشانه خوب از تاريخ پر افتخار نياکان ماست) غوری ها و خلجی ها(ه های سالطين افغانی دور
، علم پروری ع و شکسته نفسی، عدالت  ومهربانی درايت، تواض،، لياقت و شايستګی، تدبر م١۵بهلول لودی درقرن 

  . عدی است نسل های ب شان واقعا ثبت تاريخ و الهام دهنده نيک برای
ی  آماده کردن زمينه که صدای  و خصوصيات روانی مردم و رعيت، توجه به توجه و اهتمام به باريکی های زند

 علم و فرهنګی، عدم حکام از ، حمايت و قدردانی م  و دولتمردان دسترس داشته باشندبه حکابه آسانی ملت و مردم 
که  ند  چيزها و صفات نيک افکار و عمل کرد های شان در اموجوديت تعصبات و تن نظری ها قومی و لسانی 

  . فرمانروايان و زعماء امروزی کشور ما به آن جدا ضرورت دارندام ،حک
  :واقعا نصايح و روش ذيل به قوت خويش باقی و ضرورت عصر ماست

   مسلمانت به زمزم شويد و هندو بسوزاند-چنان خوکن به نيګويی که بعد از مردنت عرفی  
  .  خوب از کارنامه های زعما و شخصيت خوب در تاريخ جوامع بشری و مردم حوزه ما خوشبختانه زياد استنمونه

به  تنها و تنها  ضرورت به حوصله مندی خاص داشته و درعمل به فهم من کار و خدمت صادقانه و مردم داری
ه نيک ضرورت است اما برای کار عملی و  اراد نيت و برآغاز کار. تحقق يافته ميتواندسرنيزه زور و يا هم فرمان 

چيزی که در اکثريت .  با تالش وقربانی ممکن استادقانه  صفهم الزم ودرست و عمل ، علماقدامات بجاء به داشتن 
  . و رهبران افغانی خاصتا در چند دهه اخير کم ديده شده، حکام زعما

 امروزی خويش را  وادار ساخت تا  يادداشت  نيز رانوشته جناب مسعود فارانی من سطور ذيل دراز جانب ديګر 
در جهان هميش تاريخ مثل :  ندګاشته ان تدا نوشته خويش تحت عنوان باالدر ابجناب شان . خدمت شما تقديم بدارم

زير به ذکر آن شده اند . قانون غرض منافع سياستمداران تعريف و تحريف شده است وقايع رخداده در تاريخ را که نا
يری نمايندخ بطورمثال ترويج و پياده کردن . واسته اند اهميت آنرا کمرن جلوه داده برجستګی اش را باتالش جلو

در حاليکه اين . زبان فارسی در هند که بوسيلهء کی اين امرتحقق پذيرفت بيشتر از انظار مردم بدور مانده شده است 
  . شدرويداد يکی از حوادث مهم در تاريخ زبان فارسی ميبا

انه بعدی حد ابرای نسل های را و انتقال آن به فهم من حافظه تاريخ  ر از لحاظ طبقاتی و انديشه . ميدانمقل دو  مثال ا
فت يکی تاريخ   ر و نفع به نوشته شده های چپی موضوع را بررسی کنيم خواهيم  استعمار حاکم طبقه استثمار 

 تحرير  و مردم کشور های مستعمره  استثمار شونده ها،مت کشان زح هم حافظه است که از جانب  ديګراست و ر
  . ه وميشودوپيشګش شد

  
ر  اهاز ديتاريخ ا  انسان خبير و با فهم حتی از البالی همان تاريخ نوشته غير عادالنه ود نوشته ش و موضع هر کس د

 چه از لحاظ طبقاتی و افظه ها ين حکه هريک از  ميخواهم بګويم . مفهوم و برداشت واقعی خويش را خواهد داشت
ان  ران و مستعمره شد  يک هر در اما دنبه نحوی  افراط و تفريط خود را دارباشد هريک چه از لحاظ استعمار 

از مالحظه من جناب شان به اين بخش .  بخش از حقايق نهفته است که نمی توان از آن منکر شدها و حافظه ازين ديد
   . نيز اشاره نموده اند

  
ر به کليمه استعمار متوجه شويم اين کليمه عربی  يعنی که  . رفته شدهبه معنا طلب اعمار -استعمر   االصل از ا

ا کدام مفهوم منفی  وفهم مبرعکس تصوراين کليمه  . خودم اعمارکرده نمی توانم از کسی ديګر طلب اعمار ميکنم
فت که اين کليمه دقيقا. ندارد ران از استعمار داشتند و دارندمطابق به همان  ميتوان  . فهم تاريخ است که استعمار 

يعنی اينکه کشور های عقب افتاده و غير انکشاف يافته توان حکومت کردن و اداره را ندارند و اين رسالت اشخاص 
لت است که اين مردم و جوامع عقب افتاده را مساعدت نموده و برای دو) ؟!سفيد و استعمارچيان(و جوامع متمدن 

يعنی در نوشته و ديد و حافظه تاريخ از نظر شان مسأله چور، چپاول ، تاراج و .  پيشرفت آماده سازندمستقل وداری 
نجد  استعمار  و تاريخ نويسان  تيورسن ها به اساس همين فلسفه . کشت و خون و بمبارد و زندان و قين وپانه نمی 

ای اين کشور  بر شد قادر به رهبری کشور خود جامعه نکه آرا ند انګليس مثال در مراحل معيين از انکشاف جامعه ه



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

يعنی مبارزات ضد استعماری مردم چنانچه شما نيز  فردموده ايد بخش از حقايق که به باب . و استقالل دادندآزادی 
  .دندان شان نيست حد اقل کمرن جلوه داده ميشوند

يخ نويسان موجوديت و ادامه افغانستان را از لحاظ تاريخی به به اساس همين تالش های مغرضانه است که عده از تار
موجوديت افغانستان را در موجود منطقه حايل بين ابرقدرت ها .  موقعيت جغرافيای آن ميدانندتعيين کنندهصورت 

مبارزات به اين ترتيب . هندبريطانوی و تزار روس و ابر قدرت های بعدی و مجادالت ابر قدرت ها خالصه ميکنند
   .  آزادی خواهانه و سلحشور مردم ما کمرن جلوه داده ميشود

به . درجشن های استقالل کشور های مستعمره با افتخار اشتراک ميورزندحتی حکما امروزی  به اساس همين فلسفه 
 ننده را  و تعيين کرفته و اصل معيارکم  تاريخ مبازرات مردم کشور های مستعمره را حد اقل دست اين ترتيب 

ر کارنامه های    .  ميدانندجوامع مستعمره ترقی و پيشرفت  محک و کمک کننده اصلیمانند کشور های استعمار 
ر هم به همين اساس  شده فهم تحرير چنين  و به تاريخ و حافظه تاريخ پيشکش شده توسط اين کشورهای استعمار

   . است
ر از خوبی های عينی  به واقعيت مطابقحافظه تاريخ را اما هست تاريخ دانان که   و همه آنچه کشور های استعمار 

تاراج و چور  راشور های مستعمره ک  از ثروت های مادی و معنوی ها به کشور های مستعمره آوردند و همه آنچه
  .کردن کما حقه  بنويسند و درين راستا امانت داری ميکنند

ذر و فانی استمطالعه تاريخ و بررسی عينی آن ما را به اين مع قدرت ها و جبروت ها . تقد ميسازد که دنيا در حال 
ذشت رفت ومنزل به –هرکه آمد عمارت نوساخت . شاه شجاع ها و امثال و همه آمدند و ميروند. ميګذرد  وخواهد 

  . ديګری پرداخت
اينما (اين آيه متبرکه  کهمطالعه تاريخ به ما ميفهماند که همه اين دنيا را ترک کردنی يم و ما را به صحت محتوی 

ر در قصر –تکونوا يدرککم الموت ولوکنتم فی بروج المشيده   در هر جای باشيد مزه مرګ را چشيدنی ايد و لو ا
ی باشيد و يا در خيمه) های محکم باشيد ر در ار   . و لو ا

ارا نبود ونيست و حافظه واقعی  کهميشمطالعه تاريخ  ما به اين فهم معتقد ميسازد که تالش های تغيير حافظه تاريخ 
  . شاه شجاع شاه شجاع است و کسی آنرا تغييرداده نخواهد توانست. تاريخ هم وجود دارد وخواهد داشت

تالشها درمورد . تاريخ حک شده غير قابل تغيير است. به فهم ما تاريخ را نمی توان تغييرداد، خريد، مسخ و پاک کرد
  . هميش کارا نبود و نيست

رفت اين يک واقعيت تاريخی استاينکه  ذشته افغانستان تقلبات صورت  تالش . در انتخابات رياست جمهوری سال 
اينکه در کشور ما مرګ، کشتن، بستن، خانه خرابی و دربدری . ها برای تغيير اين واقعيت تالش های بی جاء است

کسی اين را تحرير کرده نميتواند و نه . موجود دارد و داشت و عاملين و عوامل آن در کجا است نيست همه ميداني
     .  خواهد توانست

 وجدان با ديدن حقايق و حوادث و ارتباط آن به يکديګر نه تنها مصروف با با رسالت و و متفکرين تاريخ نويسان بلی 
ف به نسل سنه نګاری و کرونولوجی اند بلکه تاريخ رابه مفهوم اصلی کليمه و در ارتباط به حوادث و عوامل مختل

 تاريخ مثل قانون غرض منافع هميشدر جهان  و تأکيد برينکه که تاريخ و حافظه تاريخ .های بعدی انتقال ميدهند
  ... سياستمداران تعريف و تحريف شده است

  . تأکيد دقيق نيست
در طول . ه باشد قوانين غرض منافع سياستمداران تعريف و تحريف شدهميش چنين نيست که م ومن به اين باورنيست

خدمت انسان و انسانيت بوده و هست ودست آورد خوب بشريت به قوانين بوده و هست که در و عصر حاضر تاريخ 
   .شمار ميروند

تمام به سياست و رفتن و کارکردن سياسی و سياست به فهم من فريب،  رياکاری، تقلب و جعل کاری بود وهست ها
  .يبرندـپيش مبه  ريا کار آنرا بشرطيکه افراد فريب کار، تقلب کارو

رفتن قدرت سياسی ار اشتراک درسياست  ، تالش برای  خدمت است و عبادت درصورتيکه افراد خيرخواه، خدمت 
 بلی در سياسيت منافع و مصالح و منافع است و . وعملی ميکنندملت و صادق  به مردم و امرخير آنرا په پيش ميبرند

ر اين منافع ومصالح و انتخاب دوست و دشمن به اساس و محک منافع . ددوست و دشمن دايمی وجودندار اما ا
لذا يکسره در زمينه منفی فکر کردن  . کشور، مردم، انسان و انسانيت و خير باشد مشکل ندارد بلکه مثبت نيز هست

    .دقيق نه خواهد بودبه فهم من ودر هرسياست و سياستمدار نظر وموضع منفی داشتن  
داشتن که هميشه دشمن در کمين است که  مانع پخش و فهم تاريخ را هميشه منفی و ناپسند انګاشتن و نظرقوانين 

 در کشور ما و کشور های عقب مانده در ساحات .نيستو دقيق وانتشار زبان معيين ميګردد به نظرم آنقدر موجه 
رفته و دهها و صد ها موارد اس ی و تحقيقاتی کار کم صورت  من . ت که بايد کار بيشتر صورت بګيردمختلف زند

   .به عقب نګه داشتن عمدی به صورت يکسره و دوامدار درين راستا موافق نيستم



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

بطورمثال ترويج و  (....نه يافتم که کې و چرا باز جلو انکشاف اين و آن زبان را ميګيردتا اخير من ازابتدا نوشته 
 ...).اين امرتحقق پذيرفت بيشتر از انظار مردم بدور مانده شده استپياده کردن زبان فارسی در هند که بوسيلهء کی 

رفتم و ه مطلب را ن  - و از انظار مردم بدور مانده حقايق را به کدام علت مسکوتی درين مورد ک   .نه فهميدم 
ر در ادامه اين نوشته نوشته ديګر باشد که اين موضوع و عوامل را تشريح فرمايند با عالقمندی لعه نموده  مطاا

  . مستفيد خواهم شدبيشتر تنويز وو
و حوزه مشترک فرهنګی ردم اين  نياکان مان و مپيشکش کردن صفحات بسيار جالب شکوهمندیيکبار ديګر از 

بدون وسياسی ما  ین بر منطقه و اينکه چګونه  در تاريخ مردم و پيشتازان فرهنګاتأثيرات سياسی و فرهنګی ش
ی مشترک داشتندتعصب و تن نظری مشترک ک   . موزنده بودآ بسيار ار وزند

           . منطقه و جهانتمام مردم خير انديش و خير خواهبيشتر به اميد  اتحاد و اتفاق  
  

  پايان
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


