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  م١٤/٠٤/٢٠٠٨                                     ِسراج وهاج
  

  :يادداشت
 به مضمون مستقيم، ارتباط ) ما ربط دارد انفعاالتِ  َميمون وناميمونِ  باوصفِ  آن که به هرنوع فعل و(اين نوشته،  -

ود را حفظ خواهد خسلسلۀ خاصِ   به معرض مطالعه قرار گرفته است و"  افغان جرمن  آنالين"ِ قبلی که درپورتال 
  . ، نداردکرد

************ 
  
 جهانی شدنِ  تلويزيون پيام افغان راکه قدم بزرگِ  فرهنگی برای انجام بهتر خدمات نشراتی و پخش افکارو  -

 ؛ به جناب آقای عمرخطاب، برنامه سازِ  داردبرعهدۀ  افغان  که  هرفرد استنظراتِ  وطن خواهان و اداء َدين ميهن
  .ه و دقيق و گويندۀ توانا  و سايرهمکارانِ  ُپرتالش و موفق ايشان تبريک می گويمبامالحظ

  
************* 

  
  !و پوچ هيچ هياهو، برای 

  
مانندِ  وباء معروف به (ند ساعت چند هموطن  که شايد اندکی بيمارباشند، در ظرف چيک ُمغالـًَطه و سوء تعبيرِ  

 دريک مدتِ  کوتاه، عدۀ يی از عاقـــالنِ  مارا هم که  با نيروی ِخرد و سراسر کشور را فراگرفت و حتی) صاعقه
  !تفکر و مآل انديشی به مسايل برخورد می کنند، تحت تأثير قرار داد

  
درمورد (  و دهها  جريده و چند راديو وتلويزيونِ  داخل کشور ويب سايت  و قلم ِِ افغانانِ مهاجرندين زبان و  چاز 

ند چابل به  جلوگيری از استعمال گستردۀ لغات و اصطالحاتِ  ساخت فرهنگستانِ  ايران توسط تصميمِ  حکومت ک
و نعره و فريادی به ...   حرف هايی بيرون آمد که حداکثر مسؤوالنه و وطن خواهانه نبودند )نفر ژورناليست افغان

درست، برخی ناروا، قسمًا بی نهايت  بعضًا نا( در جمالت مختلفی  واحد  عنوانِ گوش رسيد  که اساسًا حاوی يک 
 ما را دريابيد که درصدد نابودی آن زبانهای مردم، : ، بودند، تقريبًا با اين عبارات )تحريک آميز و ناجوانمردانه

و کسانی که در پی استبداد زبانی افتاده اند و برسکوی هجوم برزبانِ  دری "  مليتِ  ما"دشمنانِ  فرهنگ و ...هستند
! ...  ندارند!) درکنارزبان خودشان(د، همواره براين زبان ميتازند، زيرا ايشان تحمل قوتِ  زبانِ  ديگر را نشسته ان

صدای مارا می خواهند درگلو خفه !... را ازميان خواهد ُبرد (!) آگاه باشيد که فرهنگ اينان باآلخره  فرهنگِ  ما
ون فالن قوم سالها حاکم کشوربوده اند،  فکر می چ!... کارببريمکنند، زيرا تحمل ندارند که ما زبان مادری خود را به 

و از ... حرف بزنيم!  حق نداريم به زبان خودمان ،»! دری زبانان « کنند زبان شان هم بايد همجنان باقی بماند  و ما 
  .همين قبيل

***                                                                   
گانِ  عزيز اين سطور يقينًا به ُعمق مطلب رسيده اند که ريشۀ اين هياهو و پروپاگندِ  زشت و درشت و اظهار   خوانند

ِ  دربست کدورت و تنفر عليه يکی از اقوام شريف و يکی از زبان های ملی کشورو قباله سازی برای قُرغِ  کامل و
  از کجا آب می خورد؟ ... دومين زبان ملی ورسمی ملت

 – افغان بايد به اين واقعيتِ  تلخ و زهرآگين جدًا  توجه کنند که  همسايۀ غربی افغانستان،  وطن پرستانرآن،   بناب
ۀ افغان که از چعليه ملتِ  يک پار( توانسته است افکار خصمانۀ خود را –ه ميزان و  با چه قدرتِ  تباه کننده چتا

خويش، در مغز و شعور  » دانشگاهی«  ن مزدورِِبه وسيلۀ چند جاسوس و چندي) چهارطرف مورد تهديداست
  ! فرزندانِ  افغان القاء کند؟

ک و صد درصد قانونيئ حکومت، عکس العملِ  بی نهايت چسؤال ما از فرزندانِ  افغان که به خاطريک اقدام کو
 و  بی ضرِر دشمنان کچکو"ِ  يک سلسله تلقيناِت ظاهرًا ت که آيا آگاه هستند که با پذيرششديد نشان دادند، اين اس

» مليت« اين عزيزان از کدام فرهنگ و : ه شبکۀ مهلکی گيرافتاده اند؟ و سؤال دوم اين است که چ، در"ِدوست نما 
  ه کسانی در داخل کشورشان دشمنانِ ايشان هستند ؟ چصحبت می کنند؟   
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و اگرفرهنگِ  و افتخاراتِ  کهن است، اسم يکی ازدو لسانِ  اين ملتِ  قهرمانِ  دارای تاريخ مشعشع "  دری"   اگر
را به زانو درآورد و جهان را ابرقدرتی متجاوز ، همان فرهنگِ  آبرومند اين سرزمين مردخيزباشد  که اين ارجمندان

 - بيش از سی ميليون -طور و باکدام قدرت امکان دارد چنان زبان و فرهنگِ  کتلۀ عظيم چ، ...به حيرت افگند
   را می توان نابود کرد؟ سلحشورانِ  تاريخ

  
و برادرکشی های ") نيستی"پيام آور(  البته قابل فهم است که معنويات نسل جوانِ افغان دراثر جنگ های کمونيستی 

، قسمًا صدمه ديده است، ولی وقتی اين در طول سی سال اخيربی امانِ  تنظيمی و کشمکش های جاهالنۀ طالبی 
 » ما« ، منظورشان از استعمالِ  ضمير»زبان ما و فرهنِگ ما« اد می کنند عزيزان، در وطن و زادگاه خود فري

، خود را دربين کشور خود از سايرين جدا کرده "ما"شمان که با ذکــرکلمۀ چيست و کيست؟   اين نورچدرجملۀ شان 
قصدِ  )  ِِ ايشانه زعمب( ه کسانی، کدام ملت يا گروپِ  خاص  نمايندگی می کنند ؟  و دشمنانِ  موهومی که چاند، از 

ِ   آيا منصفانه و عاقالنه است که از قبول چندان شان را دارند، کی ها هستند؟  نابودی زب در زبان پشتو اصطالح 
چون (دری اباء ورزيم و اظهارتنفرنماييم، ولی کلمات و اصطالحات ساخت فرهنگستان ايران را، به راحتی 

  مسؤولين دولت دراين مورد، عکس العمل شديد نشان بدهيم؟بپذيريم و در قبال ممانعتِ  ) شيرمادر
پهلوانانِ  واضح است که  تحريکات دشمنانِ  ترقی و استقالل ملی افغانستان به وسيله و تشبثِ  عنودانۀ چند نفر از 

انِ  ، که با شبکۀ استخباراتی ايران ارتباط  دارند، اين توهم را درمغز و انديشۀ فرزند)١(» ارکاره« هرکارۀ 
نفــــر از قسم خوردگانِ  شورای   صرف ميراثِ  گذشتگانِ  چندزبانِ  دریخوشباورما  پرورش داده اند که گويا 

  ! است و کسی حق ندارد به آن دخالت و از ناروايی ها ممانعت کند ؟» جمعيت« نظار و تنظيمِ  
ِ  زبان، اين )متوطن درافغانسان(خوردۀ رژيم ايران قسم   به اين ترتيب، با تأسف قهرآلود بايد  بپذيريم  که مزدورانِ 

  –ساخته اند که تصورکرده اند  زبان دری» زبون«را با استفاده از کلمات ساخت فرهنگستان ايران به قدری " ُسچه"
  !  اصوالً  بايد متعلق و زيبندۀ خودشان باشد بس- باايشانزبونینظربه شباهت های  

  
                          ***                                              

 شعار دهندۀمانده بود، از يک » َهک و َپک«  پريده، سپيد،  رنگش سياه  ناظرِ  اوضاع که از تماشای چنان کميدی 
مرده بود و اينک مدتی است با ) پرولتاريا( رنجبربار ديکتاری طبقۀ به اصطالح گِ  مرهبوطآتشين مزاجی  که با 

شما کی ! ،  جانِ  جانان ...!آغا« : است، پرسيد يافته" حياتِ  بعد ازموت"،  بی رنج ديموکراسيئ طبقۀ صعودجزۀ مع
ازکدام زبان حرف می زنيد که « : پرسيد. »رهستم گمن، افغانستانی و يک پژوهش« :گفت » هستيد؟ و از کجاهستيد؟ 

  » ديگران قصد نابودی آن را دارند؟گويا
نمی دانی که من با کدام زبان حرف می « :  که کم و بيش لکنت داشت، سؤال را باسؤالی جواب داد  وی با زبانی

تحريک شَد ( از بطنِ  اين سؤالِ  بزرگ برخاسته است که شما چند نفرمن  ِ می دانم؛ ولی  پرسش« : گفت » نم؟ز
ِ  نِ  خود می شماريد؟  و يک اقدام ازآ- راهمۀ ملتبا چه تمسک و حجت و کدام قباله، گنجينۀ مربوط  به ) گان

جانِ  جانان  پاسخی .  » قياس کرده ايد؟ تالش برای نابودی، چه منطقی ، باچرا  را مصلحتیقسمًا،  اداریکوچکِ 
  . نداشت که بگويد

***  
د مانند يک لقمۀ  را بايديموکراسی  نيم بندِ  واردهِ  باشعورِ  افغانستان نخواهند و به خود تلقين نکنند که اين اگر مردم
ِ  و ...  هم بگذرد و سالمت خود را باز يابدفلک زدۀ  ما از اين آزمون  مسخرهرت کرد  تا کشور زهرآگين ُق تلخ 

  .نين آتش  افروزی های علنی  دشمنان افغانستان زمينه ساز مصيبتی عظيم و جبران ناپذير گرددچممکن است 
م برای بهره گيری بيشتر از فضالی محترمی که هميشه مردم را  قبل از اين که به اصل مقصد برسم،  می خواه

 افغان دربرابر يک پخته جوانآيا جبهه گيری چند : که کرده اند و طرفدار چنين شراندازی ها نيستند،  بپرسم  تنوير
در و خواهر ، درست  و بجا است؟  آيا بپذيريم که چون  چند برای از زبانهای ملی وطنِ  محبوب ماقوم ِ  بزرگ و يک

خواه کرکتر خودشان بوده است يا عوامل سياسی و ( روشنفکر ما که ممکن است  در اثر برخی از عواملِ  باز دارنده 
برآن حق دارند برای   به هوس ها و مقاماتی که خود را اليق آن می دانستند، نرسيده اند، بنا) يا زمان و مکانِ  نامساعد

ما ديموکراسی هست، لذا هرکس  کشور اسب دست زنند؟  يا قبول کنيم که چون درنامن گشودن عقده ها، به هر کار
، مرام های کشورهای بيگانه را در يا افغانستانیحق دارد جاسوس فالن همسايه باشد و ظاهراً  به حيث يک افغان 

  بداند ؟ ) مقيم افغانستان(ران نفر از نوکرانِ  اي  را مالِ  چندزبانِ  ملت افغان – از آن هم بدتر -وطن خود پيش ببرد و
 را که از آرزو های ديرينۀ ما بود و هست، وحدتِ  ملی  آيا با چنين حال و احوال خواهيم توانست پايه های کانکريتی 

به )  از طريق تلويزون و ديگر منابع نشراتی( استوار نگه داريم؟  آيا اين همه  لعن و طعن و فحاشی و بداخالقی 
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 طن و زبان و حقوق شان که مساوی با حقوق ديگر اقوام شريفِ  افغانستان است، باآلخره سبب نخواهديکی از اقوام و
 و قوم بازی« عکس العمل نشان داده،  و هرج و مرج عظيمی درميدانِ  " با اقدام بالمثل" منسوبين آن قوم نيز کهشد 

  ايجاد کنند؟  » زبان بازی
 که مردم ِ  منسوب به آن قوم شريف که مورد بی مهری يک عده تحصيلکردۀ   همين حاال از بعضی آشنايان می شنوم

 اند، ولی می بينند که بدبختانه در آرام و متين) مانند هوای قبل از طوفان(بی تربيت قرارگرفته اند، مردمی که ظاهرًا 
کشورشان  نند که  درنا پاک و چند انسان دنی و بی مايه شده اند ؛ می بي وب چند عنصرضخويش  مغوطن مشترک 

مختلط از چند روشنفکر پرورش يافته در دامن کمونستان و چند (بی عدالتی موج می زند، و می بينند که همين گروه 
، به نفع و بقا و دوام جنايات ناخلف ترين اشخاصی که بدون استحقاق )آدم فحاش و منحط  ستمی پروردۀ شورای نظار

 با آن که قلبًا از طالبان دل خوش -، لذا ...  عمل شيطانی دريغ نمی کنندچهي ند،  ازو لياقت  بر مقامات بلند جهيده ا
ضرب المثل معروف آموخته  نداشته اند، حاال، آهسته آهسته آماده شده اند تا از ايشان  حمايت و پذيرايی کنند؛ زيرا از

جوابِ  : نظر گرفت که  مؤثررا در اين نکتۀ اند که در چنين وضع رنج آور، اگر تدابير عاقالنه به ثمر نرسد ، بايد 
  ! بی پير را المذهب می دهد 

البته ما و شما : ه جنسی شنيد و دم نزد چ بنده که چه حرف ناروايی ازگوشِ   آقايان محترم، توجه فرماييد به 
، خيلی بدتر از  می شنويم، ولی اين يکی دشنام نبودقومِ  مورد بحثدرهرهفته چندين بار دشنام های رکيک عليه 

  ...: دشنام بود، نا رواتر و شرم آورتر از همه دشنام ها و توهين ها و ستيزه جويی ها
داکتر ناصر " چينل های تلويزيون ايرانی های مقيم کليفورنيا، يک دانشمند متعصب ايرانی به نام  يکی از   در

باری که از گذشته ها و حدود اربعۀ ايران ياد می کند،  آن جناب هر. صحبت های تاريخی و ادبی دارد"  انقطاع
يک روز تصادفًا شنيدم  يک زن ناخلف افغان زنگ .  وانمود می سازد» جزء ايران« افغانستانِ  عزيز را به راحتی، 

 اين که شما را دوست دارم و پروگرام های شما را هميشه( زد و پس از مجامله و تعريف و توصيفِ  داکتر انقطاع،
...  هستيم، اما اين گروه  آريايیداکترصاحب، ما و شما خو« : گفت معرفی کرد و" زن افغان" ، خود را )می شنوم
کيستند و چيستند؟   اينها خو آريايی !!) يعنی مانع پيوستنِ  ما به شما شده اند( دارند   که بين ما و شما قرارپشتون ها

  » نيستند؟ 
اين بانوی افغان « : ، به شنوندگان ايرانی خود گفت  کوتاهی دربارۀ پشتون ها ضمن شرح  داکتر ناصر انقطاع، 

توجه کنيد که اين داکتر ايرانی درسابق جزء گروپ فضالی متعصب ايران بود که با سرسختی  . »!بود بسيار قهر
 - و– ناصر( بیکلمۀ پختۀ عر حالی که دو در... تمام، سعی کرده است کلمات عربی را از فارسی ايرانی بزدايد

و همو، به مردم خود درس داده و به يک عده از جونانِ  !. تشکيل داده است ِ  مباکِ  خودِ  آن جناب  رااسم) انقطاع
  ! افغانستان جزء خاک ايران بود، ولی پشتون ها  جبرًا از ايران جدايش کردندناپختۀ افغان تلقين کرده  است که 

  
***  

  اصطالح ِ  قابل - اقوامِ  فرقه افگنی و يا ندانستنِ  مفهومشيطنت و ت  يا به خاطر–  همه اطالع دارند که روس ها
 را چنان به مغز و شراندازترجمه کردند و اين لغتِ  »  مليت« ما را که معنی مشخص  خود را دارد، " قــوم"ِ قبول

تحاد جماهيرشوروی و اخراج قشون سرخ  افغان انتقال دادند که نه تنها با شکست ننگين اِ روح  محصلين و کمونستان
!) اگرداشتند( نشد، بلکه تدريجًا درمغز شان هم » اخراج « از افغانستان، از بين نرفت و از کلۀ  فرزندانِ  ملحد افغان 

... .بيش از پيش دگرگون ساخت و ) اگر چيز چيزی سالم باقی مانده بود(خلل وارد کرد،  و انديشه و تفکرات شان را 
سازش و تبانی با رهبرانِ  شورای نظار و   سبب شد که ايشان از سوابق ننگين خود پند نگرفته، باگرگونیداين 

را در » افغانستان(!) مليت های « ِ بينتفرقه افگنی جمعيتِ  اسالمی و باعدۀ ديگر از وطنفروشان، فضای نامساعد 
  . کشور به وجود آورد ند

از ليست پروپاگندِ  بخش ) مليت ها( ، ظاهرًا اين لقب " مهاجرين افغان"واه ِ    البته، دراثر تالش ها ی قشر وطنخ
، اما  اکثر جرايد داخل کشور فرو افتادو از دامن) صدای آلمان(له  و دويچه وبی بی سیفارسی مؤسسات نشراتی 

ِ منجمد شدۀ بی ثمر؛  مغرور به خاطر يک مشت دانش ( هن و مغـزِ  چند آدم لجبازِ  مغــرور  متأسفانه، هنوز ازذ
ُپخته " هنوز سعی در. خارج نگرديده است) دانشی که سبب شده است اينان صرف پيش پای خود را ببينند و بس

های روسی،  هويتِ  تازه صدد اند  به آن ترجمۀ نا درست و ُپرفتنۀ مارکسيست  دارند و در" مليت هاسازی مفکورۀ 
 تجزيۀ کامل افغانستانزيرا هدف شان، درنهايتِ  امر، ... را دامن می زنند تفرقه افگنی  يعنی درهرحال ...ببخشند
يکی از اقوام نجيب افغان و چسپيدن ) ورورگلَوی(شدن از ساحۀ نفوذ    صرف به خاطر دورتجزيۀ افغانستاناست ؛ 

  ...!   گردن دارندر که از آن طرف بَدينیبه دامن لکه دار و خونين رژيم ايران  برای ادای  
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 از طريق شبکۀ امين کريم و جناب آبرومندکه توسط  جناب ديپلوم انجنير » پيام نو« يکی از پروگرام های    در
 صحبت می توافقاتحرف می زنند و از وحدت جهانی تلويزيون آريانا نشر می شود و هر دوی آن عزيزان  هم از 

می " مليت ها" لقب مرتبًا   اقوام افغانستان را ،ليغ می فرمايند، و در عين حال همکنند و يک پارچه بودن را تب
  . »بلی ، پيام افغان است، بفرماييد« :  را برداشت و گفت ک گوشامين کريمآقای . ، زنگ تلفون به صـدا آمد...دهند

 مليتهاجناب محترم، کسانی که به شما زنگ می زنند، نبايد « : آقای نورستانی که از تهران زنگ زده بود، گفت
!) ... م نه مليت هاي مليت هستيکيعنی شما به کسی اجازه ندهيد يا کم از کم توضيح دهيد که ما دارای ( ند بگوي

  »...درهمين ايران اقوام مختلفی هستند ولی همه خود را جزء ملت ايران می شمارند
»   فقط يک اظهار نظر بود«:تلفون کننده گفت»  سؤال تانه بگويين« :    آقای امين کريم به سرعت و باخلق تنگی گفت

درافغانستان ...  خود را روشن کنيممليت اول بايد« : می زد، گفتگپ آقای امين کريم که تقريبًا با خود . و لين قطع شد
  » ...اقوام و مليت ها وجود دارند

يزهايی که چ. به اين شخص  بی جهت دردلم گل دوستی و احترام  شگفته بود: خود گفتم با) نگارنده( من و  ... 
  !می گفتند، بی جهت نبوده است)  آقای امين کريم(بارۀ  وی  ديگران در

  
****  

واصف   باآلخره، چهرۀ دوست داشتنی شخصيتِ  فرهنگی و ادبی قابل احترام اکثريت مردم افغانستان، جنابِ  استاد 
و ماليمت آن حافظۀ قوی  با ِ  هميشگی،  متانتعقب مايکروفون تلويزيون خراسان ظاهرشدند؛ با همانباختری، 

ولی ديدم اندکی ناراحت هستند از آن که گويا  زبان دری اخيرًا مورد بی .  درگفتارکه خاصۀ بزرگان ادب و هنراست
 مهری و جفای مقامات حکومت کابل قرارگرفته، مردم کشور را در اين ُبرهه از زمان که نظام ديموکراسی  در

» دانشگاهيان« فاده و استعمال برخی از لغاتِ  بيگانه منع کرده و فغان چند تن ازکشور مسلط است،   از است سراسر
  ...و شاگردان شان را کشيده  است

و نقد و   از دور مشتاق شعر- مانند هزاران هموطن مايل به اشعار متعالی ايشان– که الشعورِ  ناقص شاعرمنِ  نا
هنگامی که اشعار را وزن و باهم (ه بوده، ژرف نگری شان را اين ساح تحليلِ  ادبی و باريک بينی های ايشان در

، به حيرت رفتم که استاد را با چه مهارتی توانسته اند دراين مورد، ....، باالتر از ستايش دانسته ام)مقايسه کرده اند
 سرايش شعريخ ِ  زيرا جناب شان با موشگافی و دقتِ  تام، لغاتِ  مورد بحث و مناَقَشه را ازعمق تار!  اغفال کنند

بيرون می کشيدند و برای ثبوت اين ادعا که اين گونه کلمات درمتون ادب دری و اکثر اشعار متقدمين به کار رفته 
  . به گوش می رسيد، به گوش ها می رسانيدندمالمت کنندهلحنِی که زياد  است، با

د بحث، نه به زبان شناسی ربط دارد و نه عرض پوزش،  بايد به جناب استاد اظهار عقيدۀ کنم که موضوع مور    با
خدا کند استاد . کنجکاوی برای يافتن ريشه های لغات و استناد به سوابق تاريخی کلمات می تواند درد مارا دوا کند

محترم به اين عقيده نباشند که وزير اطالعات و فرهنگ افغانستان بايد درمقابل استعمال اصطالحات ايرانی در 
نمايد، عکس العمل وسيع ملت را در نظر نگيرد، ، اقدامی نولِ  مراقبت، بررسی  و کنترول آن استساحاتی که مسؤ

ِ شورای ملی افغانستان را که از ١٦به فقرۀ اخيرمادۀ   قانون اساسی بی اعتنا باشد و از همه مهمتر، اقدام شديد
  !  پند نگيردکندنِ  کلۀ گرکد و از وراوزيراطالعات سابق، به خاطرعين قضيه، سلبِ  صالحيت کرد، به ياد ني

 مطابق درک و برداشت خودم از واقعيت اين قضيه، به -  اگر جناب استاد پس از مطالعۀ عرايضی که من اآلن 
محکم و من به عقيدۀ خود .  تقديم می کنم، قناعت نکنند ، هيج حرفی نيست–اساس آنچه که رسمًا منتشرشده است 

  :ند موافق هم نباشم، مانند هميشه احترام می گزارم چه عقيدۀ استاد، هر، باقی می مانم  و بپابرجا
 ، خبرنگار محلی بصير بابیاخيرًا وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان، « : نين استچخبر منتشرشدۀ رسمی 

، مجازات " دانشگاه و دانشکده"  دری –تلويزيونِ  ملی در واليتِ  بلخ را به خاطر استفاده از واژه های فارسی 
  » .کرد

همچنين دکتر ذبيح اهللا فطرت، رئيس تلويزيون محلی بلخ  « :  ودر گزارش آقای هارون نجفی زاده ، چنين آمده است
بصير بابی . .. و داود احمدی ، مديرعمومی اطالعات تلويزيون ملی افغانستان به همين علت، مجازاتِ  نقدی شده اند

وهمچنين            . استفاده کرده بود» پوهنتون«را به جای » دانشگاه« و » حی پوهن« را به جای » دانشکده« واژۀ 
  ».بکاربرده بود» محصلين « را به جای »  دانشجويان« 

  
، بلکه فرهنگ، جنبۀ عمومی و واگير نداردِ  وزير اطالعات و زارش بر می آيد که هدايت و سرزنشازاين خبر و گ

 چند مأمور آن وزارت است؛ چند مأموری که اصوًال ازآن مؤسسه معاش می  و مختص بهضوابط کوچک اداریجزء 
مستفيد  تقاعد گيرند، ترفيع می کنند، نظر به لياقت و اهليتِ خويش  به مقامات بلند ترمی رسند و باآلخره از مزايای 
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ِ  اصول و  مقرراتلف اند ، اين مأمورين که مسلمًا بايد از حقوق و وجايب خود آگاهی داشته باشند،  مک... می شوند
  . اداری و مسلکی وزارت مربوطه را خواه مخواه بپذيرند و در عمل پياده کنند

آنان دقيقًا طبق .  بگيرند، گله يی نيستماهی ساخته اند تا ختاز کسانی که هياهو راه انداخته اند و به اصطالح آب را 
به خود حق می دهد از جناب استاد ) وظيفتًا(ندۀ ناچيزعمل می کنند، اما ب) به اساس خط مشی تعيين شده(دستور 

با ( از مقررات عدول کند و ) دولتی ياغيردولتی( اگر مأمور يک مؤسسه :   واصف باختری، مؤدبانه بپرسد که
  نمايد، آيا قابل اخطار و کسرمعاش نمی باشد؟ه پاليسی ها  پا بزند و اعتنا نب) وصف تأکيدِ  آمرانِ  مسؤول

آن بازارتيزی  و  چاالکیحتیمضحک و خنده آور، نيست، بل " خنده آور"ده، تطبيق مقررات در ذات خود نظربنبه 
 برای فريب الکیچا!  ، بکاربرده اندزبان مادری خود راگناه آنان اين بود که گويا صرف : است که گفته می شود 

در مقابل چند اصطالح ) کۀ استخباراتی ايراناحتماًال  مرتبط به شب( ند مزدور ايران چدادنِ  مردم اين است که 
فاضل خود، قد علم کنند، هياهو راه اندازند و با داليل نامعقول، اصطالحات ساخت ايران  کوچکِ  ساختِ  وطندارانِ 

  . را ترجيح دهند
 نمايند، اين گروپ مزدور، اگر وظيفه دارند و مجبورهستند به استعمال چند اصطالح مورد مناقشۀ ايرانی پافشاری

 مانعی وجود ندارد ايشان می توانند مانند صدها همکار تلويزيون طلوع و ديگر مؤسساتِ   ساخت ايران ازمقام چهي
! »به شاخی بادکنند« های خود استعفاء کرده، اصطالحاتِ  دانشگاه و دانشکده و دانشجو را برسرخود و رفقای خود 

  .ن تهاجم فرهنگی آخوندهای ايرانی را به هيج قيمتی نمی پذيرنداما متيقن باشند که مردم وطن پرست افغانستا
که از گذشتۀ تابناک فرهنگی کشورخود واقف نيستيم، گذشتۀ تابناکی که  ) فرزندان ناخلفِ  وطن(شرم باد به ما 
صحيح و  ِبا متن قابل افتخار و ادبيات " کابل"حتی درزمانی که  مجلۀ معروف . واميداشت" غبطه " ايرانی ها را به

دقيق و بلند پايه  منتشرمی شد، فضالی ايران اعتراف می کردند که اگر ما درمورد صحت و سقم برخی از لغات 
  ...! برسد و مشکل ما را حل کندمجلۀ کابلدرکشور خود به نتيجه نمی رسيدم، منتظر می مانديم تا 

  
*************  

  
  . استجاسوس، " هرکاره" معنی دوم ِ  –) ١(
 
 
 


