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  م٠٢/٠٨/٢٠٠٨                               سراج وهاج
  
  

  يادداشت پورتال
جدًا احساس می شود که دشمنانِ  کشور، عالوه برتشبثات ِ  غير قانونی وتخريباتِ  ناجوانمردانه در مرکز و گوشه 

          اتِ ، بيشتر ازطريق ارتباط)با استفاده از غفلت و سهل انگاری حکومت کابل( وکنار افغانستان، سعی دارند 
تا به نحوی از انحا  به  وحدت ملی ند زپرداببه تحريکات زبانی  فرهنگی بايک عده ازجوانان افغان، )ًاظاهر( 

افغانستان  صدمه بزنند و می بينيم که مزدوانِ  شان نيز درشعبِ  حساس مؤسسات حکومتی وشايد هم درپارلمان 
 وسطحی جلوه داده، جلو هرگونه پيشبينی ها و پيشگيری های الزم  ِ رخنه کرده اند وتالش دارند تا ماجرا را عادی

بنابرآن  بدين وسيله، توجه اعضای وطنخواه و واقعبين پارلمان افغانستان را در کشف دسايس و . سياسی را بگيرند
بااحترام   .   جلوگيری از چنين تشبثات که عاقبت شومی خواهد داشت،  جلب می نماييم   

  
  ازلجبـــــــــازی های دستـــــــورینمونۀ ديگر

  ؟!کلمۀ  پشتو» يک« دربرابرِ  
  
  

ِ  جشنوارۀ  ( ديانا ثاقبلب لبابِ  مصا حــَبــَۀ خانم  با ) درکابل" فيلم های داستانی ومستند"يکی از برگزارکنندگان 
 که خود يکي ون مليتلويزيتبليغات واعالنات اين جشنواره چرا ازطريق : ...  که می پرسددويچه ولهنطاق 

 ازهمکاران برپايي اين جشنواره بود، پخش نگرديد؟ 
*****  

  
استفاده کرده بوديم، آنها شديدًا مخالفت کردند و از ما " دانشگاه" ما  درتبليغات فارسي خود  از کلمه ... :ديانا ثاقب 

...  و بهم پيوند دارد ماستهويتيم زبان ما  ما که معتقد تبديل کنيم، ولي " پوهنتون"  را به دانشگاهخواستند تا واژۀ 
 ... ، بناًء آنرا قبول نکرديم و در نهايت آنها مؤافقت نکردند، که اعالن مارا پخش نمايند

 
 
 
 

ارکنندگان جشنواره زديانا ثاقب يکی از برگ
  فيلم در کابل

  
 

 و ...با اين مسأله مقابله کردم تا جاييکه توانستم:  وظيفه من اين بود که.  ديگرهم دارم يک وظيفۀمن ... 
ولي . بخاطر اينکه اين اعالن نشرشود از زبانم بگذرمحاضرنشدم حاضرنشدم  اعالن خود را تغيير بدهم، يعني اينکه 

که ين امکان را نداريم  ما ا ...استبزرگترين کاِر  انجام شود، همينکه رسانه ها بدان بپردازند، مخالفتهمين که ... 
 ، يعني در برابر اينگونه اعالم کنمولي کاري که ميتوانم بکنم ، اينست که اين مسايل را ...  ،انقالب کنيمبرعليه رژيم 

 ، يعني اينکه به هر حال اين شرايط را سکوت نکردن در شرايط حاضر بزرگترين کارست. " مسايل سکوت نميکنم
  ."بايد تحمل نکنيم

*****  
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 های عده يی لجبازیکه متأسفانه   ) (Deutsche Welle با دويچه وله ) ثاقبدياناخانم (اين مصاحبۀ خواهرعزيزما 
 جدايی خواهی ناشی ازَمــَيــالن به زهرکدورتِ  اندکی بيشتر - را تداعی می کنددرهمين زمينهاز برادران دانشگاهی 

  اميد  - بسوزاند وخراب  کند  خود رامحلِ  فرود که ازمحيط مجاور جدا شده،  شهاب ثاقبوتفرقه افگنی پاشيد و مانند 
 سرزمين خود؛ با حفظ  همۀ خصوصياتِ  پسنديده ورسمی ِ بسياری ازعاشقان افغانستان را که به زبان های ملی  

مهمتر اين واصطالحاتِ  مقبول آن  می نازند و به ارزش های ملی وفرهنگی وطن محبوب خويش افتخارمی کنند، و 
،  به يأس ...و تعصباتِ  ميان تهی را نداشتند" بچه گانه" های ستيزه جويیين گونه  خود توقع امنور ازخواهران که

وطنِ  بدنصيبِ  ما توانسته اند زيرا احساس شد که جاسوسان ايرانی و دانشگاهيانِ  خود فروختۀ !.. مبدل ساخت 
هم تغيير داده، با اهداف و تعليم يافتۀ ما راپاک سرشت خواهرانِ  معصوم و مسير فعاليت های مسلکی و مثبتِ  

 يکپارچگی سازند؛ دشمنانی که با تمام قوه می کوشند آرامش اجتماعی مارابرهم زنند، منطبق ما، دربه ديواردشمنانِ  
ِ  ُسست عنصرمارا آلۀ دست خودسازند ازميان بردارند و وحدت اقوام مارا ما  حاال يک عده از ... وجوانان

 قومی  در برابر - اجنبی  باقوماندۀ-راغ ماباشند، بدبختانه دست دردستِ  هم داده ،دانشگاهيان که ميباييست چشم وچ
، تحريک می )اگر نه توانند َصـف آرايی نمايند(و می ايستند  از السنۀ آن سرزمين سلحشور، لسانیاز اقوام کشور و 

، ولی بلیاست، جواب می دهيم که » لهجه « دریاينان که اصرار دارند،  ...!  شوند تا الاقل  دردسر ايجاد کنند 
که نمايندۀ لهجه های جنوبی ) فرس قديم(  باستانی پارسی است ، مانند زبان لهجههم » فارسی« فراموش کرده ايد که 
« ، » پهلوی ساسانی «  است ، لهجۀ مهمترينکه درجمع لهجه های مرکزی وغربی، » مادی« است ، همچنان لهجۀ 

خودما خالصه می لهجۀ دری در) ملت افغان(اما مجموع افتخارات ما... ی، لهجۀ آذری، لهجۀ کرد» پهلوی اشکانی
  ...شود که تحت تأثير محيط زندگی ما وآب وهوا وآداب و عادات وطرز فکر وانديشۀ خود ما رشد کرده است 

 اسم مکان عالمتِ   وهماسم زمانداريم که عالمتِ   » گاه« کلمۀ ) درزبان خود( دوستان ارجمند توجه کنند که ما 
ازآن ما ) دانش گاه(داريم که مسلماً  جزء زبان ما است ؛ اما ترکيب اين دوکلمه  » دانش« همچنان اسم مصدر . است

  از رديف ابتکارات يک دسته از مردم ايران اقتباس ترکيب ما نبوده ونيست بلکه اين زبان مادریواز ساخته های 
ِ  شان اجازه يافته اند مطابق طرز فکر و انديشه وبرداشت شده است که ايشان درمحدودۀ جغراف يايی مملکت

اين ترکيب،  اسم هيچ يک از . بسازند واصطالحاتی ايجاد کنند" لغت"وخصوصيات فرهنگی واجتماعی مردم خويش 
«  بهانۀ  به- ماارج مند، نبوده است، که عده يی ازخواهران وبرادرانِ  )درطول تاريخ(موسسات تحصيلی افغانستان 

 کشور مستقيماً  زير اثر تعليمات عالی، ١٣٢٥قبل ازسال !!...  ، سعی در احيای مجدد آن کنند »زبان مادری خود
وقتی پادشاه .  بود » فاکولته« وزارت معارف فعاليت داشتند و  اسم چند موسسۀ تحصيالت عالی درآن زمان، 

 به منظور –به صورت يک مرکز مسؤول علمی ) م١٩٤٦  مطابق– ١٣٢٥درسال (  کابل رايونيورستیافغانستان، 
َدری   ما کودکانِ  کرد،،  تأسيس و افتتاح - و اعزام محصلين به خارج دارالفنون ، ُشعـَـبِ  فاکولته هااداره و وارسی 

رگ  ما نيز درمورد نام گذاری آن مؤسسۀ بززبان دریِ  بی ُعرضه، حتی از ماهيت آن آگاه نبوديم واستادان زبان
 درکابل تشکيل جلسه داده ، اسم آن را زبان پشتوبنابرآن، يک دسته از استادان .   علمی  هيچ ابتکاری به خرج ندادند

، بل به اين لحاظ  که استپشتو اين اسم برای ما مقدس وقابل تأييد است، نه برای آن که . گذاشتند » پوهنتون« 
  .  ست محصول فکر و نظر و ابتکار نخبگانِ  خودِ ما ا

  
  

  
  

ليحضرت معظم همايونی هنگاميکه اع
با قطع نوار سه رنگ عمارت جديد 
پوهنتون کابل را در دامنۀ علی آباد 

  .افتتاح می فرمايند
  

  ) هـ ش١٣٤٣جوزای ١٠(
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» هزايشگا« خودداری کنيم، زيرا ما قبًال » زيژنتون« از استعمال کلمۀ )  باذکر داليل( ما حق داريم که ! عزيزان من
؛ ولی اصوالً ، قانوناً  واخالقاً  حق نداريم  ...داشتيم»  دواخانه « نگوييم، زيرا ازقديم » درملتون« می توانيم . داشتيم 

ِ  » پوهنتون« اسم  اصطالح  درافغانستان، بدان موسوم گرديد، تغيير داده، يونيورستیرا که از همان آغاز پيدايش 
فکرکند؟ آيا من می توانم  اسم شان " منطقی"نمی خواهد  قدری ) ديانا ثاقب(واهرما آيا خ.  را روی آن بگذاريم ايرانی

من از زبان مادری ام واصرار نمايم که ...   خطاب کنمسيمين جان) طورمثال(را به شوق خود تغييرداده، ايشان را 
 را درتلويزيون ملی ودولتی آن پوهنتونکلمۀ ) مثالً (  به ديانای عزيز اجازه می دهند تهرانآيا در... ؟ !نمی گذرم

  ...شهر رکالم کند؟
 

را تشکيل می دهند، درآن زبان مادری شما  اجزای فرهنگستان ايران،، اگر اصطالحات ساخت !ديانای عزيز
ً  سعی نکنيد  با ادخال چنان  زبان  درکانون نشرات و اطالعات افغانانِ  رسالتمند،   به اصطالحاتصورت، لطفا

راستی فراموش کردم اشاره کنم  که نخستين سنگ !...( يليون ها افغانِ  ملی گرای وطن پرست  صدمه زنيد ممادری
درسال اول پالن پنج سالۀ افغانستان، توسط  جناب ] م١٩٥٦مطابق  [١٣٣٥تهداب عمارت پوهنتونِ  کابل نيز درسال 

 .) صدراعظمِ  وقت، گذاشته شدداود،سردارمحمد 
 

 

 
 

م چه دکابل د پوهنتون دنوی ودانی محمد داود صدر اعظسردار اغلی 
  دجوړولو له امله وينا اوروی

  

  

اغلی سردار محمد داود صدر اعظم هغه وخت 
ی درکابل دپوهنتون  چه دعلی آباد په لمنه ک

ه ږدی  .دنويو ودانيو دبنس تي
 

  
  

  
 رسايی بيشتری درفهم مطالب داشته باشند، ،آدم های امی وبی سوادکه بايد نسبت به (!)  دانشگاهيان يک عده از

)  به حکم محرکين ايرانی شان(يعنی دقيق و عالمانه فکرکنند وحرفهای شان منطقی باشد، متأسفانه، برعکس، 
ِ  چنين .  از بی سوادان اند لجبازتر چه   يک زبانِ  وطن و  يک قوم کشور،  و اظهار نفرت ازلجبازی هادرنفس 

 ما را وحدت ملی، زايندۀ نفرت های متقابل نمی شود؟ آيا شيرازۀ نفرت هاآيا چنين ...  دارد؟ فلسفه  ومنطقی وجود 
، ...  برای تجزيۀ افغانستان زمينه سازیوايجاد بدبينی ونفاق و شقاق و دشمن تراشی برهم نمی زند؟ آيا نتيجۀ  آن جز

  چيزی ديگر است؟ 
ِ  بانقطاع  جناب دکتور ناصر -جوالی٢٠ - امروز(  ( اردگر درپروگرام تلويزيونی خود به دلداری شاگردان

ديوار معروف چين !) بيچاره هايعنی ما ( اگر بعضی از افغانان « :گفتوبا کلمات خودش   خود پرداخت افغانستانی
  »  !را هم دربين اين دوملت ايجاد کنند، نخواهند توانست مارا ازهم جدا کنند

 وطن پرست ايرانی اصلی اين ادعای شما رامی دانيم وبه طرزفکرشخصيت های ، ما معنیانقطاع  بلی آقای دکتور 
می زنيد، واضحاً  يکی ازاقوام شريف مارا هم زبان  وهم دينملتِ  دووقتی گپ از   هم  آگاه هستيم که – مانندشما –

" انهدبی در"ه، بخش عمدۀ ملت سربلند وقهرمان ماراتشکيل داده است، مانند هميش) به کوری چشم دشمنان( که 
ياد می کند، مسلماً  کسی باقی هم نژاد  وهم ديناز دوملتِ  )  مانند شما(حذف می فرماييد؛ ورنه وقتی يک شخص دانا 

راستش اين !...  ،  بيفتددربين دوملتِ  غيرقابل انقطاع با وسعت وپهنای ديوارچين ديوارینمی ماند که درتالش ايجاد 
نه تنها .    وقوی تر از اين، ارزيابی کرده بودمواالتر، منطق شمارا »ناچيز«  منِ  که! است جناب دکتور انقطاع 

ً [آنچه را خود داريد  ازخود ميدانيد، بلکه با قدرت اقتصادی و وسايل تبليغاتی مجهزی که داشته ايد وداريد، ] طبعا
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 به - افغانستاناسعدآبادیلدين سيدجمال ا: حتی افتخارات مادی ومعنوی همسايه های مظلوم رانيز غصب می کنيد
 ؛! را به خود می گيرد»سيدجمال الدينِ  اسدآبادی ايران« مال ايران می شود وشمايل -» !چايی« سهولتِ  نوشيدن 

ابن سينای ، وشيخ الرئيس، شرف الملک، امام الحکما  "خداوندگار بلخ" ، معروف به بلخیموالناجالل الدين محمد 
حتی قالی  ...  ايرانتبديل می شوند به شخصيت های ادبی وعرفانی»  !آبگوشت«ک کاسه، به سادگی خوردن يبلخی

بگذريم از اين که استادِ  !...   عرضه می شوندقالی های ايرانیهای خوشبافت افغانی، در بازارهای آلمان به نام 
شته های قومی وزبانی ما ِ  وحدت ملی افغانستان وگسستن رانقطاع دِر" اکادميک"تاريخ وادب ايران چه مهارت 

يک نکته را درنظرگيرند که اگرعده يی ]  جوالی ٢٠[، ولی اميداست دربارۀ اشاراتِ  امروزخود...دارند) افغانان(
موفقيت ايشان درتمرين "درجۀ ، گاهی با ايشان همکار وگاهی همنوا نشوند، ]دانش گاهی[ ازافغانان خودفروختۀ 

  ))!...به صفر تنزل خواهد کردفغانستان،  ارزش های معنوی ا) ربودن(ربايش 
****  

!...  نيست که برآن بپيچيمچيز مهمی بعضی ازبرادرانِ  افغان ما ، گاه  گاهی، تصور می کنند که موضوع زبان 
 داريم، احتوا نمی کند، يکی ازهمسايه هااگر همۀ مشکالت سياسی ما را که متأسفانه با "  زبان"بايدعرض کرد که 

بايد توجه شود که ناسيوناليست های ايرانی .  حی وبی ارزش هم نيست که به آن اعتنا يی صورت نگيردآن قدر سط
فالت «  به حيث يک کشور مستقل وآزاد نشناخته اند،  که هيچ، حتی دايماً  آن را به نام صادقانههيچ گاه افغانستان را 

از آقای ) الينقطع( بار بار ) نگارندۀ اين سطور( من حتی . به محصيلن ايرانی وافغانی معرفی  می نمايند»  ايران
آنان  زبان !    معرفی کرده است خاک ايرانِ ءجزدکتور انقطاع شنيده ام که درپروگرام های تاريخی خود، کشورمارا 

وبه  خود می شمارند مال خالص مارا نه تنها به حيث زبان رسمی وملی افغانستان نمی شناسند، بلکه اين زبان را دری
کنند ؛ زيرا دانسته اند که موثرترين تهاجم  برافغانستان، (!) اصالح )  به زعم خويش( خود حق می دهند آن را 

زيرا باحربۀ !...است » زبان« هم ) درکشوری مانند افغانستان (فرهنگ است ويکی از ارکان مهم تهاجم فرهنگی
ً  توانسته اند ناراحتی هايی توليد کنهمين زبان ند که اگر اين ناراحتی ها تشديد شود، آهسته آهسته بوی ُتند  تدريجا

 را نا جوانمردانهبه وضوح احساس می کنيم که چنين  تشبثاتِ  ...    به مشام  خواهد رسيدتفرقه بين دوقوم افغانستان
  .  ، دوام می دهندبامغزشويی محصالن ومحصالت افغان درايرانهم  به شيوۀ قبيح تر، يعنی 

وهيچ عضوی از اعضای مؤسسات  تعليم وتربيۀ آگاه وپابند به مسؤوليت های بين المللی، يم که هيچ کشوربايد بدان
، ن معصومی را که ازيک کشورنيازمندجهان مدنی که پابند اخالق واالی انسانی هستند، درصدد نمی افتند فرزندا

ن می يشا به حيث مهاجر وارد خاک امحض برای کسب علم ودانش و تربيت سالم به محيط شان گسيل می شوند يا
معمول است، مغزشويی  ) !همسايۀ همدين وهم نژاد وهم فرهنگ ما: به اصطالح ( شوند، به گونه يی که در ايران 

 وتشبثات ناجوانمردانۀ استخبارات نظامی پاکستانبنابرآن می بينيم  که فرق چندانی بين جنايات وسوء نيتِ  . کنند
همان گونه که پاکستان برای تخريب وبربادی  : انی درمقابل افغانستان وجود ندارد، يعنیناسيوناليست های اير

 »تروريست« افغانستان کمربسته، اطفال يتيم کشورما را درماشين های مدارسِ   جهنمی خويش می افگنند  وبال وقفه 
اصر بدبين وبد طينت وخودخواه ومغرور ، عن...توليد می کنند تا افغانان بی گناه رابکشند و به مکاتب ما آتش بزنند

   ايرانی نيز  جوانان افغان را به منظور ايجاد تفرقه بينِ  اقوام افغانستان تحريک وتلقين می کنند وبدتر از آن، آتش ِ 
 . لذت ببرند» تجزيۀ افغانستان« را دامن می زنند تا از دورنمای » فدراليزم« 
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