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 52/11/5112                            سراج وهاج
 

 را« ن ـآذی» ای ـۀ آقتـوشـا نـآی
 خوانده اید؟

 

برای حفظ هویت که نشان دهندۀ تالش های وطنخواهانۀ ما « سلسلۀ تهاجمات فرهنگی» قبل ازآغازبخش ِ نهم 
ملی مردم افغانستان است...، مکث کوتاه و سرسری به  نوعی از دسیسه ها می نمایم که می تواند نمونه یی 
ازتوجیحات مغـلوط ... ونوعی از سنگ اندازی های معمول برسنگر دفاع ما از زبان های خاص مردم افغانستان 

 است.
 

که همیشه و  -«قوم پرستی؟؟» ،  برای توجیه « زبان پرستی » متأسفم که این بار، بوی تازه یی  با لقب ِ 
 به مشام می رسد.« آذین» درهرحال ، نامطبوع بوده است،  از الی نوشتۀ آقای 

چرا به عرایض ما و نه به تکرار آن عرایض،  دقیقا توجه نکرده است؟... چه، با « آذین» تعجب نمی کنم که آغای 
زبون » ن آغا، منطق کسانی را تکرار می کند  که شدیدا ً متمایل به شیوۀ مرور نوشتۀ شان احساس کردم: ای

 مردم افغانستان هستند.  « سازی
، روشن نساخته است «همه زباناای کشوربه معنی غنی شدن فرهن  افغانی است ِغنی شدن» این که می نویسد: -1

از زد و بند های رسیده، « غنای کافی»به  که  غنی شدن ِ تازۀ زبان هایی که درطول بیش ازهزارسال، تدریجا ً
 ، چگونه خواهد بود ؟سیاسی امروز بی نیازاست

از عدم دقت و معلومات آغای آذین در مورد غنای تدریجی )هزار ودوصدسالۀ( زبان شیرین ِ دری، برمی آید که آن 
آقای مجیب خلوتگر ِِ ار می کند... از عکس یکی ازناظران مؤسسات نشراتی افغانستان را تکر -عزیز  منطق ِ

اگر زبان ایستا یماند،  ممکن است نابود شود » العمل تازۀ آقای خلوتگر دراین مورد همه مطلع شدند که گفت : 
وچون عرایض بنده ) وهاج( درآن باره  را همه عزیزان ِ حق پرست  خوانده اند،  تکراراش  نمی کنم، زیرا «!... 

منطق گذشتۀ خودرا،  -برای مغشوش ساختن ِ اذهان بی خبران -آذین بار دیگر  یقین دارم که اگر باز بنویسم، آقای
 به نحو دیگر آذین خواهد نمود !... 

باید تصریح کرد که محفظۀ زبان های افغانستان ِ عزیز به " ُدهلچه های سوراخ سوراخ شده"   -باردگر -این نکته را
پـُرکنی، بازهم نیاز به  لغات ِ استفراغ شدۀ « غنی شدن» براینمی ماند که اگر درطول هزارسال، آناا را متواتر، 

موشک ها، دوچرخه ها ، چرخ بال های طفالنه » همسایه ها داشته باشند ! ... آن هم با مبتذالت پارسی ها، ازقبیل: 
 ، محصول سیاست های امروز فرهنگستان ِ ایران ...!«و.. و..

نام گذاری بر ابداعات واختراعات تازۀ جاان » نکرده که صرف  شاید آغای آذین خیلی جوان است وهنوز درک
که ورود آن به کشورهای مستالک، اسم تازه ولغت جدید را برذخایرکلمات آن کشورها می افزاید ؛ آن هم « است

شاید درطول چندسال یکی دوبار، نه به سرعتی که ایرانی ها) پارسی ها(،  کانه های پوپنک زدۀ خودرا توسط 
 سان و مزدوران خود، برزبان های  پاک وشیرین ِهمسایه ها تحمیل می کنند  ! جاسو
مجاهدت برای هویت ِ زبانی وقومی همان ارزش را دارد که مجاهدت برای ارزش » آغای آذین  می نویسد:  -5

 «قومی، تالشی است برای برگرداندن موج ِ تاریخ ؟؟؟... -های مذهبی... تالش برای هویت زبانی
، تالش دیگری است برای ایجاد  موج تازۀ کینه ها و نقاض های تحریک «قومی -زبانی» منطق ِ منحرف این 

ما ...که بقای ملت ِ افغان را تضمین می « وحدت ملی» کننده... به منظور خدشه دار ساختن ِاصل مام و برازندۀ 
 کند.   

م که متأسفانه مورد تااجم همسایۀ تسلط جویی قرار وقتی ما دربارۀ یکی از زبان های ملی افغانستان صحبت می کنی
،  یا چسپاندن ِ آن به این قوم و آن قوم...،  نه تناا « قوم و قوم بازی» گرفته است...، کشاندن ِ جنجال های 

 نادرست  ، بلکه دشمنانه و  اغوا کننده است. 
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