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 قابل توجه آقای نعیم بارز                 
 رجوع شود به نوشتۀ کوتاه جناب آقای بارز،  درسلسلۀ نظرخواهی ها

 

سییالۀ مۀلییۀ درد دل افغییان ، بییه دومییین بییا ربییود کییه دوسییت دانآییمنم ممییا، آقییای مکمییم نعیییم بارز همکییارده 

دشینا  داده « افغیان جیرمن آنالیین » پورتال وزین  نم به دوستان و همکارا  -می توان گفت -طورغیرمستقیم، 

 است!

ثقیا فیت و کلتیور،  ، آن گاه که   با توجه به توقع میلیون ها هموطن خود، می با ییست درصف ممافعانم باراول

لعنیت  کمربیه دفیاعم قم علم کننیم ، « هویت ملی مردم افغانستان» ه طورعا : منۀمله دین و مذهب و زبان، وب

 بستنم، برای وی صفات ومزایایی تراشیمنم وآن صفات معالی  !  رابه ُرخ دوستا ن کآیمنم، و حامدکرزیهللا  

کردنیم، بلکیه کلمیۀ  تکرازو تلک  ودرعین زمان نه تنها جنیاب کانمییم اکادمیسین سیسیتا نیی  را  بیه  اصی ال   

ما که گویا کآور خود را به بهانه های مختلیف   یعنیی بیی جهیت!  تیر   را به بعضی از« ترسوها» زشت م 

 داده ایم،  به کار بردنم...  

اخیـییـرا  ، بییمون آن دقییت و تفکییر مهز   کییه همیآییه داشییتنم، بییا مضییمونی کییه ا سییا  مییی شیییود ، بککار دوم

بییه شخمیییت  کیم ورت دارد  یییا از شخمییی متنفیز اسییت!... همییۀ میارا  بارزصیا ب درمییورد کسیی یییا کسییانی

و « دامیین زنییی بییه ترعییی! فرهنگییی!، قییومی! و زبییانی!» و  تییی تفرقییه افگنییی و « تملییگ گییویی » پرسییتی و

شخمی که سالها ست دل به دلمار سپرده، دگر دلی نمارد کیه «   اسیر» جناب درعین  ال، خوش ساختن دل م 

شاعری نررده  شعرو چاپلوسی های ما که بویی از  خود برالم و اظهار خوشی کنم و ممنون ماز تملگ های ما بر

.« قیم ضرورت ندارنکد.. گرانقدر، به مل  و شاعران ِ» ایم ...باشم!  متهم ساختنم.  تی عنوان مضمون شان 

 اهانت آمیزبود.

ا سیا  و طرزفکیر شیعرا آگیاهی  زنیز که ا آقای بارز را» جناب نوری صا ب که  گ داشتنم بنویسنم: ولی

 دوسیتان م -موقف دیگران نا آگاه از ا سا  و -قیم خود نساخته انم تا  کافی نمارد نیز، شعرای مکتر   وکیل و

سییالم را نمییی  خییودرا بییه خییاطر چنییان  سیین نیتییی مالمییت کنییم... شییعرای عزیزاگییر چنییان پیآیینهاد صییمیمانه و

 ، اما دانآمنم عزیز آقای نوری با بزرگواری تکمل کردنم. «پسنمیمنم، خود می نوشتنم!

مکروب م آقای بارزشیمه اسیت  کیم  و بیی   را که  الیا سخت م  مرد  افغانستان که کرزی را   آن  یله گر قهار

چنیم  خته انیم کیه شخمییت م او ازشناخته انم... شینا« خووووب» را طول یازده سال اخیر، او می شناختنم، در

شیمرده میی « نیوعی بیم اخالقیی» و مغآوش ساخته شمه است؛ چنم ُرکن ناسالم که درکلتیور میا،  ناسالم  ُرکن م 

مکداری علنی و بی پروا، و به طورعیا  :  ءچاهکی ، چالرازی، فریرکاری، فساد، دروغگویی» قریل م  شونم، از

 .«..دربرابرهمه  داخلی وخارجی    گری

دانآمنمان ما ازآن شخص، به شکل یی   با تعۀب می بینیم و می شنویم  که متأسفانه دلیل م توصیف چنم تن از

اگر بکه » استوار است. آیا درست است این که می گوینم: منطق منحرف، برروی ی  ستای  تخـَیّتُـلی م  ستون م 

 ؟«آن خواهد کرد  رد... یا خیلی بد تر ازجای او کسی دیگر باشد، از آنچه کرزی کرده است،  بیشترنتواند ک

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wahaj_sr_qabele_twajohe_naime_barez.pdf
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پاکسیتان  امریکیا و اییران و ءباشرف و وطن پرست  اضراست  لقیۀ غالمیی قم  اول  کما  آد  م ! درآغا جان 

خاینان و وطین فروشیان  چنمین ساله ، با دزدان و را به گردن انماخته،  به تآویگ آقای بوش و شوق زعامت م

 را تآکیل دهم؟  جهان مبتذل ترین حکومت ِ مفسد ترین و وهممست و هم پیمان شود  

 

نمیوده  رابکودن بکه جکای ککرزی   تی هیو م  -با وصف تۀربۀ دهۀ اخیر -عزیز !  لعنت خما برآن کس باد که 

استعفاء کن!... استعفاء کن!... » باشم یا بنمایم هنوز!... بنم ه، یکی دوسال بعم ازتقررش به این مقا ،  نوشت: 

صکدای بلنکد تکر آریانیا   بیه طورگفتیاری  بیا  و نمای قلمیء بنیمه ، بعیما   توسیئ ر ییس تلویزییونم « کن! استعفاء

،  بیییه قیییوت امریکیییا ، بایییی  عیییمه از دزدان و وطییین ی کیییرزی تیییرجیک داد کیییه تیییا آخیییرین د تکرارشیییم... ولییی

« دربیه در» بیمیار و فروشان مبی وجمان هممست و همپیمان شمه، باهی مرد  بیچاره گرسینه،  فقییر، مظلیو  ،

 ذخایرمادی برادران و خویآاونمان   سرازیر گردد ...  کومت کنم... و وسیله شود تا بیلیون ها دالرهم  بر

 

                                                    *** 

پیشککنهاد افغککان  مککن در: » غییان جییرمن آنالییین تاختییه، مییی نویسییمشکرافآییانی اخیرخییود  براف بارزصییا ب در

عۀیب است ؛ ما «... نیافتم در ءرا به عنوان مل  الشعرا جرمن آنالین ضرورت انتخاب یا تعیینِ  ی  شاعر

مزییم، در  کیردیم،... ایین دوسیت  ، ضیرورت آن را بیمون تآیریکات م  عوا  که هرگزدانآیمنم نریوده اییممرد

بیه سیرعت درمیی یابنیم، چیه میاتمی پیی  آمیمه کیه  -بغیرن  باشینم هرچنم پیچییمه و -ما که همه چیزرا دانآمنم م 

، آیییا  باکمییال ل ییف و « مییی یافتنییم -در» چنییان پیآیینهاد سییاده وعییامفهم را درنیافتنییم!.. خییوب، اگییر ضییرورت م

 بزرگواری،  روی آن صکه می گذاشتنم ؟... 

و  بیه اسیا   ،کیرده درین سؤال خود اشتراهی اجازه دهیم با عرض معذرت، روشن ساز  که جناب آقای بارز

را بیه عنیوان ملی   همان اشتراه،  برپیآینهاد کننیمه اعتیراض دارد کیه گوییا ضیرورتی نریوده اسیت یی  شیاعر

 کنیم!  تعیینیا   انتخابالآعراء 

پیشککنهاد و انتخککاب »   الییت غیییم ، معییانیء معلییو  مییی شییود کییه جنییاب آقییای بییارز، بییا آن دانیی  سرشییار، در

رانیمارد. جنیاب نیوری « تعیین و انتخاب» معنیء « پیشنهاد» نی عزیز ، رایکسان دانسته است!... « وتعیین

شمه  نظر ظهارپیآنهاد کرده انم  پیآنهاد خیلی بۀا ومعقول  که می بینیم  به اسا  آن پیآنهاد ا صرفصا ب 

 را نمارنم.« انتخاب تعیین و» نیز بالذات، معنی و وجاهت م نظرها اظهاراست ... این 

دوستان، ضرورت آن پیآنهاد را فورا  در   ، طرعا  ماننم عمه یی ازکردیمشما هم  جناب بارز  اگر توجه می 

مین، ماننیم دیگیران » بنویسییم:  طرعیا   یگ داشیتیم   و دارییم هنیوز  نموده، بیه سیرعت اظهیارنظرمی کردییم و

گی  تمیا   و دنییا   ه « را نیمارد... لشکعراءملک  القب م  ، لیاقت م آن دلیلمتملگ نیستم. این شاعر، به این دلیل و

 اقل در سا ۀ دیم م شما  گل و گلزار میُآم...

هست. اگراجل می رسیم  بود و« مل  الآعراء» سالها به این طرف  دارای ی   عرض کنم که جامعۀ ما  از

ه آب زده، بیه دسیت  بی دری، فیورا   ادب م و مل  الآعرای موجود، جان به  گ می سیپرد، دوسیتماران شیعر و

 خوش کال  دیگری رأی می دادنم...  ووارد  شاعرسالخوردۀ دانا  و 

سایر پمیمه هیای هنیری صیرف بیرای همیمگر هنرنمیایی نمیی کننیم، بلکیه بیآیتر  موسیقی و و شعر هنرمنمان م  

میی  موسییقی بنوازنیم. یعنیی زییاد سلیقۀ ملیون هیا انسیان کآیورخود، شیعربگوینم و تالش دارنم م ابگ ذوق و

عیوا  را ارضیاء کننیم. بنیابران، میرد   عیوا   باییم رأی بمهنیم و خیوا    یعنیی  ذوق م  - تی المقمور -کوشنم

 کننم.   انتخابموسیقی  شخص م لوب و واجم شرایئ را  شعر و استادان م

بی و  عزیزما خلیل جان راغب می بینیم: درآن برنامه، هر باسواد« پن  ستارۀ» برنامۀ مثال کوچ  آن را در

 .رأی بدهد، به سراینمۀ دلخواه خود سوادی  ماننم بنمه   گ دارد، با دادن ستاره ها
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مکریوب بودنیم،  ، کیه خیلیی برازنیمه ودهۀ اخیرما، جناب مکمم طاهرهاتف یقینا   آگاه هستیم که مل  الآعرای

شیود  کیه بیه یی  ا سیا  نمیی « ضیرورتی» دراین اواخر جان به  گ سپردنم. جای آن عزیزخالی است، آیا 

 ؟ رأی بدهیمشاعر برازنمۀ دیگر 

دانآمنم عزییز نعیم  ا   ده سال همکاری های قابل قمرن بنمۀ بسیارناچیز  درطول تخمی بایم عرض کنم که: من م 

دو سیه  تخمص جناب شان درچه رشیته اسیت؟  در که م العات دقیگ و درنیافتمبارز  با مۀلۀ درددل افغان، 

«... انجنیککر نیسککتم» مییی نویآییتم، ولییی خییود تمییریک کردنییم کییه « انۀنیییر» سییم شییان ا کنییار مییاه م اول، در

مسییایل  عمیییگ داشییته باشیینم، فکییر مییی کیینم کییه شییایم در م العییات م هررشییته کییه تترییع و در ایشککاندرهر ییال، 

به بس  به اص ال   عمری بودنم و عۀله داشتنم تا  از مثال طور یعنی کلچر  چنمان دقیگ نآمه انم.  فرهنگ

اشییتراهاتی شییمنم.  شییایم بییه همییین دلیییل بییوده کییه گفتییه انییم: عۀلییه  خییود  اهانییت کننییم، مرتکییب م مییا   دوسییتان م

 کارشی ان است! .

سیلیقه هیای خیا  خیود شیعر  همه شاعران... بادان  متفیاوت و» ... نکتۀ سو  خود می نویسم:  آن عزیز در 

 «می نماینم... هنر وفرهنگ می سراینم و تولیم م 

پارسیان اسیت  ءی  لغت زبان پهلوی فرهنگفرهنگ های ایران ثرت شمه،  ایم روشن ساخت: طوری که درب

، نیه بیر میی گییرد همیه آثیارادبی یی  ملیت را در تربییت و که مۀموع علم و ادب و دان  و معرفت و تعلییم و

میی  فرهنکگرا نیز  کتاب های لغت. ایرانی های امروز، اص ال ا  ، است راکه جزء فرهنگ« هنر» صرف 

 گوینم. با این تفمیل ی  شاعر چگونه می توانم   به زعم بارزصا ب  تولیم فرهنگ کنم؟

تقسیم شمه « هفت بخ » یا هنرهای زیرا است که جمعا  به  هنریی  جزء از اجزای همه آثار ، شعرهمچنان 

 است.  فرهنگ ِوسیع المعنی  ، که درجامعۀ ما نیزرواج یافته، هم ی  جزء همان art  هنراست. کلمۀ 

 

                                                        *** 

باموجودیت شیرکۀ جهیانی انترنیت، چگونیه میی تیوان میرز فرهنگیی :» ... مکتر  جناب نعیم بارزنوشته است 

آن عزییز، دو نکتیه را بیه « مرزفرهنگکی» بارۀ اشیارۀ  در«... خارج کآورقایل شم؟  میان افغان های داخل و

 عرض می رسانم:  

همیآیه بیاهم هسیتنم.  مسایل ملی و کلتوری درپراگنمه باشنم،  و افغانان وطن پرست، هرچنم آواره  -نکتۀ اول

نآیرات تلویزییونی، طیرفین از  اسیتفاده از مکلمیات تلفیونی  و طرییگ انترنیت، بلکیه بیا مکاتریه هیا و نه تنها از

در این سوی دنیا، صمها « مل  الآعراء » باموجودیت ی   همین جهت،  باخررانم. از افکار هممگر اعمال و

نیفتادنیم. اگربعیم از وفیات « آنۀیا» صمد تعیین ی  ملی  الآیعرای دیگیردر  شاعربرجستۀ داخل افغانستان در

قای افغانستان صورت می گرفت، عزیز ما  جناب آ در« مل  الآعراء» ،  رکتی برای تعیین«هاتف»جناب 

 نوری  هرگز چنین پیآنهادی نمی کردنم.

پارسیییان اسییت، پارسیییانی کییه  اصیی ال ات م  و از« پارسککی» مربییوط بییه زبییان« مرزفرهنگککی»  -نکتککۀ دوم 

 فرانسکوی،  تی یی  لغیت اگر   به اص ال   بکـُآیرا  می گوینم. این ایرانی ها« ایرانی» ممتیست خود را 

زبان خود  یذف نمیی  گر، ازی، به عنوان پاکسازی یا هرعنوان دکرده زبان پارسی رخنه  را که سالهاست در

ممیرف خیلیی بیه  پُختیه و تغییرناپیذیر و کننم ... ولی   طوری که باربارعرض کیرده ا   بیا تمیمیم  ق عیی،م 

 ، از زبان خود بزداینم!ریشۀ عربی دارند، لغاتی را که تالش دارنم، تمریۀا   گزاف، سعی و

  

 هست. آیا باهۀو  سیل آسای کلمیات و ازقرن ها به این طرف جزء لسان دری ما بود و«  مسر - م» کلمات 

مکالمیات  خراسیان قیمیم، در میا در نیاکیان م ترکیرات م مرتذل پار  ها، فراموش کردیم که ما مرد  افغانسیتان و

حکدود   - حکد وسک  - حکداقل  -حکد اکثکر  -شرعی حد ِ   -بآنا   ته حـَد ِ » یم ومی گوییم: تروزمرۀ خود می گف

 « ...هرچه از حد بگذرد رسوا شود -هوا بی حد سرد شده   - حصری ندارد ظلم طالبان حد و -اربعه 



 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

 ئلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

، از « سکرحد» بنابرآن، یقین دارییم هموطنیان عزییزی کیه بیه ایین نکتیۀ مهیم توجیه دارنیم، مکیال اسیت بۀیای 

 استفاده کننم.« مرز» ت مپهلوی لغ

 تلقی نآود: « بی  یایی» ذات خود، معانی دیگری دارد که اگرمی نویسم، امیم است  حـد، درهم «َمرز »کلمۀ 

 َمکرز  ... جمکا  ککردن  درزبان پهلوی، یعنیی َمرز  مممر م  َمرزیدن:» درفرهنگ های پار  هامی خوانیم 

مالیده   اسم مفعول ، یعنی  َمرزیده...  جما  کننده اسم فاعل   مرزنده...مجامعت، مقاربتیعنی ( اسم مممر)

 است...  کسی که با او جما  شده، یعنیشده

           -بییا معییذرت ازبییی  یییایی -عییادی، بلکییه  را دارد، نییه مقعییم م« مقعییم» بییامیم م مضییمو   معنییی  ُمککرز» لغییت م

     8811فرهنگ م دوجلمی عمیم، صفکۀ  رجوع شود به جلم دو   م«...       سوراخ ِ مقعد»

یکی ازشعرای قیمیم م قیمیم   سیوزنی شیمس الیمین تیاج الآیعراء مکمیم بین علیی سیمرقنمی  کیه بیه   شاه فرداز 

 همین معنی سروده است، یاد نمی کنم، به دلیلی که بی نهایت شر  آور است.

تلفم می شمه است، بیه «  مرج» که اصال   « َمرز» زمان ساسانیان، لغت  چتل بگذریم، در ءاین معانی اگراز 

مرا باشد آن مرز، ایران » شعرای ایران گفته است:  آممه.. یکی از«  کشور زمین،  ناحیه، خطه، و» ءعانیم

کنکاره هکایر را بلنکد  زمینی که آن را مربع سازند و» به معنی  مرز و«...  ز کرده نباشد پشیمان ترا  -ترا  

 نیز استعمال می شمه است.«  میانر چیزی بکارند کنند و در

پرسکتان  -بکه شکاخها بکر، سکرهای بکت  -بکه مرزهکا  در، دلهکای زاجکران همکه تخکم » مسعود سعم گفته اسیت: 

 «.بار

          را بییه کییاربرده ایییم  کییه بییه هیییی وجییه ارترییاطی بییه «  مککرز وبککوم» توجییه شییود کییه مییا افغانییان  بارهییا ترکیییب م

« ، ناحیه سرزمین: ، یعنیمرز وبوم» ه : نماشته است،.  رجوع کنیم به فرهنگ معین که نوشته شم« سرحد»

 . یکی از شاعران ایران هم گفته است: 

 « بوم و شگفتی که آید برآن مرز –وزا ن اختر فیلسوفان روم »                   

       ذکرشییمه اسییت، بییه اییین معنییی کییه بییو  « مککرز» مقابییل « بککوم» جلییم اول فرهنییگ معییین، لغییت  606صییفکۀ  در

زمینککی کککه در میککانر چیککزی ، طییوری کییه عییرض شییم، مککرزولییی « شککیار نکککرده را گوینککد ناکاشککته وزمککین ِ»

 . نیم قرن پی  به طرع رسییمه اسیت  که بی  از - 8338صفکۀ   -فرهنگِ  رشیدی .   رجوع شود به بکارند

 : رشیمی می نویسم

میککان آن چیککزی بکارنککد، و هککرزمین  زمینککی کککه مربککع سککاخته کنارهککایر بلنککد کننککد، و دربییالفتک،  -مککرز» 

،  زمکین ناکاشکته و ناسکاخته را گوینکد  ککه درآن خانکه و بکوم"" مرز"  برضکد ِ"  اماشیارکرده و کاشته...، 

همکه سکنگ خاراسکت آن ] . اسیمی گوییم: گاهی بمعنی مطلق ِ" زمکین"  نیکز اسکتعمال کننکد آن سازند.  وء جز

  میا  سکرحدهیا را بۀیای  مکرز[  ... بنابرآن، اگرپارسیان همیین رزتهی اکثر از میوه و کشت و   -کوه و مرز 

... ماچرابۀای سر مات م سنگین م خود، این کلمیات مرتیذل زمیان هیای به ما چه ؟استعمال می کننم، 

 ؟ آیا مرض داریمرا استعمال کنیم ؟ ... « پارس» کهن م سرزمین

 
 پایان


