
  
 

 

 

  5از   1   صفحه  

 info@arianafghanistan.com :مهرباني وکړئ خپلې مقالې دې آدرس ته ولیږئ  |دارید بلطفاً مقاالت خود را به این آدرس ارسال 

http://www.arianafghanistan.com 

 27/03/2023 یهللا معروف لیخل

 جنگی" نمیکند!!!  که شیشه در بغل دارد با کسی "سنگآن، 

 آقای "احمد آریا"! منظورتان از "مادرفروش" کیست؟؟؟ 

مارچ   2۵)دوپهلوئیها( در صفحۀ  "دو پهلویی ها" را زیر عنوان  "احمد آریا"  مقالۀ سرتاپای توهین و هتک حرمِت آقای  

یکبار بلکه سه بار و تعجب کردم، که کسی، که ادعای    خواندم؛ نه"آریانا افغانستان آنالین"  وبسایت معّزز    2023

 غوطه میزند؟؟؟ "هتک حرمت" و "فّحاشی" دارد، خود چرا تا این حّد در گرداب "عفت کالم" 

را به خود  "جنگ و جدال"  به مناقشه کشید و اینک منوال  "داوود مومند"  و جناب  "احمد آریا"  مناظرۀ ادبی بین آقای  

را ُمراعات "عفت کالم"  را مورد توبیخ قرار میداد، که  "داوود مومند"  پیوسته جناب  آریا"    "احمدگرفته است. آقای  

 مگر عکس قضیه را ثابت میسازد!!!"احمد آریا" نمیکند. مقاله باالی آقای 

 آقای "احمد آریا"! 

ید، که در تخاطب  استعمال کرده اید. خوب توجه کنداوود مومند"  را برای جناب " "افسار"  شما کلمۀ زشت و ناسزای  

 مینویسید:"داوود مومند" به جناب 

 » ... وقتی هم جواب میگرفت بازهم رام نمیشد و نمی توانست افسار خود را فقط در یک میخ نگهدارد.« 

مثالهای دیگر هم موجود  است و ازین دست در مقالۀ تان  "توهین"    و"هتک حرمت"  و  ُمباالتی"    "بیاین دیگر اوج  

 است، که در جایش به نمایش گذاشته خواهد شد!!! 

 آقای "احمد آریا"! 

ِی شما "دوپهلونیها" با طمطراقی، که ادعاء دارید، فکر میشد، که مغزی در کله و متنی در بطن داشته باشید؛ نوشتۀ  

م بهره ای برده اید و نه میتوانید منطقی و  ست. زیرا شما نه از عفت کال مگر معکوساً متناسب با ادعاهای کذائّیِ شما

"بومرنگ/بمرنگ"  معّرفی میکنید، هیئت  "دلیل و حجَّت"  استدالل بکنید. چیزهائی را، که شما به حیث  دستور"    "آدم

 را میدرند."تیرزن" را دارند، که دامان 

 آقای "احمد آریا"! 

متهم میسازید، در حالی، که میدان عمل عکس قضیه را  "  پرستی "قبیلهو "تبارگرائی"  را به "داوود مومند"  شما جناب 

از قلمشان تراوش نمیکردند!!! من "زبان دری"  ثابت میسازد و اگر اینطور نمیبود، صدها مقاله به زیبائی تمام به  

رائی و  "قبیله گرا خوانده ام؛ و هیچ جمله و پراگرافی را در آنها نیافتم، که از آن بوی  "داوود مومند"  مقاالت جناب  

"قومپرست و تبارگرای"  را به حیث فرد  "جناب شما"  به مشام آید!!! اما برعکس، نوشتۀ اخیر شما عمالً خود  قومپرسی"  

 معّرفی میکند. خوب توجه فرمائید:
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انه و با عزم جزم ولی به بهانۀ   "لغات و بالخاصه  "لغات بیگانه"  ، میخواهید،  "آزادی بیان" و  "آزادی فردی"  ــ شما مجّدِ

ست، که تنها در  ، خود مرضی"پاکسازی زبان از لغات بیگانه" پاک کنید، بیخبر ازین، که  "زبان دری"  را از  پشتو"  

هم در زمانی، که در بُحبوحۀ قدرت میخرامید، کوشید زبان "آدولف هیتلر"  میگنجد.  "نازیزم و فاشیزم"  ایدیولوژی  

است، که در عوض لغت Rundfunk "روندفونک" رز آن، کلمۀ  پاک سازد. و مثال با"لغات بیگانه"  المانی را از لوث  

"زبان  وضع گردیده بود. این لغت هنوز، که هنوز است، در ترمینولوژّیِ رسمّیِ    Radio"رادیو"    و عالمگیرِ   جهانی

 اعتبار و چلند دارد. المانی" 

 "آریه پرستی" تبدیل کرد؛ و این ُمقارن "ایران" به "فارس" نام کشور خود را از  1۹3۵در سال ــ "رضاشاِه پهلوی" 

المان"   ناسیونال سوسالیست کارگری    NSDAP(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei"حزب 

حتی یک گام فراتر هم نهاد  "آدولف هیتلر"  را برتر از نژادهای دیگر میدانست.  "نژاد آریائی"  بود، که  "آدلف هیتلر"  

)المان    Deutschland Deutschaland über Allesدانست و ترانۀ نازِیّ "نژاد آریائی"  را سرامد  "قوم جرمن"  و  

، که سخت شیفتۀ ایدیولوژی نژادی و قومگرایانۀ  "رضاشاه پهلوی" المان باالتر از همه چیز( ممثل همین مفکوره بود.  

قرار گرفت، که    "حزب نازی" ها و تبلیغات  شده بود، آنقدر زیر تأثیر پروپاگند"ادولف هیتلر"  و شخص  "حزب نازی"  

شکرانۀ   به  را  خود  سرزمین  هیتلری"  نام  پرستی  بامسّمای  "آریه  اسم  یعنی  "ایران" به  "فارس"،  از  "کشور  ؛ 

 )سرزمین آریه ها( تعویض کرد!!! آریائیها" 

 آقای "احمد آریا"! 

خطاب میکنید، چرا خود در حّدِی در  رست"  پ  "قبیلهو  "تبارگرای"  را پیوسته و بناحق    "داوود مومند" شما، که جناب  

"نجیم  را برای خود انتخاب کرده اید. نمیدانم، که شما با مرحوم  "آریا"  غرق گشته اید، که تخلص  "اریاپرستی"  ورطۀ  

را برای  "آریا"  تخلص  "حزب نازی"،  چه قرابتی دارید، ولی قرائن میرساند، که آن مرحوم هم زیر تأثیر تبلیغات  آریا"  

 نتخاب کرده بود. خود ا

 آقای "احمد آریا"! 

بیباکانه و  شما   خطاب "مادرفروش"  را  "پوهنتون"  میتازید، که طرفداران کلمۀ زیبا و محتشم  گسیخته"    "لگامچنان 

 میکنید؛ خوب توجه کنید وقتی مینویسید:

آن پس شروع کرد به سردادن داعیه پوهنتون در برابر دانشگاه و دانشکده ... بیهوده هایی که سالهاست یک  »از  

 مشت مغرض مادرفروش روی مقاصد و اهداف پلید و ناپاک و افتراق آمیزی مشغول دامن زدن آنها میباشند«

"وحدت خاص دلسوز افغانستان و طرفدار  اش  "احمد آریا" ست، که آقای   این دیگر اوج وقاحت و معراج بی بند و باری

 خطاب میکند!!!"مادرفروش" را ملی" 

 ! آقای "احمد آریا" 

ست، که به صورت عام در بین تمام اقشار جامعۀ ما استعمال میگردد، و کسی، که  "لغت ملی"  یک  "پوهنتون"  کلمۀ  

ست!!! یقین دارم، که اگر روزی محکمه ای  استعمال کنندۀ این کلمۀ ملّی را به باد ناسزا بگیرد، سزاوار ُدره و دار ا

"حبس ابد" دائر گردد، شما را به خاطر همین توهین بی امان و به جرم توهین به یک ملت مغرور و سرافراز، به  

 محکوم خواهد ساخت.

 آقای "احمد آریا"! 
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ان)به استثنای چند یک کلمه و اصطالح ملی ست، چون از طرف تمام مردم افغانست"پوهنتون"  کلمۀ زیبا و پرطنین  

( پذیرفته شده و مورد استعمال قرار دارد. میدانید، که شما با نمازِ" "شورای زمردفروشان پنجشیر"  "بیروی ناشستۀ  

 را تأئید میکنید؟؟؟"تهاجم فرهنگی ایران" ، علناً "پوهنتون" به جای "دانشگاه" استعمال کلمۀ 

 آقای "احمد آریا"! 

 تقطیع کنید؟؟؟"زبان دری" بیهوده میخواهید از نگاه   را"پوهنتون" چرا کلمۀ پشتوی 

"های  ، منتها حرف تون" و پسوند مکان " "دانش" به معنای "پوهنه" مرّکب است از کلمۀ "پوهنتون" مگر نمیدانید، که 

 ساقط شده است؟؟؟ ثقلت تلفظ" به خاطر " "پوهنه" کلمۀ غیر ملفوظ" 

 آقای "حمد آریا"!

مگر "حضرت واال"  نوشتید و خواستید خود را در دلها شیرین بسازید. این چال  "پشتو" ن جناب شما کامنتی را به زبا

 هرگز به دلها نچسپید و نمیچسپد و نخواهد چسپید:

 صبا از من بگـــو یــــاِر عبوسا قمطـــــریرا را 

 نمی چسپی به دل، زحمت مده صمغ و کتیرا را

ــ که دیر زمان حتی نام خود را درست نوشته نمیتوانست ــ نیز م"  "عبداللطیف پدراای به نام  "ضد پشتون دوآتشه"  

دلیل عشق "زبان پشتو"  ، پشتو گپ میزند، ولی تسلط وی بر ساراِن پغمان"  "آب رواِن چشمهبدون اکسنت و به روانّیِ 

 نیست!!! "زبان ارجمند پشتو" او به 

 آقای "احمد آریا"! 

"فارسی ایران"  بندی و استعمال کلمات خود را به رقم    هستید، چرا انشاء و طرز جمله"افغان دریگوی"  ــ شما، که  

 را میخواند!!! "ایرانی" چوکات میزنید و اگر شخص نابلدی آن را بخواند، فکر میکند، که نوشتۀ یک 

گشته "اشتباه امالئی"  دارید، چرا در مقالۀ خود مرتکب اینقدر  "زبانفهمی" و "دانش زبان"  ــ شما، که دعوای علمیّت و  

ه کنید:  اید؟؟؟ خوب توجُّ

 "هذیان" را در هیئت "هزیان" مینگاریدــ 

ــ "تعیین" را چندین بار به صورت "تعین" مینگارید، در حالی، که "تعیین" و "تعین" دو لغت متفاوت هستند؛ هرکدام  

 با معنای خاص خود!!!

 هیچ جای گذاشتِن "همزۀ اضافه" را باالی کلمات مختوم به "های غیر ملفوظ" ُمراعات نمیکنید!!! ــ شما در

یی" را به پیروی از شیوۀ غلط "فارسی ایران" در هیئت "قبیله ای" مینگارید، در  ئی/قبیله ــ شما ترکیب وصفی "قبیله

 حالی، که "قبیله ای" به معنی "یک قبیله" است.

 یشه به شکل غلط "منشاء" مینگارید ــ "منشأ" را هم

 ــ "نگه دارد" را به غلط یکجای و به شکل "نگهدارد" مینویسید. 

ــ کلمات "سؤال" و "مسؤول" همین رقم و به "همزه" نوشته میشوند، شما وطندار ارجمند من، مگر "سؤال" را به 

 "واو" و به صورت "سوال" مینگارید، که درست نیست. 

 " را در هیئت "سپاسگذار" مینگارید، که دور از عقل سلیم است!!! ــ کلمۀ "سپاسگزار

 ــ بدون توجه و سربهوا مینگارید:
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 »اما کجا بود چشم بینا ای که آنها را می دید...« 

 مینوشتید!!!  "چشم بینائی"و یا  "چشم بینایی"در حالی، که باید 

ست، که در تمام زبانهای عالم رعایت   و این رسمیــ عالمت جمع درّیِ "ها" همیشه با "اسم" یکجای نوشته میشود  

 ست!!!  های شما سراسر شاهد این مدعا میشود. شما وطندار محتشم مگر "ها" را جدا از "اسم" مینگارید و مقاله

ــ عالمات تفضیل زبان دری؛ اعنی "تر" و "ترین" یکجای و چسپیده با "صفت" نوشته میشوند و شما آقای محترم  

این نکته را هنوز درک نکرده اید، که از بهر مثال "مضحکتر" را در هیئت جدا ازهِم "مضحک تر"  "احمد آریا"  

 مینگارید!!!

ــ جناب ارجمند شما پرنسیپ "یکجانویسی" و "جدانویسی" کلمات مرّکب را بلد نیستند و اندرین عرصۀ باریکتر از 

 موی، "شار خربوزه" را تداعی میکنند!!!

ها و مقاالت شما دیده نمیشود؛ چرا وفادار به یک "پرنسیپ امالئی"    و "امالی یکدست" در نوشتهــ "توحید امالئی"  

 نیستید؟؟؟!!! 

به همین چند مثال اکتفاء میکنم و اگر قرار باشد، که همه نکات ُخرد و ریزۀ امالئی و انشائّیِ مقالۀ تان را پیش دیدۀ  

 اهد گشت؛ و این چیزی ست، که قصدش را ندارم!!! "کمبین" تان بگذارم، دلتان از نویسندگی سیاه خو

در هر حال نویسنده ای، که با "تبختر عجیب و غریب" و با "غرور مجبول"، ادعای علمیّت و دانش زبان را دارد،  

 این همه اغالط و نارسائی امالئی و انشائی و دستوری را روا میدارد؛ وای بر ما!!! 

 آقای "احمد آریا"! 

 قرابت" و "تداخل" زبانهای "دری و پشتو" در یکدیگر اطالع دارید؟؟؟ اگر ندارید، از من بشنوید:آیا شما از " 

 ــ اوالً این، که زبانهای "دری و پشتو" برادران یا خواهران همند، که از مادر "اوستا" زاده شده اند!!! 

ری" را بدون واهمه و بیدریغ و بلکه  ــ در زبان پشتو هزاران "لغت دری" داخل گشته و پشتوزبانان تمام "کلمات د

"به صد شوق تمام" استعمال میکنند. این امر در حدی رسیده است، که برادران و خواهران پشتون ما چه در هنگام 

 "محاوره" و چه در "زبان تحریر"، حتی عبارات و جمالت دری را استعمال میکنند؛ و بالمقابل: 

المثلهای پشتو را نیز در هیئت   یشود و این در حدی ست، که حتی ضربــ در زبان دری صدها کلمۀ پشتو سراغ م

 دری دراورده اند. 

ــ آیا میدانید، که چند ملیون افغان، که به قوم "پشتون" نیستند، نامهای "پشتو" را برای فرزندان خود انتخاب کرده 

 میرسد؛ و اگر مثالی چند بزنیم:اند؟؟؟ نظر به احصائیه ای، که من دارم این رقم به هفت تا هشت ملیون نفر 

، هیلی، سپوژمی، ستوری، شاپیری، مرغلری، گاللی، سیلی، ننگیالی، بریالی، توریالی، ځمری/زمری  ،ځلمی/زلمی»

 زمریالی، تورن، بری و ...« 

د را های "غیر پشتون"، "مادر" خو  ست، که در خانواده  آیا میدانید، که "ببو و ادی" کلمات پشتو هستند و چقدر زیبا

 "ببو" یا "ادی" صدا میزنند!!! 

البته پشتونهای ما نیز نامهای دری و یا مخلوط دری/پشتو را بر فرزندان خود گذاشته اند و همین اکنون چند ملیون  

 پشتون ما نامهای دری دارند؛ باز مثال میزنم: 

    ..« »همیشه گل، غنچه گل، عجب گل، شهسوار، سربلند، فرامرز، شیر محمد، اختر محمد، .
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 چه خوب فرموده است، که:"موالنای بلخی" را بین افغانها نشان میدهد، و حضرت "همدلی و همزبانی" این نکته 

 همدلی از همزبانی بهتر است!!! 

 آقای "احمد آریا"! 

بعیِد باالتر از حّدِ احصاء و شمار است. ازین سبب بیهوده و مذبوحانه به ت"پشتو و دری" تعامل و تداخل بین زبانهای 

از ترمینولوژی زبان مکتوب خود نکنید، نشود، که بالوسیه آبی به اسیاب بیگانگان آزمند و طماع انداخته   "لغات پشتو" 

 شود!!! 

 آقای ارجمند "احمد آریا"! 

وقتی میبینید، که خواهران و برادران پشتون شما هزاران لغت و اصطالح دری را در زبان روزمرۀ خود به کار  

نمیشمارند، چرا جناب شما و امثال و اَقران و  "بیگانه"  را هرگز و هرگز و هرگز  ات و کلمات دری"  "لغمیبرند و  

اقران آنها و امثال و  ارنوال"  څو    اروال و پوهنتونښ" اِخوان و َاََخوات شما از استعمال کلمات زیبای پشتو از قبیل  

 نیست؟؟؟ِعرق افغانیّت" و عاری از " "جوانمردی" و دور از ناجوانی" عار دارید؟؟؟ مگر این کار شما " 

 ....  رگ و نکات فراوان دی

 قطعه ای را بدین ترتیب رقم زده اید:  نشما در صدر مقالۀ تا

 در فتنه گــــری نشسته آنجا      زال کچــــلی ز خودپسندان 

 زافگن      هم گشت ز ریشخند، خندانهم شد ز رشک معج

 را منهدم میسازد. اصل این مصراع باید بدین ترتیب باشد: "وزن" شما مصراع سوم را غلط و طوری نوشته اید، که 

 . اینک صورت اصالح و َرَجه شدۀ تمام این این قطعه را بخوانید:"هم گشت ز رشک معجزافگن"

 ز خــــودپسندان  فتنه گــــری نشسته آنجـــا      زال کچـــلیدر 

 هم گشت ز رشک معجزافگن      هــــم گشت ز ریشخند، خندان 
 

"جبهۀ دزدان و چپاولگران  و  "شورای نظار"  ــ یعنی  "شاطران شیطان"  محتوای سیاسّیِ مقالۀ تان، که تکرار مکّررات  

بر آنها یکسره خط بطالن "ِمحَّک تجربه"  و  "میدان عمل"  یست، چون  ــ است، درخور و سزاوار تبصره ن  شمال" 

 کشیده است!!!

"واژه، ویژه، نشست، دانشگاه، چالش،  بشارت میدهم، که لغات خوشگاِه دلشان؛ یعنی  "احمد آریا"  به آقای ارجمنِد  

 را ضمن مقالۀ مفّصل جداگانه ای از َدِم تیغ بکشم!!!  بادبزن و غیرهم" 

 ( 2023مارچ  27هللا معروفی ــ جرمنی ــ   )خلیل ن او په درناویبا محبت فراوا

 

 

 روی عکس کلیک کنید  خلیل هللا معروفی برای مطالب دیگر
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