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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ اپريل ٢١

  

  فرمانبرداران ارتجاع و سرمايه
  !در صدد بدنامی رھبران جنبش مقاومت ملی افغانستان

١٢ 

  
 »حسين«و » صادق«، »کشتمند«، »ققمح«سم مشترک بين چنگيزيسم، قا و  ، ھزاره ايسمراسيزم

» صدر«ھمان طوری که در قسمت يازدھم اين سلسله تذکر دادم، اين قسمت نوشته را به بخش ديگری از ديده درائی 

شما خوانندۀ گرامی در جريان اين قسمت نه تنھا ديده .  که موضوع امالء و انشاء باشد، اختصاص می دھمصادق ظفر

 خواھيم ديد که  را متوجه خواھيد شد، بلکه به استناد نوشتۀ خودش»حسين جاسوس« انتقاد نا پذيری اين دلقک درائی و

حزب «اين انسان نانجيب و خود فروخته، چگونه سرانجام تاب نياورده، آبشخور فرھنگی اش را در طويلۀ به اصطالح 

  : الزم است بنگارمدر معرض ديد قرار داده است، اما قبل از آن» دموکراتيک خلق

صادق ظفر که فکر می کند، علم را فقط ھزاره ايست ھا در کله دارند و بر ھمان مبنا می خواھد در » صدر« خالف -١

 از بحر علم، قطره ای بيش نبوده م، چرندی سرھم نمايد، من با صراحت کامل اذعان می دارم که معلوماتھر زمينه ای

  . داشته باشدنھفتهده ھا امالح ديگر را نيز در خود » طرآب مق« چه بسا به عوض مآن قطره ھ
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 اين که از يک و يا دو سال قبل به نوشتن آغاز نموده ام، فقط از طرف کسانی می تواند با سابقۀ مطالعاتی ام يک -٢

ش را  با دان پرنويسان کم سواد و کم نويسان،سان دانسته شود، که نه بوئی از دانش و فھم برده باشند و نه در زندگانی

با آنھم من بدان افتخار می نمايم که به تعقيب ده ھا سال مطالعه، سرانجام تصميم گرفتم تا دست به قلم . نموده باشدتجربه 

 ھا را پشت سرگذارده ام، اما اين جرأت »روسو« ھا و »دوما«، من ھيچ گاھی ادعا ننموده ام که در نويسندگی. ھم ببرم

 با ھمين مقدار فھم و توان آنچه را می خواھم بيان دارم، به خوبی برای خواننده رسانيده می  بنويسم که اوالً ،را دارم

را  وطنفروش »صادق«از قماش توانم و در ثانی حتا با ھمين قلم ھم عناصر مرتجع، شياد، قوم پرست و تفرقه افگن 

  .رسوا نموده می توانم، يعنی آنچه ھمين اکنون بدان مصروف می باشم

گيری در تمام افراد يک سان نمی باشد، ھمچنان که اآموختن علم و شتاب فرصادق ظفر نداند که » صدر«يد  شا-٣

 از کسانی مانند من نبايد به تعجب را ياد بگيرد،»  دری-فارسی  « ھفته قادر شد ٣در مدت » انگلس« با توانائی فردی

 لنگ خر با آن که می دانم توضيح چنين مسلماتی. بنويسد دھه مطالعه بتواند با زبان مادری اش ۴افتاد وقتی بعد از 

صادق را نمی تواند از الی جھالت و عناد بيرون نمايد، با آنھم برای خاطر خوانندگان عزيز پورتال بايد تذکر » صدر«

  :بدھم

مواد و ابزار شود و در ثانی در کنار می  بايد از يک سو به مثابۀ يک روند مستمر در نظر گرفته ه حالآموزش در ھم

 در موجوديت اين شرايط وقتی آمادگی فردی .شودمی الزم آموختن، شيوه و اسلوب درست فرا گيری نيز به کار برده 

  .برای آموزش وجود داشته باشد، به يقين به نتيجۀ بھتر منتج می گردد

  : بايد نوشت،صادق و پيشنھاداتم از بابت درست نويسی» صدر«و اما به ارتباط برخورد خيره سرانۀ 

صادق، ايجاب می نمايد تا نسبت به ھر جملۀ آن درست نامۀ جداگانه ای نيز » صدر«ھرچند ابتذال در شيوۀ نگارش 

ق که ادص» صدر«در دام  افزوده شود، مگر به خاطر وقت خودم و وقت شما خوانندگان عزيز و به خصوص نيفتادن

، من را به امالء و ... و »کشتمند ھا، زرياب ھا، محقق ھا« با صحبت در بارۀ تعلقات راسيستی اشمی خواھد به جای 

افی می نمايم، باشد اھل قلم آن را نمونه گرفته، از دل ما ک نکته از دفاع مبتذلش را بازشدانشاء مصروف بسازد، فقط چن

  : که مجبوريم برای خدمت به مردم، با چه اشخاص پست و بی مايه ای سروکله بزنيمبيايندھم 

  

  : و زريابیخروس تعلقات کشتمندیدم 

ھمه می دانيم که جواسيس و وطنفروشان به خصوص آنھائی که اجازۀ علنی شدن نداشته باشند، در ھمه حال می کوشند 

 تا حد امکان نگذارند کسی به ھويت اصلی و تعلقات استخباراتی شان پی تا ھويت شان را از ديد مردم پنھان داشته،

 بود که آنھا با تمام قواء خواھند کوشيد تا از نصادق و متحدانش نيز کامالً روش» صدر«رد ببرد، اين قضيه در مو

مگر برنامۀ من جھت افشای ھويت شان به . جلوگيری نمايند» خلق و پرچم«سگان روسی اعم از افشای روابط شان با 

نجام نتيجه را در پاسخگوئی آنھا به فزودن فشار بر آنھا، سرااوسيلۀ خودشان، با تغيير شيوه ھای بازی ھمزمان با 

  . وادار شان ساخت تا آبشخور مطالعاتی شان را افشاء نمايندمؤثر افتادهارتباط درست نويسی، 

حرکت » شعله جاويد« برای فرد فرد افغان به خصوص آنھائی که حتا يک روز در بستر مبارزاتی جريان پر عظمت

فکری ه جھت حل و فصل يک قضيه، محک و معيار قضاوت را، ترشحات نموده است، ھيچ ننگی باالتر از آن نيست ک

را قرار بدھد تا چه رسد با آن که با تمسک جستن و پناه گرفتن در عقب يکی از » خلق و پرچم« و تصاميم جنايتکاران

  . آن تصاميم، به صورت مستقيم مشروعيت آن تصاميم را تصديق نمايد

 زده باشد، به خاطر مردم افغانستان، به خاطر خون حتا يک روز کف» ويدۀ جاشعل«کسی که در جريان پر عظمت 

اعضاء و رھبران جنبش دموکراتيک نوين که جوقه جوقه به دست آنھا به قتل رسيده اند، شھدای پاکباز آنھا، به خاطر 
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 ھيچ گاھی به خود حق ند و با آنھا در چنان تضادی قرار دارد کهکعليه آن باند ھای مزدور چنان با تخاصم نظر می اف

، حال اين فيصله چه می نمی دھد، تا حسن نظر و يا برخورد تأئيد آميزی نسبت به يکی از فيصله ھای آنھا داشته باشد

  .خواھد باشد، زياد مھم نيست

د، نبطه افشاء گردد با تمام کوششی که به خرچ می دھا کسانی که سروسری با آنھا داشته و نخواھد آن ر،کس آنع

  . بيرون شده، به اصطالح در کاسه ھمان می آيد که در ديگ بوده استانشياتھنجام مھار از دسسرا

 و »کشتمند« با »حسين جاسوس«راسيزم، ھزاره ايسم و چنگيزيسم قاسم مشترک بين وی و صادق که نوشتم » صدر«

د دال بر صحت ادعا می باشد، که سکوتش در قبال چنان ادعای مستندی، خو  می باشد، با آن...و » محقق«، »خليلی«

اين بار جھت نجات چھره اش و به خاطر آن که کسی وی را بيسواد و غلط نويس تشخيص ندھد، به اميد نجات دست به 

  :زب دموکراتيک خلق دراز نموده می نويسدحبه اصطالح خس و خاشاک دامان رفقای حزبی اش، يعنی 

تدوين شده است، پيشنھاد " وطنی"دستور دانان که تحت نظر ) روش امالی زبان دری( رساله ی «

  »نبشت) بنده گی و زنده گی ( بايد ) بندگی و زندگی(ميکند که به جای مثال 

حکم باال برای آن عده از وطنداران ما که از چگونگی به وجود آمدن به اصطالح آن رساله اطالع ندارند، شايد بيشتر 

در اين جا من به خود حق می دھم .  از لحاظ ادبی مورد توجه قرار گيرد،ددارای اھميت باشاز آن که از لحاظ سياسی 

مائويست بپرسم، که برای آنھا، آن رساله از چه موقفی برخوردار است، قانونی و مشروع و يا ھم غير » صدر«از 

ال بايد مشروعيت اباطيل نظر انداخته شود، نخستين سؤبه محتوای آن که از نظر من قبل از آن . قانونی و غير مشروع

و قانونيت آن باشد، چه در مقدمۀ آن رساله، به صراحت نگاشته شده است، که حوزۀ تأثير اين رساله نه تنھا افغانستان 

  .بلکه تمام کشور ھای دری زبان می باشد

مائويست مورد تقدير و پيروی قرار می گيرد، يکی از » صدر«خوانندگان عزيز، آن رساله که چنين از طرف 

رياست اتحاديه را در ھمان زمان .  است»ببرک کارمل«دولت دست نشاندۀ »  نويسندگان و شعرایۀاتحادي«حصوالت م

به عھده داشته » دستگير پنجشيری«يکی از جنايتکاران معروف افغانستان و يکی از جواسيس شناخته شدۀ روسھا 

، اعضای شرکت دم نيز به قلم وی نگاشته شده استاز آن نام برکه ضمن آن که جلسات را رھبری می نمايد، مقدمه ای 

  :کننده در آن کميته افراد آتی می باشند

  دستگير پنجشيری

  پوھاند جاويد

  پوھاند الھام

  پوھنوال عمر زاھدی

   اعظم رھنور زرياب

  واصف باختری

  لطيف ناظمی

  پوھيالی پويا فاريابی

مائوئيست را يک بار ديگر بخوانيد، ھر گاه در بين » صدر«د از شما خوانندۀ عزيز تمنا دارم تا لست افراد مورد اعتما

 دستگير پنجشيری، -آنھا فردی را يافتيد که يا خود پرچمی نبوده و دستش به خون پيروان انديشۀ مائو تسه دون رنگين

 - بوده باشدزدائی شھرۀ خاص و عام ن» مائو« نباشد و يا ھم به -و فاريابی، زاھدی لطيف ناظمی، اعظم رھنورد زرياب 

به » شھيد ياری« و يا اين که با خيانت به جنبش انقالبی و حتا زير پا نمودن خون رفيق ديرينش -چون جاويد و الھام
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 گرفته، مستقيماً جھات ديگر نشده باشد، می شود تا بعد سياسی چنين تأئيدی را ناديده - واصف - مداح آن دولت مبدل 

  . آن رساله را در نظر بگيريمتدوين

 چه مناسباتی دارد که فرش قرمز زير پای وی ھموار نموده از »دستگير پنجشيری«مائويست بايد بگويد که با » صدر«

، تا نوشتن مطالب شان را يعنی افکار و عقايد شان را بر مبنای فرزندان مام ميھن و آنھم از شعله ئی ھا می خواھد

برج عاج وابستگی به کرملين می خواھد آن را بر تمام منطقه  تدوين نموده است و از »دستگير پنجشيری«اسلوبی که 

کتمان سياسی جنايتکارانه و استخباراتی برای آيندگانی که از ماھيت . بقبوالند، نوشته برای آيندگان به ميراث بگذارد

  .  تحويل گرفته اند»دستوردانان وطنی« چيزی نشنيده اند، مگر وی را با صفت »ریيتگير پنجشدس«شدۀ 

  !صادق شرف باخته» صدر«

دستگير «برای ھمه کس بنويس که از اين مراجعه به اگر واقعاً فرزند کسی ھستی که نامش را بر تذکره ات داری، 

   چه ھدفی داشته و داری؟ »پنجشيری

چنين مراجعه ای خود گواه آن است که نويسندگان مطلب، وقتی ساحه برروی شان تنگ شده است، به ھمان آبشخوری 

جعه نموده اند که در آنجا سواد سياسی آموخته اند، در غير آن تا حال ھيچ شعله ئی و ھيچ انسان شريفی به آن فيصله مرا

  .ھا ارزشی قايل نشده اند

توائی آن قدر رسوا و عقب مانده است که حتا کسانی که حدر ھمين جا بی مورد نخواھد بود بيفزايم، آن رساله از لحاظ م

 لطيف ناظمی که به ناچار پای تصويب آن امضاء گذاشته اند، داشته اند مانند الھام و جاويد و حتادر آن جلسات حضور 

من در اينجا به خاطر احتراز از دراز نويسی بحث در . ھيچ گاھی مطابق با آن، طرز نگارش شان را عيار نساخته اند

 صادق تشکر می نمايم که سرانجام نتوانست »صدر«از مورد کمبود ھای مشھود آن رساله را به زمان ديگر گذاشته، 

  .برمألساختو ساير رفقای حزبی اش  »دستگير پنجشيری«نموده و راز عاليقش را با بيشتر زير تأثير ضرباتم تحمل 

  

  :خود فريبی و يا تالش برای فريب ديگران

ست، به خوبی می توان متوجه صادق در دفاع از شيوۀ نگارش شان داده ا» صدر«با اندکی دقت در پاسخی که از جانب 

صادق ھمه را به مانند خود االغ فکر نموده، می خواھد با بردن چند نام مشھور بر روی گند امالئی اش » صدر«شد که 

  .خاک فراموشی بريزد

منظور حسين  - » ارباب جمعه خان«گری، ديده درائی و دروغ مدال ھا را از دست صادق که در شارلتاني» صدر«

 به حق دريافت داشته است، به عوض آن که شھامت اعتراف -از وی چنان نامبرده استصادق » صدر«ه خاين است ک

» فرشيد ورد« و يا » خانلری«تنی چند از نويسندگان معروف ايران چون نام به اشتباه نويسی را داشته باشد، با بردن 

می خواھدغلط خود را  آنھا استوار ساخته ام، که خوشبختانه من آنھا را خوب شناخته و اماليم را برروی مشوره ھای

 اين انسان و نمی داند، شناخت من از درست ثابت نموده، از زير بار انتقاد گريز نمايد، مگر آنچه را کور خوانده است

او اين را نمی خواھد قبول نمايد که ديگر نقاب از چھره اش برداشته شده و کسی فريب . کالش و دروغگو می باشد

. وی را نمی خورد، در عوض ھمان نامھا وبال گردنش گرديده وی را بيشتر از پيش، زير ضربت قرار می دھدخذ آم

  :چنانچه

، در تمام نوشتۀ بی محتوا و غير شريفانه اش کوشيده است، تا »دستگير پنجشيری«صادق اين شاگرد ممتاز » صدر«

تازه شروع کرده ام، به نحوی تحقير نموده و خود را چنان من را به خاطر آن که گفته ام به نوشتن مطلب به زبان دری 

 به ھمين اساس از افرادی . امالء و انشاء حجت، زمان است و حرفش در قبال دستور زبان »خانلری«بنماياند که گويا 
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نامبرده است که به احتمال اغلب چشمش حتا به يکی از آثار آنھا نيز نيفتاده است و رنه چنين با بی پروائی و به دور از 

  .خذ نمی دادآاساسات علمی و قبول شدۀ انشائی، آن طور م

، بايد آن کار مطابق به اصول آن انجام ی به ميان می آيدخوانندگان عزيز شما نيز می دانيد که وقتی پای دادن مأخذ

اين اصول در . شده استگيرد، يعنی بايد طوری به يک منبع و يا سند اشاره شود که از لحاظ اصول نگارش پذيرفته 

الی  در کتاب پر فروش آنھا که »محمد مھدی ناصح« و داکتر »محمد جعفر ياحقی«زبان دری طبق نوشۀ آقايان داکتر 

روش نوشتن پاورقيھای «، زير عنوان تجديد چاپ شده است »يرايشورھنمای نگارش و «به نام  بار٢٢، ١٣٨٣سال 

  :چنين آمده است» ارجاعی

.  نويسنده، مأخذ و منبع مورد استفادۀ خود را به خواننده معرفی می کند- چنان که ذکر شد- در پاورقی ھای ارجاعی«

  :، بايد مشخصات کامل آن به ترتيب زير ذکر شودوقتی نام مأخذی برای اولين بار در پاورقی می آيد

ھرگاه اثر (نام گرد آورنده)در صورتی که اثر، تصحيح يا ترجمه باشد( ، نام مصحح يا مترجم نام مؤلف، نام اثر-

- »جلد و صفحه) تعداد مجلدات، چاپ چندم، ناشر، محل چاپ، سال چاپ(؛ مشخصات کامل چاپ)گردآوری شده باشد

  ٩٢ صفحۀ -  چاپ مؤسسۀ چاپ-  نسخه۵٠٠٠در ١٣٨٣ سال - چاپ بيست و دوم- يک جلدی –کتاب نامبرده 

 دگروال جوره نيز بر اين -صادق که در دروغ گوئی جوره ندارد» صدر«بر مبنای ھمين طرز نگارش آيا نبايد از 

نام می برد » *ریخانل«پرسيد وقتی از داکتر  -ه جوره گرديدن باوی را تکذيب نموداعتراض نمودسرانجام دروغگوئی 

 غير وبا در نظرداشت آن که ھريک از آنھا چندين اثر از خود بر جای گذاشته اند، » **فرشيد ورد«و يا از داکتر

کامی را در کدام حشريفانه می خواھد اعتبار تحقيقی آنھا را فدای نادانی، حماقت و خيره سری خود نمايد، آنھا چنان ا

 و اصول وينی بيان داشته اند تا من و يا فرد ديگری که بيشتر از من با دستور زبانيک از کتابھای شان و تحت چه عنا

  .خن آنھا را به خاطر چنان غلطی فاحشی بچسپيمنگارش آشنا است ي

  !صادق» صدر«

تو که در ديده درائی از مگس ھم مقام باالتر داری، بادرنظرداشت ده ھا کتاب و صدھا مقاله ای که آن دو نفر نوشته 

  که به عوض انتقاد»پوالد« شغالت داکتر ۀد، آيا واقعاً خری و نمی دانی که چگونه بايد مأخذ بدھی و يا به مانند جوران

 می خواھی بدين وسيله فرار ، زنش يعنی مادر فرزندانش را زير ضرب و توھين قرار داداز خود، غير شريفانه

  ؟؟نمائی

پيش پنج ھم پنج و «غانستان، بايد اين را می دانستی که ضرب المثل تو خاين به خلق افغانستان و دشمن موجوديت اف

چنين دروغ و تھمتی را می توانستی برای کسی رديف نمائی که از تو . چه معنی می دھد» پيش صاحب پنج ھم پنج

 ھا شناخت نمی داشت، در آن »کشتمند« و »دستگيری پنجشيری«انسان دنی و ميھن فروش و از جاسوس و مداح 

  .را از قبرش می شناسم.... رت شايد می توانستی کسی را به مانند خود خر نمائی، نه من را که صو

غير ملفوظ را نمی دانی و می » ھـ«ملفوظ و » ھـ«برد کلمات دری تا آنجا است که فرق بين رحماقت و نادانی تو در کا

ملفوظ » ھـ«اضافت می پذيرد، برای » ی«د غير ملفوظ وجود دارد و به دنبال خو» ھـ«خواھی حکمی را که در مورد 

 بر دوش دو تن از استادان زبان و ادبيات مسلکی و گناه چنين حماقتی را ھم می خواھی با ھمان پرروئی ھم آورده

را در گور ناپيدايش به لرزه انداخته ای، کافی » شھيد ياری«ھمين که با دفاع احماقانه ات بيچاره .  فارسی بيندازی- دری

  ؟؟که می خواھی اين دو نفر ديگر و چه بسا در ادامۀ بحث ده ھا تن ديگر را نيز فدای حماقتت بنمائینيست 

اضافت » ی«غير ملفوظ نيست که بتواند بر خود » ھـ«..." پناه، ديدگاه، نگاه، ماه، چاه، و «در آخر کلماتی چون ! احمق

را قبول می نمايند، در غير آن اين تو و اين آن » هکسر«صرف » ی«ملفوظ بوده به عوض » ھـ«آنھا . را قبول نمايد
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، شايد بز چه که گاو ھم بزائی، چند کلمه اگر می توانی آنھا را تلفظ کن، فقط متوجه باش که تالش بيھوده فايده ندارد

  . نمی توانی آنھا را تلفظ نمائیرمگ

کاربرد نادرست با برآيد » شورش«بدھی تا را با چوبک بی حيائی شور » مائويستی«و يا وقتی می خواھی تئوری دانی 

معرفی می داری، آيا ذره ای از وجدان برايت نمانده تا » کماھی« آن را که خود داستان جداگانه ای دارد» کمائی«کلمۀ 

 چه معنا می دھد و »کماھی«می دانی ! بنويسی که اشتباه کرده ای و به دنبال تئوری بافی نروی؟ آدم احمق و خود خواه

  :ساً مربوط به کدام زبان است، اگر نمی دانی پس بخواناسا

  » چنان که بود«، »چنان که ھست« ، »چنان که اوست« نيز ش در اساس کلمۀ عربی است و معناي»کماھی«

   انوری– خود ديدن اشياء که توانست کماھی –قدر تو به اندازۀ بينائی من نيست 

  ۵٩٢٠-۵٩١٩ صفحۀ – انتشارات سخن - ١٣٨٢ چاپ دوم – جلد ششم –  فرھنگ بزرگ سخن-داکتر حسن انوری

، به  معرفی داشتهبه دنبال ديگریبا تأسف وقت ندارم تا تمام خزعبالت تو انسان خود فروخته و نوکر سرمايه را يکی 

زبان امالئی و انشائی ات را بر سرت دستار بسته نمايم، اما ھمين قدر برايت گوشزد می نمايم که .... گفتۀ مردم کابل 

ھمه نيز يک قرار داد اجتماعی است، به ھمان سانی که ھمۀ ما حق داريم از آن استفاده نمائيم و درغنای آن بکوشيم 

موظفيم تا در حفظ و نگھداشت آن ھمت به خرچ داده، نه خود حق داريم و نه ھم به کس ديگری اين حق را بدھيم که ھر 

. بخشيديم» عطايش را به لقايش «م بدارد که چون نوشتنش سخت است، خواست با زبان نموده با پرروئی اعال چه دلش

عطايش را با لقايش «انسان ديده درا و بی آزرم، مگر زبان ملک شخصی است که ھر چه دلت خواست با آن نموده، 

شھيد « صرف پيدا کردن تاريخ تولد تو انسان کودن و نادان که وقت داری تا دو سال از عمر ننگ آلودت را» ببخشی

نمائی، مگر فرا گرفتن تايپ چقدر وقت می خواھد که چنين گستاخانه، حکم نموده به مانند ھمان فاحشه ای که در » ياری

» آنجايت«، مگر زبان »دلم، از خود را فروخته ام... « : جواب سؤال قاضی که چرا خود فروشی نموده است، گفت

   خرابات نمودی که حتا برادرت از موجوديت تو شرم داشت؟آن را چنان» عطايش به لقايش«است که با بخشيدن 

رده با ايزم نداری و آن را بُ » . ا. ل. م«در اخير با آن که تو احمق پرمدعا ھمان طوری که برداشت و فھم الزم از 

 منشاء  االغی ھستی، و با مثال ھائی که داده ای نهاز ھر در زبان دری  و مادری ات، خر ترخرسچفی يکجا نموده ای،

ای روی تمام قايل شده » ه«و پيوند آنھا با اقسام » ی«عربی کلمات را در نظر گرفته ای و نه ھم تفاوتی بين اقسام 

را می نگاری و وقتی ھم مورد » تجسد ايدئولوژی«برای خود نمائی می روی کلمۀ ھا را سياه نموده ای، » مائويست«

ايده به «را با تبديل شدن » تجسد ايدئولوژی«شگی نخست می خواھی  شيوۀ ھميپرسش قرار می گيری باز ھم با ھمان

 که در زبان »جسد شدن«يعنی » تجسد«، خلط نمائی بدون آن که مرزی بين »نيرو بعد از پذيرفته شدنش توسط توده ھا

 فريب کاری ما بيشتر مردن و بيحرکت شدن تعبير گرديده است، قايل شده، نيرو را جای جسد می گذاری و باز ھم برای

و نوشته ھای وی ما را رجعت داده در واقع به مانند ساير مآخذ می خواھی به دنبال نخود سياه » گونزالو«به بيچاره 

  .بفرستی

، تو که زبان خود را نمی دانی مگر مغزت را »کشتمند« و »زرياب«، »دستگير پنجشيری«انسان خود فروخته و مداح 

دنبال زبان بيگانه، بدون آن که مفاھيم متعدد آن کلمه را در ھمان زبان در نظر کاه پر کرده اند، که می روی به 

چند معنا دارد؟ اگر می دانی و آن را به کار می  در زبان انگليسی Incarnationآيا ھيچ می دانی که کلمۀ ؟؟ بگيری

ی، اگر نمی دانی چرا به چنين ارضای خود خواھی و خود نمائی چه انگيزه و مقصدی داراز بری از آن استفاده به غير 

» ايه مالی.«به کجا کشيد؟؟ آيا ھنوز ھم به » انديشۀ کونزالو«؟ راستی ھيچ ننوشته ای که کار حماقتی دست می زنی

افزوده » مائويسم«چه وقت در عقب » بابيسم«؟؟ راستی ننوشته ای که پسوند »اپراچاندر«گونزالو مصروف ھستيد و يا 

  ؟؟می شود
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، ھرگاه باز ھم بخواھی از ھمين نوع شارلتان بازی ھا نمائی، نوشته ھايت را یمتوجه باشبايد  از اين ببعد  نکته رااين

يا بکوش تا درست بنويسی و يا اگر نمی . از ديد دستوری چنان تقطيع و تجزيه نمايم که از حرف زدن پشيمانت بسازم

  .امالء و انشاء از خوانندگان پوزش بخواهتوانی به مانند من از اول به نسبت اشتباھات احتمالی در 

  ادامه دارد

  

  :يادداشت ھا

  :داکتر پرويز ناتل خانلریبرخی از آثار *

  تحقيق بنيادى در عروض و قافيه و چگونگى اوزان غزل

  غزل ھاى خواجه حافظ شيرازی

  وزن شعر فارسی

  ماه در مرداب

  ترانه ھاى منتخب رباعيات شاعران مشھور

   جلد۵ در تاريخ زبان فارسى

  دستور زبان فارسی

  ديوان سمک عيار

  روان شناسى و تطبيق آن با اصول پرورش

  تاريخ ايران پيش از اسالم

  تاريخ ايران بعد از اسالم

  سخنۀحدود سيصد مقاله در مجل

  شکسپيردختر سروان از آثار پوشکين، مست اثر گی دو موپاسان، سفيد و سياه اثر ولتر، طوفان اثر ويليام : ھا  ترجمه

  سايت ھدھد:منبع/سميرا قاسمی

  

  :ھای فرشيدورد عبارتند از کتاب عنوان برخی از **

 )انتشارات امير کبير/ ١٣٧۵(»ی ارس ف  ان  در زب  آن ول ح  و ت ه ل م ج«-١

  )ی الم اد اس  و ارش رھنگ  ف وزارت/ ١٣٨١/ االت ق م  ه وع م ج م( »ه م رج  ت ون رام ي پ«-٢

 )عليشاه انتشارات صفی/ ١٣٧۵(»ات ي  ادب ان درس م ، ران ي ، دب اران ت راس ، وي ران اش  ن رای ب:  ش راي ، وي ذاری گ ه ان ش ن ،ءال ام«-٣

 )دورد ي رش رو ف س خ روز از ر ام ع  ش ۀار  درب ای ه دم ق ا م  ب راه م ر ھ ع  ش ۀ وع م ج م( »الب ق ان  ۀ اس م ح«-۴

  )ر ي ب رک ي ام انتشارات/ ١٣۶٣( »ی د ادب ق و ن  ات ي  ادب ۀار درب «-۵

 )نشر تھران/١٣۵٧(» ه واج ار خ ع  اش ارات ع ت اس  و ات ھ ي ب ش  ت ل ي ل ح ت: ظ اف  ح ال ي  خ ان ت س ل در گ«-۶

  )  انتشارات زوار/ ١٣٨٧(»زبان فارسی ر تاريخی ص ت خ ور م ت دس«-٧

  ی ارس و ف ح  و ن رف ص  و ی اس ن  آواشۀار  درب ای ازه  ت ای ھ  ش ژوھ  پ ل ام ش: د دي  ج ی اس ن ش ان زب  ه اي ر پ روز ب  ام ل ص ف ور م ت دس«-٨

 )نشر سخن /١٣٨٢(» وری ت د دس واع ا ق  ب  آن ۀ س اي ق ر و م اص ع م

نشر / ١٣٨٧(»یتحول آن در زبان فارس ترکيب و اشتقاق در زبان فارسی ، ترکيب و: سازی  دستوری برای واژه«-٩

 )زوار

 )انتشارات اميد مجد/١٣٨٠/ر ع ش ر ت دف( »ق ش  ع الی ص«-١٠
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 )انتشارات اميرکبير/ ١٣٧۵/ ارش گ  و ن ه م رج ت( »ی ارس ف  ان ور زب ت  دسۀار  درب یئا ارھ ت ف گ«-١١

  ان  زب رای  ب زی ري ه ام رن  و ب ان ت س گ ن رھ ف  ۀار  درب یئا ھ ت ادداش  و ي ی ن  و ف ی م ل  ع ات طالح  اص ۀ م رج  و ت ع وض  و ازی س ت غ ل«-١٢

 )انتشارات سوره مھر/ ١٣٨/ ارش گ  و ن ه م رج ت( »ی ارس ف  ان  زب خ اري  و ت ات ي و ادب

  )ھاننشر اصف(»ی رب ع  در د آن ن ان م  ھ ارات ب ا و ع ھ ا واژه  ب ی ارس  ف دی ي  ق ارات ب ود و ع ي ق  ۀس اي ق م«-١٣

  )عليشاه نشر صفی/ ١٣٧۵(»ظ اف ار ح ع  اش ی ت اخ ن ش ان  و زب ی اس ن اش ب زي  ل ي ل ح ت: ظ اف  ح ای ھ ی ن ري  آف ش ق ن«-١۴

  )نشر زوار/ ١٣٨٧(»تاريخ مختصر زبان فارسی از آغاز تا کنون«-١۵

  )نشر تھران/ وی ي  گ دی م  اح ن س دورد، ح ي رش رو ف س خ  ان ف لؤ م( »ان ت رس ي  دب وم  س ال س]  ی ھای درس   اب ت ک[ ی ارس ف«-١۶

  )انتشارات دانشگاه تھران/ ١٣٧٣(»ی ارس ف  در ی رب ع«-١٧

ای درباره آواشناسی و صرف و نحو  ھای تازه شامل پژوھش:شناسی جديد  زبان ۀدستور مختصر امروز بر پاي«-١٨

زبان  با اشاراتی به فارسی قديم و ليسی و فرانسه و عربی،و مقايسه آن با قواعد دستوری انگ فارسی معاصر

  )نشر سخن/ ١٣٨٨(»  محاوره

توسط انجمن آثار »  استاد دکتر خسرو فرشيدوردۀيادگارنام«عنوان   نيز کمال حاج سيد جوادى کتابی با١٣٧٧در سال 

  . اين استاد زبان و ادبيات فارسی منتشر کردۀدربار و مفاخر فرھنگى

 ھا و شناسی کتاب  احوال استاد، کتابۀدکتر فرشيدورد و فرھنگ و ادب ايران، ترجم تاب به مباحثی چوندر اين ک

 .شده است شناسی او پرداخته مقاالت دکتر خسرو فرشيدورد، و نگاھی به آثار و نظريات ادبی و زبان


