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 که ی دوست و دشمن روبه روست؛ در روزگارزهءي  با ستنشي در بستر نخستی که زبان فارسی روزگاردر

 که زبان ی پندارد؛ در روزگاریالنه گفتن م تر از مسؤودهي و نگفتن را پسندی خاموشنمي سرزمیروشنفکر نما
 ی هاراثي که همه میزگار قدرتمندان وحاکمان بوده و است؛ در رويی جوی آماِج تهاجم برترنمي سرزمیها

 تي و نبوِد فهم و درِک افتخار، عظمت و هوی گهي مای پاماِل ب،ی و زبانی قومطرهءي در چنبرهء سنمي سرزمیپربها
 که با زور، قدرت و فتنه يی واژه هاِري تی هم به عمق و ژرفای گانسندهيحتا شاعران و نو که یاست و در روزگار

 ی درد، پی و مدهي را درنمي سرزمگِري دی و زبان های زبان فارسکري پفگنانه، ايی دشمنانه و جدای هایزيانگ
 . و ارزشمندستهيا ست شی آن، کاری های برند؛ سخن گفتن اززبان و جستِن نابه سامانینبرده اند و نم

 
 در یپژوهش«  شاهمامه  به نام ی نشراتاِدي بنی کتاِب چاپ شده اش از سوني درسرنامهء تازه ترزپوريساالرعز

 دفتر آمده، گونه ني که دريیآماج نبشته ها« :سدينويم»  آن در افغانستانی بر عوامل نابه سامانیگسترهء زبان ونقد
 پژوهشگرانه در زپوريساالرعز» . مای و زبانی و دشمنان فرهنگزاني ست در برابر فرهنگ ستی از پاسخيی

 ی و گاهني گاه با ددن،ي و بردني دری شان را براري که لبهء شمشیزانيفرهنگ ست. ستدي ای مزانيبرابر فرهنگ ست
 یارضا ی مان را براني سرزمنهءيري و دیخي تأری نام هاروزي که دیزاني کنند؛ فرهنگ ستی مزي تیني دیهم با ب
 کردند؛ امروز کوچه ها و ی مبدل ميی شهي ری و بري حقی به نام هاشي و کوچک خونخواهانه فزویعقده ها

 در یپژوهش« .  کنندی ميی زداخي تأرزيران...  کابل و هرات و بلخ و تخار و غزنه و لغمان و یپسکوچه ها
 ی ها، مشکالِت زبانیگذار نامیاسي سی هازهيگبه ان»  آن در افغانستانی بر عوامل نابه سامانیگسترهء زبان ونقد

 ،ی پژوهش،ی دانشی هايی زبان و توانای جدال بر سر واژه ها، عوامل نابه سامانی پژوهشی هاامديدر غربت، پ
 که با قلم و قدم در یدرود و سپاس بر پژوهشگران و روشنفکران . پردازدی می دری زبان فارسگاِهي و جایتلفط

 قت،ي هنرمندانه و انشورانهء حقاِني  با بی به وحدِت ملدني و بر راِه رسستندي ایو استبداد م یبرابر نابه سامان
 یگام»   آن در افغانستانی بر عوامل نابه سامانی در گسترهء زبان ونقدیپژوهش« چاِپ کتاِب.  افگنندی میروشن
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