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 تذکر:
ه با اضافانتخاب کرده و  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" ۲۰1۶می  ۲۸صفحۀ از  آرشیف مقاالت سابقم وی را از مطلب

 "اللفظ"ب های هترجم ،میکنم. موضوع مقاله "آریانا افغانستان آنالین"دگان خواننحضور اشرف  تقدیم، در آن تازه مطالب کردن

 خطیر و جبران ناپذیر است. ، که از بسا جهاتشاست و زیانهای

 (۲۰1۹دسمبر  ۲۵ )همبورگ ــ 

 
 

   

 ت خوب اس؟؟؟خانُم  

 اللفظ" های "تحت   ترجمهاَضراِر در مورِد 

  
 

است، که همیشه  "لفظ"کلمه، که  شکلو قالب و  هر کلمه دو قسمت دارد؛ یکی ظاهردیده بنگریم، را نا "جنبۀ صوتی"ر اگ

تواند چندین معنی یک کلمه با عین شکل، می .ستآن "مفهوم"ِیا  "معنی"و  "مدلول" کلمه، که متنو  گر باطنیاست. و د "واحد"

 ضی و ضمنی و جانبی و معانِی  رَ گران معانی عَ یست و د د، معموالً یکی معنای اصلید  متع را افاده نماید، که از جملۀ معانی ِ 

 منشعب از معنای اصلی. مثالً:

 تلقی شده است. نیزحیثیت"  "بیو "فرومایه"  است، ولی یکی از معانی جانبی آن"بلند"  مقابلِ ست" "پَ  ــ کلمۀ

 یا و "دراز" و درعوض در مفهومبه ناروا اخیراً این کلمه را ی ایران است، مگر در زبان فارس ست""پَ مقابل  "بلند"کلمۀ  ــ

این استعمال قبیح مگر اخیراً از قلم و زبان  ."داستان بلند"و یا  "موهای بلند"استعمال میکنند؛ چنان، که گویند نیز  "طویل"

 "و ... "نشست و شوخیکلماتی از قبیل هستند، نیز شنیده و دیده میشود.  "فارسی ایران"بعض هموطنان ما، که مقلد محِض 

   هستند!!! "دومادره"نیز از جملۀ همین لغات 

تواند. می بوده"تندرست و صحتمند"  آن یکی هم ضمنی ِ  ا از معانی ِ است، ام  "بد" در اصل خود، مقابل و متضاد  ،"خوب" کلمۀــ 

احوال  تمامدر "بد"  مقابل"خوب"ِ  ، کهوئیمگبست  کافی، اصل است ــ "بد"متضاِد  "خوب"ِ  جهت اثبات این ادعاء ــ که کلمۀ

عادلِ "خوب"ِ  صادق است، اما  ست، که از وضع صحی کسی استعمال دارد؛ و آن وقتی وردِ ورد، مَ فقط در یک مَ "صحتمند"  م 

ن خوب و "کار خوب و نیت خوب و فکر خوب و آدم خوب و مرد خوب و ز بگوئیم و"درخت خوب"  توانیممثالً می خبر بدهد.

استاد خوب و نان خوب و هوای خوب و آب خوب و نجار خوب و ت جار خوب و شهر خوب و تمکین خوب و سرعت خوب و 
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خباری، و آن هم إِ "، تنها در حالت "تندرستمعادل "خوب"ِ  در حالی، کهدیگر".  هزارانِ و رهبر خوب و دختر خوب و 

، ولی خوانندۀ کنمبه همین تفصیل مختصر اکتفاء میفقط غیر!!! درینجا  تواند، مورد استعمال یابد، الشخصی می صحتمندی"ِ"

 تواند مثالهای فراوانی را در ذهن خود بپروراند.مند می عالقه

 است."ضد"  جمع نامند، کهضداد" "اَ تواند، حتی معانی و مفاهیم متضاد را احتواء نماید ــ و چنین کلمات را عین کلمه میبعضاً 

 ."نوکر"و  "چاکر"است و هم در معنای  "َسرَور"و  "آقا"وال(، که هم در معنای )مَ َمولی""مثالً لغت عربیِ 

را  و بادار" "موالگویا حیثیت از نگاه دانش و اِتق اء و پرهیزگاری ِ اسالمی، ست، که  میگوئیم، مراد ما از کسی "موالنا"وقتی 

در  از نگاِه لغوی و صرف عربی "موالنا"ملقب گشته است. و   ا""موالنبه  "جالل الدین محمد بلخی"برای ما دارد؛ چنان، که 

 "مولوی"ضمیر متصل برای جمع متکلم است ــ همان قسمی، که از نگاِه صرفی  "نا"( و نا+  موالست ــ ) ما" "بادارِ معنای 

 ضمیر متصل برای صیغۀ مفرد متکلم است. "ی"+ ی( و  موالاست ــ ) "بادار من"در معنای 

 ، میخوانیم:"یعقوب لیث صف اری"در وصف  "محمد بن وصیف سگزی)سیستانی(" منسوب به بیت مشهورمگر در 

 عام وخاصه  ،ای امیری، که امیران جهان

 ـــر و موالی و سگانند و غالمـبنده و چاکـ

 ست.استعمال شده ا "و چاکر و خادم "خدمتگار و نوکرمفهوم  ین بیت بهدر "موال"یا  "مولی"؛ یعنی "موالی"

، دبیر ")سجزی یا سیستانی("محمد بن وصیف سگزی، "محمد تقی بهار"ملک الشعراء استاد چاپ  "تأریخ سیستان"به روایت 

، اولین شاعر بود و به اعتقاد بسا کسان اری""یعقوب لیث صف  دربار  "منشی"ِ و یا"نامه نگار" رسایل و به اصطالح امروزی 

 ست. "سگزی"ب کلمۀ معر   "سجزی" هم همو بود. "زبان دری"

و  "روزه"و  "زکات"و  "نذر"که وقتی  ،آن است؛ چنان "محمولۀ فرهنگی"د، که نکندیگری را نیز حمل می ربا اتبعضاً کلمــ 

و  "فرض"و "سنت" و  "نفل"و  "تهجد"و  "جنازه"و "فاتحه" و  "گناه"و  "ثواب"و  "شیطان"و  "عید"و مسجد" و " "نماز"

 .... رسدت به مشام میبوی دیانت و اسالمی   هاگوئیم، از آنمیامثالهم و  "حرام"و  "حالل"و  "قربانی"و  "استخاره"

 م به اصل مطلب:گذرمیبا این تمهید کوتاه 

گردند. بدین  گرفتس آمده و داخل معامله و داد و انسانها به خاطر ذات و نهاِد اجتماعی خود، مجبورند با همنوعان در تما

دام گفته اند:قدیم و بان یکدگر را بدانند؛ که کابلیان منظور، باید اوالً ز  نازنین م 

 فامه!!!""لفظ زاغه، زاغ می

 چرخه":می "ترَجمه"اینست، که رول ترجمه به میان آمده و گویا به گفتۀ کابلیان ــ "اجل دوِر سِر 

دام  گردد، چون مردم مامیما به ندرت درست تلفظ  های)به فتح جیم( ــ که در زبان"ترجمه" را به ضم جیم تلفظ  "ترجمه"م 

باز شیرغلتی زده و و بگذارید، که درینجا  "افادۀ مطلبی از زبانی به زبان دیگر".ست عربی و در معنای  کنند ــ کلمه ایمی

 ع؛ یعنی بیشتر از پنج دهه پیش: 1۹۶۳قصه ای را بر زبان آرم، که مربوط است به سال 

، گشته بود سردار داوود خان صدراعظم بود و تحرکاتی در همه امور مملکتی ملموس به تجویز حکومت وقت افغانستان، که

و حربی ښوونځی ــ ح ښ ــ در شقوق مختلف عسکری به ممالک کابل های معارف  قرار شد، که تعدادی از فارغان لیسه

شوروی مجه ز و آراسته بسازد  خواست اردوی افغانستان را نیز به کمک اتحادفرستاده شوند؛ چون داوود خان می بالک شرق

ــ با ادوات نظامی و تأسیسات و پرسونل فنی و تخنیکی ــ به شمول مؤسسات ترمیم ادوات عسکری. بدین منظور تعدادی از 

در شهر  1VAAZمحصالن را به چکوسلوواکیا اعزام کردند؛ جهت فراگرفتن مسائل فنی و تخنیکی در اکادمی عسکری 

                                                             

 ــ اکادمی عسکری انتونین زاپوتسکی ــ واقع شهر برنو.  Vojenská Akademie Antonína Zápotockéhoمخفف  VAAZــ  ۱
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عاون ، که بعد اBrno "برنو" ز پراگ، دومین شهر بزرگ آن کشور بود؛ و من هم در زمرۀ گروپ بزرگ اولی آن بودم. م 

پروفیسری داشت. مردی بود فاضل و آیتی  عرصهجنرالی بود، که اصالً در رشتۀ فزیک درس خوانده و اندرین ما اکادمی 

روزی از روزها، که در  ."سخت قوی"ی، سخنوری؛ یعنی سخنگوئی بود؛ به فرمودۀ استاد ابوالفضل بیهقسخن و بود در 

زد،  سخن بگوید، و او سخنان نافذ و دلنشینیفضل،  و با فهیماکادمی جمع بودیم، قرار شد، که همین مرد  کانفرانسهایسالون 

 شد. از جملۀ گپهایش یکی هم تأکیدش بر دانستن زبانهای بیگانه بود. گفت:که همه باید آویزۀ گوش می

 «ی، که آموخته است، به همان تعداد انسان است!!!ی اد زبانهای خارجیآدم به همان تعد»

گر را در وجودت یانسان د "یک" در واقع مفهوم این جمله اینست، که اگر غیر از زبان خود، یک زبان بیگانه را آموختی،

 شخصیتت جای داده ای.سه شخص دیگر را در  گویا عمالً زبان خارجی را یاد گرفتی، شامل ساخته ای. و اگر مثالً سه 

کنم. چون زبان یک ا فضائل و مکارم را بیشتر درک میهر قدر زمان ازین گفته بگذرد، مفهوم سخن آن مرد دانا و آراسته ب

ه شدپنهان  نیزهر زبان، فرهنگی  پ شت سرهست. پس در  همآن قوم  "آئینۀ قدنمای فرهنگ"تنها زبان آن قوم نیست، بلکه  ،قوم

کنند. پس آموختِن درسِت یک ییک زبان، آشنائی رساندن با فرهنگ مردمی نیز هست، که با آن زبان تکلم ماست، و دانستن 

 .... زنند، که به آن زبان گپ میبه هم رساندن آشنائی با فرهنگ مردمی هم هست یت امرزبان، در واقع

م، که از وقوعش حدوداً چل را نیز بشنوی گرییداستان د ، که بازهم شیرغلتی زده وبگذارید، موضوعپیش از رفتن به اصل 

 گذرد:سال می

ً قرار بود،  مهمان بودم افغانم روزی در خانۀ دوست که آن مهمان المانی  ،کدام رفیق المانی وی نیز بیاید. همینکه و اتفاقا

 نی خود پرسید: د. دوستم، از مهمان الماشعارف صحبت از احوالپرسی شروع رسید و در جای خود جلوس فرمود، به رسم مت

Ist deine Frau gut? 

 زعم خودش؛ یعنی: "خانمت خوب اس؟؟؟ بهَ 

را مطرح  چنین سؤال بیجای میزبان،، که چرا حیران و ک مانده بودو پَ ک ه باشد،مهمان المانی مثل این، که َدک خورده 

 ده است. با درک باریکی موضوع فوراً مداخله کرده و به او گفتم: منظور ایشانکر

Ob es Ihrer Frau gut geht? 

درخشید و  لبانشمهمان باز شد، تبسمی ملیح بر کنج  که پیشانی ِ  ،ست. دیدم است؛ یعنی، که جویای احوال صحتمندی خانم شما 

 کرد. "تشکر"

ن المانی این کلمه را نه در زبان خود و نه در زبامعنائی کار گرفته و بار اصلی  "خوب"دوست افغانم، از ترجمۀ باللفظ کلمۀ 

 "بد"یم؛ یکی در معنای مقابل یفهمرا کالً در دو معنی م "خوب"که در باال تذکر رفت، مامردم کلمۀ  ،درست دریافته بود. قسمی

ایران  است. در زبان دری ــ هم در وطن ما و هم در ناخوش"و " "بیمار"، که متضاد "تندرست"گر در معنای یو د "خراب"و 

ای دارد، و درست است، ائکامالً وضاحت معن خانمت خوب است؟""در جملۀ  "خوب"ــ کلمۀ   gutدر زبان المانی کلمۀ  ام 

که دوست افغانم،  ،مثلی !!!را "ناجور و مریض"کند، نه متضاد را افاده می "بد"و  "خراب"مفهوم متضاد و تنها تنها )خوب( 

 ها را کشیده بود!!!" موزه ،"آب را ندیدهته و گویا به ترجمۀ باللفظ از دری به المانی پرداخ ،این باریکی را نفهمیده

و ترجمۀ به اصطالح عوام  "لفظ به لفظ"یا  "باللفظ"یا  اللفظ" "تحترات ترجمۀ ضا بر سبیل نمونه آوردم، تا از مَ این مثال ر

آنست،  ،دم دستور""آو اصولی و به اصطالح زیبای عوام ِ کابلی،  هشدار بدهم. مگر ترجمۀ خوب و درست راست"، "یکهما،  

فرهنگِی  باریکیهای تمام با مد ِ نظر گرفتِن مزاج و طبیعت و البته رند؛ وآدرگر یزبان د "سخن"ِرا به  زبانیک  "سخن"ِکه 

ه در مواردی، سوِء تفاهم و آسانترین و بی جنجال ترین نوع ترجمه است، ک اللفظی" "تحتترجمۀ  متأسفانه هردو زبان!!!

بگویم، که ترجمۀ باید گیرد. به تأکید زبان را نادیده میهردو ِت آورد، چون ضمن آن مزاج و شخصی   بار می ۀ فراوان رامغالط
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. مگر این ی عالمدر تمام زبانهاو آن هم نوع ترجمه است؛ از روزگاران بسیار قدیم تا به امروز ــ  ج ترین"رائ"، "لفظ به لفظ"

ش میکار بعض  .... دکر یماز آن استشمام خواه یکه  در سطور بعد ،سازد، چناناً مزاج زبان وامگیر را مشو 

، "ایران"همسایۀ ما، و شود. در کشور برادر می زیاد و فراوانندازه هم به همان او اشتباه گویند، هرقدر زیاد کار شود، غلطی 

مینۀ م ساعد، ترجمه از زبانهای خود، زودتر با فرهنگ فرنگ در تماس آمد، با استفاده از ز ی ِ تاریخحوادث که بنابر سیر 

ده ــ که مزاج زبانهای مورد ترجمه را نادی "اللفظ تحت"اروپائی فراوان صورت گرفت. مترجمان ایرانی، با اتکاء بر ترجمۀ 

د گیرد ــ ترجمه کردند و ترجمه کرده رفتند و تا توانستند ترجمه کردند؛ ولی بالوسیله ترکیبات و عباراتی را وارد زبان خومی

 گوید:از بهر مثال وقتی یک ایرانی می سازگار نبود. و دری ساختد، که با مزاج زبان فارسی

 رفت""داشت خانه می یا وخورم" "دارم می

وارد زبان  "زبان فرانسوی"از  "اللفِظ محض تحت"این دو جمله، که از نگاِه مزاج زبان دری، نادرست است، بر اثر ترجمۀ 

 چوناین امر در ذات خود یک ابتذال است در زبان فارسی ایران، . است گردیده ــ شده و عام   ی""فارسدری ایران ــ همانا 

 .شته استگبالوسیله مصدوم زبان، که نباید دستخوش چنین بدعتهائی گردد، و شخصیَِّت مزاج و طبیعت 

و و تلویزیون ایران شده است، بازهم گری، که بر اثر ترجمۀ باللفظ از زبان انگریزی وارد مطبوعات و بالخاصه رادییمورد د

که ترجمۀ لفظ به لفظ از جملۀ  ی داشته باشم"ه احباصم"اجازه بدهید با شما است، در مثالهائی نظیر  "داشتن"استعمال مصدر 

Let me have an interview with you استعمال کلمۀ  خواهم با شما مصاحبه ای داشته باشم".مییا "ست. و  انگریزی

زبان دری مطلب را به انحای دیگر و  نیز سرایت کرده است!!! اما در افغانستانبه دری  االسف در چنین موارد مع ""داشتن

 :توان اداء کرد، مثالً می، زبان خود ماو سرشت  ا طینت و نهادِ ببرابر بهتر و 

 ؛بکنم" خواهم با شما مصاحبه"می

 خیر و خالص!!!

فارسی ایران و سیاسی ــ اجتماعِی  ها وارد ادبیات  نیز از همین سنخ ترجمهکاغذی" "ببر و  "حمام خون"ترکیباتی از قبیل 

 بالوسیله وارد دری ما گردیده است.

 "جوی خون"انگریزی و معادلهای دیگر فرنگی آن است. در زبان ما مگر از  blood bathترجمۀ مستقیم از  ــ حمام خون"

 سخن میرود!!! "دریای خون"و 

در ادبیات  "ببر کاغذی"اصل  زبان المانی و معادلهای دیگر فرنگی آن است. Papiertigerترجمۀ باللفظ از  ــ"ببر کاغذی"

ترجمه کردند و ایرانیان از زبانهای فرنگی آن را وارد و باللفظ از چینائی چینائی بامفهوم است، ولی اروپائیان آن را مستقیماً 

در زبان ما  "ببر"میگویند و  "پلنگ"را در زبان ما  Tigerاست گفته شود، که زبان فارسی ایران ساختند. در همینجا الزم 

میرود  م"لَ "شیر عَ سخن از  اگر به صفحات تأریخ ادبیات خود رجوع کنیم، استعمال میگردد. "شیر یالدار"و یا  "شیر نر"برای 

 کار رود. خداوندگار بلخ حضرت مولوی فرمود:به   "ببر کاغذی"بدیل بامفهومی برای به حیث ، که میتواند "شیر قالین"و از 

 علم ی شیرِ ــا همه شیران، ولم

 مان از باد باشد، دم به دم حمله

؛ یعنی شیری، که روی بیرق نقاشی شده است و وقتی شمال بوزد، علم" "شیرِ میفرماید، که ما همه شیر هستیم، مگر  ناموال

 ور شدن است.  حمله در حالطور معلوم میشود، که گویا شیری لحظه به لحظه ورد و برای بیننده اینآ بیرق را به اهتزاز در می

 فرمود:عشقری غالم نبی و شاعر دلسوختۀ روزگار ما، صوفی 

 بوریا فرش من و فرش توانگــــر قالین

 شیر قالین دگر و شیر نیستان دگر است
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ست، در حالی، که آن کس، که بر مسند بوریا نشسته ه اتشبیه میکند، که در روی قالین نقش بسترا به شیری  "توانگر"شاعر 

 .نیستان زندگی دارددر نیزار و ست، که  است، شبیه شیر واقعی و شیری

و  !!!باشد"ببر کاغذی" بدیل خوبی به جای  د، که میتواندارد استعمال عام  هم  "پهلوان پنبه" در ادبیات عامیانۀ کابلی ترکیب

، که ساخته و پرداختۀ کابلیان "پهلوان پنبه"ساخته شده باشد. اصطالح شیرین  "پنبه"ست، که از  مراد از پهلوانی "پهلوان پنبه"

 "پهلوان"کسی استعمال میشود. چون ممدوح را ظاهراً  رد و جهت استهزاء و استحقارِ موزفهم است، مفهوم طنزی دااصیل و ر  

 فتد!!!بیک ضربه از پای ی، که با یستس  پندیده و و  کب  پوک و س   ، اما پهلوانِ مینامند

ئر است در جملۀ ذیل و نظا "قسمت کردن"یا  "سهیم ساختن"یا  "شریک ساختن"ترکیب های باللفظ،  از ترجمهمثال بارز دیگر 

 انگریزی وارد زبان اهل قلم و مطبوعات ما شده است: to shareمصدر آن، که راساً و باللفظ از 

 ازم."خواهم این مسأله را با شما شریک بس"می

 و یا 

 " ... شما را با این مسأله شریک بسازم"

 کند.دری را زیر پای می متین بزرگان ادب ۲های این جملۀ دوگانه نیز از نگاه مزاج زبان دری درست نیست و سنگ مانده

 "امیانه"فرهنگ فارسی ع، که مؤلف ("غلط ننویسیم")فرهنگ دشواریهای زبان فارسی، مؤلف فرهنگ "ابوالحسن نجفی"استاد 

دیگر در عرصۀ ادبیات بود، در کتاب اولی خود بر چنین نکات بسیار مکث کرده، بر اهل مطبوعات و قلم ایران مفید ب کتو 

. پیرویاقتداء و  و درخورِ  بانگ برآورده است، که قابل خواندن است و سخت آموزندههم بانگ برآورده است، و چه بجای 

ود، که باربار و شاید تاحال در حدود بیست بار و هربار با تیراژ پنجاه هزار، تجدید چاپ خ"غلط ننویسیم"ِ وی در همین کتاب 

و سودمند اللفظ زیاد کار کرده است، که خواندن این اثر مفید  قرار گرفته است، در َمذمت ترجمۀ تحت شده و در دسترس عام  

 ۳ولی ای کاش! این استاذ !!!کنمتوصیه مین دری/فارسی زباو سالمت مندان صحت  عالقههمه را به  آن دانشمند دلسوز و فقید

و غناء و رسائی و  گشتوسیعتر میهای زبانیش  داشت، تا اندوختهزبان دری افغانستان نیز آگاهی میاز  ،ممتاز و دلسوز

 یافت. در مورد این شخص نامور در آینده  ضمن نوشته ای مستقل، سخن خواهم گفت.بیشتر میپختگی 

به دهل اهِل همیشه را، که اهل زبان بر آنها روا دارند، تحمل کرده،  یی اند و هر کارروائی زبان" "بی ،زبانها گویم،و من می

. همان زبان است و دستپروردۀ آنها انو صاحبزبان اهل  "آلۀ دست"ِرقصند. راه دیگری را نیز ندارند، چون زبان زبان می

 گیرم. . درین باب بعدتر باز تماس میسازند، زبان را پرانچه میکه اهل زبان بخواهند و میل کنند ،هر قسمی چون

 استفاده گردد؛ مثالً وقتی: "باللفظ"فتد، که غالباً از ترجمۀ ا یالبته ضرورت م "علوم طبیعی"در مسائل علمی و بالخاصه 

عادالت تفاض   اصطالح ــ انگریزی و یا  differential equations نظور، ماستعمال میکنیمعالی ات در ریاضی  را  لی""م 

 .است Differentialgleichungenمعادل المانی آن  

انگریزی و ِمعادلهای دیگر فرنگی   photosynthesisرا خوانده ایم، که ترجمۀ باللفظ "ترکیب ضیائی"در بیالوژی مقولۀ ــ 

 .آن است

 .ای دیگر اروپائی آن در علم کیمیا ستالمانی و معادله destilliertes Wasserترجمۀ لفظ به لفظ از  "آب مقطر" ــ

عادلهای دیگر فرنگی آن است Hochofenدر تکنالوژی ثقیل)ذوب آهن(، ترجمۀ تحت اللفظِی  ــ "کورۀ بلند"  .المانی و م 

                                                             

 است."اساس"  و"تهداب"  اصطالح زیبای عامیانۀ زنان کابلی و در معنای )بدو کسرۀ اضافه(مانده" "سنگــ  ۲
 هرگز " استعمال کرده ام، ورنه من شخصا  "ممتاز ست، که آن را محض به خاطر نواخت صوتی آن باااستاد" "در  معّرب کلمۀ"استاذ" ــ  ۳

 مو وقتی آب باشد، تیمّ  ؛ چون جائی، که اصل باشد، مینوتش را صبر استمتعمال کنبش را اسنیستم، که اصل دری را مانده و معرّ طرفدار     

 !!!روا نیست    



  
 

 

 6از 6

زندگانی، و مسائل گر شؤون و امور دهمین قسم در سیستم دولتداری و سیاست و معارف و تعلیم و تربیه و مطبوعات و 

؛ از جمله در ندمه شده و در چلند انداخته شده اکیب مدرن فرنگی داریم، که مستقیماً و باللفظ به زبانهای عالم ترجهزاران تر

 زبانهای دری و پشتو؛ مثالً:

 ها و ریاستها و مدیریتها و ...؛ از بهر مثال: ــ نام وزراء و پرسونل مربوط ایشان و وزارتخانه

وزیر امور دفاع ملی، وزیر اقتصاد، وزیر صنایع، وزیر مطبوعات، وزیر مخابرات و ــ وزیر معارف، وزیر مالیه، وزیر 

که  ،آنها مو غیرهِ  مو وزاراِت مربوطه و شعبات و پرسونل اداری و مالی و تخنیکی و غیره ...داخله و وزیر امور خارجه و 

 شامل زبانهای ما گردیده است.  اللفظ از زبانهای اروپائی گرفته شده و اغلب آنها به کمک ترکیبات عربی تحت

، مسلط بود، ازین "به زور مسلمان ساخته شده"البته از طریق زبان عربی هم، که قرون متمادی بر ممالک مفتوحۀ اسالمی و 

 .... کارها فراوان صورت گرفته است

ای، که به سمت  ند گردن بسته""گوسپاست و چون زبان"  "بیگیرد، هر زبان، زبان ارتباط می "دستگاِه باز"تا جائی، که به 

ست، که کس را مجال و یاراِی  "ی"شهر ممنوعنان چ ،"دستگاِه دستوری زبان"دلخواه چوپان روان است. با وجود آن مگر 

کابلیان کامالً صادق افتیده است؛ اگر  "از شار برای و از نرخ نی!!!"ِ دستکاری دران میسر نیست. درینجا همان مثل معروف 

 باشد. "دستور زبان"به کار بریم، که مراد از  "دستگاه بستۀ زبان"رای را ب "نرخ"

ست، که مداخل و  زبان و مثل شهر بی در و دروازه ای "دستگاِه باز"که  ،"دستگاه لغوی"یا  "جهاز لغوی"که  ،در حالی

االت بیشمارم، که در پورتال درین زمینه ضمن مق .ی باز استاازخود و بیگانه  هایش چارپلقه به روی ورود هر لغت دروازه

کوت کوت و خروار خروار افتیده است، فراوان و با تفاصیل درخور، سخن گفته ام؛ و تا "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" 

 هم به رویم باز است.   "آینده"توان است، دروازۀ 

 (۲۰1۹دسمبر  ۲۵ )همبورگ ــ 
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