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 از اصطالحات پشتو اپکسازی زبان ردی  

 عثمان روستار رته کیحمد از م 
 م2004دسمبر  15

 

 نولوژىیرمل تیف و تعدیق پالن تحریار قابل توجه است، انتخاب وقت در تطبیآنچه در بحث )افغان ـ افغانستانى( بس

(terminologie)  یدر اوضاع فعل صاحب غرض است:  یت هایخى و رسمى "افغانستان" از جانب شخصیتار 

 زبان،ن یبر قرا یناهمگون مبن یخته است. مردم به فرقه هایهم گسدت ملی به دنبال مداخلۀ خارجی ازرازۀ وحیش

جود و یجمع یو ضوابط زندگ یمل یپاسبان ارزش ها ۀ. حكومت، قانون و قضاء به مثاباندقبیله و مذهب تقسیم شده ا

)مثالً استعمال  یست، بلكه در مواردین ییده یچگونه موینه تنها مشمول ه یس ملیاز نوام یبناًء تخط ندارد. 

 .هم داشته باشد ی"افغان"( ممكن پاداش برون مرز ی" بجای"افغانستان

كند و یم تكامل یانكشاف و تكنولوژ یاست، كه پا به پا یذهن یده هایپد ینیان عیلۀ بیم و وسیزبان افزار افهام و تفه

 .گرددیآن افزوده م یبر غنا

ر یان سایرا م انگر آنست راه خودیكه زبنا متذكره در مقطع زمان ب یك زبان با تمدن مسلطیاصطالحات مربوط به 

 یو بعضاً مذهب ی، اقتصادی، فرهنگیاسیبا اعمال نفوذ س یخیرأین تد. تمدن مسلط در دورۀ معینما یها باز م زبان

 .دینما یگر مید یرا داخل زبان ها خود ینیص به جهان بتخی" منولوژیاز "ترم یبخش

ر گر افزوده است. دیكدیر بر اعمال نفوذ متقابل فرهنگ ها در یاخ یسده ها یط ین المللیع مناسبات بیانكشاف سر

 یازن فرهنگ نقش بیده و به مثابۀ حلقۀ وصل چندیغ در نوردیدریرا ب ید و ستندرد، سرحدات كلتوریان كلمات كلیم

( از غرب به شرق وارد ی(، سماوار)روسیونانی(، تلفون )ینیو و موتر )التیكرده است. به طور نمونه، كلمات راد

مروج در شرق  یها ه جرگه )پشتو( از زبانی( و لویر )عربی(، فقیـ فارس یكه بازار )دریالسنۀ مروج شد، در حال

 .غرب شده اند یداخل زبان نوشتار و بعضاً محاور
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توسط  یتفرقه افگنانه قدرت استعمار یت از مشتیبه تبع یپس از تجاوز شورو یزبان در یدر افغانستان سچه ساز

 یفرهنگ در ین زمان پشتو زدائیآن زبان پشتو بود. درد و فوكس خصومت ی"ستم شعار" آغاز گرد یگروه ها

 .شد یسازمانده یو خارج یاز امكانات داخل یو با بهره بردار یو فرهنگ یاسیدرجات متختلف س

ت یاكثر یاسیكردند كه مرحلۀ سقوط س یت تصور میاز حاكم ییپس از احراز قدرت توسط "ببرك كارمل" حلقه ها

 یكوچك لغات پشتو كه معصومانه در زبان در یبه بستر ها یزبان در یا تهاجم فرهنگد بیگر ختم شده بایكه د یقوم

 .جا بجا شده بودند، اكمال گردد

دهد محصول یها در تقابل قرار م یكه امروز افغان ها را با افغانستانید كه منازعه ایآ یم بر میاز آنچه ذكر كرد

 یشه دارد و در واقع از لجن و كثافت تعصبات بیك كشور ریخ نزدیرأی است كه در تك و دوامداریستماتیمبارزۀ س

 .خورد یآب م یاز مداخله خارج یۀ ناشیه و فرومایما

اما نامانوس نه  یه اصطالحات خودیگانه اما مانوس از آن و تعبیز طرد كلمات بیك زبان با دست آوی یسچه ساز

ل تمدن ی متقابفرهنگ یتالف یعیر پروسۀ طبیمغا ین كاریست كه چنیل نین دلیمعقول به ا : یمعقول است و نه عمل

ونده كاهد و شن یح مطالب میع و صریك زبان در افادۀ سری یاز توانائ ین اقدامیست كه چنیل نین دلیبه ا یست عملها

و مخمسه  یگمدرد )سچه( عادت بدهد، دچار سریدن اصطالحات جدیرا به شن كه گوش و هوش خود یرا الاقل تا وقت

 :خود بگذارم ید هایاز چشم د یكیان ینه در جریست شما را در زمین جا بد نیكند دریم

 یاكسازل شد. در پیتبد یدولت یمه رسمین یبه مش یفرهنگ در یبه افغانستان پشتو زدائ یاصالً پس از تجاوز شورو

ن یشد. ا یگاه مگانه نیدۀ بین اصطالحات به دیصرفاً حذف اصطالحات پشتو مورد نظر بود، فقط به هم یلسان در

 یاز كلمۀ در یبی" كه تركید، مثالً اصطالح "شاورالیگرد یمضحك یه بعضاً موجب ظهور صحنه هایما یتعصب ب

تحمل  ی" حتیر ضربات تعصب قرار گرفت. "پرچمداران ستم ملی" است، زیشهر )شار( و صرفاً پسوند پشتو "وال

" یبا و عام فهم "شاروالیدند، بناًء به عوض اصطالح زیدر خود ند یك پسوند پشتو را در كنار كلمۀ دریقرار گرفتن 

 یاست شورایل "ریض و طویب و عریب و غرین شده بود، عبارت عجیته نش یان كابل به قدر كافیكه در ذهن شهر

گم  را چ شده و راه خودیدرك مفهوم آن سرگ یمدت ها همه برا یندگان شهر" را اختراع كردند كه براینما یویاجرائ

از محل  یكردند كه شاروال ی. " تصور م . . یل "شورایض و طویبا مشاهدۀ لوحۀ عر ین شاروالیكرده بود: مراجع

ر لوحۀ یكه در زین در حالیكرده است، عابر یخال یحزب یاز سازمان ها یكیرا به  خود یده و جایخود كوچ یاصل

 .دندیپرس یرا م یشاروال نجا و آنجا آدرسی..." قرار داشتند از ا یویاجرائ ی"شورا

دو  ینۀ وصلت خوش به رضایو بالعكس قر یزم تداخل اصطالحات پشتو در زبان دریدر افغانستان قبل از آفت كمون

زبانان افغانستان از بكار گرفتن اصطالحات سچه اما نامانوس  یكه در ین معنیبه ا زبان و دو فرهنگ شده بود. 

آمد تا در نوشته و محاوره، اصطالحات  یبعمل م یكردند. به عوض سعیب مدر نوشتار و گفتار خود، اجتنا یدر

ر قابل یكردند تا در نوشته و محاوره، اصطالحات خالص و غ یم یپشتو زبانان سع قابل فهم پشتو را بكار ببرند. 

 .رندیكار بگ یان مطلب از لغات معمول در هر دو لسان پشتو و دریب یعوض براه فهم پشتو را بكار نبرند. ب
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 كارتۀ یهزاره ها یبرا شتر از پوهنتون و پوهنځییباشد كه اصطالح دانشگاه و دانشكده ب یتواند مدع یم یچه كس 

 ؟گلبهار قابل فهم تر باشد یو تاجك ها چاربولك بلخ  یكابل و اوزبك ها یسخ

 یخیرأرا كه اصطالح ت یحكمتف و یه كم و كی" كلیر ملید ادعا كند كه "اصطالح جرگۀ كبـوانـت یم یچه شخص 

 تواند منعكس كند؟ید، مینما یافاده م "هــرگــه جــیوــل"

 ق در مؤسسات یآرزومند تحق یمحقق خارج یه جرگه برای" به عوض لویر ملیا بكار بردن اصطالح "مجلس كبیآ

 كند؟ یجاد نمیا یخ افغانستان سردرگمیرأدر ت یحقوق

و پشتو در كشور است.  یدو فرهنگ پربار در یره محصول امتزاج و همبستگی، و غی، پوهنتون، شاروالپوهنځیاصطالحات 

رود. به  یشمار مه مثبت زمامداران گذشتۀ افغانستان ب یدو زبان از كارنامه ها یق تداخل لغوین دو فرهنگ از طریاتصال ب

ن درست در ید. ایآ یبه حساب م یو مل یاجتماع یهمبستگ یۀ اصلیل كه اختالط و امتزاج زبان ها و فرهنگ ها ماین دلیا

كشور صدمه بزنند و آنرا پارچه  یت فرهنگیافغانستان است كه در صدد اند تا به تمام یجهت مخالف خواست دشمنان خارج

 .ندیل نمایگانگان تبدیب یبرا یو لسان یمتنوع قابل بلع از نظر فرهنگ یها

ضرر  یست" در برابر نفوذ بیرانیزبانان "پان ا یدر یت برخاز تظاهرات ملموس عداو یكی یفرهنگ در یپشتو زدائ

 ت هللا هایآ یـ مذهب یران در كشور با صدور انقالب فرهنگیاست كه با مداخلۀ ا یات و زبان دریاصطالحات زبان پشتو در ادب

خ یرأافغانستان در ت"طرح پژوهش فرهنگ  یان گزاریخود ساخته در كارزار افغانستان، با بن یاسیدر منطقه با مخلوقات س

 یایاح یكستان برایافغانستان و تاج یست هایرانیك پان ایران و باالخره با تحریتوسعه طلب ا یهامعاصر"؟ بدست مال

 .افته استیر ابعاد گسترده یكوروش كب یامپراتور

 در بسا مورد یزبان درراث مشترك قابل افتخار دو كشور است و یم یخ زبان و فرهنگ دریرأست كه به شهادت تیشك ن یجا

ۀ د جملیبا یو رسم یمل یها از زبان یكیبه مثابۀ  یانكشاف زبان در یافته است. بناًء مشیش و پرورش یدر افغانستان زا

  .دینما یآنرا افاده نم یور قطع سچه سازه طك زبان بینده باشد. اما انكشاف یآ یمل یحكومت ها یجد یت هایمكلف

ت یرفق بلند بردن ظیك لسان از طریگانه است، رشد یل لغات بیت قدرت جاذبۀ آن در هضم و تحلیتقوك زبان مستلزم یانكشاف 

 یر است مشیز آن با سائر زبان ها امكان پذیمسالمت آم یستیك زبان از راه همزی یسر است. نمویم یتطابق آن با السنۀ محل

 ین حال اثبات سالست خود الزم دارد، محروم میعده و درافا یكه برا ی، زبان را از استعمال اصطالحات معمولیْسچه ساز

 .كاهد یم یآلوده با زهر تعصب قوم یاسیك حربۀ سیآن تا سرحد سقوط به  یآئسازد و از كار

 

   

 

 عذر بدتر از گناه

 از علی یاور

 م2004دوم آگست 

 

است( ولی ماهیت جرمی آنرا تعیین نکرده آقای ولی احمد نوری قبالً نوشته بودند که )استعمال نام "افغانستانی" جرم 

 .بودند که چه نوع جرمی است. البته به این مقاله در وقت و زمانش از سوی محترم عبدهللا رها پاسخی داده شده بود
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به تازگی انجنیر صاحب خلیل هللا معروفی از کلمۀ "جرم" آقای نوری "گناه" استنباط کرده اند، ولی باز هم معلوم نشد 

ماهیت این گناه چیست ؟ گناه صغیره است یا کبیره و عقوبت آن در قیامت چه خواهد بود ؟ و بکدام استناد گناه که 

 خوانده شده است ؟
 

 اگر علمای کرام در مورد روشنی افگنده و ماهیت آنرا بنمایند به وظیفۀ دینی خود عمل خواهند کرد. با عرض حرمت

 

 نهمپایان قسمت 

 ادامه دارد
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