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افغانستان گلستان اقوام
سی ام
روشنى اى بر اصالت لسان درى
در سراشیبى سقوط
از

ماللی موسی نظام
لیسانسۀ پوهنځى حقوق و علوم سیاسى پوهنتون کابل
 2۶مارچ  200۵م
در همۀ جوامع بشرى ،لسان که وسیلۀ افهام و تفهیم شمرده می شود ،احتیاج (مادر ایجاد) آن بوده است .لسان ها در
طی قرون و اعصار تأریخى تکامل یافته ،به شکل السنۀ مروجۀ امروزی کشورهای جهان در آمده است.
با درنظر داشت این که لسان از ماورای سرحدات ممالک ،عبور نموده ،چند مملکت (اشتراک لسانى) می داشته باشد.
مثال هاىی هم هست که چندین لسان در یک کشور واحد موجود می باشد،
مثالً  :افغانستان ،هند ،سویس و غیره  ...از آن هم که پیشتر برویم ،لسان از چوکات سادۀ افهام و تفهیم بیرون گشته،
هنر و ادبیات را احتوا می نماید ،بنا بر آن در عین حالی که ممالک همزبان از اشعار و پارچه های دلکش نظم و نثر
ادبی همدیگر لذت می برند ،تفاوت در نحوۀ استعمال کلمات و اصطالحات از یک طرف و متغیر بودن لغات از جانب
دیگر ،همیشه موجود می باشد که مناطق و جوامع به ظاهر همزبان را از همدیگر جدا می سازد .بنا بر آن نباید گفت
که لسان حدود و ثغورى را نمى شناسد.
خواص محیط زیست ،همان طوری که عنعنات و رسوم یک مملکت یا یک منطقه را به وجود مى آورد ،اصطالحات
لغات و نحوۀ استعمال آنها می تواند خاص همان اجتماع و همان کشور باشد ،ور نه پوهنتون کولمبیای نیوریارک،
استادان لسان درى "افغانى" ،فارسى ایرانى (فارسی ناب!) و تاجیکى را ازهم تفکیک نمى نمود و چون این سه لسان
به ظاهر یکى و در اصل از بسیارى جهات متفاوت می باشد ،واقع شده که یک لغت براى یک مملکت ،مفهوم کامالً
برعکس را براى کشور دیگر ارائه کند .مثالً لغات (دایى) و (ماما) در زبان درى و لسان فارسى ایرانى ،معانى
کامالً مختلف دارند .چنان که از ایرانیان بار بار شنیده شده  :که به (ماما) می گویند (دایى) و به (مادر) می گویند
(ماما) ؟
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اینجانب بیشتر از دو سال ،با عده یى از ایرانیان در یک دفتر کار می کردم .مشکالت افهام و تفهیم آنقدر وسیع بود
که یک روز به خاطر سهولت کار و ختم مباحثه و اختالف نظر ،تصمیم گرفته شد که منبعد به انگلیسی حرف بزنیم
که سوء تفاهمات ،دیگر به وجود نیاید.
دیده می شود که بعضى از نشرات بیرون مرزی ،حتى به اصل افهام و تفهیم که خاصیت اولی یک لسان محسوب می
شود ،نیز ارزشى قایل نبوده ،زبان دری را چنان با رنگ و روى لغات فارسى ایرانى مى آرایند که فهم و درک لغات
برای خواننده ای که جزء کتلۀ مهاجرین افغان باشد ،ناممکن می گردد .اگر درین موقع حساس و سرنوشت ساز کشور
ما که همه تشنۀ خواندن و شنیدن اخبار و گزارش های مملکت می باشند در جراید افغانى به عوض (وزارت پالن) ،
(وزارت برنامه ریزى) و بجاى (وزارت داخلۀ)( ،وزارت کشور) و بعوض (وزارت مالیه) که ملت افغان قرن ها به
این نام خو گرفته است( ،وزارت دارایى) تغییر یابد و ماه هاى معمول ما به (اردیبهشت و خرداد و دى و آذر و غیره
و غیره) تبدیل گردد ،به صراحت باید گفت که :با این شیوه ،به فکر و احساس ملت ما ،به خواص جامعۀ ما ،به ارزش
هاىی که از محیط و پدران و نیاکان خود برای همبستگى و افغانیت داشته ایم ،علنا ً تجاوز صورت میگیرد!
(جریدۀ امید) متأسفانه ،یکی از جراید (بیرون کشورما) درین ستیزه ،پیش قراول بوده ،در تغییر شکل درى اصیل که
زادۀ فرهنگ اصیل ما و ماحصل تمایالت ذهنى و برخاسته از عمق عادات ،طرز تلقى و رسوم افغانى ما است ،به
فارسی مروج ایران  ،...از هیچ تالش مذبوحانه دریغ نمی کند .به حدی که در حلقه های افغانان مهاجر ،موضوع این
تغییر شکل بیهوده ،جزء صحبت همگانی گردیده ،در هر مجلس ،اجتماعات افغانى و حتى مجالس ترحیم ،همه از
یکدگر می پرسند که ای ن استحالۀ نامقدس چه مفادى را بر مقدرات و بهبودى اوضاع ملت محنت دیدۀ افغانستان بار
مى آورد؟
هیچ احتیاجى نی ست که مردم افغانستان چه در داخل مملکت و چه آنانى که در هر گوشۀ کرۀ ارض پراگنده شده اند
به نحوى مجبور ساخته شوند تا لغات زیبایى را که از خود میدانند (جزء فرهنگ و دارایى خود مى شناسند) ،از
طفولیت به آن خو گرفته اند و با استعمال آن احساس آرامش می کنند و با همین کلمات زیباى موروثى مى توانند به
راحتى حرف دل خود را بزنند و احساس خود را به گونه یى که هست به دوستان و اقارب وهموطنان خود شرح و
انتقال دهند ،ترک داده ،لغات و اصطالحات نا آشنایى را تمرین کنند که نسبت بر زبان عام فهم خودشان کوچکترین
مزیت و برترى ندارد؟ این تالش کنندگان فقط این سؤال را پاسخ بدهند که  :چرا باید مردم ما به عوض تذکره
(شناسنامه) و به عوض متخصص (کارشناس) ،بجای مرکز قواى عسکرى که  2۵ملیون نفوس افغانستان معنى آنرا
به سهولت درک می کنند( ،پایگاه نیروى نظامى)  ...بگویند و بنویسند؟ چرا؟ چه مشکلى پیش آمده ؟
افغانانی که زبان خود را (بگونه ای که هست) دوست دارند ،توجه فرمایند که این تالش کنندگان ،با استفاده از کلمات
همسایۀ غربی افغانستان ،نه تنها به هدف سادۀ (افهام و تفهیم افغانى) صدمه میزنند ،بلکه مضمون و گزارش منتشره
را نیز براى اکثریت مطلق افغانان ،غیر قابل درک میسازند .شما اگر به یک هموطن ،بجاى (تشکر) بگویید (مرسى)
و یا به عوض (تکت پوستى) بگویید (تمبر) ،یا بجاى (تکت سینما)( ،تکت سرویس) ،یا (تکت ادخال جشن) بگویید
(بلیت) ،چه عکس العمل نشان خواهد داد؟  ...به یقین فکر میکند خیال آزار اورا دارید و یا ریشخندش می کنید (اگر
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هم کلمات خاص افغانى در جامعۀ ایرانى استعمال شود ،عکس العمل ایرانیان نیز چنین خواهد بود) که حق هم با آنها
خواهد بود.
به ارتباط همین موضوع ،چشم دید جالبى دارم اینکه( :چند تن از افغانان) در یک موتر تکسى نشستیم که رانندۀ آن
ایرانى بود .یکی از افغانان از راننده پرسید ( :آغا صحت تان خوب است؟) موتروان گفت[ :چه چه خب است؟] .افغان
این بار شمرده شمرده گفت ( :جان تان انشاء هللا جور است ،تکلیفى ندارید؟) ایرانى دریور گفت[ :یعنى ما با شما جور
از آب در نمیآییم که شما تکلیف ما را معین کنید؟  ...آخه این ماشین با میتر کارسازی شده است!] ...
خالصه هردو جانب ،حرف یکدیگر را نفهمیدند که نفهمیدند!!
یک مثال دیگر :همسایه یى داشتیم که در اثر یک تصادم ترافیکى کارشان به محکمه کشید .چون دریک طرف قضیه،
افغان خود ما قرارداشت ،به موضوع عالقه مند شدیم تا آنکه معلوم شد :افغان بیچاره در حین تصادم ،به رانندۀ ایرانى
گفته بود که (شما غلط کردید )...ذکر همین یک کلمه کار را به دعوا و محکمه کشانیده بود .زیرا کلمۀ (غلط) در ذهن
ایرانى ها ،معنى یک دشنام شدید و غلیظ را دارد! قضاوت را میگذاریم براى خوانندگان بی طرف و عالقه مند به
وحدت ملی و یکپارچگى افغانستان (با حفظ همۀ ارزش هاى ملى آن).
هیچ دلیلى موجود نمی باشد که تلقید و انتقال مضامین و اخبار از بخش فارسى رادیو  BBCو یا آژانس ایرانى (ایرنا)
که سیل کلمات نامانوس و غیر قابل فهم و درک را به چشم و گوش مردمان مهاجر سرازیر می نمایند ربطى به تغییر
شکل کلمات [به قالب بهتر] داشته باشد ،آقاى عبدهللا رها اگر شخصیت حکمی نباشد ،چون اسمش دفعه اى در برخی
از نشریه ها ظاهر شده ،ولی هیچ عکسى از وى منتشر نشده است ،ادعا دارد که این نقل و انتقاالت لسانى و لغوى به
خاطر جانشینى کلمات مهجور و متروک به [واژه های نو!] ضرورى می باشد (امید شماره  ۶32ص نهم).
فهمیده نشد که اگر به عوض ماه سنبله[ ،شهریور ماه] و به عوض کلمات طوفان ریگ [طوفان شن] بنویسیم ،با چه
نوع امتیازى سویۀ لغوى مضمون یا خبر باال خواهد رفت؟  ...و یا چه مصیبتى پیش آمده که اسم کشور ما که در
طول بیش از دو قرن ،در جهان مطرح است و جوامع بین المللى آنرا به رسمیت شناخته ،به خراسان تبدیل شود
ومردمش را که از آغاز ایجاد این کشور مستقل (به هر قوم و قبیله ایکه منسوب بوده اند) [افغان] نامیده شده اند ،به
(افغان ستانى) مبدل سازیم؟ و باز این ابدال چه چیزى را میتواند تغییر دهد؟
به نظر هر انسان واقع بین ،شایسته نیست در آوانى که مملکت از هم پاشیدۀ ما به سختى از مصائب جنگ و خیانت
بیرون آمده ،به سوی آیندۀ پر از امید می نگرد ،بین مردم شریف افغانستان که با اکثریت مطلق معتقد به اصل مفکورۀ
اتحاد ملی هستند (اتحادى که ضامن یکپارچگى و صلح دوامدار در مملکت خواهد بود) ،تفرقه اندازى کنیم و یک عده
مردم (ولو معدود) را به شیوۀ بد و ناجوانمردانه یى ،تحریک کرده ،فضاى زهرآلودى ایجاد نماییم! ما تأثیر برخى
لسان هر کشورى مى بینیم ،کلمات و اصطالحاتى که زمانى به خاطر نزدیکى
کلمات و اصطالحات خارجى را در
ِ
جغرافیایى و یا در اثر ورود تکنالوژى کشورهاى مترقى (بالخاصه از شروع قرن بیست) شامل زبان کشورهاى
مستهلک شده ،براى درک معنى و مفهوم اشیاء و لوازم نووارد ،سهولت فراهم کرده و به مرور زمان هم جزء همان
لسان گردیده است .مثالً در کشور ما محصوالت صنعتى و تکنالوژى غرب ،مانند رادیو ،تلویزیون ،تلگراف ،انترنت،
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تلفون ،ایمیل و ده ها کلمۀ دیگر ،در پهلوى (پروگرام) هاى امدادى و اخالقى شان( ،با نام شان یکجا) وارد شده و
حاال آن نام ها جزء زبان ما شده اند.
همه می دانند و مسلم هم است که زبان هاى پرافتخار رسمى و ملى ما (پشتو و درى) یکى بر دیگر اثر انداخته است؛
چنانکه برخى از کلمات و اصطالحات درى ،وارد زبان پشتو شده ، ...بعضى از ترکیبات و اصطالحات پشتو هم
(مانند پوهنتون و پوهنځى و ده هاى دیگر در تعریف مراکز علمى کشور) پس از تحقیق و فیصلۀ علماى افغانستان
جهت استفادۀ عمومى (در بیش از نیم قرن پیش) شامل زبان درى ما گردیده اند.
در این نقل و انتقال اصطالحات دو زبان ملى و رسمى که همۀ ملت به عمق معانى آن پى می برند و از آن راضى
هستند ،اصوالً هیچ تقصیر و ناروایى وجود ندارد .اما معانى دانشگاه و دانشکده ،و نظایر آن را که جمعى از برادران
و خواهران ما از کشور همسایه تقلید کرده ،از طریق رادیو و تلویزیون و جراید پخش و تبلیغ مینمایند ،براى هشتاد
و پنج فی صد نفوس افغانستان قابل درک نمی باشد.
در حقیقت ،السنۀ مختلف در کشوری مانند افغانستان ،امتیاز بزرگى است که سبب اتحاد و همبستگى بیشتر می گردد.
این روابط را می توان در بطن اجتماعات ،به سادگى تشخیص نمود؛ مثالً ازدواج ها ،نقل و مکان از یک منطقۀ
مملکت به یک منطقۀ دیگر ،اجراى مأموریت حکومتى و معامالت تجارتى و غیره همه همبستگى و روابط نزدیک
را به وجود می آورند .پس چه بهتر که این فعالیت ها در یک اجتماع چند لسانى ،سبب آگاهى و آموختن هر دو لسان
و یا بیشتر از آن گردد.
نگارنده در عین داشتن افتخار افغان بودن ،به دو خانوادۀ پشتون و تاجک متعلق بوده ،در شهر کابل و قندهار بین
مردمى که به دو لسان ملى کشور تکلم می نمایند ،زندگى کرده ام با خانوادۀ متفاوت افغان دیگر (از اهالى مزارشریف)
از دواج نموده ام .این خانواده ها هیچ برترى بر یکدیگر نداشته اند .معاشرت فامیل ها همیشه با همبستگى و تفاهم
بوده است ،در لسان پشتو ضرب المثل هاى شیرین درى همیشه مورد استفاده قرار می گیرد ،چنانکه در لسان درى
لغات پشتو حد اکثر مفاهیم وسیع را براى درک یک مطلب آسان می سازد.
حال با نظر داشت اینکه متصدیان مطبوعات ،اعم از مسؤولین جراید ،مجالت ،رادیو و تلویزیون حتى سازندگان
صفحات انترنت و کمپیوتر ،هرکدام مسؤولیت وجدانى و وظیفوى ملى را در ارائۀ بی طرفى ،مراعات قانون و آزادى
مطبوعات و حفظ ارزش ها و عنعنات ملى ،دارند ،چه چیز باعث این استحالۀ منفى که اصالت زبان درى را متضرر
و مفهوم آنرا براى مردم ما کامالً پیچیده و مغلق می سازد ،میگردد؟  ...درین مورد به سه گروپ ذیل بر می خوریم:
اول ـ عدم توجه :این عمل که در اثر سهل انگارى یا سهولت برداشت ،به صورت خطرناکى استعمال [رشد لسان]
شناخته شده را از مجراى اصلى آن منحرف می سازد و فهم آنرا براى شنونده و خواننده دشوار می گرداند ،در اثر
بی توجهى آنانى صورت می گیرد که شاید خود از عواقب وخیم آن و مشکالت ناشى از آن آگاه نمی باشند ،اینان
اخبار را مانند سیستم کمپیوترى ) (cut+pastقیچى و سرش از منابع مربوط برداشته و امانت و سالمت به نشر آن
می پردازند .اگرچه عمل اینان عمدى نمی باشد ،و نباید گناهى را به آنان نسبت داد ،ولى نتیجه همان تغییر شکل لسان
به صورت غیر قابل فهم بوده ،و اصالت آن از بین میرود.
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دوم ـ عدم لیاقت در معاوضۀ لغات و اصطالحات :این گروه ،همچنان مضامین را از منابع چون ) (BBCبراى ایران
و یا آژانس ایرانى (ایرنا) و غیره به دست آورده و از طریق جراید ،مجالت و یا تلویزیون ،به نشر آن می پردازند.
على الرغم انتقادی که از اینها می شود ،متأسفانه کم رسى و عدم لیاقت ،مانع تغییر خبر و مضمون از فارسى ایران
به لسان درى می گردد .بارها دیده شده که ایرانیان حتى اگر در استعمال بعضى لغات اشتباهاتى هم نموده باشند،
همان اشتباه را متصدیان نشراتى افغان تکرار می نمایند ،این گروپ چه بهتر که یا از کمک اشخاص خبره برخوردار
گردند و یا شرافتمندانه از خبرسازى و نشراتى که ضرر معنوى اش بیشتر از مفاد مادى است ،دست برداشته کار را
به اهل آن بسپارند.
سوم ـ کسانیکه [وظیفتاً] متوسل به [فارسى سازى] لغات و اصطالحات درى می گردند :اینان به منظور سیاسى و
هدفى که دیگران براى شان تعیین کرده اند ،در پئ نوسازى و استحالۀ زبان ملى افغانستان می باشند .اینان به حدى
جدى هستند که از ناکامى مجادالت گذشتۀ خود پند نمی گیرند .اگر از تالش هاى مذبوحانۀ اینان مثال بیاوریم[ ،افسانۀ
سرمگسک] خواهد شد .اینان میدانند که مؤفقیتى در کارشان نیست ،ولى با راه اندازى [جنگ اعصاب] ،فقط خود و
چند خوانندۀ ماجراجوى خودرا مشغول میسازند.
به امید یک افغانستان آزاد ،عارى از تبعیض با تمامیت ارضى ،حاکمیت و وحدت ملى .ماللى موسى نظام
ویرجینیا  ۵حمل  138۴ش ـ  2۶مارچ  200۵م
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