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 آیا اصطالحات"گفتاری"و"نوشتاری"،همان اصطالحات
 ست؟!امتداول"تقریری"و"تحریری"  

 

بعضی از هموطنان ما گاه، ناگاهی، اینجا و آنجا در نوشته های شان از اصطالحات"گفتاری" و"نوشتاری" 

استفاده میکنند که برای این هیچمدان هضم آن کمی مشکل می نماید و در این فکر اندر میکند که آیا این 

همان لغات قبول شده، عام فهم و متداول و مروج در کشور ما است که اصطالحات تازه و جدید و کاغذ پیچ، 

در مکاتب و پوهنتون بنام"تقریری" و"تحریری" به ما آموخته بودند و امتحانات هم اکثراً به همین دو روش، 

ند یعنی هم "تقریری" و هم "تحریری" اخذ میگردیدند؛ یا اینکه معنی و مفهوم"گفتاری" و"نوشتاری"، متفاوت ا

 از"تقریری" و "تحریری"؟!

حال اگر این دو اصطالح جدید و قدیم داری عین  معنی و مفهوم اند، پس چرا باید آن اصطالحات قدیم و قبول 

شده و عام فهم و مروج و جاه افتاده را در طاق بلند گذاشت و اصطالحات جدید و کاغذ پیچ صادر شده از 

 فاده قرار داد؟!جمهوری اسالمی آخندی ایران را مورد است

اگر معنی و مفهوم اصطالحات سخت هضم و نامأنوس"گفتاری"و"نوشتاری" وسعت بیشتری را احتوا میکنند و 

معنی آنها فراتر از مرز های"تقریری"و"تحریری" میرود که ما هم دانسته شویم و منبعد"تقریری"و"تحریری" 

 را بگذاریم در طاق بلند.

ت که بعضی از هموطنان ما با تمام عشق و عالقه و محبت به حفظ اصالت و اما و مگر قابل درنگ این اس

زبان دری افغانستان و باوجود فهم و درایت و معلومات وسیع در مورد زبان اصیل دری افغانستان و تالش در 

راه حفظ و نگهداشت آن، خواسته یا ناخواسته در حالیکه تالش دارند اصالت زبان دری را پاسداری کنند، 

ستفاده از همین اصطالحات صادر شده از جمهوری آخندی ایران در نوشته های پربار شان به سوی خواننده ا

 چشمک میزنند که سخت مورد سوال است.

سوال اساسی اما این است که اگر اصطالحات "گفتاری" و"نوشتاری" مساوی به اصطالحات"تقریری" 

 ات جدید آخندی ایران معاوضه کرد؟و"تحریری" است، پس چرا باید آنها را با اصطالح

این هیچمدان اما با قاطعیت مخالف استفاده از اصطالحات ایرانی"گفتاری" و"نوشتاری" هستم و همان 

اصطالحات "تقریری" و"تحریر" را که ریشۀ عربی دارند و در افغانستان عزیز قبول شده و عام فهم اند بیشتر 

 آخندی ایران، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید؟! دوست دارم تا این اصطالحات من درآوردی
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 2از 2

ساختن آن  نیکرده و هنوز فرصت آنال هیصفحه را س دیسپ یروز قبل رو نیچند قتینوشته که در حق نیا نوت:

  کیبه  ردیگیندارد، بلکه ارتباط م نیجرمن آنال -" افغانیبا "خوش خبر یوجه ارتباط چینشده بود، به ه سریم

از روز  لی"به مناسبت تجل تیهمان سا رد یفبرور 23 خینوشته و به تار یفبرور 22 خیکه به تار گرید ۀنبشت

 شده بود. نیآنال "یزبان مادر یجهان


