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3 صفحه  از   1   ه  شمار
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 1۹/11/۲۰1۶                            ماللی موسی نظام                                                                          

  ۀ نویسنده:مقدم  

اقبال بوعات افغانی میالدی در مط ۲۰۰۶مضمونی که به مطالعۀ شما هموطنان معزز میرسد، در حقیقت در ماه آگست سال 

 م غیر مجازامش و صلح نسبی نرسیده بود که هجویک آر جنگ زده و ویران افغانی به طوریکه هنوز جامعۀ ،نشر یافت

در چنین  مردم مظلوم افغانستان گردید. آن سر دچار داخلی ک عمال سر سپردۀآخوندی ایران به کم مزور فرهنگی دولت

 ،«افغانستان»به عوض اسم مبارک  «افغانستانی»احوالی طوریکه اطالع دارید، اصطالح نهایت بی مفهوم و پوشالی 

ات با تبلیغات غیر مجاز شیوع یافت که الحمدهلل، با مبارز فروخته شده و سرسپرده به غیر، اقلیتی ، ذریعۀسرزمین ملت افغان

 که «وهاجسراج »محترم  ،از دانشمند ملیممنون  به خاموشی گرایید.مذبوحانه قلمی ملی گریان و افغانستان دوستان، 

 «ولی احمد نوری»همکار خبره، محترم و تحلیل برازندۀ ، «تهاجم ناروای فرهنگی ایران» مضمون عالی شان در مورد

ندگان بحضور خوانیکبار دیگر سبب گردید تا داشته های قبلی را  ،«اصطالح افغانستانی» نظر سخیف در زمینۀ شیوع

 پیش کش نماییم. ، تقدیم وارجمند

 ۲۰۰6نیا، آگست ورج          نظام موسی  یمالل

 دـیـتـفس  ر د   شما ،استاد محترم
 یبه اصالت لسان در ینظر

 

 دهیگرد ریتحرپوهنتون كابل  یاسیو علوم س حقوق ځېسابق استاد پوهن ،دریمحمد حداکترمحترم  ۀمضمون به ارتباط مقال نیا

 .منتشر شده است  )یتهاجم خزنده بر اصطالحات و كلمات زبان در دیبه تائ(تحت عنوان  دیام  ۷۴۴ ۀشمارۀ دیكه در جر

 یوآزاد یطرفیاز اصل ب یبانیبر پشت دیام ۀدیجر یالرغم ادعا یكه عل شودیم دهیرسان درمحترمانهیاطالع جناب داكتر ح به

 ینظرمتفاوت ایبوده و جواب و ن طرفیب یزمان چیه دهیجر نیاست. ا دهیعمل نپوش ۀاصل جام نیا یچگاهیه ان،یو ب دهیعق

 یكی گشته است. دیابد ناپد یبرا رآنیمد فیبلكه درآرش ،افتهیامكانات نشرن هرگز ور،مذك ۀدیجر ۀطرف عالق نیبر مضام

 از «یهللا معروف لیخل انجنیر»گرا، محترم  یدانشمند مل یمضمون پر محتوا لیجواب و تحل نه،یاز صد ها مثال در زم

فرستاده  ،نامدیم «ینستانافغا»را  تنشیپدرام كه خو فیفضل از گروپ تفرقه خواهان لط هیخانم ناد كه به جواب است نیبرل

بعد  نمود،یم یندگینما یمل تیاز استدالل بر مسائل مربوط به وحدت و هو طرفانهیمضمون مذكور كه بصورت ب  .شده بود

و در صفحۀ انترنتی سایت  «درد دل افغان» نیوز ۀجلو م «مردم افغانستان»یمل ۀدیاز دو سال انتظار، باالخره در جر

 د.یبه نشر رسافغان جرمن آنالین 

كه  یدر مورد خطرات یونیتلوز ۀبنده را بخاطر مصاحب دیام ۀدیجر ۶۷۰ ۀكوشان كه در شمار یهم به جواب شاغل نجانبیا

 یعدفا ۀیقرار داده بود، جواب شدیدمورد اهانت و پرخاش  نمود،یم دیرا تهد یمل تیكموحا تیهو ا  جتیونت یاصالت لسان در

شر آن را منت «مردم افغانستان»معتبر   ۀیودرعوض نشر افتیننشر كه هرگز امكان  مفرستاد «دیام ۀدیجر»را به  شیخو
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 3از ۲

  )یدر لسان در موردیورود لغات ب(تحت عنوان  «یهللا معروف لیخل» ریگرا، انجن یدانشمند مل ۀیمورد جواب نینمود. درهم

  ا  بعد و ازماندهب دیهمچنان از چاپ در ام ران،یا یافغانستان و فارس اصیل و زیبای یاو در مورد در ۀعالمان لیبا تحل

 .دفعات آنرا انتشار دادنده ب سایت های معتبر انترنتی، یمل دینشرات و جرا

 یو امحا یقوم ضاتیتبع ،یلسان در یمیدا بیتخردر مورد  یآشكار قیشما كه از حقا یمضمون پرمحتو ۀاز مطالع بعد

 ایكه آ دمیپرس ده،یجر یسیبعد از سوال در مورد پال ،تلفون نموده د،یام ریمد یبرا ا  اجبار دارد،یپرده بر م یوحدت مل

عه مطال هینشر كیدو را در  تا خوانندگان هر د،یدهیامكانات چاپ م رد،یگیشما ربط م ۀرا كه به نوشت نجانبیمضمون ا

هللا  لیخل» ریمحترم انجن نیبلكه مضام د،ینما یكه نه تنها مضمون بنده را نشر نم ابراز نمودبه صراحت  ویكرده باشند؟ 

ا ه یبعض" :د كهاضافه نمو نامبرده. ندینما یراسالهاست كه چاپ نم مامثالهو  «كاظمعبدهللا  دیس»محترم داكتر  ،«یمعروف

و  دهنویسن به شخص دیام ۀدیدر جر نیبنابران، چاپ مضام كنند،ینم نیچن گرید یها یو بعض خورندینان م شیاز قلم خو

 ."یخاص مطبوعات یسیتعلق دارد نه به كدام پال وی مضمون

گان مملكت ما توسط گماشت یمل ۀكلتور والسن بیهم تجاوز و تخر یكی ،یافغان ۀجامع شماریمصائب بۀ مبرهن است كه به سلسل

 راستا نیصدمه را در  نیشتریب كه شد آور ادی دیبا تاسف با نهیزم نی. درباشدیم یرانیا یآخوند ها یعقب گرا مینفع رژذی

خارج مملكت و  در داخل رانیا یفارس یضرور رینوس وغأافغانستان به كلمات نام یدر لیصاصطالحات ا لغات و رشكلییدرتغ

 .میینما یمشاهده م

ه ب یقرار دارد، با ناكامبوحانه ذتالش میک  در ،یاز كلمات عرب یلسان فارس یپاك ساز یبرا ایكه گو رانیا فرهنگستان

 ضینق وبوده مغلق و نامانوس  رانیا ۀآن نه تنها در خود جامع دست زده كه فهم و استعمال اكثر یفارس دیاختراعات كلمات جد

 یلنع تجاوز ،یافغان یفرهنگۀ به جامع رانیا یاسین با دسائس سبلكه صدور آ ،ردیگیجامعه قرار م یاصطالحات معمول لغات و

 .گرددیما سبب م یدرۀ سچو مقبول  اصیل، را بر لسان

كار زبان ب كیالرغم لغات عام كه در تمام قلمرو  یواضح و مبرهن هستند كه عل قتیحق نیساخته منكر ا جنبش خود نیفعاالن ا 

 طیهمان مح ندگانیلغات خاص هر منطقه كه مخصوص گو از جه ها و تلفظات متفاوت هم باشند،با له یحت تواندیم و درویم

 نهای. اباشدیقاعده در تمام السنه معمول و مروج م نی. اگرددیم ادیلسان  همان مروجۀ و بنام اصطالحات فرق دارد یبكل ،باشدیم

 یتفاوت چیه انگلستان یسیو انگل ییكایامر یسیانگل نیمانطور كه بكه ه ندیگویمثال م شناسد،یدارند كه لسان حدود و ثغور نم ادعا

هم  كامال مشابه را سبب نگشته و میو تفه ممشكل افها نیافغانستان كوچكتر یدر با رانیا یهمانطورهم فارس) ؟(باشدیموجود نم

  .باشندیم )؟(

و منطقه  اریهمان د برایساده و عام فهم آن را  و دهدیراشكل م یكلتور ممالك است كه اصطالحات لسان نیبرعكس ا كهیحال در

  .دینمایلسان است آسان م كی لیرا كه عنصر تشك میافهام و تفه ا  جتینت و سازدیم

 بودن ورود یضرور ریغ ۀنیدر زم یادیز یافغان فراوان نوشته اند و مثال ها یگرا ینابجا، خبرگان مل ۀاستحال نیمورد ا در

ه لمقابل، گروبا ندارد. یافغانستان ارائه نموده اند كه تكرارآنها مورد یدر لیاصدرلسان  یرانیا یدایپنو ایو  مورد یلغات ب

تفرقه انداز  ۀو هفته نام «نیمخدوم ره دیس» مخلوع اطالعات و كلتور ریبه شمول وز یدر نساختن لسا یوابسته به فارس

لغات نامطلوب و  یآلودگ بتیرا به مصا و عام فهم مردم م حیفص یهمچنان در تالش اند تا در ا،یورجن التیچاپ ا «دیام»

 .ندیسردچار نما ،گانگانیب یضرور ریوغ شهیر یب ا  اكثر - نوسأنام

 یضاتملت را بخود معطوف داشته و اعترا ندگانیتوجه نما رایافغانستان اخ یلسان مل ۀنیبر گنج یساز سهیدس نیا خوشبختانه

اطالعات  یشنهادیپ ریوز «نیمخدوم ره دیس» یجار سال لیاپر 1۹ خیبتار .است دهیافغانستان سبب گرد ۀجرگ یرا در ولس

در مورد اتهام او  بازخواست قرار گرفت و جرگه، مورد مواخذه و یدر ولس تانمردم افغانس ندگانیاز جانب نما ،و كلتور

 .پرسش بعمل آمده و انگشت انتقاد گذاشته شد (یتهاجم خزنده بر اصطالحات و كلمات لسان در بر)



  

 

 

 3از 3

. دییفرمایرا مطالعه م «دیام ۀدیجر»جناب شما  ان،یگرا یاز مل یادیزۀ است كه برعكس عد یخوش یبس یجا ،یگرام استاد

روش  كه دییمشاهده نما توجه نموده مذكور ۀدیجر نیمضام تیبه عمق اكثر د،یكه دار یسته خواهد بود كه با فهم و دانشیشا

 لیاص یدر لسان در رانیا یفارس موردیلغات ب جیتروانكشاف و   ،یزیالخصوص پشتون ست یاقوام عل نیب یتفرقه انداز

 .جا دارد هینشراین تا چه حد در تار و پود  یوحدت مل یامحاۀ افغانستان و طرق مختلف

 ، "یشهردار" ، "دانشگاه" ، "دانشكده" " ،یدیسال خورش" رمعمولیكلمات غ دنیو شن ازخواندن مردم ما كامال   یبل 

فرهنگستان ناكام  یاختراع نوس و بعضا  أصدها لغت نامارتش" و "دادستان کل" و "و  "چالش" و "خوانش" ، "واكنش"

 .باشندیو متاثر م یشاك اند و دهیبه داد رس ،رانیا

پامال  ،یافغان محتاج هستند، روش تفرقه انداز فیو اتحاد همه اقوام شر یبه همكار رانیمقطع حساس كه مملكت و نیدر

 راز كا یو اغماض و چشم پوش دهیترام به استقالل فكر و عقاح و یطرفیمنجمله روش ب یموكراسید ۀزاد یها یآزادکردن 

 یروش مطبوعات است كه خط مش و یبردارند، موضوعات دررا تا هنوز  تیو جنا انتیخ ۀكه جام یآنان یها ییروا

 .دهدیم لیرا تشك «دیماۀ دیجر»

 یخیو افتخارات تار یمل تیوحدت و هو از یملت مظلوم افغانستان با درنظرداشت طرفدار یمنفعت واال یبرا دییایب

 .ندینما ینم غینوع تالش در چیراه از ه نیكه در دیبده یافغانستان دست اتحاد به آنان

ومظلوم مملكت  فیاز تمام اقوام و اقشار ملت شر "افغانستان" و "افغان" دوستدار یمل یگروپ ها ۀبر حق و سازند ۀمبارز 

آورد،  به موازات  یمارا بوجود م رانیو ۀجنگ زد ۀجامع یاصل یبنا زیركه  یوحدت مل میو تحك ایاح یدفاع نموده و درراستا

 .باشندیحقوق بشر،  متحد و كوشا م یها بیاز پرنس هیوحما یتفرقه انداز یامحا رفع و

 پایان

 

 


