
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

  

 

 50/50/2510          عارف عباسی

 
 !قابل ستايش استهم گرچه دير شده باز

 
و پرداخته شدۀ مؤسسات  ساخته « کلمات و اصطالحات  »متوجه خطر بزرگ تهاجم سیل آسای آلخره حکومت با

و غش سبب محو  متدرجًااين نفوذ روز افزون و سريع صنعت نو آفرينی اصطالحات مملکت همسايۀ ما گرديد که 
و اين زبان  روزی خواهد رسید که اثری از زبان دری باقی نمانده  گردد و و اصیل دری ما می سازی زبان سچه 

شکل و شمائل نوی در ه ب یری وبیگانه با لباس متغزيبا آراسته و پیراسته به اين اصطالحات گرديده چون عروس 
 . جامعه تزويج نمايد

ت و ابه سويۀ معمول و مروج گرديده که حتی وزير اطالع« ويژه»های « اژهو»متأسفانه امروز استفاده از اين 
نش گرديده دولتمردان بشمول اين ممثل فضل و داآهسته  آهسته فرهنگ ما از استعمال آن خوداری نمی تواند و

رد زبان را و ها« واژه»اين و منصبداران اردو و امنیت با کمال مباهات  ،استادان پوهنتون، وکالی شوری وزراء
 .خود گردانیده اند

، دارد صرف و نحو می گويد که هر کلمۀ را چه اسم باشد چه فعل يا صفت ريشه و قاعده ای است مبدأ و مؤخذی
همه گفته می شود که  اسم  اگر برای پیدا نمودن معنی لغت انگلیسی به غیاث الغات مکمل مراجعه فرمايید، اولتر از

التین  اءگردد که منش بعد از توضیح معانی ريشه، مبدأ و مؤخذ کلمه بیان می است فعل است يا صفت و يا ضمیر
، تالش بیهوده خواهد ، جرمن، فرانسوی يا عربیيونانی خارجی مثاًل اءا ادبیات کالسیک انگلستان يا منشدارد و ي

ت معمول بین صورت گیرد و يا برای کلمابود که برای تعويض کلمات عربی که زينت زبان دری است نوتراشی 
و  مراتب ساده تره آفريد که استعمال نام اصلی التین آن ب يیها« واژه » المللی تکنولوجی که پديدۀ جوامع ما نیست 

سازی های ايران و ضديت و  کلمهوب ما به ابتکارات، تشبثات و خ . سهلتر از اصطالح خود ساختۀ نامأنوس است
و منکر فیض بردن از کتب، مجالت، رساالت و تراجیم منابع ايرانی  ،دی شان با زبان عربی کاری نداريمعقده من

ممالک ، زيرا هم ثروتمند بودند و هم روابط تنگاتنگ با بوده نمی توانیمبر پیش قدم بودن شان در امور فرهنگی  بنا
 .ده بودمانی قرار داو رقابت ها در تنگنای انزوا و پسبختانه ما را استعمار پیشرفتۀ دنیا داشتند که بد

 

با  دارسی را دارد و آرزوی بیرون نمودن کلمات عربی را از زبان خود دارد بايپاگر ايران عزم سچه سازی زبان 
، در فرينندابجای اين که خود بی دت اصیل قبل از نفوذ عربی را بپالد و معمول گردانتحقیقات و مطالعات عمیق کلما

شان شمرده می غات عربی بوده و اين خود بیانگر دانش عالی دينی استعمال لحالی که بخش زياد بیانات واليت فقیه 
 .شود

متأسفانه استعمال اصطالحات وارداتی، بی بنیاد و نا مأنوس ايرانی در مطبوعات ما چه چاپی، چه صوتی و جه 
ايران ات خاص مؤسس در ده سال آينده ما بکلی با زبان نوی که آفريدۀ حدی کثرت و وفرت دارد که ه تصويری ب

 .است مواجه خواهیم شد
 

ادبیات تحقیقاتی را شروع کرده  ځیپوهنبه همکاری افغانستان وزارت اطالعات و کلتور زمان  قبل یدر زمان ها
اصیل دری را بپالند و ثبت زبان رفته اصطالحات سچه و  یبود که محققین در دره های دور دست و منزوی در

، می شد ولی ريشۀ صحیح لسانی داشت زياد لهجه های محلی را دريافتند که غلط تلفظ، هیأت تحقیقات تعداد نمايند
يادم مانده که در مجلۀ کابل آن ه چند اصطالع معدود به همه در حافظه ام نیست ولی فقط لست درازی ساختند ک

. وزی اينجا پايیدر، چند یشب بپا« پايیدن» ً مثال .شده بود تهشون شاکرخدا بیامرز غالم عمر توسط زمان 
بیگاهی به « بیگاه» .از خانه فرآمد، از ديوار فرآمد «آمد فر»آمد،  آمد، سر بام بر باالی کوه بر« برآمدن»

، پیراهن« کرته»،  «، پريشبپريروز» ، يعنی ديروز«  دينه» ، پگاه به صحرا رفت« پگاه »ی آمد، خطايوار
» ی و ساختمان تحتانی خانه، يعنی زير زمین« ته کاوی»  وتدهلیز يا جای کشیدن ب« کفش کن» تنبان « ايزار»

تلفظ که « پیتو» تب لرزه « ُمجُمجه» سرفه ، «  ُتخ ُتخ »نامزد، «  قنغال » ،کاکا و کاکا زاده« اودر، اودر زاده
، که همه اصطالحات سچه و اصیل و زيبای زبان دری است و امثالهم يعنی آفتاب زمستانی«  پیتاب»  درست آن
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و علمی صورت گرفته مروج گردد به لطافت و زيبايی زبان می افزايد های  اگر چنین سچه پالی و اصالت جويی
 .ت اصیل را از فناه رهايی می بخشدکلما

 

بهر حال اگر فرمان مقام رياست جمهوری در رديف فرامین در يخ نوشتن و در آفتاب ماندن نباشد و راستی عملی 
امیدوارم . گردد اقدام بس ملی و برازنده بوده زبان اصیل دری زيبای ما از گزند اين تهاجمات در امان خواهد ماند

خود ساخته و ی پاک کاری زبان دری از اصطالحات غربی نبوده هدف اصلاين دستور تنها شامل استعمال کلمات 
 .نشرات دولتی مورد تطبیق قرار گیردوارداتی ايرانی باشد که اولتر از همه در 

در تلويزيون آريانای کابل بعد از پخش اخبار داخلی و خارجی و اخبار اقتصادی اخبار ورزشی را میگويند، بسر 
رود که با وصف آشنايی  رشات را نمی دانم اصطالحاتی بکار میتان قسم که من حتی يک فیصدی کوچک اين گزا

 .با مسابقات سپورتی هیچ کدام برايم قابل فهم نیست و گمان می برم که در برابر تلويزيون ايرانی قرار دارم
 

ا ملی گر ی رياست جمهوری که در آن آرزوی ملیون ها افغانملدانم که از اين توجه معقول، بجا و  وظیفۀ خود می
بطور جدی ، تمجید و تحسین می نمايم و امیدوارم نگی کشور اند  نهفته است قدردانیفره ینگران حفظ ارزش ها و

 .مورد اجرا قرار گیرد مراقبت و
 

 پايان
 


