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  11/20/0212                            خلیل هللا هاشمیان سید داکتر

 

 کابل لغت سازی لندن و ه های فابریک
 

 کنم و خوانم، حتی کاپی می موسی را همیشه می دؤه بوده است، مقاالت آقای محمد دامقتضای مسلکم که تدریس السن به
های فارسی/  مقاالت شانرا دارم که پیرامون )فونالوژی(، )مارفالوژی(، )نحو( و )معانی( زبان ازخوشبختانه دوسیۀ قطوری 

 انگلیسی وقتآ فوقتآ نوشته اند.  دری، پشتو و
از ده سال نقاهت خواندم و خود را مالمت خواندم که  مسیر را درمقالۀ اخیر شان تحت عنوان " فریاد از دست بی. بی. سی." 

دست حقیری مثل  خاطری بود که ازه دادنم نه ب نشنیده ام. مالمت قرار سی.( را بی. هم برنامۀ  )بی. طرف حتی یکبار اینه ب
 موسیداؤد آقای مطالعۀ مقالۀ  بعد از که بود به خاطریبلکه شد،  کاری ساخته می سی.( بی. های )بی.اژد کشتاربرای من 

 )سخت افزار( را به )نرم کالی( اصطالحات ایرانی )نرم افزار( و ه تنهاش پشتوی بی. بی. سی. نهای بخ چپراسی ملتفت شدم 
ی(،" )انسان دوست شیگنه" خواکی") سوء تغذی(، "خیر قبیل  "خوار ترجمه کرده اند، بلکه ترکیبات جدیدی از)سخت کالی(  و

ن " خود برولغت سازی ماشین " نیز از را )پنجشنبه(نخکی" پ )ترجمه(، " ه"ړ)فهرست(، "ژب ا ه"ړ)لوله خط(، "نوم ل نل لیک"
 مقالۀ خود تشریح کرده است.   ترکیبات فوق را در یک از هرشرح معانی  وموسی معایب دستوری داؤد دانشمند  د وریخته ان

 

 یم ما ن کلتورهم ترین رکم دین ما بعد از "زبان ما امال موافقم که مدعی است:موسی ک آقای داودآخرین پاراگراف مقالۀ  با من
ت پران گردد..."  من غل لغت ساز و این سادگی فدای هوی وهوس تنی چنده گذاریم که این رکن ارزشمند بب نباید ما و باشد،

یدن د یک گوشۀ امریکا افتاده ام که نه فرصت درشناسی  مسایل زبانه بعالقمند  وادبیات  و بحیث یک طالب العلم رشتۀ زبان
ای نقدهای عالمانۀ آق تبصره ها و که اگر ،های فرستندۀ کابل را دستگاه تلویزیون ونه ده ها  دارم و سی.( را بی. بی.شنیدن ) و

 یداؤد موس محمد دانشمندخوشبختی است که  جای بسیار –ماندم  می همۀ این تحوالت بکلی بی خبر از شد نمی نشر داؤد موسی
نان همچ دری و های ملی پشتو و معانی زبان جنبه های نحو و بر تشریف دارند وکابل  یک سنگر وزین فرهنگی در به مثابۀ

نمی   .روشنی می اندازند ا  فوقت ا  قتوبوده اند،  گذار های ملی ما اثر زبان انگلیسی که بر های عربی و ی زبانمسایل دستور در
 بلند مسایل مسلکی خود صدا در  چرا د وشدن ادبیات چههنځی پودری  های پشتو و دپارتمنتدر افغان  زبان شناس های دانم

ه ب ( را بسته و.سی .بی .، تلویزیون طلوع کمر )بیجهان پت شود از داؤد موسیناخواسته چشم آقای  خدا اگر ، کهنمی کنند
 !؟کرد لوطی میدان" پایکوبی خواهد حیث "

 

 امعۀج – Language  Society)  حی بنامشناسی اجتماعی( اصطال شعبۀ )زباندر برسانم که  به عرضخواهم  اجازه می
آن  هدف آسترالیا رایج ساختند و تاسیس کولونی های کانادا، امریکا و بعد ازها  انگلیس این اصطالح را –دارد  وجودلسانی( 

ات تعمرمس ا دره ترکیبات جدید استعماری بود. بعدها فرانسوی کلمات بومی و جلوگیری از سچه نگه داشتن زبان انگلیسی و
 می های شان کار سچه نگهداشتن زبان منظوره اروپا ازین اصطالح بدر کتلۀ جرمن زبان  بین چنددر ها  جرمن نیز شان و
 دقابل تطبیق نگردی به خاطریمقتضیات این اصطالح باالی لهجه های )دری، فارسی، تاجکی(  منطقۀ ما مفهوم ودر گرفتند. 

 م بنام ایران مسمی گردید1392سنه  فارس که در کشور – لقوم شوروی بلعیده شدحدر یک قرن  از که تاجکستان برای بیشتر
م تازه 1313در افغانستان که  –نام ایران باقی ماند ه گرو یکه تازی، تفوق طلبی و تصاحب همه افتخارات فرهنگی منطقه بدر 

خان(  هاشم خان و انگلیس )بچه سقو، نادر مارقید و دام بالیای استعدر یک دهه  بعد ازکسب کرده بود  را استقالل سیاسی خود
ه مشکالت داخلی خود مواجه ب که افغانستان مدتیدر  –گرفت  امریکا( قرار جدید استعمار ها، طالبان و )کمونیزم، تنظمی ا  بعد

ورید و ت از پهلوی ساسانیاقتباس کلمات  زبان فارسی و جانبه مصروف زایل ساختن کلمات عربی از یک طوره بود، ایران ب
رهنگی ف تاجکستان دارای استقالل سیاسی و های ایران، افغانستان و اکنون که کشورمنطقه گردید. در بیگانه های  زبان کلمات از

ت امتیازا سه کشور دارای حقوق و که هر نحویه گردد، بتأسیس لسانی(  امعۀوقت آن رسیده که موسسه ای بنام )ج ،باشند می
هوم ترکیبات بیگانه، نامف کلمات و آلودگی و ازفارسی، دری، تاجکی( را ) سعی کنند زبانامعه ان این جدانشمند مساوی باشند و

گردد،  تأسیسلسانی( بین )پشتو تولنه( و )پوهنتون پشاور( امعۀ همین مقصد باید یک )جه ب طور و نجات دهند. همیننامطلوب  و
 روی – شامل شده اند و زبان پشتوی افغانستان وارددر وافر  ( بطورفرهنگ پشتوی )یوسفزی ترکیبات جدید از کلمات و زیرا

 و)تکرار( ات عربی کلم شده، مثال   جانب افغانستان سرازیره جانب پشاور ب همرفته درین اواخر تمایالت عرب ستیزی از
شننی( ) لی( وڅ)بیا به ن طلوعتلویزیولغت سازی ماشین در  اخیرا  های افغانستان اصالت یافته،  زباندر سال  1422)تحلیل( که 

 نه مترجم خوب دارد. شود طلوع نه معنی ترجمه را فهمیده و که معلوم می ترجمه شده اند
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 سه حالت آنرا توضیح نموده، مهمترین آن همانا داؤد موسیکه آقای دیگر  کشوره ب یک کشور ازترکیبات جدید  کلمات و تورید
الیسی داشتن یک پ باشد تا با میافغانستان در  زبان شناسان افغان دانشمندان و ل برمسئول مشتم سسۀ رسمی وؤعدم وجود یک م

 وزارت اطالعات وه از زاویۀ تقسیم وظایف بمؤسسه طور یک  من این نظره ب شود.  جدی و روشن در میدان عمل داخل کار
 می رس این وزارت قراأر کابینۀ جدید در کشید تا معلوم شود چه شخصی در باید بنابرین انتظار –گرفت  فرهنگ تعلق خواهد

ا م "مهمترین رکن کلتور داؤد موسیعقیدۀ آقای ه بمهم فرهنگی را که  گیرد، آنگاه وظیفۀ اهل خبره است تا این نقیصۀ بسیار
 نندمکاری کصمیمانه ه ن طریق با اودست بهم داده دریاستادان پوهنتون  دانشمندان وتوجۀ او  برسانند، بلکه همه ه باشد" ب می
ری تقلید کلمات بیگانه جلوگی شاید ازع  و آریانای بیات طلو و تهران و سی.( بی. )بی. ،ایمؤسسه آمدن چنین  رویکار بعد از –

  کنند.
 

ه ب سفارش معلم گوش داده و فرق بین "هست" و "است" را  هنوزه دورۀ لیسه بدر درس گرامر خاطرات  از موسی دؤآقای دا
در خصوصا  همه مضامین ودر سال قبل  02-02کنیم که تولید بکلوریا در درک می نکته مطلب مهمی ران آ. دارد خاطر
مضمون مطرح  در چند زادبیات نی پوهنځیدر "است"  تفاوت معنی بین "هست" و برازندگی داشت. های زبانی بسیار مهارت

 : گفت می ال می آورد ومث عبدالحی حبیبی مقولۀ فیلسوف فرانسوی را گردید: مرحوم پوهاند می
 مرحوم پوهاند  کرده است". هست ی را خداوندهست"عالم  "،فرمود که "خدا هست و اضافه میکنم، پس من هستم"  می "من فکر

 انزب که فعل )زیستن( ریشۀ آریایی دارد زیرا این کلمه در کرد اضافه می و خواند )زیستن( می معادل الهام فعل )هستن( را

استادان ملتفت  شده است.( Existentialism) مکتب فلسفیتأسیس ه ب منجر اروپادر  حفظ شده و( exist) شکل ههای التین ب

 از فعل )بودن( هرگاه با صفاتیگفتند  می توانند و نگارش فرق بین "هست" و"است" را رعایت نمیدر ها  افغان بودند که اکثر
نزد کم سوادان مشکل معانی در حیث فعل معاون استعمال شود، ه ( بمثالهما ، خاین وجاهل، غافل، کر، کور، الیق، صادققبیل )
 (نبرداشته باشد باید با )هستدر را  داشتن(  یا )وجود که مفهوم )زیستن( مطلبی جمله و علم معانی هر نظر زا –کند  خلق می را

  :افاده شود
 

 بودن                          هستن = زیستن                                                
 باشد می اواست = –باشی  تو استی = می – باشم = می  من استم              او هست  -تو هستی   -من هستم     
 

  ارد.د دوام آن به اهل خبره تعلق قسم فی المجلس مطرح شده، تعقیب وه ب داؤد موسیاساس یاددهانی آقای ه جا ب ینا این بحث در
 

اصالح(، ) قبیل )استقالل(، )امکان(، گیرد، کلمات عربی از البته به معانی نیز تعلق می و موضوع دیگری که جنبۀ امالیی دارد
 انشمنددکنند.  اضافه می ترکیب )یت( را این کلمات اخیردر باشد که بعضی نویسندگان  میامثالهم  و)مطلق(  )واحد(، )واجب(،

اضافه شدن ترکیب )یت(، یعنی )استقاللیت، امکانیت، واجبیت، واحدیت، زبان عربی  که دستور کند سفارش می داؤد موسی
 گیرد. است این سفارش مورد توجه قلم بدستان افغان قرار امید مجاز نمی شمارد. مطلقیت( را

 

تعداد  یک دارد بدست آمده، جا داؤد موسیطریق تتبع آقای  ( از.سی .بی .ترکیبات زبان پشتو ساخت )بی تعداد اکنون که یک
طلوع و آریانای بیات، توسط ایرانی مشربان خصوصا  افغانستان، های  تلویزیون رادیوها ودر ترکیبات ایرانی را که  کلمات و

یبسایت ودر یکی دوبار  این ترکیبات ایرانی قبال نیز جا درج نمائیم . ینا شوند، در کثرت استعمال میه ب و "فارسی خواهان"
 اصطالحات ایرانی را وکلمات و   9222ز قاموس مشتمل بر نوری خودش نیاحمد ولی آقای  شده و جرمن آنالین نشر فغانا

 کنم: قسم مکملۀ این بحث اضافه میه ب را  "طارطق"، معهذا این طبع کرده
 

 گاه(شکار)نخجیرگاه  –ار( )شک نخجیر –)راه حل(  راهبرد – )میدان هوایی( فرودگاه – وپتر(کچرخ بال )هلی - بازرگان )تاجر(
 -)کلمه  واژه – پزشک )داکتر( –اردو( ) ارتش –پیغاره )طعنه(  –)ترس(  تشویر – گندآور)دانشمند( –)دهقان(  کدبور –

بهداشت )صحت(  - کشاورزی )زراعت( –)سرحد(  مرز –بیمارستان )شفاخانه(  - )محکمه( دادگاه – )طیاره( هواپیما – لغت(
ماق( چق) آتش رنه –مردنگ )فانوس(  - (پوهنځیدانشکده ) -دانشگاه )پوهنتون( - نه تمثیل()صح هنرکده -زمین لرزه )زلزله( –
)سرگین  تواره –پل کش )ماله(  - )اختالف( تنش – اشکوب )سقف( - ها( جوالها، عنکبوت) تنندوها –خار(  خسک )خس و –

خبازی  –ور )خان یا بزرگ قریه( کزب –زینه به زینه )درجه بدرجه(  - اندرونه )معده و روده( –هباک )فرق سر(  –خانه( 
 - کوتوله )بلستی( – دوغلو )دوگانگی( - کالن( بزرگ )پدر پدر –)سرطانی(  چنگاری نما -)سرکان( چنگار –)نانوایی( 

 دیگر.... هزاران  و )پله( چس فیل –سبیل )بروت(  - الستیک )رابر(
ه وش باین ر –کلمات عربی  یا ضدیت باعرب ستیزی  یکی :سیاق قابل تشخیص است دوایرانی  ترکیبات جدید کلمات ودر 

 اصطالحات جدید از و انتخاب کلمات؛ دیگری تا امروز ادامه دارد شاه آغاز یافت و ادورۀ رضدر حیث سیاست فرهنگی ایران 
   .زبان پهلوی ساسانی توسط فرهنگستان ایران
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ای ه دوگانگی زبان فارسی" که از "بحث روی یگانگی و جنجال دری و دیگری بر عنوان "نظره ب داؤد موسیآقای  مقالۀ دیگر
  :گوید میصراحت ه ب دمقالۀ خو آغازدر  شده و متاثر" فارسی دری و
 ،  "مزبان معتقد نیست باشم که به دوگانگی این دو اشخاص محدودی می از اصلدر "خودم 

ر دبردارد که در افغانستان  کنار گوشه ودر پشتو  های دری و زبان مفید از لهجه های فرعی خام بسیار جالب و مواد او ۀمقال
    تواند. خام را جمع آوری نمی شخص دیگری این مواد داؤد موسیآقای  از غیرحال رکود پوهنتون کابل 

ه ب نکنو دری را تا فارسی و تشناس دیگری ادعای دوگانگ ننه زبا که نه این طالب العلم و نشان شود خاطر دیهمه با از اولتر
 یک زبان مستقل ودارای ریشۀ مشترک  نوشته ام که لهجه های )فارسی، دری، تاجکی( ! من همیشه گفته ونشانده استکرسی 

وئیم سه گ وقتی میشناسی پذیرفته است.  ست که آنرا علم زبانا این تعریفی –باشند  مستقل می و زبان واحد و دارای دستور
ی موس داؤدجناب  دانشمند – شود انگت و سه گانگت زایل میگ تلقی دو باشد، مستقل می و واحد لهجۀ یک زبان دارای دستور

هجه این سه ل وجوه مشترک فرهنگی سایر ان وجوه مشترک  فونتکس، فاللوجی، مورفولوجی وشصفحۀ اول مقالۀ در ان ش خود
ی( ریخأ)زبانشناسی ت این سه لهجه که از نظر وجه مشترک دیگر –د نفنون ادبی آن تشریح نموده ا شمول رسم الخط وه را ب
یک منطقۀ  در سال رهزا نجپزاید از  مسیر را در باشد، همانا منطقۀ مشترک زیست آنهاست که تحول خود اهمیت می واجد

ها  حالیکه ایرانیدر ، را از طریق )اوستا( بمادرجدۀ آریایی سهل گردانیده است شناخت ریشۀ آنها و مشترک جغرافیایی پیموده
دانم آن لهجه  )تاجکی( ذکری نرفته اما می سوم لهجۀ ازای موسی آقمقالۀ در  خوانند. پهلوی می مولود از هم فارسی را هنوز
 د.نشناس جزء سوم این مثلث می نیز را
 

ها  نوشته ام که همه قاموس تکراره د، اما من بنران زبان" بحث می هزینه لغات این دودر "تفاوت هایی  از  داؤد موسیجناب 
تاریخچۀ فرهنگ  می پندارم، زیرا از شترک ماسه لهجه( فرهنگ م برای هر) غنمیت مشترک فرهنگ های ساخت ایران را و

خود  های جدید فرهنگ  شامل های قدیمی زبان دری طبع هندوستان، ترکیه وعراق را یم که قاموسدار ایران خبردر نویسی 
کتب مذهبی طبع ایران  ن ها وآقردر یا  های خود، و قاموسدر  مسایل را ها چه کلمات، ترکیبات و اینکه ایرانی -ساخته اند
های ایرانی اقتباس  قاموس مطالبی را از باید آن نوع لغات و ها من افغان نظره ، اما بشان است خود، مربوط به ه اندگنجانید

لهجه های فرعی در های لهجه ای  از تفاوت داؤد موسیجائیکه آقای در باشد.  فرهنگ لهجه دری افغانستان سازگار کنند که با
ه تدری یکسان پنداش را با تفاوت های تلفظی بین فارسی و نهاآ ده وش گی، لوگری، سرخرودی وغیره( یادآوره قبیل )هزار از

یل قب لهجه های فرعی )ازمعروف به لهجۀ کابلی،  دانم. درست است که لهجه دری افغانستان موضوع را قابل بحث می اند، این
فارسی ایران ده  ۀجله طور همین –، بدخشی  و...( دارد ، غزنیچی، پنجشیریزاره گی، لوگری، لغمانی، سرخرودیهراتی، ه

 های عربی لهجۀ بخصوصی دارد، بلکه لهجۀ هر کشور یک از هر طور زبان عربی نه تنها در همین – ها لهجۀ فرعی دارد
 دارد. کشورعربی لهجه های فرعی نیز

 زبان معطوف ساخته، زیرا انتزوپولوجی و شناسی را بخود چند شعبۀ علم زبان م22دهۀ در ( Dialecticsلهجه شناسی )

حیط چگونگی مدر جوامع فرعی در معنی کلمات را  تلفظ و توانند علت تغییر طریق می ینا و ملتفت شدند که ازد شناسی هر
 لهجۀ فرعی هزاره گی  "سه حرف پشتودر که  داؤد موسیمثال کشف آقای  طوره ب های فرعی مطالعه کنند.  کلچر زیست و

تحقیق شود که این سه صوت جزء ساختمان  باید باشد، زیرا مید مکارآ جالب و اریبس ها شناس برای زبان"، نیز شامل است
ر دها موسم تابستان را  های فرهنگی تقلید شده است، چونکه کوچی تماس اثردر اینکه  باشد، یا صوتی لهجۀ هزاره گی می

نی معه ب دو ن(، هرد)هلی و )هشتن(در "مصاکه  داؤد موسی کنند. مشاهدۀ دیگر دانشمند ارتفاعات افغانستان مرکزی سپری می
 شوند، در لهجه شنیده نمی محاورۀ امروزی این دو رایج بوده، اما در فارسی درج و متون قدیم دری ودر تن" گذاش ماندن و

"منصب در تو نه  : ارائه کرده اند رامثال  دواین  ند، ورایج مانده ا محفوظ و محاوره در لهجۀ فرعی هزاره گی حالیکه در
که مشتقات  شود عرض می دهد(. اجازه نمی –نمی مانه  ا"اتی مه مره نمی ایله" )پدرم مر –ایشت" )منصب برایت نمانه( 

منظوم شاعرانی از قبیل پژواک، صدقی وغیره استعمال  و منثور آثاردر نگارش زبان دری در شکل )بهل( ه )هلیدن( بدر مص
 شده است.

 

و "شغاالن اصطالحات "رفته این"  سرخرود الل آباد وجلهجه های فرعی لغمان، در  -اصطالح "مش گفتم"  لهجۀ فرعی لوگردر 
"تی  –)داده( )امک(  کلمات اصیل آریایی )مومه( ، لهجه فرعی پنجشیردر  -استین قوله میکشین" ، "کدستین" و"کدستکین" 

در  –،"پغنه دادن")روی گردان کردن( دامنی" )فحش زیردامنی(، "دلم تا" )مایوس(، "بی ؟" )چرا؟(، "قچل")چتل یا بدرنگ(
، "لولوک" )چپراست(، "ته" )زیر(، "لش" )نعش( ریشۀ اصیل آریایی )ماما( از در(، "خالو"لهجۀ فرعی هراتی کلمات "پیار")پ

 همه مثال) – لهجۀ فرعی کوهستان "چمچق" )گنجشک(در  و -)نالی یا نعلین( )بوت(، "کیرو" کافی"لهجۀ فرعی غزنی "در  –
علمی لهجه  تحقیق مطالعه ومن  نظره ب، کرجملۀ لهجه های فرعی فوق الذ از  .(اقتباس شده اند داؤد موسیمقالۀ آقای  ها از

ودمند س کلچر افغانستان بسیار جالب و ریخ وأارتباط ته شناسی ب زبان شناسی و بادی برای علوم بشرآهای هزاره گی وجال ل 
  خواهد بود.
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : یادونه

 

ین ا خواهم بگویم دیگر اینکه می - خورد بدرد متتبعین میاحسن،  فحوای تکراره آوردم، ب های فوق را تکرار علت اینکه مثال
 زبان اساس معیارهای لهجه شناسی وه گردیده، باید ب های فرعی رونما کلچردر نتیجۀ شرایط محیط زیست در تحوالت که 

اجکی( ت سه لهجۀ )فارسی، دری و ترکیبات اند تفاوت ها بین کلمات و طور همین –گیرند  تحقیق قرار شناسی تحت مطالعه و
وی های لهج باشد، تفاوت که فاصله بین موقعیت لهجه ها کوتاه تردر ق ، هرنتیجۀ شرایط مختلف محیط زیست رخ دادهدر که 
       توانند. ترعام فهم شده می زود

 

ها پول وافر برای اعمال  کابل صحبت شود. ایرانیدر مختصری هم پیرامون مساعی لغت سازی  خاطرعنوان این مقاله بایده ب
در سال اشخاص فروخته شده  19که مدت  کشوریدر  و کنند افغانستان مصرف میدر های مذهبی و فرهنگی  بخشدر نفوذ 

کرده است.  ذووسیع اعمال نف طوره درون آن به سهولت گذشته و به آن ب دروازه های باز داشتند، ایران از مقام زعامت قرار
قدیم ت ن را ذیال  آقردر تصرف شان  منطقه. مثالی از مشترک سه کشور فرهنگه نه ب م والها نه بخدا صادق اند، نه به اس ایرانی
 : مکن می

ان چاپخانه سپهر، تهرفقید مهدی آلهی فمشه ای"، چاپ  قلم "دانشمنده طبع ایران با ترجمه فارسی ب ن مجیدآجلد قر دوستی یک
یافته ام،  مطلق کفر ترجمۀ فارسی آن تصرف ودر جا  دودر کنون نیم آنرا خوانده ام و  من تا –کرده بود ء را بمن اهدا 1910
 : 11، آیت ، سورۀ )هود(100صفحه در یکی 

 اولئک یومنون به ومن یکفر به من - رحمه و من قبلۀ کتاب موسی امامآ "" انمن کان علی بینته من ربۀ ویتلوه شاهد منۀ و
گواهی صادق )مانند  ن( دارد باآ)مانند قر دلیلی روشن جانب خدا که از پیغمبریترجمه کرده )) طور این را ""اخر تا االحزاب...

 رحمت پیشوا و کتاب تورات موسی هم که پیش از او و عالوه بر درعدالتست( دقاتمام شئون وجودی گواه صه علی "ع" که ب
  ...((وردآبه آن ایمان  حق بود و

: "" والذین ینقضون عهدهللا من بعد میثاقۀ یقطعون ما امرهللا به ان یوصل  14، سورۀ )رعد( آیت 132دیگری در صفحۀ 
کستند ش خدا آنانکه پس از پیمان بستن، عهد )): طور ترجمه کرده این راویفسدون فی االرض اولئک لهم العنه ولهم سوء الدار"" 

روی زمین در  مومنان و اولیاء خدا( پاک بگسستند و دوستی علی "ع" و آن کرده )مانند صلۀ رحم و وهم آنچه خدا امر به پیوند
 منزلگاه عذاب دوزخ نصیب است.(( لعن خدا و فتنه برانگیختند، اینان را فساد و

 

ایران  من )طلوع( را سردستۀ شکار است و بسیار ی افغالنستانها تلویزیون و ها یودرادر نفوذ ایران  له وهای مداخ مثال
 کنم:  قدیم میت را دتشخیص داده، مشاهدات خو

کنند، اما هرگز  لهجۀ خوب کابلی قرائت می با دری را حالیکه اخباردر ملک،  دری طلوع، آقایان فواد و نطاقان اخبار نفر دو
 ، اما آقایان فواد واوس دری خبرونه واوری"" گویند می پشتو نطاقانوقتی  - یا اخبار دری شنیده نشدهزبان آنها کلمۀ دری  از

زبان نمی رانند، ر ب کلمۀ )دری( را ا  ابد کنند و "سرخط اخبار" یا "مشروح اخبار" شروع می دری را با ملک قرائت اخبار
شگاه( )دان نفر ده ها بار این دوکنند.  ی استعمال میدر اخباردر وفرت ه اصطالحات فارسی ایران را ب لغات و نفر این دو ا  عالوت

ه نباید آغشته ب نطاقان اخبار - ( شنیده نشده استپوهنځیزبان شان )پوهنتون( و ) از بار و )دانشکده( گفتند، اما حتی یک
 هرگزینها ا -شود خانم قرائت می باشد که توسط دو زبان دری میه های افغانستان ب معرفی ولسوالی مثال دیگر! باشند"تعصب" 

قبیل )تولیدات  زبان دری، ازدر امثالهم را بزبان نمی آورند، بلکه عوض کلمات مروج  )زراعت( و کلمات )تولید(،)سرحد(،
کنند،  استعمال می را قبیل "فرآورده های کشاورزی"، )هم مرز( وغیره غیره، کلمات فارسی ایران از زراعتی(، )هم سرحد( و

ده، النۀ طلوع رخنه کردر قسم یک تعصب ه عرب ستیزی ب - ری سچۀ کابلی استها د این خانم تلفظ گفتار حالیکه لهجه ودر 
پخش" "باز ایرانی آنراترجمۀ است که طلوع  (تکرار)روند که یکی آن  زبان دری را ایرانی ساخته میدر کلمات عربی قبول شده 

 اخیشه تلویزیون طلوع ب مثالهم ازا )موشک( و )واژه(، )چالش(، ایرانی )ویزه(، کلمات -" ساخته است لیح بیا"و پشتوی آنرا 
   شوند.  می باد
  

 کنند، از میدر افغانستان صاه چه مقدار آنرا ب ترکیبات را درج و های خود چه نوع کلمات، لغات و قاموس ها در اینکه ایرانی
دولت  حاال وظیفۀ مردم و –تسلط فرهنگی خود را دوام بدهند  خواهند برتری و می گیرند و می کار نفوذ خود قدرت و پول و

ه د بمورین دولت خوأحبیب هللا خان شهید برای م . امیرجدی اتخاذ نمایند فرهنگ خود تدابیر حفظ زبان ودر  غانستان است تااف
در صاهجری قمری  1900شهر ربیع االول سنه  09ریخ أته ب مجهول( فرمانی -)ی معروف( و –تشخیص بین )ی  منظور

 و تندمقابل کلمات ایرانی حساسیت داشتدر  نیزن خا داؤد محمد و سردارشاه  ظاهر حضرت مرحوم محمدیاعل - کرده بود
برای حفاظت است، دیده شود چه تدابیری  ایرانی مشرب زیاد دولت )وحدت ملی( عناصردر اکنون که  - ندکرد جلوگیری می

 تواند.      اتخاذ شده میها و فرهنگ افغانستان  زبان
    سیدخلیل هللا هاشمیان   –و من هللا التوفیق 

 
 
  

mailto:maqalat@afghan-german.de

