
ماللى موسى نظام
ل�سانسه� پوهنح�ى حقوق و علوم س�اسى پوهنتون كابل

روشنى اى بر اصالت لسان درى
 در سراش�بى سقوط

در همه� جوامع بشرى, لسان كه وسـ�له� افهام و تفه�م شمرده م�شود, احـت�اج( مادر ا-جاد) آن بوده است. لسان ها
در طى قرون و اعصار تار-خى تكامل -افته , به شكل السنه�  مروجه� امروزى كشور هاى جهان درآمده است.

با در نظر داشـت ا-نكه لســان از مـاوراى ســرحــدات مـمــالك , تجــاوز نمــوده , چند مـمـلكت (اشـتــراك لســانى)
مـ�داشـته باشند. مـثـال هاى هم هست كه چنـد-ن لسان در -ك كـشور واحـد مـوجود مـ�بـاشد, مـثـالً : افغـانستـان ,
هند , سـو-س و غـ�ـره .. از آن هم كـه پ�ـشـتـر برو-م , لسـان از چوكـات سـاده� افهـام و تفـهـ�م ب�ـرون گـشـتـه , هنر و
ادب�ـات را احتـوا مى نمـا-د , بنابر آن در ع�ن حـالى كـه ممـالك همـزبان از اشعـار و پارچه هاى دلكش نظم و نثـر
ادبى همـد-گر لذت م�ـبرند , تفـاوت در نحوه� اسـتعـمال كلمـات و اصطالحات از -ك طرف و مـتغـ�ر بودن لـغات
از جانب د-گر , همـ�شه مـوجود م�ـباشد كـه مناطق و جوامع به ظاهر همـزبان را از همد-گر جـدا مى سازد. بنا بر

 كه لسان حدود و ثغورى نمى شناسد !نبا-د گفتآن , 
 , همــان طـور-كه عنعـنات و رســوم -ك مــمـلكت -ا -ـك منطقــه را بـه وجــود مى آورد ,خــواص مــحــ�ـط ز-ست 

اصطالحـات لغــات و نحـوه� اسـتـعـمـال آنهــا  مـ�ـتـواند خـاص همـان اجـتــمـاع و همـان كـشـور باشـد , ورنـه پوهنتـون
) و تاجــ�كى را از همفـارسى ناب !كــولمــبــ�ـاى ن�ــو-ارك , اســتــادان لســان درى (افــغــانى) , فـارسـى ا-رانى (

 مـ�ـبـاشند ,  واقعمـتفـاوت و در اصل از بسـ�ـارى جهـات ظاهر -كىتفك�ك نمى نـمود و چون ا-ن سـه لسـان به  
دا-ى وشده كه -ك لغت براى -ك مملكـت , مفهوم كامالً  بر عكس را براى كشـور د-گر ارئه كند. مثالً لغات 

و لسـان فارسى ا-رانى , مـعـانى كامـالً بر عكس را دارند. چنانكه از ا-رانـ�ان بار بار شن�ـدهدرى    در زبان ماما
)?(ماما) م�گو-ند دا-ى) و به (دا-ى) مى گو-ند (ماماشده : افغانى ها(!) به (

ا-نجانب ب�شـتر از دوسال , با عده -ى از ا-ران�ان در -ك دفتـر كار م�كردم. مشكالت افهام و تفهـ�م آنقدر وس�ع
بود كه -كروز بخاطر سـهولت كار و ختم مباحـثه و اختالف نظر , تصم�م گـرفته شد كه منبعـد به انگل�سى حرف

بزن�م كه سوء تفاهمات , د-گر به وجود ن�ا-د.
د-ده مى شود كه بعضى از نشرات ب�رون  سرحدات مملكـت , حتى به اصل افهام و تفه�م كه خاص�ت اولى -ك
لســان مـحــســوب مـ�ــشــود , ن�ـز ارزشـى قـا-ل نبــوده , زبان درى را چنـان با رنگ و روى لغــات فـارسـى ا-رانى مى
آرا-ند كه فـهم و درك لغات براى خـواننده  ا-كه جزء كتلـه� مهاجـر-ن افغان باشـد, ناممكن مـ�گردد. اگر در ا-ن
موقع حساس و سرنوشت ساز كشور ما كـه همه تشنه� خواندن و شن�دن  اخبار و گزارش هاى مملكت  مى باشند

) و بجـاى (وزارت داخله� آبا-ى و اجـدادىوزارت  برنامه ر-زىدر جـرا-د افـغـانى به عـوض (وزارت پالن) , (
)وزارت دارا-ى) و بعوض (وزارت مال�ه) كه ملت افغان قرن ها به او خو گرفته است, (وزارت كشورما), (
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) تبد-ل گردد, به صراحتارد-بهشت و خردار و دى و آذر و غ�ره و غ�رهتغ��ر -ابد و مـاه هاى معمول ما به (
با-د گـفت كــه : با ا-ن شـ�ـوه , به فكر و احـسـاس مـلت مـا , به خـواص جـامـعـه� مـا , به ارزشــهـاى كـه از مـحـ�ط و

پدران و ن�اكان خود براى همبستگى و افغان�ت داشته ا-م , علناً تجاوز صورت مى گ�رد !
) متـأسفـانه , -كى از جرا-ـد (ب�رون كشـور ما) در ا-ن سـت�ـزه , پ�ش قراول بوده , در تـغ��ـر شكلجر-ده� امـ�د(

درى اصـ�ل كه زاده� فـرهنگ اصـ�ل مـا و مـاحصل تمـا-الت ذهنى و برخـاسـتـه از عُمق عـادات , طرز تلقى و رسـوم
افـغــانى مـا اسـت, به فـارسى مــروج ا-ران .. , از ه�چ تالش مــذبوحـانـه در-غ نمى كند. به حــد-كه در حلقــه هاى
افغـانان مهاجر , مـوضوع ا-ن تغ��ـر شكل ب�هوده , جزء صـحبت همگانى گرد-ده, در هر گـردهمآ-ى , اجتمـاعات
افغـانى  و حتى مجالس ترحـ�م, همه از -گد-گر مى پرسند كه ا-ـن استحاله� نا مـقدس چه مفادى را بر مـقدرات و

بهبودى اوضاع ملت محنت د-ده� افغانستان بار مى آورد ??
ه�چ احـتـ�اجى ن�ـست كـه مـردم افغـانسـتـان چه در داخل مملـكت و چه  آنانى كـه در هر گوشـه� كـره� ارض پراگنده
شـده اند به نحـوى مجـبـور سـاختـه شـوند تا لغـات ز-با-ـى را كه از خـود مـ�داننـد (جزء فـرهنگ و دارا-ى خـود مى
شناسند), از طفـول�ت به آن خـو گـرفتـه اند و با اسـتـعمـال آن احـساس آرامش مـ�كنند و بـا هم�ن كلـمات ز-بـاى
موروثى مى توانند به راحتى حـرف دل خود را بزنند و احساس خود را به گونه -ى كـه هست به دوستان و اقارب
و همـوطنان خود شـرح و انتقـال دهند. . ترك داده , لغات و اصطالحـات نا آشنا-ى را تمـر-ن كنند كه نسـبت بر
زبان عام فـهم خود شان كوچكتـر-ن مز-ت و برترى ندارند?  ا-ن تالش كنندگان فـقط ا-ن سوال را پاسخ بدهند

) , بجـاى مـركـز قـواىكارشناس) و به عـوض مـتــخـصص (شناسنامهكـه : چرا با-د مـردم ما به عـوض تذكـره (
) ..پا-گاه ن�ــروى نظامى مل�ــون نفــوس افـغــانســتـان مــعنى آنرا به ســهــولت درك مـ�ـكنند, (۲۵عـسكـرى  كـه 

بگو-ند و بنو-سند ? چرا ? چه مشكلى پ�ش آمده ?
افــغـــانان�كـه زبان خــود را (به گـــونه ا-كه هـست) دوست دارند , تـوجــه فــرمــا-ـند كــه ا-ـن تالش كنندگـــان , با
اسـتـفاده از كلمـات  همـسـا-ه� غـربى افـغانسـتـان , نه تنهـا به هدف سـاده� (افـهام و تـفهـ�م افـغـانى)صـدمه مـ�ـزنند ,
بلكه مضمون و گزارش منتـشره را ن�ز براى اكثر-ت مطلق افغانان , غ�ر قـابل درك مى سازند. شما اگر به -ك
همــوطن , بجــاى (تشكـر) بگو-�ــد (مِــرسى) و -ا به عــوض (تكت پـوسـتى) بـگو-�ــد (تمــبــر), -ا بجــاى (تكت
س�نما) , (تكت سرو-س) , -ا (تكت ادخال جشن) بگو-�د ((بل�ت) , چه عكس العمل نشان خواهد داد ? ..
به -قـ�ـن فكر مـ�كند كـه خــ�ـال آزار اورا دار-دو -ا ر-شـخنـد مـ�كن�ـد (اگـر هم كـلمـات خـاص افـغـانى در جــامـعـه�

ا-رانى استعمال شود , عكس العمل ا-ران�ان ن�ز چن�ن خواهد بود) كه حق هم با آنها خواهد بود.
به ارتبـاط همـ�ن مـوضـوع , چشـم د-د جـالبى دارم ا-نكه : (چند تن از افـغـانان) در -ـك موتـر تكسى نشـسـتـ�م كـه

) مـوتر وان گــفت :آغـا صـحـت تان خـوب است?راننده� آن ا-رانـى بود. -كى از افـغــانان از راننده پرســ�ـد : (
جــان تان انشــاءالـله جــور است , تكـل�ــفى]. افــغــان ا-ـن بار شــمــرده شــمـــرده گــفت :(چه چه خُب است ?[

-عنى ما با شما جور از آب در نم�آ-�م كـه شما تكل�y ما را مع�ن كن�د ?) ا-رانى در-ور گفت : [ندار-د?
].. آخه ا-ن ماش�ن با م�تر كار سازى شده است !..

خالصه هر دو جانب , حرف -كد-گر را نفهم�دند كه نفهم�دند !!
-ك مـثـال د-گر : همـسا-ـه -ى داشتـ�م كـه در اثر -ك تصـادم ترافـ�كى كـار شـان به مـحكمه كـشـ�ـد. چون در -ك
طرف قض�ـه , افغان خود مـا قرار داشت , به موضوع عـالقه مند شد-م تا آنكه معـلوم شد :  افغان ب�ـچاره در ح�ن

) ذكر هم�ن -ك كلمه كار را به دعوا و محكمهشما غلط كرد-د...تصادم , به راننده� ا-رانى گفته بود كه (
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) در ذهن ا-رانى هـا , مـعنى -ك دشنام شــد-د و غل�ظ را دارد ! قــضـاوت را مىغلطكـشــان�ـده بود. ز-را كـلمـه� (
گـذار-م براى خـواننـدگـان بى طرف و عـالقـه مند به وحـدت مـلى و -كپـارچگى افـغـانسـتــان (با حـفظ همـه� ارزش

هاى ملى آن)
 و -ا آژانس ا-رانىBBCه�ج دل�لى مـوجود نمى باشـد كه تقل�د و انـتقال مـضامـ�ن و اخبار از بخـش فارسى راد-و 

(ا-رنـا) كــه ســـ�ل كلمـــات نامـــانوس و غــ�ـــر قــابـل فــهم  و درك را بـه چشم و گـــوش مــردمـــان مــهـــاجــر ســـراز-ر
] داشـتـه باشـد, آقـاى عـبـدالله رها اگـر شـخـصـ�ت حكمىبه قـالب بهـتـرمـ�نمـا-ندربطى به تغـ�ـر شكل كلمـات [

نبـاشـد; چون اسمـش دفعـه اى در برخى از نشـر-ه ها ظاهر شـده , ه�چ عكسـى هم از وى منتـشر نشـده است, ادعـا
) به [واژه هاى نو !]۱دارد كـه ا-ن نقل و انتقـاالت لسـانى و لغوى بخـاطر جـانش�نى كلمـات مـهجـور و متـروك(

 ص نهم).۶۳۲ضرورى مى باشد(ام�د شماره 
]شن و به عـوض كلمـاتِ طـوفـان  ر-گ [ طوفـان ]شـهـر-ور مـاهفـهـمـ�ــده نشـد كـه اگـر به عـوض مــاه سنبله , [ 

بنو-سـ�م,  با چه نوع امـتـ�ازى سـو-ه� لغـوى مـضمـون -ا خـبر بـاال خواهد رفت?... و -ا چـه مصـ�ـبتى پـ�ش آمده كـه
اسم كـشور مـا كـه در طول ب�ش از دو قرن , در جـهـان مطرح است و جـوامع ب�ن المللى آنرا به رسـمـ�ت شناختـه ,

 تبد-ل شـود  و مردمش را كه از آغـاز ا-جاد ا-ن كشـور مستقـل ( به هر قوم و قب�ـله ا-كه منسوب بودهخراسانبه 
) مـبـدل ساز-م ?  و بـاز ا-ن اِبـدال چه چ�ـزى  را مى تواندافـغان سـتـانى] نامـ�ده شـده اند , به ( ا فغـاناند)[

تغ�ر دهد ?
به نظر هر انسـان واقع ب�ن , شـا-سـته ن�ـست در آوانى كـه مـملكت ازهم پاشـ�ده� مـا به سـختى از مـصـائب جنگ و
خ�انت ب�رون آمده , به سوى آ-نده� پر از ام�د مى نگرد, ب�ن مردم شر-y افغانستان كه با اكثر-ت مطلق معتقد

 هسـتند (اتحـادى كـه ضـامن -كپـارچگى و صلح دوامـدار در مـملكت خـواهد بود) , اتحاد ملىبه اصل مفكوره� 
تفـرقـه اندازى كن�ـمـو -ك عده مـردم (ولو مـعـدود) را به شـ�ـوه� بد و ناجـوان مردانـه -ى , تحر-ـك كرده , فـضـاى

زهر آلودى ا-جاد نما-�م!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهـجور و : چه كـسى (-ا گـروپ -ا موسـسـه -ى)  داراى چنان صـالحـ�ت قانونى اسـت كه نخـست[كلمـات تا-پست) ۱(
]  را در -ك زبان زنده تـشـخـ�ـص كند و بعـد بـدون مـراجـعــه به آراى ملت , آن لغــات و اصطالحــات را كـه (درمـتـروك

سراسر كشور) با آن صحبت و افهام و تفه�م م�شـود و مل�ون ها انسانِ آن مح�ط با استعمال همان لغات و اصطالحاتِ(به
قلمداد كند و به شوقمهجور و متروك زعم آقا-ان :كـهنه), احساس و مـافى الضم�ر خـود را همه روزه , ب�ان مـ�دارند, 

خـود و چند تن از رفـقـا, به جـاى چنـ�ن مـروار-د هاى ارزشـمند (در گنجـ�نه� لـسـان) , كلمـات و اصطالحـات خـود سـاخـتـه�
] انتـقـالواژه هاى نو-ك كــشـور د-گـر را كـه شــا-د مـوافق بـه خـواص مــردم همـان كــشـور بـاشـد (-ا نبــاشــد) به عنوان [

دهد?.. در كدام كشـور جهان (به جز ا-ران و كسانى كـه از آن كشور تقل�د م�كنند)ا-ن ناروا معـمول است ? ..آقا-ان ,
زبان ( لباس خواب -ا ز-ر پ�راهنى ن�ست كه وقتى ز-اد استعمال شد, تبد-لش كن�د!

 ا-ران در ا-ن مورد , تقل�ـد كنند , ز-را عده اى از روشنفكران ا-ران نظر نوسازىمردم افـغانستـان نمى خواهند از س�ـستم
به نقـاضـتى كـه  در آن كـشور بـا عرب ها مـوجـود است  , در صـدد افـتـاده اند آهسـتـه آهسـته تمـام لغـاتى را كـه ر-شـه� عـربى

 ادعا م�كنند , هدف شانظاهراًداشته , جزء زبان شده اند, از فارسى ا-رانى ب�رون بكشند. اگر چن�ن ن�ست و طور-كه 
bi], [بل�ت merciسچـه سازى زبان فـارسى است, چرا كلمات فـرانسوى در جمـله [مرسى  l le t تمبر] , [t imbreو [
غ�ره را كه با افتخار , وارد زبان شان شده است , تعو-ض نمى كنند?
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ما تأثـ�ر برخى كلمـات و اصطالحات خارجى را در لـسان هر كشـورى مى ب�ن�م, كلمـات و اصطالحاتى كـه زمانى
بخـاطر نزد-كى جغـراف�ـا-ى و -ا در اثر ورود تكنالوژى كـشور هاى مـترقـى(بالخاصـه از شروع قـرن ب�ست) شـامل
زبان كشور هاى مـستهلك شده, براى درك مـعنى و مفهوم اشـ�اء و لوازم نو وارد, سهولت فـراهم كرده و به مرور
زمـان هم جزء هـمان لسـان گـرد-ده است.مثـالً در كـشـور ما مـحـصوالت صنعـتى و تكنالوژى غـرب , مـانند راد-و ,
تلو-ز-ون , انتـرنت , تلفون و ده ها كلمـه� د-گر, در پهلوى (پروگرام) هاى امـدادى و اخالقى شـان , (با نام شان

)۲-كجا) وارد شده و حاال آن نامها جزء زبان ما شده اند.(
) -كى بر د-گر اثر انداختهپشتو و درىهمه م�دانند و مسلم هم است كـه زبان هاى پر افتخار رسمى و ملى ما (

 شده .. , بعضى از ترك�بات و اصطالحات پشتواست; چنانكه برخى از كلمات و اصطالحات درى, وارد زبان
پشـتــو هم (مـاننـد پوهنتـون و پـوهنح�ى و ده هاى د-گر در تعــر-y مـراكــز علمى كـشــور ) پس از تحـقــ�ق و فـ�ــصله�

 ما گرد-ده اند.درىعلماى افغانستان جهت استفاده� عمومى (در ب�ش از ن�م قرن پ�ش) شامل زبان 
در ا-ن نقل و انتقـال اصطالحات  دو زبان ملى و رسمى كـه همه� ملت به عمق مـعانى آن پى م�ـبرندو از آن راضى
هستـند, اصوالً ه�چ تقـص�ر و ناروا-ى وجـود ندارد. اما مـعانى دانشگاه و دانشكـده , و نظا-ر آن را كه  جـمعى از
برادران و خــواهران مـــا از كــشــور همــســا-ه تقـل�ــد كــرده , از طر-ق راد-و و تـلو-ز-ون و جــرا-ـد پخش و تبلـ�غ مى

نما-ند, براى هشتاد و پنج در صد نفوس افغانستان قابل درك نمى باشد.
در حقـ�قت, السنه� مخـتلy در كشورى مـانند افغانسـتان , امتـ�از بزرگى است كه سـبب اتحاد و همبـستگى ب�شـتر
مـ�گردد. ا-ن روابط را مـ�ـتــوان در بطن اجـتـمـاعـات , به سـادگى تشـخـ�ص نمـود ; مـثـالً ازدواج هـا, نقل مكان از
-ك منطقه� مـملكت به  -ك منطقه� د-گر , اجـراى مامور-ت حكومـتى  و معامـالت تجارتى و غ�ـره همه همبـستگى
و روابط  نزد-ك را بوجود مى آورند. پس چه بهتر كه ا-ن فعالـ�ت ها در -ك اجتماع چند لسانى , سبب آگاهى

و آموختن  هر دو لسان و -ا ب�شتر از آن گردد.
نگارنده در ع�ن داشتن افتخار افغان بودن , به دو خانواده� پشتون و تاجك متعلق بوده , در شهر كابل و قندهار
ب�ن مـردمى كــه به دو لسـان ملى كـشـور تـكلم مى نمـا-ند , زندگـى كـرده ام  با خـانواده� مـتـفــاوت افـغـان د-گر (از
اهالى مـزار شـر-y) ازدواج نمـوده ام . ا-ن خـانواده ها ه�چ برترى بر -كـد-گر نداشـتـه اند.  معـاشـرت فـامـ�ل ها
هم�ـشه با همبـستگى و تفـاهم بوده است, در لسان پشتـو ضرب المثـل هاى ش�ر-ن درى همـ�شه مـورد استفـاده قرار

مى گ�رد , چنانكه در لسان درى  لغات پشتو حد اكثر مفاه�م وس�ع را براى درك -ك مطلب آسان مى سازد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  -عنـى دست غـرض و چـشم تجــاوز اجنبى(و پاى فــرزندان مــغـبــون شــده� خـود مــا) در انتــقــال آن نام هاىتا-پـست) ۲(
تصــافى  به افـغــانسـتــان دخـ�ـل نبـوده است : دست و چـشم و پا-ى كــه فـعـالً در صــدد افـتــاده اند , نفــوذ و تسلط فــرهنگى

ب�گانگان را قهراً در كشور ما مسجل سازند!...
 بادامى) ا-ـران را, با همــان اسم ا-رانى اش حــفظ كــرده ا-م , ولـى پوهنتــون وگـزتوجــه كن�ــد كــه مــا ورود مـعــصــومــانه� (

) شـان , -كجـا وارد افـغـانسـتـاندانشگاه و دانشكده�پوهنح�ى مـا جـزء تول�ـدات و ابتـكارات ا-ران نبـوده است كـه با نام (
شده باشد!.. راستى , ا-ن (دانشكده)  عج�ب نام كچه -ى است ! شا-د از زبان اطفال اقتباس شده باشد !

در افغـانستـان فامـ�ل هاى بى شمـارى با هم معـاشرت  داشـته اند و لسـان و نژاد , به مقـابل مفـهوم ارزشـمند ( هم
وطنى) مــانعى در راه همــز-سـتى مــسـالـمت آمـ�ــز , ا-جـاد نكـرده است, ا-ن همـز-ـسـتى و اتحــاد را تار-خ مــملكت

هم�شه در دفاع بمقابل تعرض اجنبى , بخاطر دارد.
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حـال بـا در نظرداشت ا-نكه مــتـصــد-ان مطبــوعـات , اعم از مــسـئــول�ن جــرا-د, مـجــالت , راد-و  و تلو-ز-ون حــتى
سـازندگـان صـفـحـات انتـرنت و كـمـپـ�وتـر, هر كـدام مسـئـول�ـت وجدانـى و وظ�ـفوى مـلى را در ارائه �  بى طرفى ,

مراعات قانون و آزادى مطبوعات و حفظ ارزش ها و عنعنات ملى , دارند, چه چ�ز باعث ا-ن استحاله� منفى كه
اصالت زبان درى را مـتضـرر و مفهـوم آنرا براى مردم ما كـامالً پ�ـچ�ده و مـغلق مى سازد, مـ�گردد ? ..در-ن مورد

به سه گروپ ذ-ل بر م�خور-م :
 ا-ن عــمل كـه در اثر ســهل انگارى -ا ســهـولت برداشت , بصــورت خطر ناكى اســتـعــمـال ر عـدم تـوجـه : -اول 

[رشـد لسـان] شناخـتـه شـده را از مـجـراى اصلى آن منحـرف مى سـازد  و فـهم آنـرا براى شنونده و خـوانده دشـوار
مـ�گردانـد, در اثر بى توجـهى آنانى صــورت مـ�گ�ـرد كـه شـا-ـد خـود از عـواقب وخـ�م آن و مــشكالت ناشى از آن

) ق�چى و سرش از منابـع مربوط برداشتهCut + Pastآكاه نمى باشند, ا-نان اخبـار را مانند س�ستم كمـپ�وترى (
و امــانت و ســالمت به نـشـر آن مـى پردازند. اگــر چه عــمل ا-نـان عـمــدى نـمى باشــد, و نبــا-د گناهـى را به آنان

نسبت داد, ولى نت�جه همان تغ�ر شكل لسان  بصورت غ�ر قابل فهم  بوده , و اصالت آن از ب�ن م�رود.
)BBC : ا-ن گروه , همچنان مضام�ن را از منابعى چون (عدم ل�اقت  در معاوضه� لغات و اصطالحات -  دوم

براى ا-ران و -ا آژانس ا-رانـى (ا-رنا) و غـ�ـره بدست آورده و از طر-ق جـرا-د , مـجـالت و -ا تلـو-ز-ون , به نشـر
آن مى پردازند. عـلى الرغم انتـقــادات�كه از ا-نهــا مـ�ـشــود , مـتـأســفـانه كم رسى و عــدم ل�ـاقت , مـانـع تغـ�ـر خــبـر و
مضمون از فـارسى ا-ران به لسان درى م�گردد. بار ها د-ده شده  كه ا-ران�ـان حتى  اگر در استعمـال بعضى لغات
اشتباهاتى هم نموده باشند, همان اشتباه را متـصد-ان نشراتى افغان تكرار مى نما-ند, ا-ن گروپ چه بهتر كه -ا
از كمك اشخاص خبره برخـوردار گردند و -ا شرافتمندانه از خبر سازى و نشراتى كه ضـرر معنوى اش ب�شتر از

مفاد مادى است , دست برداشته كار را به اهل آن بسپارند.
 :ا-نان به منظوركسان�كـه [وظ�فتاً] متـوسل به [فارسى سازى] لغات و اصطالحـات درى م�گردند - سوم

سـ�ـاسى و هدفى كـه د-گـران براى شـان تعـ�ـ�ن كـرده اند, در پى� نو سـازى  و اسـتـحـاله�  زبـان ملى افـغـانسـتـان مى
باشنـد. ا-نان حــدى جـرى هـسـتـند كــه از ناكــامى مـجــادالت گــذشــتــه� خـود پـند نمى گــ�ــرند. اگــر از تالش هاى
مـذبوحـانـه� ا-نان مـثـالى ب�ــاور-م , [افـسـانه� سـرمگـسك] خـواهد شـد. ا-نان مى دانـند كـه مـؤفـقـ�ــتى در كـار شـان

ن�ست , ولى با راه اندازى [جنگ اعصاب] , فقط خود  و چند خواننده� ماجراجوى خود را مشغول مى سازند.

به ام�د -ك افغانستان آزاد, عارى از تبع�ض با تمام�ت ارضى, حاكم�ت و وحدت ملى.    ماللى موسى نظام
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