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 ۰۵/۰۸/۲۰۱۷           م. اسحاق نگارگر

 
وجود  یپردازان احساسات الیخ الیزبان خالص و انسان خالص تنها در خ
 دارد!

 
 در چوکات رانیکشور و نینجات ا یبرا دیروست و مردم با شیپ گریانتخابات د کیکه در افغانستان باز  نروزهایا

 
و  ،یزبان پرست ت،یجانکاه قوم یکه گرفتار مرض ها ارندیرا به وجود ب یشان فراهم است دولت یکه برا یامکانات

 ،یرفع صد ها مرض جسم و یمردم که کار، اقتصاد، آبادان یاساس یازهاینباشد و بتواند به ن یمذهب ۀانشقاق و تفرق
 یجهان ۀمردم و جامع یرا که تقاضا یعدالت اجتماع یۀمردم است بپردازد و از همه مهمترعمل یو اجتماع یروح

که با  یزورگو، رشوت خوار و فاسد رها سازد و از کسان یجامعه را از چنگ مشت بانیاست برآورده سازد و گر
به هم زده اند  گریو صدها مدرک نا مشروع د یخارج یکه از قاچاق، غصب کمک ها یقارون یاستفاده از ثروتها
که در  یمردم به مفاخر ییکه تا امروز از نفاق و دلخوش یفروشند حساب بخواهد. بدبختانه آنان یو بدان تفاُخر م

خواهند بازهم استفاده  یرفته است استفاده کرده اند م انیقابل ترحم کشورعمال از م یفقر کشنده و دست نگر ۀجینت
 .ندازندیب تیو قوم بانز ریپردازند تا انتخابات را بازهم در مس یم یبه موضوعات فرع ندینما
 
 یسرتکان« پاچا خان»به نام  یرا خواندم که از کس« روزبه نایل»خانم  ۀنوشت یآزمون مل ت  یامروز در سا نیهم من

 ینداشته ام ول شانیرا با ا یحضور ییصحبت کرده ام افتخار  آشنا یلفونیدوبار با خانم روزبه ت یکیداشت. هرچند 
کنم  یلهجه شان مورد  پسند  من بوده است. فکر نم احت  از شعر و نثرش هردو لذت برده ام، صداقت  احساس و صر

باشد  بیلهجه اش آنهم اگر ع یعنیکوچک  بیع کیو به  میریبگ دهیخانم را ناد نیسرشار ا ۀحیکه ما استعداد و قر
به  دهیفا یب گرهرچندیبار  د کیزد که  بی. به هر صورت نگارش خانم روزبه برمن نهمیبچسپ ستیکه از نظر  من ن

 بپردازم. انزب
 

 دیتعلق داشت یبه کشور یفرض  ُمحال شما روزگار کی دیتان بگذارم: فرض کن یرو شیرا پ یبگذار مثال نخست
گنجشک مورد   لی  خ کی نکهیُدرست مانند  ا ُدیهسپار کار و بار  خود بودکه همه ر کروزیکه نامش افغانستان بود. 

و پاشان کرد. در  تیجهان ت ۀمتجاوز برشما هجوم آورد و شمارا در چهارگوش یدشمن ُرد،یقرار بگ نیشاه ۀحمل
آ  یو تجربه نمودند و زبان  ها میفرزندان  شما در آنجا ها کسب تعل د،ینمود یگوناگون کسب  پناهندگ یکشور ها

شان  تالش  مادر (من  ۀجیدر نت ایفراموش  شان شد و  یکلب ایکشور ها را به عنوان  زبان اول فرا گرفتند و زبان  خود 
!) و پدر زبان  یگفته اند و نگفته اند زبان  پدر یان مادرکنم که زب یاول ذکر م لیدل نیمادر را بد ۀجا کلم نیدر ا
 دیدیو د دیآمد رونیصبح از خانه ب کیکه شما  دیگرفتند. حاال فرض کن ادی ییخود را در حد  مکالمات  ابتدا یاصل

 هیمال د،یشان کارکرده ا یسال ها برا نکهیرغم ا یخود دستور داده اند که شمارا عل س  یبه پول زبانیم یکه دولت ها
از کشور  دیندار یُجرم و گناه چیه گریکشور  د کیو ُجز تعلق داشتن به  دیکرده ا یرویشان پ ن  یو از قوان دیداده ا

 اخراج کنند.
 

 کیزبان و کلمات  زبان هم مانند انسان ها از  د؟ییفرما یم حیاقدام را چه گونه توج نیو ا د؟یکن یچه احساس م شما
خواهد صد ها  یکه م ی. حاال کسرندیپذ یمحل  مهاجرت خود را م نیکنند و قوان یم مهاجرت گرید یجا به جا

 کند. یبا زبان  خود جفا م قتیاندازد، در حق رونیوارد  زبان ش شده اند ب گرید یکلمه را که از زبان ها
 
 :نکهی. و دوم ایکی نیا
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خود را مورد  مطالعه قرار  یفرهنگ  شخص یاگر شما بار د؟یستینو معروض ن یها دهیشما به عنوان انسان با پد ایآ
.شما اعتقاد به دیخوانیکه شما آنرا وطن  خود م ستین ینیآن سرزم ۀشما زاد یمسلمان یول دیشما مسلمان است د،یده
 ۀعمجمو یلیتحل ۀکه در هندس دی. شما باور کرده ادیا گرآوردهید یاز جا زیاعتقاد را ن نیا یول دیدار یموکراسید

که شما نامش را با تلفظ   «تاگوراسیپ» یعنی یونانیدانشمند کیراهم از  نیشود.ا یم مهیمثلث دو قا کی یایزوا
ر فرهنگ  شخص نیاگرشما ا نیبنا برا دیگرفته ا دییگو یم ثاغورثیف یعرب  ِ  ت  یشخص یخود را که اجزا یعناُص

 ماند. ینم یتان باق یبرا یزیچ دیازخـارج آمده است از خود طرد کن نکهیبه نام ا دهدیم لیشما را تشک
 
که  مییبرآ یانسان یمرکب است نه مجرد و اگر در جست و جــــــو یا دهیما پد ت  یانسان میچه نخواه میچه بخواه ما

در  نانیشوند که زبان  خود را خالص بسازند، ا دایپ ییها وانهید ای وانهیرسد. اگر د ینم ییخالص باشد کار  ما به جا
 ینم ادید پرواز را  ربمانیخود اس ۀکه در غوز یکنند. کرم یر میدرغوزه اش اس لهیواقع زبان را همانند کرم پ

لغات  شما  ۀریکه ذخ میگـو یتکرار  حسن باز م کیبعنوان  نکی. من بارها گفته ام و اردیمیخود م ۀو درغوز ردیگ
لرزد. از  یشماست اگر در حساب  تان پول فراوانست هنگام خرچ دست و دل  تان نم یهمانند حساب بانکدر زبان 

تکرار است که مترادف ها در  نیاز هم زیگر یاست وبرا زانیگر ینواخت کیطبع انسان از تکرار و  گرید یسو
 )نُمودن(از تکرار است که فعل  زیگر یبرا یول دیرا در زبان دار )کردن(بطور  مثال شما فعل  دیآ یزبان بوجود م

 .دیده یقرار م )کردن(در اصل نشان دادن است مترادف  شیکه معنا زیرا ن
 
 ست  یاثرات  محل ز نیجهان مهاجر شده اند و بنا بر ا ۀو چند سال فاجعه که افغان ها در چهار گوش یس نیطول ا در

از ارفاق و مدارا کار  شانیبا ا دیبا ریرد ناگز بیخودرا با خود آورده اند و اگر جامعه از استعداد  شان استفاده م
وجود  دیاجتهاد و تقـلـ ۀو مسأل حیفص ر  یوغـ حیفص ۀبلکه کلم ـداردوجود ن یو خارج یداخل ۀکلم ۀمسأل نجای. اردیبگ

 دارد.
 
بهتر  فیباشد. کوتاه است، تلفـظش آسان است، قدرت  تصر یخود م خاص   یها تیخاص یدارا حیفص ۀکلم **

 باالخره خوش آهنگ است.و دارد
 

. ستیمعلوم ن زیآن کم است و باالخره اصل و نسبش ن ف  یساخته شده، قدرت  تصر یذوق یبا ب حیفص ریغ ۀ** کلم
 کورکورانه است. دیپس آنچه بد است تقل

 
. ی. بیب یبخش  فارس ان  یرانیجوانان "تنش" است که بگمان  غالب ا انیمود  روز درم ۀکلم نروزهایبدهم. ا یمثال
آن  ۀمانند  من در بار یکرده اند. حاال اگر فضول دشی. آنرا سکه زده اند و دنباله روان افغان شان چشم بسته تقلیس

آنگاه  د؟یو چه گونه آنرا ساخته ا ستیاصلش چ دیدل باخته ا دانشما ب کهیکلمه ا نیا انیشک بورزد و بپرسد که آقا
"تنش" اگر حاصل مصدر باشد مصدرش  ۀکه کلم رایشود ز یاستدالل شان ناگهان لنگ م یکه سمند باد پا ینیب یم
ندارد و  یسر  سازگار چیخود ه یمصدر یحاصل  مصدر با معنا نیتند و ا ی" است چنانکه عنکبوت تار مدنی"تن

که  گریاشتباه عام د کیرا بدانگونه مسخ کرده است.  ی"تشنج" عرب ۀبد ذوق کلم یشود که آدم یآن وقت معلوم م
 یزیچ یمظاهره است. شما وقت یتظاُهـر به معنا ۀشده و اکنون سخت معمول است کلم دیکور کورانه تقل انیرانیاز ا
 یول دیستین ضیمر د،یکن یم یاهر سازظ یعنی ظاُهـرت قتیدر حق دیکه دار دیده ینشان م یول دیرا ندار یحالت ای

 یمصاد رباب  تفاعــُل ول گریاست تجاهل، تغافُل و د لیقب نیو از هم دیینما یتماُرض م دیزن یم یضیخود را به مر
 یمظاهـره کنندگان تظاُهـر نم یعنیاست  یخواست واقع اینشان دادن احساس  دیآ یباب  مفاعله که مظاهره از آن م

 یها دیکنم که اگر نجات  جوانان از شر  تقل یدهند. من فکر م یخواهند نشان م یبلکه آنچه را واقعا م نندک
 یراه کار نیمقامات در ا گریو د رانیوز یشورا یها صلهیدر نظر باشد، ف گانگانیب ییکورکورانه و هجوم فرهنگ

 کیشان  یبرا دیهفته با کیکنند کم از کم  یم امتخدکه آنان را اس ییها ویها و راد ونیزیتلو یبرند ول ینم شیاز پ
) بدهند و در آن رمیگ یکورس کار م یخارج ۀاز کلمــ رانیوز یشورا ۀصلیخدا من هم که بر خالف ف یکورس (وا

دارند  دنیبارُ فرصت شن کیفقط  ویراد ۀو شنوند ونیزیتلو ۀنندیروشن بفهماننــد که ب اریبس یشان با مثال ها یبرا
ساده و  دیکلمات با ونیزیو تلو ویدر راد نیرود بنا بر ا یکلمه فکرکنند جمله از دست  شان م یمعنا ۀدر بار رو اگ

اگر  انایدارد و اح یکوتاه باشد. آدم در هنگام  خواندن فرصت  فکر کردن  کاف زیو جمالت ن کیبه زبان  گفتار نزد
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امکان وجود ندارد و  نیا دنیاما در هنگام  شن دیاستفاده نما وسمتواند از قا یم دیفهم یجمله نم ۀنیرا از قر یکلمه ا
خوانندگان خود قرار  ایشنوندگان  یابیتوانند خود را در معرض ارز یخود م ینشرات همگان لیوسا گرید یاز سو

 اگربپرسند.  رهینشرات، زبان  نشرات وغ ۀعرض ۀوینشرات، ش یمحتوا ۀبدهند و ماهــانه قضاوت  شان را در بار
ندارد بلکه تفاوت در  یبرتر گریزبان  د چیزبان بره چیه یزبان شناس دگاهیمکالمه و گفتگو باشد از د ۀلیزبان وس

خربوزه در  نیهم یخربوزه همان خربوزه است ول یکابل یاست. چنانکه برا یفرهنگ یها دهیحد فرهنگ و پد
شر  زین یکلس یگرگک و بور ُ،یاسقالن ،یگک، ارکان هال ،یتوغناق"، برگ  ن شانی"ا یو قندز به نام ها فیمزار 

در  یمزار زبان  یم یوقت نیشود و بنا برا یموصوف  خود به کار گرفته م یصفت ها به جا نیخوانده و غالبا ا
!" اریتوغــناق ب شانیدو دانه ا تیبرو و بر  کاکا دهیدو ده،یدو میکه "بچ دیبه فرزند  خود بگو یحضور مهمان کابل

که مؤلف  سیمک کرستل زبان شناس معروف انگل دیویآرند. د یم دارشیداند که چه بال را به د ینم یابلمهمان ک
آمده  گرید یاز زبان ها یسیکه هشتاد و هفت در صد کلمات  زبان  انگل دیگو یاست م یالمعارف زبان شناس رةیدا

و  دهیبخش شترهمیب ینکشته است که بدان غنا ار یسیکلمات نه تنها زبان  انگل نیورود ا یول دیآ یاست و هنوز هم م
و شرط در زبان به آن  دیق یو مرده را کنار بگذارند. ورود کلمات  ب یا شهیاست که مردم کلمات کل دهیآن گرد یۀما
بهتـر  صد مرتبه حیفص یزبان. کلمات مهاجر ول ییبوم کلمات   کردن  زبان در قفس ریکه اس ستین انباریز مانهیپ

 شوند. یآورده م رونیکه از قبرستان قاموس ها ب یاست از کلمات  مهجور بوم
 
 یحت(ببرند که  ادیاز  دیکنند، شاعـر و شعر او را نبا یم یزبان پافشار یکه بر سر به اصطالح پالودگ یبافان الیخ

اگر قرار  ردیگ یشد، آنرا م یبود و تلفظش برگوش گران تمام نم حیتابع وزن است و هر کلمه که فص )زیشعرنو ن
شعر،  یکلمه ها دیریرا از زبان  خود بپذ گانهیکلمات ب ن  طرد کرد )گرید یخارج ۀکلم کیباز( پیباشد که شما پرنس

 آن یو بجا ختیر دیخواه رونیرا ب رهیاستعاره وغ ه،یمخمس، مسدس، تشب ،یقطعه، مثنو ،یغزل، رباع ده،یقص
  "من از زبان  " الف" هر قـدر دییمسخ زبان است. اما، اگر بگو نیداد که ا دیخواه یخود ساخته را جا اصطالحات

 یصاف و ساده تعُصب و تنگنظر نی" ارمیپذ یکلمه را هـم نم کیاز زبان "ب"  یول رمیگ یبتوانم کلمه قرض م که
 است.

 
و امروز ُاستادان  ما  مین پشتو گرفته اافغانستان را از زبا یها یورستیونیپوهنتون/ دانشگاه و  ییعلم یرتبه ها ما
 ،یخوب هم ندارند با افتخار خود ها را پوهـاند، پوهنوال، پوهندو ۀانیهمان ها که با زبان  پشتو چندان م یحت

را از دست داده است؟ اگر آدم به  یزیکلمات چه چ نیبا اقتباس ا یخوانند. زبان  در یم یالیو پوه اریپوهنمل، پوهن
و  دهیناقص گرد میتعم یزبان را دوست نداشته باشد اگر چه گرفتار بال کیاهل  یشخص ای یدتیاعقی یاسیس لیدال

ل اهل زبان تعم یبا برخ یدشمن کرد  هیتوج یدآدم را تا ح نیبتوان عمل  ا دیکرده است اما شا میاز اهل زبان را به ُک 
 است. نههایسف یبا نفس  زبان در هر صورت و به هر شکل  کار یدشمن یول
 
ضرورت   اریجا مع نیاست. ا یزبان زمیفاش یشمردن نوع ریرا حق گرانیو زبان  د دنیزبان  خود عشق ورز به
در کشور  خود  نکهیا لیبه دل یرانیام که شاگردان ا دهیدر انگلستان من خود د نجایو فصاحت کلمه است. ا ستیعلم

گوناگون  یفلسفه به خاطر  تعُصب ها یو حت یزبان شناس ،یالوژیب ا،یمیک ک،یدر فز یاصطالحات علم یشان برا
 بوده اند. شتریکرده اند دچار مشکالت ب جادیا یاصطالحات من درآورد

 
که ما در زبان  کندیم جابیمسأله ا نیو اما ا ردیپذ یرا نم یاسیس یها یقبول دارم که زبان به طورعام مرزبند من
را اختراع کنند و ما  یش گرانید نکهینه ا میآن نگاه دار یالملل نیبرا به همان شکل  یخود اصطالحات علم یها
را  تی" و وبساانهیرا "را وتریو به طور  مثال کمپ میازکلمه بس گرانیاختراع د یعالم تکلف برا کیو با  نمیبنش

 .می"تارنما" بخوان
 

 "، "مجاهد"، "طالب"، "اتن"،ی"بازار"، "کاروان"، "چادر یکلمه ها یو برا ندیبنش توانستیزبان هم م یسیانگل
 

 :لیکار را نکرده است به چند دل نیاو ا یکند ول یکلمه ساز رهی" وغی"بُزکش
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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 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

کلمات در زبان  نیا ۀسازد و ترجم یم شتریکلمات قدرت  افاده را در زبانش ب نیدانست که ا ینُخست او م ُ
 اند.اصل  خود را نداشته  ییرسا یسیانگل

 
که خداوند (ج) زبان ما  کردیها مانند ما، در زبان خود گرفتار تعُصب نبود تا مانند ما فکر م سیدوم: انگل 
ما  نی" است و بنا بر ادی"پل گرانید یزبان ها یما داده است ول ینژادان" را با هفت آب رحمت شسته و برا ییای"آر
" ۀزبان "سوچ نیا دیبا میتوانیتا م وارد زبان  گرید یو اگر کلمات زبانها مینگاه دار گرید یزبانها" خود را از "گند 
 نگونهی. امیبران رونیزبان خود ب اریاستند به زور سوته از د یقانون ریغ نیآن کلمات را که مهاجر دیبا شد ما

اند و ُجز فرهنگ خود با فرهنگ  نگرفته ادیرا  یگریاست که ُجز زبان خود زبان د ییمغزها مرض تعصبات
 محشور نبوده اند. یگرید
 
تواند مقصود مارا رسا  یم گرید یکلمات زبان ها یکنند وقت یاستند و فکر م شیها مصلحت اند سیانگل باالخره 
 .میکن عیضا دهیفا یب یها یکه ما وقت  خود را در کلمه ساز ستیکند ضرورت چ انیتر ب

 
و  لمیقا شیبرا یام و تا امروز نه تقدس دهیمکالمه و ارتباط د ۀلیوس کیزبان را  شهیبدبخت را تماشا کن که هم من
شهرش  یکه دروازه ها ینا رسا. زبان ایرسا به مقصود است  ای. زبان یچ یعنی" در زبان یدانم که "سوچگ ینه م

همراه نرفت و با آنها داد و گرفت نداشت از قافله  گرید یبست و با کاروان زبان ها گرید یزبان ها یرا بر رو
 هم باشد. اگر رسا یشود حت یماند و طبعا نارسا م یعقب م

 
که  یطیفرمان صادر کردن ها در شرا نگونهیرسد. ا یکار  زبان به مدد فرمان و مجلس به سامان نم نکهیا خالصه

 .زدیانگ یرا بر م شترینفاق و عدم تفاهم استند فقط تعُصب و لجاجت ب یمردم گرفتار بال ها
 تا ، دیکن تیمردم را ترب شما
 به زبان  خود صحبت کنند، **
 نند،یافرینثر و شعر ب **
 به کارعلم  و تجربه بپردازند. **
 

بت  ُنکهیر از اصرف  نظ یپرست لهیاست و وس لهیوس کیزبان  یرود ول یم شیعلم و فرهنگ پ یهمپا زبان
 دارد. یاست مردم را از پرداختن به عقل، معاش و خلق ثروت باز م یپرست

 
زور بزند و باز هم زور  ند،یخواهند بنش یم یّجد یمملکت که مردم از آن کارها رانیوز یکه شورا ستین ستهیشا

 2013/03/11 ااوالبصاری. فاعتبروا دیآن همه زور زدن ها باالخره کورموش بزا انیدر پا یبزند ول
 پایان
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