
پاكسازى زبان درى از اصطالحات پشتو !
نوشته� دوكتور عثمان روستار تركى

آنچــه در بحث افــغــان - افــغــانســتـانـى بســ&ـار قــابل تـوجـه اسـت , انتــخـاب وقـت  در تطبــ&ق  پالن  تحــر(, و تعــد(ل تـرمـ&ـنولوژى
)terminologieوحدت �) تار(خى و  رسمى «افـغانسـتان» از جانب شـخص&ت هاى صـاحب غرض است : در اوضـاع فعلى ش&ـرازه

ملى به دنبـال مداخله� خـارجى از هم گسـ&خـته است.  مـردم به فرقـه هاى ناهمگون  مبنى بر قـرا(ن زبان , قبـ&له و مذهـب تقس&ـم شده
است. حكومت , قانون و قضاء به مـثابه� پاسبان ارزشهاى ملى و ضوابط زندگى جمـعى وجود ندارد.  بناءً تخطى از نوام&س ملى نه
تنهـا مشـمول ه&ـچگونه مـو(ده (ى ن&ست, بـلكه در مواردى (مـثالً اسـتعـمـال افغـانستـانى بجاى افـغـان) ممكن پاداش برون مـرزى هم

داشته باشد.
زبان افزار افهام و تفه&م و وس&له� ب&ان ع&نى پد(ده هاى ذهنى است, كه پا به پاى انكشاف سا(نس و تكنولوژى تكامل م&كند و بر

غناى آن افزود م&گردد.
اصطالحات مربوط (ك زبان با تمدن مسلطى كـه زبان متذكره در مقطع مـع&ـن زمان  ب&انگر آنست راه خود را م&ان سا(ر زبانها باز
مـ&نما(ـد. تمدن مـسلط در دوره� مـع&ن تـار(خى با اعمـال نفـوذ س&ـاسى, فـرهنگى, اقـتصـادى و بعـضاً مـذهبى بخـشى از«ترمـ&نولوژى»

مختص به جهان ب&نى خود را داخل زبان هاى د(گر م&نما(د .
انكشاف سر(ــع مناسبات  ب&ن الملـلى طـى سده هاى اخـ&ـر بر اعمال نـفـوذ متـقابل فرهنگ ها در (كد(گر افـزوده است. در(ن م&ان

),  سرحدات كلتورى را ب&در(ـغ در نـورد(ده و به مثابه� حـلـقه�  وصل چند(ـن فرهنگ نـقشstandardكلمات كل&دى و ستـنـدرد(
بـازى كــرده است.  بـه طــور نمــونه كلمــات  راد(ـو و مــوتر ( الت&ـنى) , تلفــون ((ونانى),  ســمــاوار(روسى)از غــرب به شــرق وارد
السنه� مـروج شد, درحالـ&كه اصطالحات بازار(درى-فـارسى), فقـ&ر(عربـى) و لـو(ـه جرگـه (پشتـو) از زبانهاى مـروج درشرق داخل

زبان نوشتار و بعضاً محاورى غرب شده اند.
در افـغـانستـان سـچـه سـازى زبان درى  پس از تجـاوز شوروى به تـبعـ&ت از مـشى تفـرقـه افگنانه قـدرت اسـتعـمـارى توسط گـروه هاى
«سـتــم شـعـار» آغــاز گـرد(د و فـوكس خــصـومت آن  زبان پشــتـو بود. در(ــن  زمـان  پشـتــو  زدائى فـرهنگ درى در جــهـات مـخــتل,

س&اسى و فرهنگى و با بهره بردارى از امكانات داخلى  و خارجى سازمانـدهى شد.
پس از احـراز قـدرت توسط «ببـرك كارمل» حـلقه هـاى از حاكـمـ&ت تصـور مـ&كردند كـه مرحله� سـقـوط سـ&ـاسى اكثـر(ت قـومـى كـه
د(گر خـتم شـده با(د بـا تهـاجم فـرهنگى  زبان درى به بسـتـر هاى كـوچك لــغـات  پشـتـو كـه مـعـصـومـانه در زبان درى جـا به جـا شـده

بودند, اكمال گردد.
�از آنچــه ذكـركـرد(م بـر مى آ(د كـه كــه منازعـه ا(كه امــروز افـغــان ها را با افـغــانسـتــانى ها در تقـابل قــرار مى دهد مـحــصـول مــبـارزه

) و دوامــدارى است كه در تار(خ نزد(ك كشور ر(شه دارد  و در واقـع از لجـن و كثافت تعصباتsystématiqueس&ستمات&ك (
بى ما(ه و فروما(ه� ناشى از مداخله� خارجى آب مى خورد.

سُچـه سازى (ك زبان با دست آو(ز طرد كلمات ب&گانه امـا مانوس از آن و تعبـ&ه� اصطالحات خودى امـا نامانوس نه معـقول است و
نه عملى : مـعقول به ا(ن دلـ&ل ن&ست كه چن&ن كـارى مغا(ر پروسـه� طب&عـى تالقى فرهنگى متـقابل تمدن ها است. عـملى به ا(ن دل&ل
ن&ست كه چن&ن اقدامى از تـوانـائـى (ك زبان در افاده� سر(ع و صر(ح مطالب م&كاهد و شنونده را الاقل  تا وقت&كه گوش و هوش

خـود را به شن&دن اصطـالحات جـد(د(سُچـه)عـادت بدهد ,  دچار سر درگـمى  و مـخمـسـه مى كند. در(ـن جـا بد ن&ـست  شمـا را در
زم&نه در جر(ان (كى از چشم د(ـدهاى خود بگذارم :
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اصالً پس از تجاوز شوروى  به افغـانستان پشتو زدائى فرهـنگ درى به مشى ن&مه  رسـمى دولـتى تبد(ـل شد. در پاك سازى لسان  
درى صرفاً حذف اصطالحات پشتو مورد نظر بود. فـقط به هم&ن اصطالحـات به د(ده� ب&گانه نگاه م&شد. ا(ن تعصب بى ما(ه بعضاً
مـوجب ظهـور صحنـه هاى مُضـحكى گـرد(د. مـثـالً اصطالح «شاروالـى» كه تركـ&ـبى از كلمـه� درى شـهر(شـار) و صـرفـاً پسوند پـشتـو
«والى» است , ز(ر ضـربات تعـصب قـرار گـرفت. «پرچـمداران سـتم مــلى» حـتى تحـمل قـرار گـرفـتن (ك پسـوند پشـتـو را در كنار
كلمـه� درى در خود ند(دنـد. بناءً به عـوض اصطالح  ز(ـبـا و عـام فـهـم «شاروالى» كـه در ذهن شهـر(ان كـابل به قـدركافى ته نشـ&ن
شده بود , عـبارت عج&ب و غـر(ب و عر(ض و طو(ل «ر(است شوراى اجرائ&ـوى نما(ندگان شهـر» را اختراع كردند كـه براى مدت
ها همــه براى درك مـفـهــوم آن  سـرگــ&چ  شـده  و راه خـود  را گـم كـرده بود :  مـراجــعـ&ن شــاروالى با مـشــاهده� لوحـه� عــر(ض و طو(ل
«شـوراى ...» تصور مـ&كردند كه شـاروالى از محـل اصلـى  خود كـوچ&ده و جـاى خود را به (كى از سـازمان هاى حـزبى خالى كـرده

است. عابـر(ـن در حال&كه در ز(ر لـوحـه� «شوراى اجرائ&وى ....» قرار داشتند از ا(نجا و آنجا آدرس شاروالى را مى پرس&دند.
در افغـانستانِ قـبل از آفت كـمـونـ&ـزم تداخل اصطالحـات پشتو در زبان درى و بالــعكس قر(ـنـه� وصلت خـوش به رضاى دو زبان و
دو فـرهنگ شـده بـود. به ا(ن مـعنى كـه  درى زبانان افــغـانسـتـان از بكار گـرفــتن اصطالحـات سُـچـه امـا نامــانوس درى در نوشـتـار و
گفـتار خود , اجـتناب مى كردنـد. به عـوض سـعى بـعــمل مى آمــد تـا در نوشـته و مـحـاوره , اصطالحـات  قابل فـهـم پشـتو را بكار
ببرنـد. پشـتو زبانان سعى مـ&كردند تا در نوشته و مـحاوره, اصطالحات خـالص و غ&ر قـابل فهم پشتـو را بكار نه برند. بعوض براى

ب&ان مطلب از لغات معمول در هر دو لسان پشتو و درى كار بگ&رند.
چه كسى م&توانــد مدعى آن باشد كه اصطالح دانشگاه و دانشكده ب&شتر از پوهنتـون و پوهنح�ى براى هزاره هاى كارته� سخى كابل

و ازبك هاى چاربولك بلخ و تاجك هاى گلبهار قابل فهم تر باشد ?
چه شخصى مى توانـد ادعا كـنــد كـه «اصطالح جـرگـه� كب&ر مـلـى» كل&ه كـم  و ك&, و حكمـتى را كه اصطالح تار(خى لو(ه جرگه

افاده مى نما(د , مى تواند منعكس كند ?
آ(ا بكار بردن اصـالح «مجلس كـب&ـر ملى» به عوض لو(ه جـرگه براى مـحقق خـارجى آرزومند تحقـ&ق در مؤسـسات حقـوقى در تار(خ

افغانستان سر درگمى ا(جاد نمى كند ?
اصطالحـات پوهنـح�ى , پوهنتـون , شـاروالى و غـ&ـره مـحـصـول امــتـزاج و همـبـسـتگى دو فـرهنگ پر بـار درى و پشـتـو در كـشـور است.
اتصـال ب&ن دو فـرهنگ از طر(ق تداخل لـغـوى دو  زبان از كـارنامـه هاى مـثـبت زمـامـداران گـذشـته� افـغـانسـتان بشـمـار مى رود. به
ا(ن دل&ل كه اخـتالط و امـتزاج زبان ها و فرهـنگ ها ما(ه� اصلى همـبستگى اجـتمـاعى و ملى به حساب مى آ(ـد. ا(ن درست در جهت
مخـال, خواست دشـمنان خارجى افـغانسـتان است كـه در صدد اند تا به تمـام&ت فـرهنگى كشـور صدمـه بزنند و آنرا به پارچه هاى

متنـوع قـابـل بـلـع از نظر فرهنگى و لسانى براى ب&گانگان  تبد(ل نما(ند.
پشتو زدائى فرهنگ درى (كى از تظاهرات ملموس عـداوت برخى درى زبانان «پان ا(ران&ست» در برابر نفوذ بى ضرر اصطالحات
زبان پشتــو در ادب&ات و زبان  درى است كه با مـداخله� ا(ران در كشـور, با صدور انقالب فـرهنگى-مذهبى آ(ت الله هـا در منطقه ,
با مخلوقات س&اسى خود ساخته در كارزار افغانستان , با بن&ان گذارى « طرح پـژوهـش فرهنگ افغانستان در تار(ـخ معاصر»(?)
بدست مـال هاى توســعه طــلب ا(ـران  و باالخــره با تحـر(ك پان ا(ران&ـست هاى افـغـانسـتان و تاجـ&كسـتـان براى احـ&اى امـپـراتورى

كوروش كب&ر ابعاد گُسترده  (افـتـه است.
جاى شك ن&ست كه به شهادت تار(خ  زبان و فرهنگ درى م&راث مشترك قابل افتخار دو كشور است و  زبان درى در بسا موارد

در افغانستان زا(ش و پرورش ب&شتر (افته است.  بناءً مشى انكشاف زبان درى به مثابه� (كى از زبانهاى ملى و رسمى با(د در
جمله�  مكلف&ت هاى جـدى حكومت هاى ملى آ(نده باشد. اما انكشاف (ك زبان بصورت قطـع سچه سازى آنرا افاده نمى نما(د.
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انكشــاف (ك زبان مـســتلـزم تقــو(ت قـدرت جــاذبه�  آن در هضم و تحلـ&ل لغـات ب&ـگانه است.  رشـد (ـك لسـان از طر(ق بـلند بردن
ظرف&ت تطابق آن با السنه� محلى م&سر است . نموى (ك زبان از راه همز(ستى مسالمت آم&ز آن با سائر زبان ها امكان پذ(ر است.
مـشى سُــچـه سـازى , زبان را از اســتـعـمـال  اصطـالحـات مـعـمــولى كـه براى افـاده  و در عــ&ن حـال اثبـات ســالست خـود , الزم دارد,

محروم مى سازد و از كار آئى آن تا سرحد سقوط به (ك حربه� س&اسى آلوده با زهر تعصب قومى مى كاهد.

۲۰۰۴ سپتامبر ۱۵ فرانسه - 




