
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Literary-Cultural   ــ فرهنگیادبی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠١٠ جنوری ٢٢ برلين ،
  
  
  
  

  

  به کهنۀ خود بساز که نوِ  ديگران گران است
  

   افغانستان و فارسی ايران دریرقِ اوجوِه تمايز و تف
  

  )م بخش بيست( 
  

  شورا  يا  مجلس؟؟؟ ولسی جرگه   يا   مجلس نمايندگان؟؟؟
  

شهر  هنگام سفر در  در٢٠٠٨ به تاريخ اول جون را»  مجلس؟؟؟شورا يامجلس نمايندگان؟؟؟ ولسی جرگه يا « مقالۀ 
قسمتی ازين . اقتباس گرديد" افغان جرمن آنالين" نشر کردم، که بعدًا در پورتال" دعوت" و در سايت نيويارک نوشته

 خوانندگان پورتال حيث بخش بيستم اين گفتار تقديم حضور اشرفبه  مضمون را که با سلسلۀ حاضر ارتباط دارد،
  .ميکنم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  
  

  مجلس نمايندگان؟؟؟  يا  ولسی جرگه
  

  مجلس؟؟؟  يا شورا 
....         

ذهب به  در سطح مرا همين اکنون در افغانستان می بينيم که هم" ايرانی مشربی"ترسب چنين افکار و اعمال 
وطن ما و باصطالح زيبای " زبان دری"اما، آنچه مربوط به .  در سطح زبانصراحت قابل رؤيت است و هم

 ميگردد، ابعاد به مراتب گسترده تر و حديثی به مراتب غمين تر "دری افغانی"دانشمندان خبره و چيزفهم ايرانی 
نوشته و تقديم سايت های هشدار دهنده ــ حدودًا چهل مقالۀ ت بيشمار ــ چنانکه قبًال گفته شد، بنده در زمينه مقاال. دارد

  .انترنتی و جرائد ملی  افغانی کرده است
 افغانی زدم، در سايت سری به سايتهای انترنتی " کلۀ صبح"وقتی همين صبح مال اذان و به اصطالح کابلی در 

" روزنامۀ پيمان" که از خوردمبر "مجلس نمايندگان سر واژگان در جنگ بر"به مقاله ای با عنوان " آزمون ملی"
با وجودی که در سفر و در تفريح بسر . و همين مطلب عامل نوشتن اين مقاله گرديد. چاپ کابل اقتباس شده است

را خواندم، تفريح و سفر " آزمون ملی"ميبرم و اصًال ميخواستم از دنيا و مافيها گوشه گيرم ، چون مقالۀ مقتبسۀ 
 خوانندگان ينک از همينجا اين نوشته را به و ابرده" کمپيوتر"لم الکترونيک يعنی دست به ق. فراموش گشتيکسره 

البته همينکه به جايگاه و پايگاِه خود برسم، موضوع را بيشتر . يکنم ممتقديدلسوز به افغانستان و فرهنگ افغانی آن، 
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 " ترمعاذير جدی"چه را در چندين روز پياپی نسبت سفر و ، آن"تالفی مافات"و قاطعانه تر دنبال  کرده و بر حسب 
  .فوت گرديده، جبران خواهم نمود

 در ولسی جرگه "پوهنتون و پوهنځی"و " دانشگاه و دانشکده"بر جدالی که بر سر کلمات " روزنامۀ پيمان"مضمون 
  .  يده استدر گرفته بود، گزارشی را تقديم کرده و آرای موافق و مخالف را در زمينه پيش کش

به گزارش همين مقاله، يونس قانونی رئيس ولسی جرگه که گويا ميخواسته در بين جناحهای مخالف ميانجيگری 
   :بکند، با تکتيک طرارانه ای گفت

پدر و پدرکالن ما را پوهنتون کشته است و سال ها است که پوهنتون می گوييم يا اگر دانشگاه باشد زمين به آسمان « 
  » .نميخورد

 هم به نعل ميزند و هم به ميخ ، ضمن اين مداخله در واقع "دالک خواجه مسافر"قانونی که ظاهرًا به مانند 
  . استعمال آن را برای آينده هموار ميکند" قانونی"را جلی ميسازد و گويا راه  " دانشگاه"مشروعيت کلمۀ 

  
 تراويده ، متأسفانه به خيل  "نظری پريانی"بنام  که از قلم کسی "مجلس نمايندگان سر واژگان در جنگ بر"در مقالۀ 

اين کلمات نامأنوس از نفوذ فرهنگی و زبانی ايران بر زبان و فرهنگ برخی . بزرگی از کلمات نامأنوس برخوردم
 هوشدار داده ام که اگر جلو آن. اماز هموطنان ما نشأت کرده است و من از آن بارها در نوشته هايم هشدار داده 

همين . خود را" فرهنگ وطنی و افغانی"را خواهيم داشت و نه آن  خود" زبان سچۀ دری"شود، ديگر نه آن گرفته ن
نکته بر آنم داشت تا همه چيز را و هزار کار هول را بگذارم و اين سطور را تقديم خوانندۀ ارجمند و دردآشنای وطنم 

  .بنمايم
  

" مشت نمونۀ خروار" زبان فارسی ايران را مينگريم و بحيث متأسفانه ترسب صريح" روزنامۀ پيمان ملی"در مقالۀ 
داخل " ما در داخل افغانستان ــ بلی خصوصًا در "افهام و تفهيم جمعی"می نگريم که اهل مطبوعات و اهل وسائل 

ی دو من فقط بر سبيل مثال ، يک. ــ  دانسته و يا ندانسته، تا چه حد درين زمينه انهماک ميورزند" افغانستان عزيز
و با معادل های مأنوس دری  ــ و برايما کامًال نامأنوس ــ را از اين مقاله بيرون آورده" محض معمول ايران"ترکيب 

  .عنوان مقاله را نيز بر همين تناسب مترتب ساخته ام. افغانستان مقايسه ميکنم، که مشتی نمونۀ خروار باشد
  

  :شرح ترکيبات عـنوان مقاله
  

   : "ولسی جرگه"
که باهمی و هم آهنگی دو زبان  بزرگ ، رسمی و ملی ما را " دری ــ پشتو"شير و شکر  زيبا ، خوش آهنگ  مۀکل
بدر " ملی"، که اينک از صبغت "لويه جرگه"ست؛ عينًا بمانند ترکيب قشنگ "ترکيب ملی"ًال نشان ميدهد، يک عم

 همين ، برای ما افغانان اساسی افغانستانبنابر عرف قانون. شامل گرديده است" لغات جهانی"شده و در قاموس 
تخلف از قانون شمرده  جای آن،ه نافذ و قابل اعتبار است  و استعمال هر کلمۀ ديگری ب" ولسی جرگه"ترکيب 

فرهنگی ايران در زبان جرائد و " چار نعل"ميشود، خصوصًا کلماتی که در افغانستان نبوده و اينک بر اثر يورش 
  .فوذ کرده اندمطبوعات افغانستان ن

غالم رضا . که هم در دری و هم در پشتو استعمال ميگردند، اصل ترکی و مغولی دارند" اولوس"و " جرگه"کلمات 
  : ضمن شرح کلمات ترکی و مغولی اين کتاب چنين آرد"تاريخنامۀ هرات"طباطبائی مجد، مصحح 

 فرمانروا، ائتالفی از چند قبيلۀ گوناگون، دودمان کواژه ايست ترکی ــ مغولی، به معنای مجموع تابعان ي: لوس ُوُا« 
 بزرگ چنگيز ) ــ تصحيح از معروفییامپراتور (یبان مغولی نخست به مپراطور اولوس در ز.، طائفه، تبار ، ملت

 حملۀ مغول به لفظ اولوس پس از. ه چهار پسر او داده شد، اطالق گرديدبخان و سپس به مردم و سرزمين هائی که 
  . رشيدی به کار رفته است"جامع التواريخ"اهرًا برای نخستين بار در ايران ظ
به معنای پيشروی دائره وار سپاه ه ايست مغولی به معنای دسته جمعی، گروهی باهم، در روزگار گذشته واژ: جرگه

 ٧٨٢صفحات   (».در نوشته های فارسی به صورت جيرگه، جرگا، و يرگه آمده است. در جنگ و شکار بوده است
اثر سيف بن محمد بن يعقوب الهروی، به تصحيح غالم رضا طباطبائی مجد ، انتشارات "  هراتتاريخنامۀ "٧٨٤و 

  ) تهران١٣٨٥، چاپ دوم  اساطير
  

   " :مجلس نمايندگان"
" مجلس"ست ، در ايران وضع شده و فقط در همان سامان قابل استعمال است، مختصرًا "یــ  درعربی "که ترکيبی 

، کامًال در مدلولی که در ايران بکار ميروند" مجلس نمايندگان"و يا " مجلس"در افغانستان ترکيبات . د ميگرددنيز يا
  !!!!ت و از همينرو کامًال ناپذيرفتنینامأنوس و نامعمول اس

استعمال " شورا"و يا مختصرًا " مجلس شورای ملی"، " شورای ملی"ترکيبات " ولسی جرگه"در سابق در عوض 
" شورا"عامًا ما البته در عرف زبان گفتار . خالی کردند" ولسی جرگه"ديدند ، که بعد ها جای خود را قانونًا به ميگر

  .به کار ميرود و باکی ندارد، که در زبان دفتر و ديوان و مطبوعات نيز استعمال گردد
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  " : شورا"

نوشته ميشود، چنانکه گذشت در ) مقصوربا واو معروف و الف (" شوری"که کلمۀ عربی و در کالم عرب به  شکل 
باصطالح باکی ندارد که از آن در زبان قلم و زبان مکتوب و زبان هيچ عرف عام مردم افغانستان رائج است و 

  . هم استفاده گردد"معيار"
  

  " : مجلس"
 )م ظرف ــ اس"ستن و جلوس کردنجای و وقت نش"، " جای و وقت جلوس"اصًال در معنای " (مجلس"کلمۀ عربی 

کيد ميگويم ــ به تأ  مفهومو ظروفمدلول و م  با هميناين لغت. بکار ميبرند" پارلمان"در مفهوم عمدتًا را در ايران  
 در "مجلس"استعمال کلمۀ . ايران استعمال ميگرددکشور محض در عرف ــ "  و مفهومين مدلول و مظروفبا هم"

از خود کشی و " افغانان کاريست سخت ناسزاوار و در حد  برای ما"ولسی جرگه"و " شورا"و " پارلمان"عوض 
  "!!!!!بيگانه پرستی

   
 


