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  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق
  

 )مقالۀ بيستم(
 
 

                              دپوم انجنير خليل اهللا معروفی                                                
  ٢٠٠٨ مارچ ٢٨برلين ، 

  
  

   افغانستان"دری" در "پشتو"زبان نفوذ 
  
  

  آيا زدودن کلمات پشتو از دری امکان دارد؟؟؟
  

" افغان جرمن آنالين"به پورتال ) ١(»در زبانها " بيگانه"سرنوشت کلمات « وقتی آخرين مقالۀ خود را زير عنوان 
اينست .  در آن آورده شده بود، که در چوکات آن مقاله بيشتر و عميقتر کاويده شده نميتوانستتقديم کردم، پراگرافی

که همان پراگراف را بيرون آورده ، بعد از اندک انکشاف و افزودن نکاتی دگر بر آن،  تقديم حضور خوانندۀ 
را در بر ميگيرد،  کامًال مستقلاين کار را از اين خاطر نيز ميکنم، که اين پراگراف موضوعی . ارجمندش ميدارم

در اين ارتباط مگر يک تذکر را الزم ميدانم و بر خود فرض .  موضوعی  که گوئی در دستور روزش قرار  داده اند
   .ميدانم که از دوست عزيزی ذکر خيری بميان آرم

مات پشتوی دخيل تلفوفی  گرم صحبت بودم، که موضوع کل) ٢)(عارف  گذرگاه" (عارف  عـزيز" روزی با جناب 
  :فرمودند . در دری باال گرديد و اينکه چرا بعض هموطنان ما با اين کلمات عـناد ميورزند

اين هموطنان ما هرگز بدين فکر نيامده اند، که در افغانستان چقدر مردم ما نام پشتو دارند، که همه اسمای خاص « 
  » ....ص را بزبان ديگر ترجمه نمايد اند و هيچ کس اين اجازه و اين حق را ندارد، که اسمای خا

  .ميدهمپرورش گرانقدر را نيز  ارزندۀ آن دوست در کنار نکات ديگر، مفکورۀضمن اين مقاله ، 
  

  : آن پراگراف چنين  بود 
  :بشکل معترضه يک نکته را در اين ارتباط   با صراحت هرچه تمام تر، تذکر ميدهم « 

ــ کسانی که بطور مثال در عوض کلمۀ مأنوس ، معلوم و " تمام"و نه "  مطلقاکثريت"اکثريت مطلق ــ تأکيد ميکنم 
 ميخواهند اصطالح نامأنوس ــ و برای اکثريت مطلق مردم ما ناشناختۀ ــ "پوهنتون") قبول شدۀ عام(مقبول عام 

ری افغانستان حذف  را بکار برند، کسانی اند که اصًال ميخواهند کلمات پشتوی دخيل در دری را از د)٣("دانشگاه"
واقعيت امر مگر اينست که وجود چنين کلمات در دری ما ، در حالی که دری ما را از فارسی ايران و . نمايند

تاجيکی متمايز ميگرداند، ممثل و معرف همزيستی و همنوائی دو زبان بزرگ افغانستان نيز بوده و در واقع هم 
کسانی که ملی فکر ميکنند و در صدر همه . ن را ميرساندآهنگی و همبستگی پشتوزبانان و دری زبانان وط

 برايشان مطرح است، کلمات دریِ  دخيل در "باهمی اقوام افغانستان"و " وحدت ملی"کارها ، 
 .پشتو و کلمات پشتوی دخيل در دری را ، زيب و زينت و زيور هردو زبان ملی  خود می پندارند

 موجود است، خار چشم کسانی گرديده که مردم دوست  ومه افغانان ملی انديشکه نزد هواال ، البته اين فکر و ذهنيت 
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ــ ، در پی زدن ريشه های " به تحريک بيگانگان طماع و مفتن"به تحريک بيگانگان طماع و مفتن ــ  تأکيد ميکنم  
  .هويدائی را می بينم، توطئۀ آشکارا و ين کار چنين اشخاصمن در. ، دست و آستين خود را بر زده اندباهمی مردم ما

ــ هزاران کلمۀ خارجی  ــ از " همين ها"، وقتی آدم می بيند که همين ها ــ بلی ه با تمام ابعادش جلوه گر ميگرددتوطئ
عربی گرفته تا فرنگی و مغولی و هندی و اردو ــ را روزمره استعمال ميکنند و خمی به ابرو نمی آورند، ولی وقتی 

بلی؛ اين !!!!! ان خود ما و زبان مردم ماست، بر ميخورند ، اينطور حساسيت نشان ميدهندبا چند کلمۀ پشتو که زب
ما وقتی چند کلمۀ پشتو را در دری می بينند، مثل اينکه جندِ  شان بگيرد ، داد و " از ره رفتۀ"هموطنان منحرف و 

  !!!!!سر ميدهند... فرياد و عالال و واويال و 
غيرپشتون ما  که نام پشتون و  مليونها هموطن ما با هزاران و صدها هزار و" ستيزــ تو پش"نميدانم که اين هموطنان 

چه ــ و اين نامها و القاب و تخلص ها روزانه صدها و هزاران بار شنيده ميشوند ــ  تخلص و لقب پشتو دارندو 
زرڅانګه ، وسۍ ، وږمه ، های زنانۀ پيکی، تورپيکی ، مکی ، سپوژمۍ ، ه خواهند کرد؟؟؟؟ در افغانستان نام

های مردانۀ برۍ ، بريالۍ ، توريالۍ ، ننګيالۍ  و نام...  ، ۍ ، پيرۍ ، شاپيرۍ ، پلوشه، گاللۍزرلشت ، ستوری ، هيل
نه تنها خود  و بسيار عامند...  ، لمر ، تورن و ۍ ، لمرۍ ، شينکۍ ، روکۍ، زړ) ۍمر (ۍزمر، زمريالۍ ، 

 بر دختران و پسران خود ميگذارند، آن هم بدون هرگونه  پشتون هم اين نامها راصدها هزار غيرپشتونها، بلکه 
و القابی ..."  ، بيسد ۍالند ، رشتيا ، مين ، روغ ، زير"تخلص هائی از قبيل  "!!!!!!زور برچه"اجبار و اکراه و 

ن ما برخيزند و نام و لقب و مگر اين هموطنا. بکار ميروند، هم سر زبانهاست"  مادر"که بجای " ادی"و " ببو"مثل 
شاد گردد؟؟؟؟ اگر اينطور ... تخلص خود را از پشتو بگردانند، تا دل زرياب و ناظمی و باختری و نادری و رهين و 

به معادل عربی و يا دری و يا ترکی و يا " سپوژمۍ "است بايد رهنورد زرياب برود و اولِ  اول نام خانم خود را از 
  !!!!تا داغ نام پشتو هر صبح و شام مشامش را نيازارد مغولی و يا حتی فرنگی تبديل کند، هندی و يا اردو و يا

ــ " گنجينۀ نام ها در افغانستان"کسانی که بخواهند يک منظر کلی از نام ها در افغانستان بيابند، می توانند به کتاب 
، ليموژ ، فرانسه ــ رجوع " فغانستانانجمن فرهنگ ا" ، مطبعۀ ١٣٨٥اثر ارزندۀ جناب ولی احمد نوری ، چاپ 

  . در آنجا خواهند ديد که چند درصد مردم ما نامهای پشتو دارند. فرمايند
  :اگر از تمام مردم خود گپ بزنيم 

 مليون مد نظر بگيريم، و حد اقل چهل درصد نامهای پشتوزبانان و الاقل پنج درصد ٣٠اگر کل نفوس افغانستان را 
 هفت مليونفرض نمائيم ــ و اين فرضيست کامًال منصفانه ــ ، به رقمی باالتر از " پشتو"نامهای غير پشتونان را 
د، بيايند و بخاطر شادی دل  هموطن ما که نام پشتو را حمل ميکننهفت مليونمگر آيا اين . نام پشتو بر ميخوريم

زرياب و ناظمی و باختری و نادری و پوهاند رهين و که و که و که ، نام خود را بگردانند؟؟؟ مگر مرحوم سيد قاسم 
اختيار بکنند؟؟؟؟  مگر استاد " غير پشتو"رشتيا و مرحوم اسالم خان مين و امثالشان را از گور بخيزانيم ، تا نامهای 

، "بيسد"يبای پشتوی خود پشيمان گرديده و آنرا به دری بگرداند؟؟؟؟ مگر استاد عبدالقيوم از تخلص ز" الند"
  تخلص زيبای خود را از شهرت و آوزاۀ افغانستان شمول خود حذف نمايد؟؟؟؟

حيث را درک کرده نمی توانم و نميدانم که زبان پشتو ــ بمانند هر زبان ديگر عالم ــ ب" زبان ستيزان"من واقعًا منطق 
آلۀ افهام و تفهيم و بحيث يک پديدۀ معصوم و بيجان اجتماعی چه گناهی دارد، که زرياب ها و ناظمی ها و باختری 

  ها و نادری ها و رهين ها و صدها پيرو و دنباله رو ناآگاه ايشان ، تا اين حد با آن عـناد می ورزند؟؟؟؟ 
شايد نصف تمام مقاالتم بر اين موضوع مکث و تأکيد کرده  من در زمينه بسيار گفته و بسيار داد سخن داده ام و 

اگر کسی از هموطنان دلسوز ما و وطندارانی که دلشان به حال  و روز يک ملت مظلوم ولی بيحد دوست . باشد
بزنند، دهها مقاله را " آنالينافغان جرمن  "ود، سری به آرشيفم در پورتال، کباب ميشو مغرور و سرفرازداشتنی 
خود مستقيمًا " به جان برابر"من از طريق اين مقاالت با وطنداران عزيز و .  می يابندرصهدرين ع

ارتباط قائم کرده و پيامم را برايشان رسانده و باصطالح شيرين کابلی از گردن خود خالص ميکنم ، 
  »!!!!! ديگر ايشان دانند

  
ه فرد آن، وجود زبانها و فرهـنگ های مختلف ما در يک کشور کثيراالقوم زندگانی ميکنم که مميزۀ نه منحصر ب

ما اگر به فکر تمام مردم خود استيم و همه افراد اين خاک پاک را چون مردمک چشم خود عزيز ميداريم و ذره . است
  :ای تبعيض در نهاد ما سراغ نميگردد ؟؟؟ 

ر تأثير می پذيرند، خصوصًا که طی ــ  بايد بپذيريم، که زبانها و فرهـنگ ها در مجاورت بالفصل يکديگر ، از همدگ
  .اعصار و قرون باهم بوده و  سرنوشت مشترک و واحدی داشته اند

ــ بايد بپذيريم که همه زبان ها و فرهـنگ های موجود در افغانستان، مال مشترک همۀ ما و ميراث ارجمند اجداد و 
  .نياکان مايند، که جزء غـنای مشترک و بزرگ ملی ما بشمار ميروند

ـ  بايد بپذيريم ، که هيچ زبان و هيچ فرهنگ موجود در محدودۀ جغرافيائی افغانستان عزيز، برای باشندگان اين ـ
   !!!!!!!سرزمين ، به هيچ صورت و از هيچ نگاه ، بيگانه بوده نميتواند

  !!!!!!های فراوان ديگر، که خوانندۀ گرامی خود در مخيلۀ خويش فارمول بندی فرمايد" بايد بپذيريم"و 
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و وقتی که چنين است، بايد اين را نيز قـبول کنيم، که داد و گرفت و معامله و مبادلۀ فراوان فرهـنگی و زبانی بين 
  .اقوام و زبانها ، اثرگيری از يکديگر و اثرگذاری بر يکدگر ، نيز امری کامًال طبيعی و اجتناب ناپذير است

يش روی خوانندگان ارجمند گذاشته شد، به ايجاز ُبعد و پهنای  نفوذ با نقل قول از مقالۀ قبلی و منظری که از آن پ
البته ميتوان به رويت کتاب ارزندۀ باال و خصوصًا با مدنظر . زبان ارجمند پشتو در دری افغانستان لمس شده ميتواند

من .  ساختگرفتن فکتها و واقعيت های محسوس و ملموس جامعۀ ما، موضوع را بيشتر شگافت و کنهش را آشکارا
نه توقعی داريم و نی گله ای ، که " بی انصاف"از خوانندۀ مگر اين کار را به عهدۀ خوانندۀ باانصاف می گذارم ــ 

 ــ تا خود حقايق و واقعيتهای موجود است" دروغگوئی"و ممد و دستيار " حقگوئی"خود نافی و ُمنافی " بی انصافی"
  :درينجا فقط مختصرًا ميخواهم بگويم که . م بسازدو عينی جامعۀ افغانستان را نزد خويش مجس

اگر زبان ارجمند و شيرين دری در اعماق اجتماع و مردم ما ريشه دوانده، زبان شيرين و ارجمند پشتو نيز به نحوی 
با وجود درک اين واقعيت، . از انحاء در رگ و پی و عروق و شرائين مردم ما، نشانه ای از خود بجا گذاشته است

" دری"را از زبان " پشتو"الزم و ممکن است که به بهانه های واهی و من درآوردی و بی اساس، کلمات مگر 
  بيرون بکشيم؟؟؟

" زدودن"و " حذف"من سعی و تالش زرياب و باختری و ناظمی و نادری و رهين ها و اعوان و ظلمۀ ايشان را در 
نان از چنين سعی و عمل خود نه تنها طرفی نخواهند بست، اي. کلمات پشتو از دری ، کاری بيهوده و نافرجام ميدانم

جای امروز چنين . بلکه خود را منفور جامعه و منفور اکثريت مطلق و واقع بين مردم ما خواهند ساخت
  !!!!تاريخ خواهد بود" تاريک خانۀ"و جای فردايشان " طاق نسيان"و " کنج انزوا"اشخاص

  

 از درآميزيها و بهم جوش خوردنهای مردم که" همبستگی ملی"درخت گشن و تنومد 
ما بوجود آمده و پيوسته توسط عناصر ملی و وطن پرست افغانستان سيراب می گردد، 

  !!!!!  مطمئن باشيد!!!! هرگز از خشکه بادهای نوکران اجنبی گزندی نخواهد ديد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :حات يتوض
با تجديد نظر و اضافات درج گرديده " افغانستان آزاد ــ آزد افغانستان" ــ اين مقاله اينک در آرشيف بنده در پورال ١

  .است
  . را، به عهده دارندفرانسه" ليموژ"متعـين شهر ِ  "باميان"مطبعۀ نتشارات و تصدی ا" عارف عزيز" ــ جناب ٢
ورود کلمان ناباب  "عددی شگافته ام؛ از جمله در مقاالترا ضمن مقاالت مت" پوهنتون"و " دانشگاه" ــ موضوع ٣

  . »"پوهنتون"بجای " دانشگاه"« و " در زبان دری
  
 
 
 

 
 


