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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

  
    دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩نزدهم دسمبر برلين، شا
   

  
  
  

  ندبرادران سکۀ هم" پشتو"و " دری"
  

   )چارمقسمت ( 
 

  "يگانه"ی دو استاد رد ادعاء ها
  

  هدف از نشر اين سلسله چيست؟
 . خر دستان نابکاری در کار است، تا به نحوی از انحاء ضربتی بر وحدت و همبستگی مردم ما بزنندسالهای آ در

نابکارانی که اجير سرسپردۀ رژيم کربالئی ايران اند و اوامر و نواهی خود را از مقامات شيوينيستی ــ فاشيستی 
دريافت ميکنند، راه خدمت به غير و خيانت به وطن را در کار فرهنگی تشخيص داده و روز تا روز از طريق ايران 

دری "، "زبان فارسی"اينان هدفی جز اين ندارند، غير ازين که به  بهانۀ پرورش . ميپردازند" زبانبازی"زبان، به 
  .، تفرقۀ ملی را تبليغ و ترويج نمايند"زبان"را زير ضربه گرفته و پيوسته بکوشند، که از طريق " افغانستان
  مينامم؟؟؟" برادران سکه"و آن هم " برادران"را " پشتو"و " دری"اما چرا 
  :همدگرند، بخاطری که " برادران سکۀ" دری"و " پشتو"زبانهای 

  ــ هر دو از يک مادر زاده شده اند
  ن برخوردارندــ هردو بزرگترين زبانهای وطن مايند و هردو از اهميت يکسا

  ــ هردو در تحکيم وحدت ملی ما نقش برازنده و غير قابل انکار دارند
  ــ هر دو قانونًا همترازند و همترازی آنها در قوانين اساسی افغانستان مسجل گشته است

  ــ دشمنی با هر يکی ازين دو زبان، بنيان وحدت ملی و زيست باهمی افغانان را برهم ميزند
  ....ــ 

 
  » "سخن شناسی" رساله ای در «داکتر سيد خليل اهللا هاشميان،  استاد سابق زبانشناسِی  پوهنتون کابل ضمن  پوهاند

  : چنين فرمايد 
های    تلفظ کردند و از دوصد سال باينطرف در کتاب) پرشيا ( و انگليسها )س ـ پغ(فرانسويها کلمۀ فارس را  ... «

 کشور افغانستان را جزِء  خوانده،)شمول افغانستان و تاجکستان و غيرهه ب( را زبان اين منطقه ) فارسی (خود 
 هند و « خوانده ميشد،  تاپۀ » هند و آريائی «های اين منطقه  که بايست  فاميل زبانه  دانسته، و ب»فالت ايران«

شأ زبان دری آن قسمت ثبت شده  که من دانشمندان ايران معترفند و در کتابهای چاپ ايران درج  و.  را زدند»ايرانی 
خراسان باستان است که افغانستان امروز ناميده ميشود و اين زبان از افغانستان به کشور فارس رفته و زبانهای 

  » .بومی کشور فارس را مغلوب ساخته و در آن ديار زبان عام شده است
که زبان دری از منطقۀ افغانستان به  زبانشناسان غربی باين واقعيت چندان عالقه ندارند  «: و در جای ديگر گويد

ايران رفته، و چون از واقعيتهای تاريخی منطقه چندان آگهی ندارند، ايرانيها باالی آنها قبوالنده  بودند  که مثًال زبان 
 سال قبل زبان پشتو را منشعب از سنسکرت  ۶٠ايرانيها تا :  رس باستان و پهلوی استــُدری منشعب از زبان ف



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اما بعد از آنکه مبادی زبانشناسی در .  و ذهنيت فاللوجستهای غربی را قبًال در زمينه مغشوش ساخته بودندميدانستند
که پشتو و دری دو ربی بفهمانند ـپوهنتون کابل رونق گرفت، زبانشناسان افغان توانستند به دانشمندان غ

 بعد ازينکه علمای .یرس باستان و پهلوـُـ،  نه از فخواهر زباِن متولد از اوستا ميباشند
ربی در افغانستان به تحقيقات پرداختند و واقعيت ها را درک  نمودند، ايرانيها موقف پشتو را بحيث خواهر زبان ـغ

اما در مورد انشعاب زبانهای . دری پذيرفتند و حتی حاصر شدند در پوهنتون مشهد و تهران به تدريس آن موقع بدهند
 تدريس و تبليغ ميکنند که اوستا از فرس باستان منشعب  غلطه وز هم تن درنميدهند و بدری و پشتو از مادر اوستا هن

   ».شده است
 پورتال ٢٠٠٩ نومبر ١٨، منتشرۀ صفحۀ "به کهنۀ خود بساز که نو ديگران گران است"مأخوذ از بخش اول مقالۀ (
  .)"غانستان آزاد ــ آزاد افغانستاناف"

ده و سلسله گفتاری را سر دست ميگيرم، که ارزش هردو زبان ملی و رسمی ما را بعد ازين مقدمه به موضوع گرائي
من اين سلسله را عرضه ميکنم، به اميد اينکه راهگشای  عزيزانی گردد، که ميخواهند . مبرهن و متبارز ميگردانند

را آرام ساخته و به  اگر درين عرصه بهرۀ ملموس هم نبرم، الاقل وجدان خود. در برابر تخريبات خارجی بايستند
اگر عمر بقاء نکند و نتيجۀ کار خود را نبينم، روانم مطمئنًا آرام خواهد . کرده ام" اتمام حجت "اصطالح ماليان

  !!!!گرفت، وقتی ديگران کارم را دنيال کنند
های ءدعارد ا«  به معنون رم، مقالۀادر بخش چه اينک و  ، منتشر گشتسمت اول اين سلسله در سه روز گذشته قسه

  :را با اندک اضافات انتقال ميدهم،  ٢٠٠٨ فبروری ١٣مؤرخ    ،»"يگانه"دو استاد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

  ٢٠٠٨ فـبروری ١٣ برلين، 
  
  

  

  "يگانه "رد ادعاهای دو استاد
  

  هـم نزدند" حسابی"ی که يک گپ "استاد"دو 
  

بی بی سی سه روز پيش خبری را منتشر ساخت مبنی بر اين که وزارت اطالعات و کلتور افغانستان چند 
از آن . داده استجازات قـرار مال بعض کلمات نامأنوس مورد تعـزير و ُمخاطر استعه ژورناليست را در واليت بلخ ب

از فحوای نوشته های به اصطالح . ستدر نظرخواهی بی بی سی باال" اضاتموج اعـتر "زمان تاکنون، ظاهرًا
 دو يکیو مخيلۀ  در بی بی سی معلوم ميگردد، که تمام اعـتراضات از ذهـن و مغـز )نظر دهـندگان" (نظر دهان"

 از اين نقطه و آن نقطۀ افغانستان و جهان علم ل گم کردن، با نامهای مستعار گويانفر معدود تراويده، که برای پ
  .دادخواهی را بلند کرده اند

از جمله . برپا کرده اندو غوغا درين گير و دار بعض سايت های انترنتی وابسته به بيگانه نيز شور و شر و همهمه 
قويًا تمويل " شورای نظار" معلوم الحال و تفرقه اندازی که از طرف  دولت ايران و چوکره اش در يکی از سايتهای

را شنيدم ، به ياد همان ضرب المثل " مصاحبه شونده"وقـتی صدای دو نفر . ميگردد، مصاحبه ای عرضه گرديد
  :معروف کابلی افـتادم که 

   

  » دنبم:روباه را گفـتند شاهدت کو، گفـت« 
  

افغان مصاحبه ای را ترتيب داده و نظريات ايشان را درين مورد جويا " استاد"ـرشته حضرتی با دو نفر خانم ف
يکی آقای پوهاند رسول رهين است که گويند در فاکولتۀ ادبيات پوهـنتون کابل سمت " استاد"اين دو . گرديده است

چاپ " کاروان"هـنورد زرياب که ماهنامۀ و ديگری همانا داستان نويس مشهور آقای اعظم ر. استادی داشته است
  .اعطاء کرده است" استادی"امريکا به مديريت آقای شکراهللا کهگدای، برايش لقب 

بی بی سی نمی پردازم و توجِه خوانندگان ارجمند را فـقـط به فـرموده های " نظردهان"من به تبصره های باصطالح 
را دوبار شنيدم، تا شرط انصاف ُمراعات گردد و سخنی " انهدوگ"مصاحبۀ استادان . معطوف ميکنم" استاد"دو 

  .، نگويم"يگانه"خالف گفـته های اين دو استاِد فريد و 
 مورد جدی، جدًا و قـويًا رد  غرض الود نشمارم، الاقل در چندفرموده های اين دو استاد را اگر از سر تا پا بی پايه و

ندارم ، از طيف " استادان"قـت کافی برای پرداختن به تمام فرمايشهای اين اين را هم بايد تذکر بدهم که چون و. ميکنم
  .کرده و به حيث مشتی از خروار ، به رخشان ميکشم" نمونه برداری"فراخ يکساعتۀ مصاحبۀ ايشان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ر د" افغان جرمن آنالين "يزی بخواهـند نوشت، پورتالمشورت ميدهم که اگر در رد گفته هايم چ" استاد"به هـر دو 
 .خدمتشان قـرار دارد و جوابيه هايشان را به هـردو ديده ، نشر خواهـد کرد

  

چون که  ":نداريم و دليل می آورند" مصطلحات ملی" ميفرمايند که در افغانستان  ــ آقای رهـنورد زرياب١
 هم نميتوانند "مصطلحات ملی"وجود ندارد، " زبان ملی"به گفـتۀ ايشان چون در افغانستان ".  زبان ملی نداريم

  .معنائی داشته باشند
از نگاه من بنده تمام زبانهائی که . در افغانستان، قـبول ندارم" زبان ملی" من فـرمودۀ آقای زرياب را مبنی بر فـقدان 

" زبان ملی"مگر اگر مراد آقای زرياب از . دارند" ملی"در افغانستان وجود دارند، مربوط ملت مايند و گويا صبغت 
باشد که تمام باشندگان افغانستان بال استثناء بدان تکلم و افهام و تفهيم نمايند، سخنيست عـليحده که بايد بيشتر زبانی 

وجود ندارد ــ   " زبان ملی"برای پاسخگوئی به اصل مطلب ، فرض را بر آن مينهم که در افغانستان . شگافـته شود
، " زبان ملی"د که در فـقدان ن ميخواهـد ثابت بسازآو اين تيز و فرض خود آقای زرياب است که بر اساس 

  .هم موجود بوده نميتوانند" مصطلحات ملی"
چه تعريفی دارند و زير اين " مصطلحات" جناب زرياب و يا به اصطالح" اصطالحات"يم که اول بايد روشن بساز

  ؟ استمی نهفته شدهاهيکلمات چه مف
  

  :اصلطالحات و مصطلحات 
ی ادبيات پوهـنتون کابل در رسالۀ پوهاند داکتر محم واژه شناسی در زبان "د حسين يمين استاد زبانشناسی پوهـن

  :در زمينه چنين فـرمايد " پارسی دری
   :Terms) دانشواژه ( اصطالحات علمی « 

طۀ  التينی به معنای حد، حدود ، سرحد ، نق Terminusمشتق از ريشۀ     )Termin( و ترمين  ) Term( واژه ترم 
دانشی که در اين باره بحث ميکند ، ترمينالوژی . گفته ميشود) دانشواژه(آخری است و در ساحۀعلوم به آن اصطالح 

)Terminalogy ــ مرادشان حتمًا Terminologyنام دارد ، يعنی که همه )  بوده است ــ شرح از معروفی
  .ی يا اصطالح شناسی گفته ميشوداصطالحات مربوط به علم ، تخنيک ، هنر و فرهنگ يکجا ترمينالوژ

اصطالحات در داخل واژگان يک زبان گروه ويژه يی را تشکيل ميدهند و تعداد آنها طبعًا نسبت به واژه های ... 
  )١ (».عادی ، مقرری و غير اصطالحی ، محدودتر ميباشد

  :ضمن مطالب ديگر ، چنين آرد " حاصطال"در ذيل " فرهـنگ عميد"
 »ای خود وضع کنند ، کلمه ای که در فنی  يا علمی معنی خاص غير از معنی اصلی داشته باشد لغتی که جمعی بر« 

  :نويسد " مصطلح"و در زمينۀ 
اصطالح شده ، کلمه ای که در زبان جمعی از مردم غير از معنای حقيقی خودش برای موضوع خاصی متداول « 

  )٢(»شده باشد 
  :ر می نويسدن طواي" اصطالح"در شرح " فرهنگ داکتر معين"

کلمه ای که نزد گروهی ــ به « : آرد " مصطلح" و در شرح »لغتی که جمعی برای خود وضع کرده و به کار برند « 
  پايان نقلهای قـولــ ) ٣ (»معنيی  غير از معنی حقيقی ــ بکار رود ، اصطالح شده 

  
است، مگر در زمينۀ مورد نظر ما " دنجور آم"و " سازش کردن"اصًال در معنای " افتعال"از باب " اصطالح"

مصدر اسم مفعول از " مصطلح. "را ارائه ميکند"  خاصیتوافق کردن برای استعمال کلمه ای برای مفهوم"معنای 
کلمه ايست، که گروهی از مردم آنرا برای افادۀ مدلول و مفهوم مد نظر خود وضع است و مراد از آن " اصطالح"

کلمات آن را در بر ميگيرد، که مورد استفادۀ " گروه خاص "،طلحات در هر زبانیاصطالحات و مص. کرده باشند
اصطالحاتی که اهل مثًال . عام اهل زبان نباشند و از آن فـقـط يک دسته و گروه مشخص از اهل زبان استفاده کنند

حات آهـنگری، طال، اص ميکنند؛ از قبيل اصطالحات نجاری، اصطالحات زرگریبرای خود وضع) حرفه ها(ِحَرف 
  .، اصطالحات دهقانی و غيرهاصطالحات خياطی

، " اصطالحات کيميا"، " اصطالحات رياضی"قرار دارند، از قبيل " اصطالحات عـلمی و فنی"در دائرۀ کالنتر 
اصطالحات "، " اصطالحات فضاء شناسی"، " اصطالحات طبی"، " اصطالحات فزيک"، " اصطالحات بيالوژی"

اصطالحات "، " اصطالحات جيوديزی"، " اصطالحات معدن"، " اصطالحات هواشناسی"، " فضاء پيمائی
، " اصطالحات ديوانی"، " اصطالحات اداری"، " اصطالحات عروضی"، " اصالحات ادبی"، " زبانشناسی

، " اصطالحات فقهی"، " اصطالحات عرفانی"، " اصطالحات جامعه شناسی"، " اصطالحات عسکری"
  .و غـيرهم" اصطالحات انجنيری"، " اصطالحات مهندسی" "ستیياصطالحات مارکس ""اصطالحات شرعی"

و يا کلماتی که فـقـط در بين اهل يک طبقه و يا باشندگان منطقۀ خاص و محدود تداول داشته باشند؛ از قـبيل 
 ؛ مثًال" اصطالحات عاميانه"، " اصطالحات زنان"، " اصطالحات کودکان"، )٤" (اصطالحات ديهکی"
 ، )مردم شمالی" (دند کوهدامناصطالحات عاميانۀ "، " اصطالحات عاميانۀ هراتی"، " اصطالحات عاميانۀ کابلی"
" اصطالحات گفتاری مردم پکتيا"، " اصطالحات گفتاری قـندهاری"، " اصطالحات عاميانۀ هزاره گی"
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اصطالحات "، " گفتاری همدانیاصطالحات "، " اصطالحات عاميانۀ کرمانی"، " اصطالحات عاميانۀ تهرانی"
  .و غـيره و غـيره" گفتاری شيرازی

   
هـرگز و به " مصطلحات"و " اصطالحات"از شرح نسبتًا مفصل و مطول  باال به صراحت استنباط ميگردد، که 

اهم  هرگز ب"ملی" و "اصطالح"و وقـتی که چنين است، کلمات . هـيچ وجه مورد استفادۀ عام اهل زبان بوده نميتوانند
 را آويزۀ کلمه ای بسازيم، بدين "ملی"چون وقـتی صفت . جور نمی آيند و در تعارض و تناقض آشکار قـرار دارند

 ، "اصطالح"خالصۀ کالم که هـيچ .  مورد استفادۀ عام مردم و تمام ملت قرار داشته باشد"کلمه"معناست که آن 
و " اصطالح"م گردند، ديگر از چوکات و دائرۀ عا" مصطلح"و " اصطالح" شده نمی تواند، چون وقتی "ملی"
  .  زبان قـرار ميگيرند"لغات عام" خارج گرديده و جزء "مصطلح"

 را بکار ميگيرند، هرگز موجب "مصطلحات ملی"اينکه جناب زرياب با تمسک به قانون اساسی افغانستان ترکيب 
 و انشائی و ادبی موجود است، که  امالئی و اشتباهات  در قانون اساسی افغانستان آنقـدر اغالط. تبرئۀ ايشان نميگردد

و و موضوعات زبان " ادبيات" رهنورد زرياب به حيث کسی که صدها پيرهن را گويا در "استاد"به توجه جناب 
  .ميرسيدبايد حتمًا کهنه کرده است، جامعه 

زبان "وقـتی «  باشند بگويند که باشد و ايشان خواسته" کلمات"همانا " مصطلحات"اما اگر مراد آقای زرياب از 
 در اين صورت مراتب ذيل را ».نيز معنائی ندارد" کلمات ملی"در افغانستان وجود نداشته باشد، موجوديت " ملی

  :خدمتشان عرضه ميکنم 
        

فادۀ عام کلماتی باشند، که مورد است" کلمات ملی"چيست؟؟؟ اگر مراد از " کلمات ملی" نميدانم مراد آقای زرياب از 
 باشندگان افغانستان، يعنی تمام ملت ، باشند ، در آن صورت فرمودۀ جناب زرياب را جدًا رد کرده تمام و خاص و 
وجود دارند، حتی در کشورهای چندين " کلمات ملی"بدون هيچ شک و شبهه و ترديدی در هـر مملکت : ميگويم، که 

 را بيرون ميکشم که بدون استثناء مورد استفادۀ عام و خاص لماتیمن کتگوريهای مختلف ک. ستانزبانه ای نظير افغان
  :و تمام ساکنان افغانستان عـزيز قـرار دارند 

 رمضان ، زکات ، وضو ، عـبادت ، زيارت ، مسجد ، کعبه ، مکه ، حج ، حاجی ، اهللا ، محمد ، :ــ در ارتباط دين 
، شيعه، سنی ، درمسال ، هندو ، مسلمان ، مال ، امام ، چلی ، فاطمه ، ابوکر ، عمر ، عثمان ، علی ، معاويه ، يزيد
  .طالب ، مجاهد ، غازی ، شهيد ، پير ، مرشد و غـيرهم

 حکومت، رئيس جمهور ، صدارت ، وزارت ، صدراعظم ، وزير ، معـين ، رئيس ، مدير :ــ کلمات اداری و ديوانی 
  ... ، رشوت ، واسطه، ُمعاش ، بلديه ، شاروالی، ، معاون ، اداره ، رياست ، مديريت ،  کاتب ، مامور 

 درس ، تعليم ، مکتب ، معلم ، استاد ، شاگرد ، مضمون ، جغرافيه ، تاريخ ، :ــ کلمات مربوط به درس و تعليم 
  ...رشوت ، واسطه ، هندسه ، الجبر ، امتحان ، ورق ، کاغذ ، قلم ، صنف ،  حاضر ، غـيرحاضر ، حاضری ، 

رشوت ،  فاکولته ، پوهـنتون ، تحصيل ،  محصل ، کامياب ، ناکام ، مشروط ، :وط  به تحصيالت عالی ــ کلمات مرب
  ... واسطه ، 

 مريض ، دوا ، نسخه ، شفاخانه ، تداوی ، داکتر ، همشيره ، معالجه ، عالج ، :ــ لغات مربوط به صحت و طب 
  ... رشوت ، واسطه ، مالريا ، سل ، محرقه ، قلب، 

  ...، رشوت ، واسطه ،  پول ، پيسه ، توليد ، مال ، دکان ، مغازه ، اجوره ، معاش :ت اقـتصادی ــ لغا
 تلفون ، راديو ، تلويزيون ، موتر ، گادی ، بايسکل ، سرويس ، الری ، :ــ لغات تخنيکی و صنعتی و متعلقات آنها 

  ...   ، تکسی وان ، تکسی ، ماشين ، انجن ، فابريکه ، طياره ، تکت ، کارخانه، موتروان
  ...  آدم ، انسان ، فکر ، طفـل ، اوالد ، حيات ، ممات ، فوت ، تولد ، سينما، پروگرام ، :کلمات عام 

و طيف های فراوان ديگری را ميتوان برگزيد و کلمات نامعدود مربوط هـر طيف را بيرون کشيد، و نشان داد که در 
هم نداشته باشيم ــ به تحقيق " زبان ملی"نيز ــ به فـرض اينکه " فغانستانا"مملکت کثيراللسان و کثيراالقوامی چون 

که هـزاران کلمه و لغتی داريم که مورد استفادۀ تمام مردم ــ از عالی گرفـته تا دانی و از عالم و باسواد گرفته تا  
فـقدان "پس . را دارند" ملی"بغـت بيسواد و درس نخوانده  و بازاری  و زن و مرد و پير و برنا ــ بوده و بالوسيله ص

 برعکس ادعای جناب !!!!شده نميتواند" فـقـدان کلمات ملی"هـرگز و هـيچگاه و به هـيچ صورت موجب " زبان ملی
بايد وجود " زبان ملی"مؤدی و بيانگر اينست که در افغانستان "  ملی"زرياب،  موجوديت هزاران کلمه و لغـت 

مردم ما به هر زبانی که تکلم !!!  ابتناء دارد ، موجود است"لغات مشترک"اس آن که بر داشته باشد، چون پايه و اس
 افهام و مه را ، استعمال ميکنند، پس اساس و پايۀميکنند، چون هزاران کلمۀ عام و ملی و مفهوم و مأنوس برای ه

به شکلی از ان شايع هم نباشد، و حتی گويندگان زبانهای کوچک هم، که زبانشان چند. يم بين ايشان وجود داردتفه
مفاهمه و مکالمه و افهام و  و با ديگران، اشکال و به نحوی از انحاء ، با استفاده از هزاران کلمۀ مأنوس عام، باهم

  .   تفهيم کرده ميتوانند
" طفره روانه" سخنان جناب پوهاند رهين آنقدر غـيرعلمی و  : رسول رهـين صاحبد ــ سخنان پوهان٢

داده شد، نميخواهم " استاد"مگر چون جواب يک . به نظر ميرسند، که اصًال نبايد به جوابشان پرداخته شود و مشوش
  :اينست که نکات ذيل را بعرض  ايشان ميرسانم . ديگر بشکند" استاد"دل 
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ما  درصد مردم ٩٨را که برای " دانشجو"و " دانشکده"و " دانشگاه"از کلمات " عدم استفاده"پوهاند صاحب 

و گپ زدن و تکلم کردن " افهام و تفهيم"نامأنوس و نامفهوم اند،   بهانه قرار داده و ادعاء می کنند که گويا کسی مانع 
خيلی هم، ، شده باشد ؛ و اين تهمت و بهتانيست صريح و آشکارا و "دری زبانان" ِ در زبان دری و در زبان مادری

  !!!!گسيخته لگام 
" نامفهوم" ما  ميدانند، استعمال کلمات نامأنوس ــ لغاتی که برای اکثريت مطلق مردم ما  طوری که اکثريت هموطنان

  مأنوسکلمات". از خود کشی و بيگانه پرستی"باشند ــ بجای کلمات معلوم، معمول و متداول عام، کاريست در حد 
 ما قرار  گرفـته اند، جزء گوياندری خواه اصل عربی داشته باشند و يا  فرنگی و پشتو و هندی، چون مورد پذيرش 

اغـوای رژيم مفتن و ه سخنان کسانی که ب. شمرده ميشوند و هيچگاه بيگانه نيستند" دری افغانستان"لغات معمول 
رژيم آخوندی ايران بر افغانستان حمايت " تسلط سياسی"و بالوسيه " تسلط فرهـنگی"سلطه جوی کربالئی ايران، از 

" چهره های مرموز"، ی مصنوعیهياهوب شد که در اين گير و دار و و چه خو. ار نيستميکنند، هرگز مدار اعتب
  .نقاب از رخ برگرفـتند و درجۀ پابندی و وابستگی خود را از رژيم آزمند و شووينيست ايران ، نشان دادند

" ت يافـتناجاز"سخنان جناب پوهاند رسول رهـين بر اينست، که " تمرکز"رتکاز و به اصطالح غلط مشهور ا
 به عـقيدۀ جناب پوهاند صاحب .ما را متأثر ميسازد" وحدت ملی"گويا " عدم آن"استعمال يک تعداد کلمات و يا 

برهم ميخورد،  " وحدت ملی"سلب گردد، گويا " دانشجو"و " دانشکده"و " دانشگاه"رهـين اگر اجازۀ استعمال کلمات 
   .بخوردآدم آدم را ميخورد  و شايد هم آسمان به زمين 

  
بتواندش شکست و بربادش ، "نامأنوس"  اين چه وحدتی است که چند کلمۀ :به جناب پوهاند صاحب بايد گفـت که 

  داد؟؟؟؟؟
ــ بند باشد، " ناشناخته"و " غـيرمعمول"و " نامأنوس"کامًال ما به چند کلمه ــ و آن هم کلمات " وحدت ملی" اگر 

را بايد سنگ " وحدت ملی"نين بوئی برده ايم و چ" وحدت ملی"ريم و نه از دا" وحدت ملی"معلوم ميگردد که ما نه 
  . ساخت و فرسنگ ها دور انداختفلقمان

که کلماتی از قـبيل ــ  ــ و اين را خودشان هم به تحقيق و به نکوئی ميدانند بايد گوشزد کردجناب پوهاند صاحب به 
اشتقاق يافـته اند و ساخت زيبا هم دارند ــ  اما محض برای " دانش"ــ ولو که از " دانشجو"و " دانشکده"و " دانشگاه"

بداليل خاص، حتمًا مورد توجه و اين کلمات . باريک جامعۀ ما قابل درک و لمس ميباشندبسيار يک قـشر مختصر و 
 شخص خود پوهاند صاحب رهين ميباشند، چنانکه ضمن يک مضمون سه صفحه ئی در مدح مرحوم پوهاند عنايِت

  .را استعمال کرده بودند" دانشگاه" بار کلمۀ ٦٤ـبداالحمد جاويد،  دقيقًا ع
" فاکولته"و " پوهـنتون"مردم ما .  درصد مردم ما اين کلمات را نميشناسند٩٨اکثريت مطلق من برايشان ميگويم که 

در "  محصل"مين قـسم تلفظ ميکنند و ه" فالکوته"را عوام الناس ما " فاکولته"را ميشناسند ، چنانکه " محصل"و 
، از زبان تمام مردم ما "پشتو"که کلمه ايست " پوهـنتون"کلمۀ پرمعـنی و زيبای . تلفظ ميگردد" ماسل"زبان عوام ما 

و مدلولش را " پوهـنتون"شنيده ميشود ؛ هم دهقان و دالک و گلکار و نجار و جوالی و تکسی وان و دکاندار ما 
  .يوان و اداره و دانش و تعليم و تحصيل و مطبوعات ماميشناسند و نيز اهـل دفـتر و د

      
را به نکوهـش و سرزنش گرفـته " کريم خرم"عجب است که پوهاند رهين صاحب ، شمايل و چهره و سيمای جناب 

  :قايل ميگردند ، چنانکه فرمودند را " قـصاب"و برايشان جايگاه يک 
  

  .»د، هم معنًا و هم ذهنًا هم  چهرتًا به قصاب ميمان" کريم خرم"آقای « 
  

 رهين صاحب سرچشمه ميگيرد، نه اساس عقالنی دارد و نه با انسانيت "پوهاندی" اين سخن که از فرط  احساسات 
در کجای دنيا نوشته اند که آدم کريه المنظر نميتواند وزير و وکيل و . و اسالميت و افغانيت در تطابق است

. باشد" بدقواره"ردد؟؟؟ در کجای تاريخ ميخوانيد، که يک قصاب بايد حتمًا صدراعظم و رئيس جمهور يک مملکت گ
  اجازت ميدهد؟؟؟ را" بازاری"کدام قانون انسانی و آسمانی چنين توهين شخصی و 

و بر عکس خود پوهاند صاحب شنيدم ، " کريم خرم "رهين را بر چهره و شمايل آقایوقـتی لغاز خواندن های پوهاند 
  :ن ضرب المثل مشهور کابلی بيادم آمد که هماخيره شدم، 

  

  "سوالخايت ده گور: نری گفـت ــُـچلنی با ک"
  

 را که از "باصواب" و "چهرتًا"ما کلماتی از قـبيل " پوهاند"و يک " استاد"من واقعًا ميشرمم وقـتی می شنوم که يک 
  .ـيچ عـطاری هم سراغ نميگردندهردو کفر زبان دری برميخيزد، بکار ميبرند، چون چنين ترکيبات در قطی ه

گويا ترجمۀ پشتوی " پوهـنتون "پوهاند صاحب ادعاء های بی اساس و سست بنياد ديگری هم کرده اند، از جمله اينکه
ی"و " پوهاند"و " پوهـنتون" به جناب پوهاند صاحب اطمينان ميدهم که کلمات .بوده است" دانشگاه"لغت  "  پوهـن

بوده اند؛ از قبيل مرحوم پوهاند و بحر دانش سانی وضع گرديده که هر کدام استاد فن خود بدست ک" پشتو تولنه"در 
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صديق اهللا رشتين، مرحوم پوهاند عالمه حبيبی ، مرحوم پوهاند گل پاچا الفـت ، مرحوم پوهاند سيد شمس الدين 
رسول پوهاند  مگر آقای هم و غـيرمجروح، مرحوم پوهاند عـبدالرؤوف بينوا ، مرحوم استاد عبدالرحمان پژواک 

رهين ــ که سطح دانششان از سخنانشان پيداست ــ ، باور نميکنند که اين همه استاد متبحر و چيره دست ، از خود قوۀ 
به پشتو ترجمه کنند؟؟؟ از کجا معلوم که عکس " فارسی ايران"ايجاد و ابتکار نداشتند، که بيايند و کلمات را از زبان 

 و ايرانيان اين کلمات را از پشتو به فارسی ترجمه نکرده باشند؟؟؟ حدس قوی بنده اينست ، که اين قضيه صادق نباشد
من مقاالت فراوان در همين . کلمات در عين وقت در هردو مملکت وضع گرديده و به چلند انداخته شده اند

وقت کافی داشته و زمينۀ خاص  نوشته ام که فعًال عناوين هر کدام را بياد ندارم، ولی اگر کسی 
من افغان جر"خواستار مطالعۀ دهها مقالۀ خرد و کالن باشد، سری به آرشيف بنده در پورتال 

  !!!!! را بجويد"خرده ُجـو"ايراد گيران  و ديگر "استاد" دو بزند و رد تمام گفـته های" آنالين
  

غانستان، دهها مقاله  دری و خصوصًا اف بر قلمرو زبان فارسی"رهـنگی ايرانتهاجم ف"در زمينۀ 
خوانندگان . ی و تلويحی بر موضوع روشنی می اندازندضمننوشته ام، که يا مستقيمًا و يا بصورت 

    !!!ای مفصل را از نظر بگذرانند و بررسی هبنده رجوع  فـرموده ارجمند ميتوانند به آرشيف فـوق 
  

 مورد تحليل قرار را از عنوان مقال نيز" يگانه"ت ، لغردکه بيشتر به تحليل لغوی شباهت پيدا کبحث، آخر اين در 
  :ميدهيم

اين کلمه در زبان . است" فريد"و " ممتاز"، "بی همتا"، کلمۀ زيبای دری و در معنای "يک گانه"مخفف " يگانه"
  :عوام کابلی نيز بسيار متداول است؛ چنانکه گويند 

  ")خداوند"يعنی " يگانه"ماز  است و دو رکعت ن" دوگانه"مراد از (ــ دوگانه به درگاِه يگانه 
  ــ خدای يکه و يگانه

  ــ به يگانگی خدا قسم، اگر گفته باشم
و ديگر " احديت"و " بی همتائی"است، که در دو معنی استعمال ميگردد، يکی در معنای " يگانه"صفت " يگانگی"

و يک زبان، در آن صورت مثل وقتی دسته ای از مردم، يکی شوند و يکدل ". همبستگی"و " اتحاد"در مفهوم 
  .آنست، که يک وجود واحد را تشکيل داده باشند

اند، که انکارش " يگانه"، واقعًا "استاد"که آن دو پی ميبريم ، را از نگاههای مختلف شناختيم" يگانه"که کلمۀ بعد ازين
  .اندميرس" فرک"انسان را تا سرحد 

  . بسيار لذت ميبرد ام، چون ميدانم که از کلمات پشتوخطاب کرده" پوهاند"را قصدًا " رسول رهين"آقای 
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  :توضيحات 
 انتشارات ١٣٨١اثر پوهاند داکتر محمد حسين يمين ، چاپ " ژه شناسی در زبان پارسی دریوا "٧٧ ــ صفحۀ ١

  ميوند، پشاور
   ، چاپخانۀ سپهر ، تهران١٣٦٣ جلد دوم ، چاپ چارم  ١٨١٥ جلد اول و صفحۀ ١٧٩ ــ فرهنگ عميد ، صفحۀ ٢
   ، چاپخانۀ سپهر ، تهران١٣٧١ جلد سوم ، چاپ هشتم  ٤١٧٤ جلد اول و صفحۀ ٢٩٢ ــ فرهنگ معين ، صفحۀ ٣
که مختوم به " ديهه. "ست"روستا"هر سه در معنای ) با های غيرملفوظ" (ديهه"و ) باهای ملفوظ " (ديه"، " ده" ــ ٤
درست " ديهکی"نسبت از آن صفت " ياء"بوده که با پذيرفتن " ديهک"است ، در اصل خود " های غـيرملفوظ"

متأسفانه اهل کتابت و . درست و زيبا، از زبان عوام  ما بسيار شنيده ميشوداين اصطالح مرغوب ، .  استگرديده
را استعمال " دهاتی"، ترکيب نادرست " ديهکی"تحرير و آنان که به لفظ قلم سخن ميگويند، در عوض کلمۀ رسای 

ت کرده اند، که با راس" دهات"را با ادات جمع عـربی جمع بسته و از آن " ده"نادرست ازينرو که کلمۀ دری . ميکنند
از يک نگاه ديگر نيز نادرست است و آن اينکه " دهاتی"کلمۀ . بوجود آمده است" دهاتی"نسبت  ترکيب " ی"پيوستن 

شهری، روستائی ، کابلی، فيروزه ئی ، طالئی ، :  اسم می نشيند، مثًال ميگوئيم ِ "مفرد"نسبت معموًال در آخر " ی"
  .کی ، نسواری ، آبی و غيرهم ُمـشهسته ئی ، کاهی ، آسمانی ،

  !!!!!جلوس فرموده است" دهات"در آخر جمع اسم  يعنی " دهاتی"نسبت در ترکيب " ی"اما 
  
  


