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    دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩دهم دسمبر برلين، هژ
   

  
  

  

  ندبرادران سکۀ هم" پشتو"و " دری"
  

   )مپنجـقسمت ( 
 

     !!!ست زبان پشتومظلوم ا چقدر
در  ٢٠٠٧ مارچ ١٦ تقديم ميکنم، که به تاريخ تعديالت و اضافات حيث قسمت پنجم اين سلسله مقاله ای را با به

  :نشر گرديده بودو تعدادی از سايتهای ديگر " افغان جرمن آنالين"پورتال 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

  ٢٠٠٧ مارچ  ١٦برلين، 
  
  

  چقدرمظلوم است زبان پشتو
  

   با زبان پشتو"دشمن" و "دوست"بی مهری 
  

 از وطنداری قـصه ميکرد، که در ايران  از ميانه،يکی.  از هـر در سخن ميرفـتچندی پيش  در حلقۀ دوستان بودم و
بسيار رنج "برگشته است، به گفـتۀ او افغانستان ه کالن شده  و باالجبار لهجۀ فارسی ايران را آموخته، و اينک که ب

  :گفـت ."  برد، که چرا به لهجۀ دری وطن خويش گپ زده نميتواند می
  

  »"زبان پشتو در حال مردن است" :هموطن ازين بود، که ميگفـت رنج دگر اين « 
  

، تا  زبان بزرگ و رسمی ديگر افغانستان، استو باز گفـت که همين هموطن پرورده در ايران،عـزم جزم کرده 
 . فـراگيردهرو مرورا "  پشتو"يعنی 

  : کهقـصۀ باال که محرک نگارش اين مقال شده است، نمونۀ بارزيست از اين نکته
  درست در سمت مخالف ؛»ميگردد " افغانيت"نه هـر که در ايران زيست و سبق خواند ، بيگانه از « 

کسانی که در ادوار پيشين و پسين در ايران درس خواندند ، فارغ التحصيل پوهـنتون های آن سامان گرديدند و در 
شت به وطن، به کارهای خالف منافع  وطن و مصالح مدارهائی قـرار گرفـتند و يا قـرار داده شدند، که به مجرد بازگ

مسخره ساختن زبان "، " هـيوال نشان دادن زبان پشتو"ــ در هـيئت  "ستيزيدن با زبان پشتو. "دست زدند ملی ما،
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 "افغانستان"، منفـور نشان دادن نام فاخر " پشتونان"، عـناد ورزيدن با " ــ  " نفـرت ورزيدن با زبان پشتو"و " پشتو
در صدر کارهای ناروا و نابکاريهای  آشکارای ايشان قـرار داشت  و قـرار " افغان"و دشمنی کردن  با کلمۀ فخيم 

  .اين نکته آنقـدر هـويدا و اين افـراد آنقـدر رسوا و برماليند، که جای مثال زدن را باقی نميگذارند. دارد
  :ور ماست، با دو بی مهری مواجهست شمتأسفانه زبان پشتو، که يکی از دو زبان بزرگ و رسمی ک

  "بی مهری دوست" ــ 
  "بی مهری دشمن "ــ 

. داشته باشد" توقع دوستی" چيزيست، که انتظارش هميشه ميرود، و هـيچ کس هم از دشمن نبايد "دشمن"بی مهری 
وشی بدين زبان ی خ نيز،  رو"دوستان زبان پشتو"اما طرفه اينست، که پشتوزبانان و طرفـداران زبان پشتو، يعنی 

 دانشمندان پشتون به زبان مادری خود، کمتر ميرسند و بيشتر به زبان دری انهماک می ورزند، اينکه. نشان نميدهـند
" بی تعصبی پشتونان"اين کار ازينرو، که اين امر از يک طرف  " درست بودن. "هم کاريست درست و هم نادرست

 می انجامد، که "زبان دری" از طرفی به باروری و پرورش دادن بيشتر ، نشان ميدهـد، و"زبان دری"را نسبت به 
  .هرگونه پرورش و توجه  استنيز زبان بزرگ و ملی کشور ما و در خور 

زبان "به زبان مادری ايشان، يعنی " بی توجهی"اين امر درين مضمر است، که اين کار به قـيمت " نادرست بودن"
بارزتر و کشنده تر ميگردد؛ " زبان پشتو"اين ميالن بيشتر گردد، ضربه اش بر ، تمام ميگردد و هـر قـدر "پشتو

پشتو، که زبان تعليم يافـتگان و قـشر درس خوانده و مکتب ديدۀ " معياری"الاقـل در سطح زبان به اصطالح 
  .پشتونهای ماست

 های تفرقه  تلويزيون وودفـروخته،ائد خ جريتهای معلوم الحال انترنتی ورا بعض  سا" دشمنی ورزيدن با زبان پشتو"
  ..، تبليغ  ميکنند" چشم سفـيدی"، عمًال عـلم کرده  و به صراحتی در حد افگن

 جوامع  دموکرات بدست ميدهـد، و خصوصًا از طرقی که انترنت "آزاد"گرچه از طريق  امکاناتی  که مطبوعات 
 اما در زمانی که نه افغانان از تربيون مطبوعات آزاد .ميسر ساخته، اين ناروائی به اوج و حد اعـاليش رسيده  است

جهان گپ زده ميتوانستند و نه از کمپيوتر و انترنت خبری بود، نيز کسانی در داخل وطن و در چوکاتی که برايشان 
  .مـقـدور و ميسور بود، در زمينه مصروف تخريبکاری بودند

 دری زبان "فـرهـنگيان"به اصطالح های پيش دسته ای از شنيده ام،  که در زمانه از زبان اشخاص متقن مثًال  
تشکيل گرديده بود، که به مجرد نشر و پخش گرديدن آثار پشتو، به بازار ميرفـتند، نسخه های بسيار آنها را ميخريدند 

ف ايشان ازين کار اين بود، تا هـد". حريق ميکردند"و به اصطالح بانکی " ميسوختاندند"، " درميدادند"و همه را 
شنيده ام که درين گروه اشخاص سرشناس ادبيات دری پوهـنتون کابل . آثار عـلمی پشتو، هـرگز بدست خواننده نرسد

حتی قـصه کردند، که اشخاصی به اتهام اين جرم به محکمه . ــ که ذکر نامشان را فعـًال الزم نميدانم ــ  انهماک داشتند
اين که اين روايت تا چه حد واقعـيت داشته، نميدانم ولی بجد ميدانم که کسانی از استادان .  بودندهم کشانيده شده

و ساده ترين شيوۀ  . پوهـنتون بودند و هـستند، که عمًال با زبان پشتو عـداوت و ضديت بخرج ميدادند و ميدهـند
زبان "نمونۀ نوشته های اين استادان . استبود و " زبان پشتو" و مسخره ساختن ـداوت و ضديت ايشان، استحقارع

  . را همين اکنون در بعض سايتهای خودفـروختۀ انترنتی، مطالعه کرده ميتوانيم" قـوم پرست"و " ستيز
    

حاال برويم و به بررسی اصل موضوع  بپردازيم  و بپرسيم،  که آيا زبان پشتو واقعًا در آستانۀ اضمحالل و نابودی 
  وز و پروردۀ ايران ، ميپندارد؟؟؟طوری که آن وطندار دلسقـرار دارد، همان 

  :مقـدمتًا  نکاتی چند را پيش ميکشم
زبانها همه ارزش ُمساوی و يکسان دارند و هـيچ زبانی برتر يا کمتر از « : زبانشناسی ُمعاصر بما می آموزد، که

دستگاه های گرامری و " راجع ميگردد به اين نکته کنه و ذات زبانها را تشريح ميکند و عمدتًا» .زبان ديگر نيست
اصالت . آنست"  دستگاه لغوی"اما زبان عـالوه از اين دو دستگاه، دستگاه ديگری هم دارد، که همانا . زبان" صوتی

آن که متشکل از تمام لغات و " دستگاه لغوی"زبانها از روی ساخت دستوری و صوتی آنها تشخيص ميگردد و 
خود، در زمينه نقـشی را بازی نميکند، و " متحول بودن" در همان زبان است، بخاطر اصطالحات موجود و رائج

  .اگر بازی کند، نقـشی خواهـد بود بسيار فـرعی و کناری
، متشکل از مجموعۀ همه لغات و کلماتی ميباشد، که  است نيز خوانده شده*"جهاز باز زبان"دستگاه لغوی زبان ، که 
 از خود زبان برخاسته باشند و يا از زبانهای ديگر وارد آن شده باشند ــ و هميشه متغير و در آن بکار ميرود ــ خواه

در حالی که دو جهاز ديگر زبان يا هـيچ متغير نيستند و اگر هم باشند، سير تحول شان آنقـدر بطیء و . متحول است
زبان است، که " جهاز لغوی" بودن پس همين متحول و متطور. ُکند است، که اهـل زبان آنر اصًال درک نميکنند

  .خاصيت معياری و مقـياسی را از اين جهاز، ميربايد
  : با پيشکش اين تمهيد ، ميروم بسوی اصل مطلب و بدين منظور،  چند سؤال را مطرح ميسازم 

  ــ آيا واقعًا زبان پشتو در حال مردن و از بين رفـتن است؟؟؟
  را آلوده ميسازد؟؟؟ــ آيا موجوديت لغات پشتو ، زبان دری 

  ؟؟؟لغات زبانهای ديگر،  کاريست درستــ آيا پاکسازی يک زبان از 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

، خواست خود افغانان  است، يا اينکه در پس پشت اين  تالش  ناروا ، دستان "زبان  دری "ــ آيا حذف کلمات پشتو از
   در کار است ؟؟؟،اجانب و نابکار پليد

، اگر خوانندگان عـزيز اين خواهم گفـت، ولی هـيچ مانعی نمی بينم  جواب  به اين سؤاالت در مقاالت آيندۀ خويش
  .    نوشته نيز دست به قـلم ببرند و نظريات خود را پيش بکشند ؛  پيش از آنکه من بدان بپردازم

  
گفتۀ و به . اش پنداشت" مرده" گوينده هم داشته باشد، نتوان "يک نفر"عجالتًا عرض ميکنم، که اگر زبانی حتی 

اردوی خود آشام که در جوش اشغال افغانستان بدست " ترانه ساز"شاه ولی ولی  استاد شيرين و وطندوستانۀ مرحوم 
  : فرمود و سرودو در جوش و خروش جهاد، سرخ 

  

  !!!!تا يک نفر افغان است، زنده افغانستان است
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  : *توضيح
  
زبان مينامند، که دروازه هايش بروی هر کلمه و لغت " دستگاه باز"يا " جهاز باز"زبان را ازين سبب " جهاز لغوی"

هيچ کس  جلو ورود کلمات را به هيچ زبانی گرفته از همين خاطر . باز است" هقچار پل"ه اصطالح خارجی ب
آزمندان دقيقًا از همين خاصيت، که در واقع جزء طبيعت زبان هم هست، سوء استفاده کرده و ميکوشند، . نميتواند

ا در سالهای اخير و  رنمونۀ بارز اين واقعيت تلخ. ب کندکلمات و اصطالحاتی را صادر کنند، که اهداف ايشان ايجا
ما واقعًا به چشم . خصوصًا در ليل و نهار سی سی و پنج سال اخير افغانستان، به چشم سر مشاهده کرديم و ميکنيم

بيگانه کلماتی را وارد دری افغانستان ميکنند، که از آن جرقۀ سرسپردۀ خود می بينيم، که ايادی گنهگار و گنهکار 
  !!!!سر زده بتواند" ملینفاق "و بالوسيله " نفاق قومی"


