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 ؟داشتیبا مشکل چه مشکل بیادر گل! 
 میگیری!!! «خوانش»را به  «چالش» مکالمات خودکه در 

 

بیدفاع ما، به دو کشور همسایه ایران و پاکستان، نتنها حیثیت، وقار و جبر روزگار و مهاجرتهای اجباری هموطنان 
مردانگی مردم غیور ما را خدشه دار و زیر سوال برد، بلکه زبان و فرهنگ ما هم توسط چند نوکر و معاشخوار 

معاونین  ، ازاجنبیان لطمۀ بزرگی دید و به رسوائی کشانده شد.  قسم به ذات اقدس که به استثنای رئیس جمهور کرزی
راست و چپ گرفته تا وزراء، نماینده های ولسی جرگه و مشرانو جرگه، والی ها، قوماندانها و عدۀ از چیزفهم ها 

سال  11)آگاهان سیاسی و نظامی( که تلویزونها را به اجاره گرفته اند استعمال لغات و کلمات وارداتی )دستآورد 
ر بزرگ میدانند و احساس میکنند که با چه ادبیات بلندی صحبت میکنند، اخیر دولت سهامی(، را برای خود یک افتخا

مردم ما بیگانه و خارج از فهم و درک  %51گردیده، برای « مشکالت»که جاگزین « چالش»در حالیکه همین کلمۀ 
 شان میباشد.

 

 یوجدانزیرا له مینماید و هر کس و ناکس در امورش مداخ مبدل شده،یک ُملک بی سرپوش بدهۀ اخیر  2افغانستان در 
که حداقل مسئولیت را بپزیرد، از ملت دفاع کند و به ملت یکجواب مقنع و قابل در رأس رهبری وجود ندارد،  یبیدار

قبول ارائه نماید. بطور مثال در مصاحبۀ که از داکتر سید مخدوم رهین وزیر شیکپوش اطالعات و فرهنگ در رابطه 
ان به افغانستان سوال شد که چرا کلمات فارسی ایرانی در ادبیات دری ما نفوذ کرده؟ به تهاجم فرهنگی و لسانی ایر

ایشان بجای اینکه راه جلوگیری این تهاجمات زبانی و فرهنگی را به خبرنگار توضیح دهد، بجواب گفتند که نمی بینید 
ته واب جناب وزیر چنین نتیجه گرفبه چه اندازه لغات پشتوی پشاوری در ادبیات پشتوی افغانستان نفوذ کرده، از ج

 –میشود که فرقی نمیکند اگر زبان و فرهنگ ایران به کشور ما تهاجم نموده به همان اندازه زبان و فرهنگ پشاوری 
پاکستانی هم به کشور ما راه یافته است.  از دیدگاه ایشان توازن برقرار است، حق به حقدار رسیده، همسایه ها 

 ئولیت متوجه وزارت فرهنگ نیست.خوشحال و هیچکدام مس
 

رسمأ افتتاح و به بهره  1323تأسیس و در سال پوهنتون بنام  1321سال قبل یعنی در سال  01کابل که پوهنتون 
برداری سپرده شد، از مقام واال و پرستیژ خاصی در بین اقوام مختلف افغانستان با زبانهای مختلف برخوردار، و 

لیمی معرفی و مقبول همه بود.  اما با تأسف که با رویکار آمدن دولت سهامی و بیکفایت منحیث یک کانون علمی و تع
مافیائی اش، تخم نفاق توسط دشمن مخصوصأ همسایگان حریص ما زیادتر کاشته شد و موضوعات های کرزی و باند 

ران اسم به تحریکهای شیطانی ایپوهنتون بسیار پیش پا افتاده زبانی، سمتی و مذهبی  سربلند نمود، و در پهلوی کلمۀ 
وهنتون پاضافه گردید.  خوب قبول میکنیم که در مکالمات شیرین دری بعوض لغت آشنا، پسندیده و مقبول دانشگاه 

که همه اقوام شریف افغانستان واحد به آن آشنا و به مجرد شنیدن این کلمه مفهومی برایشان افاده میگردید، نام ناآشنای 
سال دیگر ضرورت داریم  11د، خدا مبارک کند چشم بخیل کور، اما این را از یاد نبریم که حد اقل اضافه شدانشگاه 

تا این نام بگوش مردمان والیات، ولسوالی ها و قصبات دور دست ما چون پامیر، باالمرغاب، قیصار، دشت بگواه و 
 خوست آشنا گردد.  

 

چالش، خوانش، رهنگ و زبانهای مقبول خود باش، به عقب )هموطن بیخبر و گولخورده لطفأ مدافع و علمبردار ف
نگرش،  استیش، خیزش، تنش، گزینش، شمارش، گرایش، پزوهش، واکنش، ارتش، روند، بسنده، پرونده، میان 
برنامه، بازرسی، پیگیری، باز خوانی، بازگشائی، هزینه، آتش نشانی، آتشسوزی، پیمانکار، ساختار، بازنشسته، 

( مرو، زیرا این لغات بی پدر و بی مادر که نه منبع دارند و نه مصدر ترا از زبان شیرین و بادزن بازداشت، ویژه
دری ات جدا میسازد.  زبانیکه دهها سده قبل مورد استفادۀ  دربار بود و شاعران قدیم ما و فارسها به این زبان اشعار 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/anwari_hash_ba_khaneshgeri_tshalesh.pdf/anwari_hash_ba_khaneshgeri_tshalesh.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/anwari_hash_ba_khaneshgeri_tshalesh.pdf


  

 

 

 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

بی ُدم فوق جایگزین دارد که باید استعمال شود مانند  سروده اند.  از همه مهمتر که زبان  دری به هر کدام از لغات
مشکالت، خواندن، مالحظه، است، اغتشاش، کشیدگی و مخالفت، انتخاب، محاسبه، میالن و رغبت، تحقیق، عکس 
العمل، اردو یا لشکر، جریان، اکتفاء، دوسیه، وقفه، تحقیق، تعقیب، تجدید نظر، افتتاح، مصرف، اطفائیه، حریق، 

 ی، تشکیالت، متقاعد، دستگیر، مخصوص و پکه.قرارداد
 

سیار باست )پکه( که معنی آن  (بادزندر بین کلمات و لغات بی پدر و بی مادریکه نه منبع دارند و نه مصدر لغت )
برایم خنده آور بود زیرا معنی این کلمه به زبان ما افغانها مفهوم دیگری را افاده میکند که حتی برای اطفال ما هم 
خنده دار است.  پس تصور کنید که اگر همین لغت به یک مرد و یا زن سالخورده و اطرافی ما گفته شود، چه قیامتی 

پشت جمهوری اسالمی ایران و آخندها میدوند و روز های سالگرد خمینی  برپا خواهد شد.  هموطنان دنباله رو ما که
و انقالب اسالمی ایران آخندی را تجلیل مینمایند، ایکاش نزد ایرانیها یک کمی قدر و قیمتی هم می داشتند ، و حد اقل 

 ما محفوظ میماند.  بنامها و القاب ناشایسته چون پدر.... و غیره خطاب نمی شدند، تا حیثیت افغانی بودن همۀ 
عزیزان پیرو و دنباله رو ایران آخندی لطفأ به این تصاویر نگاه کنید و از سیاستهای مغرضانۀ این همسایۀ حریص 

 همسایۀ دیگر ما پاکستان ناپاک آگاه شوید.    چون
 پایان

 

 که بسیجی تربیه مینماید دانشگاه آزاد اسالمی ایران شعبۀ کابل
 

 
 

 به وقت تهران 11:10:14 - 1203مرداد  13 - 3111اوت  2سه شنبه 
 کلیساها به فروختن نماز و روزه روی آورده اند. آخوندهای شیعه با پول خمس چارۀ کارشان نشده و حاال مانند
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 توهین به حضرت عمر رضی هللا عنه در خیابانهای ایران
به وقت تهران 13:10:10 - 1203مرداد  11 - 3111اوت  1کشنبه   
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به وقت تهران 13:13:15 - 1203مهر  1 - 3111سپتامبر  32شنبه   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کمیتۀ امداد خمینی در افغانستان که زیر نام امداد مصروف تشکیل باند های بسیجی هستند
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