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 !منع لهجه های بیرونی نه درونی
 نگیريد اشتباهلهجه های شیرين داخلی ما را با لهجه های نامأنوس خارجی به 

 

رئیس ادارۀ ديدبان رسانه های آزاد افغانستان در يک نشست مطبوعاتی دولت و اينکه جناب صديق اهلل توحیدی 
بفکر من که سوء " از ايجاد کمسیون لهجه شناسی بايد خودداری کند"حکومت را يکجا با کابینه اش اخطار داد که 

 .  یراهه سوق میدهده بتفاهم برايشان دست داده و يا اينکه موضوع را عمدأ ب
فبروری سال روان به راديوی  22جالل نورانی مشاور وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان به روز چهارشنبه 

آزادی گفت که مطابق فرمان رئیس جمهور کرزی به وزارت اطالعات و فرهنگ وظیفه سپرده شده تا بخاطر حفظ 
صحبت لهجه های بیرونی دگان ايکه به اصالت زبانهای ملی کمیسیونی زير عنوان لهجه شناسی ترتیب گردد تا گوين

 .  آيدتا از نفوذ کلمات و لهجه های خارجی و بیگانه در داخل زبانهای ملی ما جلوگیری بعمل  ،میکنند شناسائی شوند
 

 خواست میلونها افغان مطابق بهکه  ،مثبت رئیس جمهور کرزی اولین قدم يا بعبارۀ ديگرنمیدانم کجای اين فرمان 
جناب صديق اهلل توحیدی رئیس ادارۀ ديدبان رسانه های آزاد افغانستان برابر نبود که اينگونه اخطار به طبع  ،است

 .  و آلوده به فساد، باين دولت نثار نمودبا استفاده از آزاديهای مطبوعاتی اين دولت ناقص آنهم خطرناک 
اد افغانستان بايد اسم دور ودراز رياست خود جناب صديق اهلل توحیدی رئیس ادارۀ ديدبان رسانه های آزاز همه اولتر 

 را از کدام غیاث الغات اخذ نموديد که شخص خودمرسانه چه معنی و ديدبان بمردم افغانستان توضیح دهند که  را
معنی  تانیافتم رسانه م مگر لغتی زير نام دجستجو نموکه در دست داشتم، را سلیمان حییم فرهنگ فارسی  چاپ جديد

 .رياست شما را خوبتر درک میکردم
توقع بنده از هموطنان عزيز اينست که فريب دشمنان فرهنگ و زبان ما را نخورند، و اينرا هم به اشتباه نگیرند که 
گويا دولت در صدد از بین بردن لهجه های شیرين زبانهای ملی ما است، که اين امر بکلی از واقیعت دور و عمل 

، دارای لهجه های شیرين سمتی میباشند که هر کدام اين در پهلوی زبانهای شیرين خودما مردم   .ناممکن میباشد
هراتی، بدخشانی، قطغنی، پنجشیری، شنیدنی لهجه ها نماينده گی از آن مردم میکند، بطور مثال لهجۀ های شیرين و 

 .و غیره که جز افتخارات سرزمین شمرده میشوند خوستی، قندهاری، مزاری
که حکومت "جناب صديق اهلل توحیدی رئیس ادارۀ ديدبان رسانه های آزاد افغانستان در نشست خبری خود چنین گفت

و کابینه افغانستان نه مرجع تصمیم گیری است و نه متخصص زبانهای دری و پشتو که لغات نامأنوس را از مأنوس 
  Welcome to democracy " جدا کند

جناب توحیدی، پس شما قبول زحمت فرموده و به مطبوعات بگويد که مرجع تصمیم گیر درين نظام رياستی کیست؟ 
سال قبل ازآن مرجع همه تصامیم غلط و غیرقابل  2تا جائیکه به همه معلوم است در طی دودوره رياست جمهوری و 

ول شما از منتقدين همین دولت بوديد، اما برای ، و اکثريت مردم افغانستان به شمبودهتطبیق همین دولت و حکومت 
اولین بار که يک تصمیم درست بروفق منافع ملی از طرف اين دولتمردان اتخاذ گرديده، جناب شما بجای آنکه اين 

 .فال نیک بگیريد، بآن مخالفت نشان داديد اقدام را يک
 

ت و در سیستم رياستی رئیس جمهور در که متشکل از قوای ثالثه اسجناب توحیدی برعکس ادعای شما حکومت 
اين اقدام نیک  يا انفاذ برای اجرابه همین منظور حکومت مرجع تصمیم گیر است، رأس هرسه قوه قرار دارد، يک 

کمتر از  تا، تا جلوی اين بی جلوان را بگیرند نموده،توظیف  ، تحصیالت عالی و وزارت معارف را وزارت فرهنگ
که مستبدين ايران و پاکستان باالی گرده  ،همسايگان شیطان صفت ما تقلید و کاپی نمايند، و هرکدام اين مقلدين بیشرم

هايشان نشسته، و هر روز تحايف از تابوتهای عزيزان شانرا برايشان میفرستند، بجايشان بنشاند، تا ازين ديموکراسی 
 . نیم خام استفاده های سوء نکنند

همیشه مانند ديگر نیکبینان، ساله اش  12نده که يکی از منتقدين سرسخت ايندولت سهامی هستم و کارنامه های ب
 ، امروز که، اما تصمیم اخیر حامد کرزی را فال نیک تلقی مینمايم و به اصطالح وطنی و مردمیم بودهانتقادمورد 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/anwari_hash_manae_lahja_haee_beroni.pdf
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بنفع منافع ملی ما محسوب میشود، و منهم منحیث  ، جای بس خوشی است واين عمل رئیس جمهورهکلوخ آتش پريداز 
 .يک فرد واقیعت بین و حقیقت گو ازين اقدام نیک پشتیبانی میکنم

 
، و خود درمیآبید که دولت آخندی ايران که باز هموطنان و خواننده گان گرامی لطفأ به اين چند تصوير نگاه کنید

هیچگاه قادر نخواهد بود که لغات عربی الی اش نزديک است، و انشاءاهلل ذوهوای ژاندارم شدن منطقه بسرش زده، 
که زبان  خواهد شد،هايش در افغانستان موفق جمبوری ادبیاتش دور کند، پس چطور جاسوسان و به اصطالح را از 

  .که مزين بزبان قرآن است مکدر بسازندرا شیرين دری ما 

 
        

    

همه لغات عربی اند که شرقی، غربی، اسالمی و اطالعات جمهوری، وزارت، امور، خارجه، در تصاوير فوق لغات 
باالی مراکز و منابع دولتی کشور آخندی تحرير شده، پس چطور اين متکبرين و متعصبین زمان مذبوحانه در تالش 

 .و بدنبال خود دنباله روان افغانی خود را بکشنداند که از لغات و کلمات عربی فرار 
 

 پايان


