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 11/12/2112         جمال خان بارکزی
 

  طنوو  به لحاظ خدا
 از تخریب بیشتر تهاجم فرهنگی ایران جلوگیری کنید

 قبل از آنکه ناوقت شود
 

دیگر، گروه افغان ستیز برای از بین بردن اسم پشتنی تجارتی  ۀمزبوحان یدر ضمن کوشش هادر شروع دورۀ کرزی 
بانک هم کوشش کردند، ولی نظر به هر دلیلی که بود درین پالن شوم شان موفق نشدند، صرف تجارتی آن حذف و 

در افغانستان با استدالل این که پولیس یک اصطالح بین المللی است، پشتنی آن باقی ماند... با حاکم شدن ادارۀ جدید 
اصطالح مروج آن زمان یعنی څارندوی را بسیار به آسانی حذف نمودند و پولیس را جاګزین آن ساختند... چندی بعد 

الح طموضوع ګالری ملی سر زبان ها شد که یک تعداد در کوشش این هستند که به استدالل اینکه ګالری یک اص
 خارجی است باید به نګارستان تبدیل شود...

این دو استدالل یعنی تغییر اصطالح څارندوی به پولیس، و تغییر ګالری به نګارستان باهم در تناقض قرار دارد... 
یعنی اګر قرار باشد اصطالحات بین المللی حفظ ګردد، باید ګالری هم حفظ ګردد، و اګر قرار بوده باشد که اصطالحات 

ن با استفاه این افغان ستیزا ولیس نبود... به همین ترتیب بعدا  لی تقویه ګردد باز ضرورت به تغییر نام څارندوی به پم
های که ملی می اندیشیدند، توانستند بدون اینکه هیچ نوع سر و صدایی ایجاد شود، اصطالح  از پاکی دل های افغان

و اکادمی ملی نظامی را جاگزین آن کردند... به همین ترتیب تا بسیار جامع و قبول شده یی حربی پوهنتون را حذف 
 امروز کوشش دارند تا اصطالح پوهنتون را حذف و دانشگاه را جاگزین آن نمایند ولی تا امروز موفق نشده اند...

 ګردم. خواهم یک بحث جداگانه یی داشته باشم و دوباره به اصل موضوع بر می می
وسیله طالبان بر افغانستان ندارد. این تهاجم به مراتب ه ب .آی .اس .ر از تهاجم آیتهاجم فرهنګی ایران خطر کمت

همه  و  وسیعشکل ه خطرناک تر از تهاجم مذهب گرایی تاریک طالبانی برای افغانستان است... این تهاجم بسیار ب
رار قریخی، هویت و اعتبار افغانستان را هدف أهای ت صورت ګرفته و تمام نقاط اساسی زبان، فرهنګ، ارزشجانبه 

 داده است و پیشرفت های قابل مالحظه یی هم داشته است.
ی را رین دریاین تهاجم فرهنګی ایرانی در بخش حمله به زبان ها محدود به زبان پشتو نبوده بلکه زبان اصیل و ش

ر پا ها دری( را زیزبان پدر و اجداد شان را یعنی ) هم مورد تهاجم وحشیانه قرار داده است و عمال آنها بی شرمانه
ایرانی ها را جاگزین اصطالحات  ۀساخت کرده و زبان و لهجه غیر استندرد ایرانی و اصطالحات مصنوعی خود

 کنند که باید هرچه زودتر جلو آن گرفته شود. اصیل دری می
شود و بجای فرودګاه که معنی ناقص یعنی صرف فرود  آیا میدان هوایی یک اصطالح پشتو است که امروز حذف می

 باشد. شود آن را "پروازگاه" هم ساخت ولی میدان هوایی یک نام جامع برای آن می دهد که می دن معنی میآم
 کنیم؟ یک سری" را استعمال میای " یک سلسله" اصطالح انگلیسی "جه آیا ما روی چه منطق ب

را  ا تغییر چالش"جای "مشکل و جنجال" اصطالح که ریشۀ انگلیسی دارد یعنی" چلنج به یا روی کدام استدالل ما بآ
 م؟ریبکار می ب

 بریم؟اصطالح " شهروند" را بکار می  و " هموطن" و "باشنده" و " تبعه" شهری"هم آیا روی کدام منطق به عوض "
 کنیم؟ کوچه" استفاده میآیا روی چه منطقی اصطالح "خیابان" را بجای "

 کنیم؟ خیس" را استفاده میتر" اصطالح ایرانی "الح "ای اصطآیا روی چی منطقی بج
 بریم؟ شفاخانه" اصطالح بی معنی " بیمارستان" را بکار میجای "ه روی چه منطقی ب

ر "فرمان" در زبان دری ما جلو" )فرمان( را به کار ببریم؟ آخروی چه ضرورت به جای ستیرنگ یا "شترنگ" یا "
  و در کشور ما معنی دیگر دارد!
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بگوئیم و برای "کاکا" )برادر پدر( "عمو" یا " داداش" است که برای "ماما" )برادر مادر( "دایی" ایا چه ضرورت 
خطاب کنیم؟ آخر کلمۀ "دایی" در زبان دری و در اصطالح کشور ما معنی دیگر دارد یعنی به زنی گفته می شود 

 ست. برای شیر دادن طفلی استخادم می شود. آخر گفتن "دایی" به مامایش توهین ا
 را بکار ببریم؟یا "خودرو" آیا ضرور است که باید بجای اصطالح" موتر" اصطالح " ماشین" 
وارد کرده اند که باید به هر قیمتی  رین دری ما...یبه همین ترتیب هزاران اصطالح ویروسی تازه وارد در زبان ش

 شود، جلوگیری شود.
 ا در افغانستان لهجه هزارگی را میاز نگاه تلفظ زبان فارسی ایرانی غیر استندرد بوده و خیلی مضحک می نماید. م

 گوری غیر استندرد زبان دری بیاوریم.ایرانی در یک کت ۀتوانیم به لهج
قوق" ح" ش"امعن" یا بجای " ووئیم میدونم" یا بجای " قربان" "غربمیدانم" بگجای اینکه بگویم "ه آیا ضرور است ب

و بجای " قدیر" " غدیر" و بجای )حقوق برای علم حقوق است نه معاش( حغوغ" بگوئیم آنهم با یک تلفظ غلط یعنی "
" بگوئیم و "غازی" را "قاضی" بکوئیم که معنی هر و از همه بد تر "قاضی" را غازی  ا بکار ببریم؟"غار" " قار" ر

 دو کلمه را غلط می سازد.
بریم و به همین آیا ضرور است به عوض " آنها" " اونها" را بکار ببریم؟ یا بجای " چشمان" " چشمون" را بکار ب

 را جاگزین پرزجات استندرد ماشین زبان دری خود کنیم.دیگر معیوب  ۀترتیب هزاران پرز
ستانی رتاجک، هزاره، ازبک، نوبلوچ، پشه یی، خاص افغانستان نیست، پشتون،  ۀقبیل زبان دری مربوط کدام قوم و

ندارد. من منحیث به گروه قومی را کس حق مختص ساختن این امتیاز  هیچ داند و و ایماق این زبان را از خود می
 دری ام معامله کند... دهم تا باالی زبان دانم و کسی را اجازه نمی یک پشتون زبان دری را از خود می

نامه یی افغان ستیزی یک تعداد از کثیف ترین انسانها در افغانستان. بعد دوباره بر میگردم به اصل موضوع، یعنی بر
از حذف اصطالح قبول شده یی سارندوی و عوض کردن آن به پولیس، کوشش فراوان صورت ګرفت تا حس عدم 

ست اتحمل اصطالح پشتو نام پښتنی تجارتی بانک را تغییر دهند و یا این بانک را صرف به ګناه اینکه نامش پښتو 
لغو نمایند ولی ناکام شدند. به سر کار آمدن آقای اشرف غنی باز هم این ویروس فعال تر شده اند و کوشش ها برای 
تخریب هرچه بیشتر ارزش های ملی ما آغاز یافته است. امروز وقتیکه از پالن مدغم شدند "بانک ملی افغان" و " 

شوم این گروه است، درین برنامه با یک تیر دو هدف را نشانه پشتنی بانک" و انتخاب یک نام جدید جز برنامه های 
قرار داده اند، یعنی یک اصطالح افغان در " بانک ملی افغان" اولین بانک افغانستان و اصطالح پشتنی را در"پشتنی 

میکند و بانک" مورد هدف قرار داده است ولی باید جلو این فاجعه گرفته شود، اینها مانند ویروس و موریانه عمل 
 طالبان روبنا های افغانستان را این گروه زیربنا های کلتوری و تاریخی افغانستان افغانستان را تخریب میکنند...
ما از اشرف غنی این توقع را نداریم که در حضورش این افراد شوم و تفرقه افگن باز هم یک ضربه جبران ناپذیر 

 د...بر ملت افغان وارد کند که برگشت ناپذیر خواه
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