
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 3تر 1 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 

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

  
  

  

 11/11/1112               جلیل غنی
 

 

 ای افغانستان ــه انــاع از زبــدف

 دفاع از هویت ملی است
 

روش اغماض  ،شورهائی همسایهبخصوص ک ،هاروش سیاسی افغانستان با همه کشورحامد کرزی زمامداری  ۀردر دو
 ینمود متا کنون چنین وا ،حکومت وحدت ملی کل رئیس جمهور جدید، و در بانه و مصلحتی بود.آو سازش، تسلیم م

 د داشت.ناستقالل عمل خواه برابر همسایگان مخصوصاً در پیروی نخواهند کرد و یهای از چنین سیاست که دیگر کنند
نه  ،هم برای خوش خدمتی های بیشترقای کرزی هم با پیروی از مرشدش ووزارت اطالعات و فرهنگ حکومت آ

طالحات رای ترویج اصهای همسایه خاصتاً ایران و پاکستان توجهی نکرد بلکه ب فرهنگی کشور که به تهاجماتتنها این
 های دری و پشتو دست بازی به گردانندگان رسانه های گروهی داد. زبان و لغات جعلی در

الین نپورتال افغان جرمن آهمین  فغانستان، دری و پشتو، بار ها دردو زبان رسمی ا دانشمندان زبان و ادب هر
ی نگاشتند ول های دری و پشتو زبان درجعلی  نوس ومأمضامین علمی و تحقیقی در بارۀ استعمال کلمات و لغات نا

و تحقیقی از مقاالت علمی مثل هر نا رسائی دیگری گوش شنوای برای آن وجود نداشت و هیچگونه توجهی نشد. 
فرهنگستان ایران را خوبتر » تحقیقی شان زیر عنوانوهاج که آخرین مقالۀ علمی و سراج استاد هاشمیان، جناب 

صالحه محترمه آقای فارانی، همچنان از است،  الینجرمن آن زینت بخش پورتال وزین افغانهم اکنون « بشناسید
 می توان نام برد. ،داشته استین زمینه ا معی دیگر که این قلم نیز سهمی درو جوهاب، 

 چنین لجام گسیختگی ها و تهاجمات فرهنگی می قای کرزی هرگاهی سخن ازوم رهین وزیر مخلوع آآقای سید مخد
ر قانون مغای آزادی! چنین ی افغانستان تضمین گریده و جلوگیری ازآزادی بیان در قانون اساس که رفت دلیل می آورد

گ اسالمی، فرهن های ملی و هویت ملی، ارزش قانون اساسی افغانستان حراست از اساسی افغانستان است. در حالیکه
  های افغانستان را از وجایب دولت و حکومت افغانستان ثبت کرده است.  و زبان

 بر فرهنگتهاجم متجاوزین خارجی  و داشتاطالعات و فرهنگ افغانستان سیر قهقرائی  در زمان تصدی آقای رهین
ارد ها کار د آسیبی وارد کرده که سالدو زبان رسمی افغانستان چنان  هر برخوش خدمتان داخلی آنها  افغانی و اصیل

ازی س درست وارده پاکاصطالحات نا ثیر لغات وأآلودگی های زبانی و ت فغانستان ازتا این دو زبان اصیل و سچۀ ا
ی رهنما آن،در بارۀ کلمات جعلی و بکار برد چنین مجعوالت به معانی غلط  شان وهاج و توضیحاتمقالۀ جناب  شود.

داخلی مثل  یها است زیرا نه تنها بعضی از تلویزیوندستگاه های نشرات داخلی و خارجی ان عالی برای کار مند
 تو ویب سایکنند بلکه برخی از تلویزیون های خارج از کشور  میاین مجعوالت استفاده  از طلوع و آریانای کابل

  کار می برند.  این کلمات را بب نمانند عق برای اینکه از قافلۀ نوآوری ها! نیتی نیزهای انتر
اطالع دهی و آگاهی دادن  ۀچاپی عالوه از اینکه منبع عمدست و چه صوتی و چه ا گروهی چه تصویری های رسانه

، نقش کلیدی در پیشبرد فرهنگ و زبان جامعه نیز دارند و یکی از وسایل دگان، بینندگان و خوانندگان هستندبه شنون
زبان نشرات در روند.  شمار میه ب ،فرهنگ جامه ۀو زبان بحیث رکن عمد ،اصلی تداوم فرهنگی، ارتقای فرهنگ

معنی نیست که با باید معیاری باشد و این بدان  ،غنای تنوع لهجه ها بهره مند است ، که ازجوامعی مثل افغانستان
قتی معنی است که و بلکه به این ،گذاشته نشود ه چنان لهجه هاب مختلف بی اعتنائی شود و یا حرمتیلهجه های مناطق 

نه  خواند و می بیند یمین رسانه می شنود و یکی از  خبری و گزارشی و یا مطلبی را از شنونده، خواننده و یا بیننده
و آن زبان را از خود بداند. ن شریک بداند آ عۀ خود را درتنها آنرا درک نماید و محتوای آنرا بداند بلکه خود و جام

 و ،ات افغانستان مخصوصاً بعضی از تلوزیون های افغانستان راه یافتهرشها در ن درین سالحات و لغاتی که اصطال
ت مردم برای اکثری ،فرهنگ افغانستان براه انداخته اند ی است که همسایگان افغانستان  برجماتاروشنی از ته ۀنشان

 افغانستان بیگانه است. 
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متحدۀ امریکا که نقاط مختلف  اعات گردیده است. مثالً در ایاالتهای دیگر نیز این اصل مر در سایر کشور ها و زبان
کنند زبان نشرات آن معیاری است و بیش از سه صد ملیون امریکائی  انگلیسی صحبت میآن با لهجه های مختلف 

یز لهجه نکنند. در سایر کشور ها مثل برتانیه، فرانسه، کانادا، آسترالیا و کشور های دیگر  دانند و درک می آنرا می
ها وجود دارد ولی زبان نشرات آنها معیاری است به این معنی که این لهجه متعلق به یک  های مختلف این زبان

 دانند. ست که همه آنرا میمنطقه و یا لهجۀ خاص نبوده بلکه لهجه ای
 ،ردک که زندگی می کجای افغانستان هر افغان در هر جۀ معیاری بود وزبان و لهه ان بدر گذشته ها نشرات افغانست

آن مستفید می  ن می یافت و ازآ ، خود را درکرد که صحبت میای هو با هر لهج ،و چه پشتو زبان بود چه دری زبان
 شد.  

ی کلمات دارای مشخصاتی بودیم. ادااز نگاه لهجه و تلویزیون  دستگاه رادیو و ها قبل در در افغانستان ما از سال
 ،دش ها به عنوان معتبر ترین منبع اطالع رسانی کشور محسوب می که از سالمرکز اطالعات به حیث  ان رادیوقنطا

این نطاقان  ۀجملاز کردند.  میرعایت  بودن اصطالحات و کلمات را کامالً  افغانی ،هنگام نشر اخبار و سایر مطالب
 حبیبی و از نطاقان پشتو ه، شفیقسراج یت شریف، مرحومه لطیفه کبیرعنا مهدی ظفر، ینا،توان کریم روه می

 به عنوان مثال نام برد.طین را  خاندان جاللی و پاکعبدالغفور ویاند، عبدالقدیر فهیم، 
 ییق مفرهنگی مردم ساز گار بود احساس همبستگی ملی را در اذهان تزرحالیکه با مقتضیات  نطاقی در این طرز

 کرد.
ن ها شنیده شد که اعال کرد. حتی از بعضی تلویزیون ریلی تغیرهین اوضاع بک ین وزارت آقادورا سفانه درأاما مت

 سپری کرده باشند. کشورآن  یا مدتی را در ایران آشنا و ۀنطاقانی ضرورت داریم که به لهج به ندکرد می
اد گاه عالی، محصوالت کشاورزی ، د: مجلسگوید که نطاق میشنویم  ی تلویزیون میها هم اکنون در بعضی سایت

 این قبیل. اصطالحات زیادی ازو 
ن همه ای و نظامی در قانون مربوط به امور قضائی و تحقیق و پولیسوجود دارد اداری قانون تقسیمات  در افغانستان

حات در اصطال . دهد ریتغی یگرید ی کشوررا مطابق پالن و آروز حق ندارد قانون کشور اصطالحات قید گردیده کسی
 ندان که اصطالحاچرا قوم ، ؟دادگاه ویژه نام گذاشتن برای چه آنرای وجود دارد صاختصا محکه ایقضائی افغانستان 

ود ر ار میرسمی بک های رسمی و غیر محاوه و نوشته صد سال در یباً رتقانگلیسی کومندنت است و از  فرانسوی و
و   ؟گفته شودمجلس ی شورای ملی پر از مفهوم و آشنا وزیبائبرای چه.؟ چرا عوض اصطالح  به فرمانده تبدیل شود

  ی دیگر.خره دها چراباآل
 ،باشدن موجود در صورتیکه در زبان بومی یک جامعه چنان کلماتی ،های دیگر لغاتی از زبان عاریت گرفتن کلمات و

، رادیو، تلویژن یا تلویزیون، طوری که ما امروز کلماتی مثل کمپیوتر نهاست هما ل در همه زبانیک امر معمو
 های دیگر از زبان های سال بدین سو از سال های دیگر را برخی کلمات و نام طنوس وپ استکان، گیالس وسماوار، 

ولی در صورتیکه ما کلمات دری سچه و نابی را   و جزء زبان ما گردیده است. در زبان دری به عاریت گرفته ایم 
تهاجم  و ترویجگانگان یبه بجز خوش خدمتی  تۀ دیگرانخود ساخ داشته باشیم تعویض نمودن آن با کلمات نا مأنوس و

 .فرهنگی توجیهی دیگری داشته نمی تواند
 :داشتی داریداز این جمله چه برنمی دانم شما 

 

 « کابل بانک از دادستانی کل به دادگاه عالی فرستاده شد. ۀپروند»
 

  پس برای کی و به کدام منظور محکمه معنی این جمله را از مردم عادی بپرسید نزد آنها مفهوم نخواهد بود
 ؟گوئید گاه  میادرا د

  محکمه چرا ابا دارید ؟ از استعمال کلمه ای 
 ؟بندد کدام کلمه به ذهن مردم زودتر نقش می  
 و گفتار ها با منافع ملی کشور مطابق است؟ ی این کردارهاآیا کدام جا 
 ر مفاهیم و اصطالحات مندرج در قانون اساسی، نقض صریح قانون اساسی کشور نیست؟ یآیا تغی 
 هست؟« رتشتاد کل ا» ن کرسی و مقامی بنام آیا در تشکیالت اداری و نظامی افغانستا 
 د شناخت؟ناز سی ملیون نفوس افغانستان چند نفر آنها این عهده را خواه 
  ملی  نزیرا خائ نخواهد کرد؟عریف دقیق خیانت ملی مطابقت به ت دیگری کشورملی  منافع عمل کرد بهآیا

 دهد. ی را به منافع ملی خود ترجیح میکسی است که منافع ملت دیگر
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  کنیم.  می ما روز استقالل داریم که آنرا همه ساله تجلیل داند که ملت غیور افغان به خوبی می
 ؟ تبدیل کردن برای چه ءنام این روز را به روز شهدا 

درین هیچگونه تردیدی وجود ندارد که ملت افغانستان باید یاد شهدا را گرامی دارد، شهدای که در جنگهای افغان 
نوشیدند و استقالل افغانستان را تحت زعامت اعلیحضرت غازی امان هللا خان حاصل  جام شهادتو انگلیس 

جام شهادت نوشیدند. اینها از افتخارات علیه قشون سرخ اتحاد شوروی سابق نمودند و شهدای که در جهاد 
افغانستان است و حتماً باید این روز بیاد بود همه شهدای گلگون کفن ملت غیور و ازادی دوست افغانستان تجلیل 
گردد. ولی چرا این روز را با روز آزدی افغانستان از سلطۀ انگلیس قرین ساخت؟ این روز به حیث یک روز 

افغانستان هم تجلیل گردد تا هر دو افتخار ملت ی دیگر و یا روز های دیگر میتواند مستقل در یکی از ماه ها
هر دو معرکه  و از شهادت قهرمانان حصول استقالل و هم شکست قشون سرخ در افغانستان تجلیل شود

ین کنند که تلق ه سازند برای اینکه به نسل جوان مانبرای اینکه مارا با افتخارت ملی ما بیگا .گرامیداشت بعمل آید
هدف مخشوش ساختن اذهان و نفی تاریخ و افتخارات و  کسیدارد و نه روز بزرگداشت از این کشور نه تاریخ

 گذشتۀ افغانستان بوده است. 
 

را به گوش  کوشند این آواز فرهنگ غنی کشور میهائی وطن دوست و عالقه مند به  انغزیادی از اف ۀاکنون عد
شور مطبوعات ک ترویج در اثر افغانی در چنین لغات مصطلح غیر سف اینجاست کهأجای تولی   سانند.ربولین ؤمس

  .گردد تکرار می نیز ولین عالی رتبهؤتوسط مس
ت وی دسساختن ملت افغانستان رپارچه نی و پارچه دقیق برای از بین بردن هویت افغا ها بطور ای این برنامه ۀهم

ریخی افغانستان دفاع از هویت أهای غنی و ت و زبان های ملی و فرهنگ افغانی  دفاع از ارزش . گرفته شده است
 لی است. م

اولویت کار این  باید در ها چنین ارزشاقدام نموده دفاع از تشکیل حکومت وحدت ملی به حاال که دولت افغانستان 
های افغانستان  فرهنگ و زبانتا بیش از این  قرار داشته باشد ،مخصوصاً وزارت اطالعات و فرهنگ ،حکومت

 ی آنها قرار نگیرد.  لبازیچۀ دست همسایگان بد سگال و خوش خدمات داخ
 
 
 

 پایان
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