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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  
  

 ۰۲1۲۱1۰۱۰۲          ده،جواد حسن زا
 

 در جواب به جناب حفیظ هللا خالد
 

فارسی با دقت خواندم و باید متذکرشوم که کل ۱ نوشته شما را به ارتباط انتشارات دری وبسایت بی بی سی دری 
نوشته هایی را که به نام لسان مادری ما و شما چاپ می  ،نوشته های شما درست بوده و حق با من و شما است

 .گردد کم از کم به واقعیت زبان مادری ما باشد
فارسی افراد با نفوذ زیاد ۱سف که در بخش بی بی سی دری با تا  . بی بی سی یک ارگان بسیار فعال و مجهز است

چند دهه قبل با هر شکل ممکن سیاست یکدست دولت خود را در قبال  تا ریخایرانی ها در طول . دایرانی ها استن
۱ سف که در بخش دری با تا  . هدف ایران نفوذ کلتوری و لسانی بر ممالک همسایه آن است. افغانستان پیش برده اند

 1۲یعنی . است 1به  1۲دپارتمنت ها بین افغانها و ایرانی ها  تمامفارسی بی بی سی تعداد کارکنان باال رتبه در 
 . ایرانی آن داده است رئیسبی بی سی اختیار زبان دری و فارسی را به  عمومی رئیس. افغان 1ایرانی و یک 

من می توانم با حدس و گمان بگویم که تحت نام لسان دری در بخش فارسی بی بی سی بودجه کالنی زیر نام 
پروگرامهای تلویزیون بی بی سی به موضوعات افغانستان % 1۲صرف . ان تخصیص داده شده استافغانست

 .میباشدبه ارتباط ایران % 0۲پرداخته و 
انسانها قدرت سلطه گری و نفوذ را در خود دارند و هیچ شخصی نمی تواند این سلطه گری "به گفته زیگموند فروید 

حال اینکه یک . میم در زندگی همیشه حس سلطه طلبی و کالن نمایی را داریمما بدون اینکه بفه" افراد را شرح دهد
تلویزیون فارسی با بودجه کالن به یک گروپ بسیار مسلکی، با نطق قوی و تجربه ژورنالیستی که اکثر ایرانی 

 .استند داده شده است، چند ژورنالیست محدود افغان در پشیبرد لسان دری هیچ قدرتی ندارند
از بین صد ها هزار . ان در اروپا سفیر های زیاد دارد و در کل اروپا صد ها هزار افغان زندگی می کنندافغانست

افغان کم از کم ده ها هزار دارای سواد کامل به استندرد باالی افغانی و بین المللی استند اما کدام اقدام جمعی از 
 . ی دانای وبسایت گردان هم نشده استجانب گروپهای کلتوری، سفارتخانه ها و یا از طرف افغانها

انگلیسی بی بی سی می شد، صد فیصد او تغییرات بنیادی بوجود می آورد و می  رئیساگر صد ها شکایت به 
 .دانست که بره را نباید نزد گرگ به امانت بگذارد

دینی در غرب، اما افغانها در کار خیر بسیار قدم های کالن بر می دارند بخصوص در ساختن مسجد و پایگاهای 
 .برای کارهای کلتوری که به کل افغانها سود برساند هیچ اتفاق و همبستگی بین شان وجود ندارد

نفر با هم یکجا  1۲تجربه من در برتانیه نشان گر آن است که افغان ها در خوبی افغانستان قدم بر می دارند اما اگر 
 یچ شخصی نمی تواند پی ببرد که چرا؟شوند آن قدر وجودشان سیاسی و مغلق می گردد که ه

این وبسایت خواستم  یبسیار دانا و توانا نفرهمکاری داشتم و از چند آنالین افغان جرمن  پورتالمن مدت چند ماه با 
که به جز از نوشتن در وبسایت کارهای عملی از قبیل ارتباط با مقامات دولتی اروپایی بگیرند، اما دوستان پر لطف 

 .بر طبق معمول مصروف کارهای شاقه خود شدند من گپ را نشنیدند و
برای رهایی از اسارت کلتوری و از نفوذ ایران در زبانهای افغانستان ضرورت است که براداران خیر خواه افغان 

نوس را زبان کل افغانستان بدانند و آنرا که ملوث به اصطالحات نا ما  و پښتو دری های من با هم متحد شوند و زبان 
 .پاک سازندو غلط فارسی شده را 

ما که با هیچ قیمتی خیانت به وطن خود را روا . واضح است که افراد فروخته شده در بین افغانها فراوان اندبر ما 
نمی داریم به واقعیت برای کارهای موثر کدام قدمی بر نمی داریم و نقد و کریتیک عادت ما شده، اگر مشکل را از 

 . انتقاد و مشاجره نباشد ریشه حل بسازیم شاید دیگر جایی برای
 پایان
 

 افغانستان تحلیلگرجواد حسن زا ده، زبان شناس و 
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