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  :ياد داشت پورتال

 در غنای زبان دری افزوده،  به اين سواين ارگان نشراتی عقيدت مند است که اصطالحات پشتو ازساليان دراز -
زيب آن گرديده و مردم همه، از که تا مه، آنهارا استعمال می کنند و بايد کمافی الساق جزء زبان ملی دری، 

علمي و ادارى ملي موجود در کشور حفظ مي ) صطالحاتا(مصطلحات ": ١٦ماده  (مطابق به قانون اساسی
  . باقی بماند  ،")گردد

 را تعويض نمی کند بلکه   نگارستان گالری،وزير اطالعات و فرهنگ در يک بيان با بی بی سی اظهار داشت که  -
  .نگارستان به حيث جزء از گالری پيشبينی شده است

  
  )پورتال افغان جرمن آنالين(

  
*************  

  
  م١٢/٠٢/٢٠٠٨                  قيوم بشير 

  

  !هشدار
  !!!تکلم به زبان مادری هم جرم است

  
    درحا ليکه صفحات نشرات انترنيتی را مرور می کردم ، در بخش فارسی بی بی سی خبری را خواندم که مرا 

نی خاطرم را بيان سخت مات و مبهوت ساخت وبا همۀ ناراحتی که داشتم دست به قلم برده و خواستم اندکی از پريشا
  .داشته وبدين بهانه نکاتی را روشن سازم

اين خبراسفناک که نشانۀ کوته انديشی وسردرگمی مسؤولين وزارت اطالعات وفرهنگ افغانستان است ، يک تالش 
مذبوحانه ای ديگريست  که ازسوی دست اندرکاران وزارت اطالعات وفرهنگ کابل  بنمايش گذاشته شده است ، 

ن خبردريافتم که چند  تن ازهموطنان  ما  بجرم استفاده ازکلمات رايج زبان مادری شان مجرم شناخته شده، زيرا ازمت
  .کارشان را ازدست داده و يا مجبوربه پرداخت جرايم سنگين و گزافی شدند

ف  و يا را چگونه  می توان تعري)  وزارت اطالعات وفرهنگ(   آيا اين حرکت جديد نمايندگان فرهنگسرای کابل 
کودتای توجيه کرد، زيرا اين حرکت شان آشکارنمودن آغاز يک دگرگونی  فرهنگی  و  شايد بهتر باشد بگوييم  يک  

است که از يکسو افکار مردم را مغشوش  می نمايد و از جانبی آنها را در مقابل هم قرار حساب شده يی فرهنگی 
  .ميدهد
کلمۀ کودتا درين موضوع نمايانگرچيزيست که فرهنگ  مبتذل بيگانه که کاربرد واژه و يا بهتراست بگويم !    آری

فرهنگيست  متفاوت با فرهنگ غنی  مردم  ما ، زبان های ملی افغانستان را کنار زده ، نه تنها در حال جايگزينی آن 
موضوعات فرهنگی قرار دارد ، بلکه آندسته از مدعيان با  فرهنگ  سرزمين ما را نيزکه مسئوليت اطالع رسانی از 

  !و هنری کشور را بعهده دارند تحت تآثيرقرار داده و تسليم  شدن آنها را بر فرهنگ بيگانه هويدا ميسازد
خبرنگار تلويزيون ملی افغانستان که موظف است تا گزارشاتی بصير بابی    اگر چنين نيست، پس به چه جرمی آقای 

ه کابل بفرستد، به جرم استفاده از کلمات دانشکده ، دانشجو و شايد برای پخش ب را از شهر مزارشريف تهيه نموده و
داوود يس تلويزيون محلی بلخ و ئ ردکتر ذبيح اهللا فطرت،يا آقايان  و .هم دانشگاه و امثالهم  کارش  را از دست ميدهد

  ميشوند؟" مجازات نقدی" ، مديرعمومی اطالعات تلويزيون ملی افغانستان به همين علت،احمدی
 و نکتۀ جالب تر اينکه استفاده از چنين کلماتی را نه تنها خالف  اصول فرهنگی کشور خوانده اند، بلکه خالف  

  .قلمداد نموده اند اصول اسالمی نيز
   واقعآ جای  تعجب است که  درين برهه حساس که زيربنای  مملکت ما نه تنها ويران شده ، بلکه تاراج گرديده و به 

ست ،  دشمنان سرزمين ما که هرگز چشم بصيرت نداشته اند تا واقعيت هايی عينی جامعۀ ما را نظاره يغما برده شده ا
کنند، همواره  در تالش بودند تا مردم شريف و وطنخواۀ افغانستان را به طرق مختلف و با دسيسه هايی متعددی  

نی  اينک در راستای  شگوفايی  و  تحقق بجان هم انداخته  و آنچه  را که پس از سه دهه ظلم ، وحشت و دهشت افگ
يابی  مجدد  آرمان ها و ارزشهای فرهنگی سرزمين شان قرار گرفته است ، مجددآ به سوی نابودی گسيل  نموده و  
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ريخته و  توسط مهره های اجير مثلث شوم استعمار، استحمار و استثمار و يا هر نام و نشانی ، آب به آسياب دشمن
  .ات سليقوی ، مذهبی ، منطقوی و حتی زبانی را مشتعل بسازندشعله هايی اختالف

  :نبايد فراموش کرد که
هنوزخونهای به ناحق ريخته شدۀ هموطنان ما که در آتش خانمانسوز جنگ های تنظيمی و قدرت طلبی ريخته شده 

  .است نخشکيده
نادانی عده ای قدرت طلب   وهنوز مرهمی بر زخم های خونين زنان ، مردان و کودکان کشور ما که بآتش جهل

  .مجروح شده اند گذاشته نشده است
 گالری«  را به  » ملی نگارستان« امروزبا کمال بی انصافی می بينيم که وزارت اطالعات و فرهنگ، نام زيبای 

يا   شده است و کاربرد کلمات زيبا و پرمعنای دانشکده، دانشجو وکور خود، بينای مردممبدل ساخته و بقولی » ملی
  !!!فرهنگ بيگانه استند دانشگاه را خالف اصول فرهنگی و اسالمی  خوانده و ادعا ميکند که اين کلمات از

خاصی نبوده و آنچه قوم قبل از هرچيز الزم است تذکر بدهم  که نوشتن  اين مطلب به معنای طرفداری از کشور و يا 
که متاسفانه تعدادی با چشم و گوش بسته توجه ای بدان گويش حقايقی است  را درين متن ميخوانيد، بازگو نمودن و

  .نداشته و ندارند
  !جناب آقای خرم ، وزير صاحب اطالعات وفرهنگ 

  . آنرا خالف فرهنگ و اصول اسالمی می پنداريد، سخت در اشتباه ايد   جدا دانسته ودری را شما از فارسی   اگر 
رسمی کشور های غير اسالمی ميباشد چه ميگوييد؟ هر چند ازعمل اما در مورد ديگر زبان هاييکه حتی زبان     و

آيا اين .  نموده ايدنگارستان را  جايگزين  کلمۀ زيبای گالریشما  بخوبی  جواب خود را  دريافتم ، زيرا  شما  کلمه 
  نگارستان  آيا کلمۀ گالری را ميتوان بجای  اسم با مسمی ایعمل شما تيشه زدن  بر ريشه فرهنگ ملی ما نيست؟

  پذيرفت؟
  

    !آقای خرم
   شما که امروزبا رآی همين مردم بر منصب  وزارت تکيه زده ايد ، آيا متوجه هستيد که فرهنگ بيگانه غرب  در 

  حال انقراض فرهنگ ملی سرزمين ما قرار دارد؟
  !  جناب خرم

     آيا لحظه ای شده است که به اطراف و نواحی سکونت خويش در شهر زيبا ، اما ويرانه ای کابل نظری بيندازيد؟
  فکر ميکنم که متآسفانه حتی از پشت شيشه های موتر تان نيز که هنگام تردد ازمنزل تا محل کار سوار ميشويد به 

  ننموده ايد؟پنجاب است توجه  تغييراتی که ارمغان دولتمردان سند و
افسرده ام     وقتی از حکم  صادره از سوی  جناب  شما  عنوانی  تلويزيون  بلخ  مطلع  گشتم ، سخت مآيوس و

  .ساخت 
  !بلی جناب آقای خرم

   ازآخرين باری که از کابل زيبا ديدن نمودم ، ديری نمی گذرد، ميخواهم برايتان نه تنها ياد آوری ، بلکه  گوشزد 
 دکان ١٠٠راهی صدارت  الی چهارراهی ملک اصغر که اگر اشتباه نکنم  بيشتر از   فاصله چهارنمايم  که در

از اين بابت نهايت . کوچک و بزرگی است که همه مشغول کار هايی طباعتی بوده و مطابع مختلفی را گشوده اند
شيدۀ مابا چند دستگاه ماشينهای خرسند شدم  و بر خود  باليدم  که  چنين شرايطی  فراهم گرديده تا هموطنان بالک

و خود  نيز لقمه نانی . مشکالت عمدۀ همشهريان شانرا که قبآل ازين  لحاظ در مضيقه بودند، حل نمايند کوچک چاپی،
اما آنچه مايۀ تآثر، تآسف و تآلم خاطرم گرديد نوشته هايی بود که درتابلو ها و . برای خانواده هايشان بدست آورند

  .حتی ديگر دکان ها و رستوران های شهر کابل  مشاهده ميشود ين مغازه ها وروی شيشه های ا
  !آقای وزير
  دربند آن با نوشته هاييکه ٤ تا  ٣نواحی مختلف کابل گشوده شده است ، حد اقل   دکانی که در اطراف و١٠   ازهر

  .بيشتر آن مخلوطی از اردو و انگليسی است جلب توجه مينمايد
کلمات  که استفاده از کلمات اردو خالف اصول فرهنگی ماست و يا کلمات فارسی ؟    استفاده ازحاال شما بگوييد 

  انگليسی ، روسی ، فرانسوی و حتی عربی  وغيره فرهنگ ما را لطمه می زند و يا کلمات سچه  فارسی؟
     :   می خواهم نکاتی را جهت روشن شدن اذهان جنابعالی و سايرهمکاران شما بعرض برسانم 

 که درحال حاضر در کشورهای افغانستان ، ايران ، تاجيکستان و خيلی جا های دری فارسیو يا فارسی دری  – ١
ديگر مورد استفاده مليون ها  انسان ميباشد ، هيچگونه  تفاوتی با هم  نداشته و تنها شکل گويش و يا بعبارۀ ديگر بيان 

  .ت  که اظهار می گرددآن مطلب و يا موضوع  با لهجه های متفاوتی  اس
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   چنانچه در کشورما افغانستان نيز فارسی  زبانان و يا بقول معروف  دری زبان ها به لهجه ها ی مختلف تکلم نموده 
بطورمثال اگر نوشتۀ فارسی را به يک هموطن کابلی بدهيم تا بخواند، آنرا به يک لهجه . و اظهارسخن می نمايند

ت آنرا بخواند ، طور ديگری  بيان ميدارد و اگربه يک هموطن ما در لوگر و يا مزار ميخواند، اما اگر فردی ازهرا
  .داده شود، شکل گويش وی کامآل متفاوت خواهد بود

 پشتو را يک هموطن قندهاری بخواند، طرزتلفظ آن ۀهمينطوردر زبان پشتو نيزما می بينيم که اگر يک نوشت
، وردکی و يا پکتياوال فرق زيادی دارد، البته تنها در تلفظ و نوع گويش طوريست که با  تلفظ  يک  فرد جالل آبادی

  .آن 
 متآسفانه بايد پذيرفت که با وجود داشتن دانشمندان  و پژوهشگران فراوان درکشور ما تا بحال موفق به نشر – ٢

سی که در قيد چند فرهنگ لغات و اصطالحات  دری  فارسی  نشده ايم  و از فرهنگ اصطالحات و يا واژها ی فار
توسط ايرانيان بچاپ رسيده ازساليان  قبل  ) فرهنگ عميد ، فرهنگ معين  و فرهنگ دهخدا( مجلد مختلف با نام های 

  .مورد استفاده  هموطنان  ما  قرار داشته ، دارد و خواهد داشت
ت که  با گويش های   اين يک امرمسلم و مبرهن است که زبان فارسی و دری در حقيقت يک زبان واحدی اس- ٣

از طر فی هم نبايد جلو آنهايی را که با زبان هايی متفاوت پا بعرصه وجود گذاشتند . متفاوت  بدنيا عرضه می گردد
  :سد نمود و از آنها بخواهيم که به زبان مادری شان تکلم ننمايند که اين اشتباه نه ، بلکه گناهيست نابخشودنی ، زيرا

  .بانهای مختلف  و به رنگ هايی  مختلف آفريده است تا بشنا سند همديگر راخداوند انسانها را به ز
لين  وزارت اطالعات و فرهنگ مصرانه ميخواهيم تا جلو گسترش فرهنگ بيگانه که مشتمل ؤو در اخير از مس– ٤

الها و يا فيلم بر زبان های اردو، پنجابی ، انگليسی، فرانسوی ، روسی و غيره است را گرفته و نگذارد با پخش سري
 ۀهای مبتذل وارداتی  از طريق تلويزيون های کشور، جوانان و نوباوه گان سرزمين ما که بمثابۀ سرمايه هايی آيند

کشور ما ميباشند ، تحت تآثير قرار داده و افکار آنها را مغشوش نموده و باعث ازدست رفتن ارزشهای ملی و 
  .فرهنگی ما گردد

) خود ساختۀ(نم که ما افغانها هيچ مجبوريتی نداريم تا از آن اصطالحات من درآوردی    اين را نيز اضافه ميک
ايرانيها استفاده کنيم که از سوی فرهنگستان ايران ساخته شده و يا تحت تآثير زبان های ترکی، عربی و حتی اروپايی 

اش ، ميرسی ، بلوار ، اسانسور ، رايانه ، که در زبان رايج برادران ايرانی متداول  است از قبيل  داداش ، قابلمه ، يو
و همچنان من موافق نيستم که کلمات مردۀ زبان پهلوی و پارسی . ديگر تارنما  وده ها کلمۀ بد ساخت و بی معنای 
افغانستان بکلی با آن بيگانه اند چون اموات موميايی شدۀ فراعنۀ مصر  قديم را که نسلهايی صد سال اخيردر ايران و

  برخی از به اصطالح پژوهشگران ايرانی از گور های فراموش شدۀ تاريخ بيرون کشيده ميشود و مذبوحانه که توسط
به نظر خودشان در آن دم عيسايی ميدمند و به خورد نسل مظلوم فارسی زبانان ايران و جهان ميدهند و خيا ل ميکنند 

  .که معجزه نموده اند
  

  پايان
  
  
 

 


