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از فرهنگیان و سیاستمداران این کشور  عده یی، با عکس العمل تــُند اصطالحات ملی انتشار تفسیرلوی څارنوالی افغانستان از

 .مواجه شده است

 از تحریک  عده خاصۀ یک  مردم افغانستان از چنین عکس العمل ها که ال اقل از ده سال به این طرف،: دل افغان درد) 

 !(شدگاِن افغانستانی است، آگاهی کامل دارند 

 عقرب خود به درخواست کمیسیون امور۳۲جلسۀ روز  اند که لوی څارنوالی در  های دولتی افغانستان گزارش داده  رسانه

" حفظ مصطلحات علمی و اداری"این ماده  در . قانون اساسی ارائه کرد ۶۱ماده  فرهنگی ولسی جرګه،  تفسیری از دینی و

« دانشگاه»های دولتی برعدم استفاده از اصطالح ایرانی   و مقام وکالی ولسی جرګهاز  عده ییمطرح شده و پیش از این هم 

 . که اصطالح مردم افغانستان است، اصرار داشته اند« پوهنتون» برابر لغت در

ی، پوهیالی، پوهنیار، پوهنمل، پوهندوی، ځپوهنتون، پوهن"ت لغا لوی څارنوالی از ، گزارش خبرگزاری دولتی باختربه 

ملکیت "به صورت مشخص نام برده و تأکید کرده که آنها صرف نظر از اینکه به کدام زبان تعلق دارند، " پوهـنوال، پوهاند

 .هستند" های رسمی جمهوری اسالمی افغانستان معنوی زبان

خود افزوده است که اینگونه اصطالحات و موارد مشابه آنها در نظام اداری،  باختر گزارش داده که لوی څارنوالی در تفسیر

کلمات مترادف و یا تغییر و تبدیل آنها، نه تنها غیر "ها ثبت و مسجل شده و استفاده از  قضایی، اردو، پولیس و پوهنتون 

 ."شودضروری بوده، بلکه سبب سردرگمی در محیط علم  و اداره می 

گفت که لوی څارنوالی در چنین مواردی صالحیت تفسیر مواد قانون . سی . بی . ، عضو ولسی جرګه، به  بیاما احمد بهزاد

اساسی را ندارد  و بر اساس قانونی که پیش از این تصویب شده، تفسیر قانون اساسی در این مورد بر عهده کمیسیون نظارت 

فعلی اگر کسانی خواسته باشند که با متمسک قرار دادن یک بند  در شرایط: " او افزود.  بر قانون اساسی گذاشته شده است

« مصطلحات ملی»زدایی را روی دست بگیرند و با طرح این که بعضی  از کلمات زبان پشتو  قانون اساسی، بحث فارسی 

 ."های دیگر مسدود شود، درعمل با تناقض مواجه خواهند شد هستند، راه استعمال زبان 

http://www.bakhtarnews.com.af/dari/political-news/item/11189-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF.html
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/seraj_wahaj_aksolamal_loy_saranwalay_az_estelahat_mili.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/seraj_wahaj_aksolamal_loy_saranwalay_az_estelahat_mili.pdf
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آن است که با ناراحتی می « ...دهای دیگر مسدود شو راه  استعمال زبان و ...  فارسی زدایی... »عنی م: درد دل افغان) 

 «!!!چه خاکی بر سر کنیم که راه بخشی از تهاجم فرهنگی ایران به افغانستان، مسدود می شود!... واویال » : گویند

اندید ورود به آن جرګه شود، زبان مبارک شان کلمات و ، قبل از آن که به خود حق بدهد ک(عضو ولسی جرګه)آقای بهزاد 

« ملی»از این رو، همین که وارد ِآن مقام ِصد در صد !. . . به شاخی باد می کرد( به اصطالح)اصطالحات ایرانی را 

 !(افغانستان شد، همه دست ُدعا بِلند کردیم که خدا به حال ولسی جرگۀ ما رحم کناد 

  و استاد سابق پوهنتون، با اشاره به این که در قانون اساسی افغانستان، پشتو و دری و به صورت همسعید حقیقی، ژورنالیست 

خواهند بحث را سیاسی بسازند و تفوق یک قوم بر اقوام دیگر و به تبع آن یک  می  عده یی:  "سطح مطرح شده، تأکید کرد

 .های دیگر به نمایش بگذارند زبان را بر زبان

باشد، ممکن  ایستااگر زبان "  :مجیب خلوتگر

 "است نابود شود

ها در  مجیب خلوتگر از مسؤوالن ناظر رسانه 

افغانستان، ارائـۀ تفسیر تازه از سوی لوی 

څارنوالی در مورد اصطالحات ملی  را مغایر 

قانون اساسی دانست و گفت که چنین تفسیرها 

باعث جلوگیری از توسعه  و رشد زبان های 

 .شود رسمی کشور می 

اگر زبان ایستا باشد، ممکن . های رسمی دری و پشتو را بگیرد  تواند جلو پیشرفت زبان این قضیه می : " آقای خلوتگر گفت

اگر ما مواردی را در یک دایره تثبیت کنیم  و بگوییم همیشه از آنها استفاده کنیم، این از توسعۀ زبان . است نابود شود

 ."این زبان چه پشتو باشد و چه دری  -باعث مرگ زبان شود تواند  کند و می  جلوگیری می 

                                                                 *** 

آیا شما، به حیث یک افغان وطن دوست در طول زندگی خویش به جز در چند سال اخیر که در !  خوانندگان عزیز -:وهاج)

را « ایستا»گویا تهاجمات فرهنگی همسایۀ غربی افغانسان را مجاز دانسته است لغـت طفالنۀ دیموکراسی امریکا، )!( روشنی 

 در جایی دیده اید،  نوشته اید و یا خوانده اید؟

در این دمی که  صدای . . . چه وظیفه یی دارند؟)!( یکی از آنان است « خلوتگر»این مسؤوالن ناظر رسانه ها که آقای 

زادی بی بند و بار رسانه ها، گوش ها را کر ساخته است، چه چیز را، چگونه و برای چه نظارت می دیموکراسی، خاصتاً  آ

 ... کنند؟

داخل زبان مردم « پارس»منطق آقای خلوتگر این است که اگر تهاجمات صورت نگیرد و کلمات و اصطالحات مردم 

 !!!می ماند « ایستا؟؟»افغانستان نشود، زبان ِدری این ملت ِبیچاره 

، حتی لغاتی از آرامی، یونانی رومی  و . . .آیا در طول بیش از هزار سال با وارد شدن تعداد زیادی از کلمات عربی و ترکی

و همچنان، عالوه  بر لغات مشترک که بین زبان دری  و سانسکریت وجود دارد، برخی از لغات هندی . . . حبشی، مغولی 

ین وارد شده، زبان دری مردم افغانستان را به حد کافی غنی نساخته، هنوز و هنوز که از طریق تجارت و معاشرت های جانب

 نماند؟؟؟؟«  ایستا » به تهاجمات و ورود سیل آسای لغات و ترکیبات و اصطالحات مزخرف ایرانی ها  ضرورت دارد ؟  تا 

یا از دین اسالم  و از عرب ها، بالخاصه از به شوق ایرانی هایی که ظاهراً گو] آیا ما ملت افغانستان مجبور و مکلف هستیم 

عربستان سعودی،  و حتی از کلمات عالی شأنی که ریشۀ عربی داشته،  در طول کم از کم هزار سال،  زبان دری ما را 
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پهلوی  ، همۀ آن  کلمات را دور ریخته، جای آن را با لغات بسیار کهنه  و فرسودۀ[ ؟!،  بیزار شده اند. . .مـُزیـّن ساخته است

 نماند ؟؟؟؟« ایستا » ساسانی پـُر کنیم تا زبان ِما 

 .در این مورد دالیل بیشتری دارم که در آیندۀ نه چندان دور،  در سلسلۀ تهاجمات فرهنگی،  به عرض دوستان خواهد رسید

 

 پایان

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  


