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  ) فرار زبان دري از راديو بي بي سي(  براى افغانستان BBCاينجا لندن است، 

افغانها در هر نقطۀ دنيا آه بحالت هجرت اقامت دارند، به دانستن تحوالتيكه در وضع حساس آشور شان رخ ميدهد، اشد 
از طريق شنيدن راديوها و ديدن تلويزيون هاى خارجي برطرف يكعده افغانها اين ضرورت شانرا قسمًا . ضرورت دارند

ميسازند، يك تعداد ديگر مطالب مورد ضرورت شانرا در مورد اوضاع جاري آشور ما، از طريق نشرات مطبوع 
  . تحت عنوان فوق، راديو بي بي سي نيز همه روزه براى افغانستان اطالعات انتشار ميدهد. حاصل ميدارند
ي آه مقر آن در لندن است از جمله ان آژانسهاى خبررسانى است، آه مردم ما از سابق با آن اشنايى راديو بي بي س

ولي بايد گفت آه نشريات راديوى بي بي سي در قبال قضاياى . دارند و اين راديو در بين افغانها سامعين زياد دارد
قت از چوآات سياسي خارجي دولت انگلستان خارج افغانستان بصورت آزاد و بيطرفانه نبوده، تبليغات اين راديو هيچو

ولى با اينهم وقتًا فوقتًا در پروگرام هاى السنه پشتو و درى راديو بي بي سي مصاحبه ها و راپورتاژ هايى . شده نميتواند
ردم از پخش ميگردد آه شنونده از اخالل آنها به يك عده قضايا و مسايل مهم مربوط به افغانستان مانند درجه رضايت م

حاآميت فعلي، دوام نفوذ جنگساالران و قوماندانان مسلح درين حاآميت، فساد اداري، شكنجه و جنايات امريكايى ها در 
 پايگاه ۵افغانستان، تكتيك ها يا شيوه هاى ماآياولي يك عده از اشخاص بانفوذ براى حفظ و بقاى شان در حاآميت تاسيس 

نستان عاليم تداوم حضور نظامى امريكا در افغانستان با دو زبان پروگرام ترتيب و نظامي ديگر از جانب امريكا در افغا
آه اين زبان (يكى زبان ملي پشتو و ديگر زبان دري ) زبان ازبكي بعدًا به اين دو زبان اضافه شد: نوت(پخش ميكنند 

روگرام زبان پشتو و زبان فارسي مندرجات پ) اخيرالذآر بوسيله بي بي سي به زبان پهلوي ايراني تبديل گرديده است
  . ايكه، جاى زبان دري را اشغال نموده است تقريبًا عين چيز است و هر يك از اين پروگرام ها يكساعت ادامه پيدا ميكند

معموًال موظفين اين دو پروگرام گفتارها و نظريات چنان اشخاصيرا انعكاس ميدهد آه از سياست دولت انگليس، امريكا 
 BBC در مورد قضاياى مربوطه بيرون نباشد و هم هيچوقت چنين واقع نه شده است آه BBCى خود و هم پاليس

اشخاص وطنپرست و ملت گرا را آه هم ضد استعمار امريكا و هم روسها بوده و به استقالل، تماميت ارضى و 
  . ز طريق اين راديو منعكس سازندتا نظريات شانرا بطور ازادانه ا. خودمختارى آشور دايمًا پابند باشند، دعوت نمايد

 از جانب آارآنان آن با همان زبان پشتو آه در آشور ما مروج است انتشار مييابد و آارآنان اين BBCپروگرام پشتوى 
پروگرام به زبان ملي پشتو پابند معلوم ميشوند، ولي آنچه آه براى شنوندگان تعجب آور و تكان دهنده است، عبارت از 

بعبارۀ ديگر گردانندگان پروگرام بي بي .  و تعويض اين زبان به فارسى پهلوي استBBCرى از راديو امحاى زبان د
سي براى افغانستان بعوض اينكه تعداد آلماتيكه در زبان دري مروج بوده است، آلمات زبان پهلوى ايرانى را داخل 

  . ساخته اند
ان فارسى پهلوى در پروگرام مربوطۀ بي بي سي تعويض بطور مثال به آلمات ذيل دري آه اين آلمات به آلمات زب

 : گرديده است، توجه شود
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 (نشد معنى اين آلمه فهميده)  چالش

رضاشاه پهلوى، يك تعداد زياد آلمات از زبان فارسى خاطرنشان ميگردد آه در ايران در زمان ... و تعداد آلمات ديگر
سابقه اين آشور آه به زبان درى امروز آشور ما نزديك بود، حذف گرديد و در ادبيات فارسى ايران به عوض آلمات 

شهرت پيدا آرد و به اين ترتيب در ) زبان فارسى پهلوي(مذآور، آلمات جديد ديگر بميان آمد و زبان فارسى بعدى 
اما در آشور ما همان زبان سابق . س زبان فارسى سابقۀ ايران، يك تعداد آلمات تعويض گرديد و يا افزوده شدقامو

فارسى آه هم در افغانستان م هم در ايران به آن مكالمه ميشد، بدون اينكه به آلمات سابقۀ آن تغيير داده شود، باقى ماند و 
  . استفاده از آن در مطبوعات، مكاتبات و مراسالت ادامه يافتبعدًا اين زبان بنام زبان درى مسمى گرديد و 

در آشور ما افغانستان تا زمان سقوط طالبان همين زبان درى مروج بوده است، هم در وقت طالبان مكالمه بزبان پشتو 
مه رسيد، در داخل آشور خيلى رواج داشت، ولى بعد از سقوط حاآميت طالبان هم به زبان درى و هم به زبان پشتو صد

به ترتيبى آه در قانون اساسي جديد پشتو به صفت زبان ملى درج نگرديد و تعداد نشريات بزبان پشتو تنقيص يافت و هم 
در نشريات جارى آلمات مروجۀ زبان درى را آلمات فارسى پهلوي تدريجًا اشغال آرد و به سرعت آاهش آلمات پشتو 

ى پهلوى، در لوحه هاى موسسات رسمى و شخصى در داخل آشور به و هم تعويض آلمات درى به آلمات زبان فارس
درين بي اعتنايى به زبان پشتو هم تعويض آلمات زبان درى به زبان پهلوى، اشخاصيكه در راس وزارت . مشاهده رسيد

ساس خانه هاى تعليم و تربيه و هم اطالعات و آلتور قرار گرفتند، نقش عمده بازى نمودند و اين اشخاص بدون اح
مسووليت در برابر فرهنگ و زبان آشور، مطابق قانون جنگل و با بى بندوبارى به ترويج زبان و فرهنگ بيگانه در 

  . آشور ما اقدام نمودند
اين تعويض زبان درى به زبان فارسى و يا تاجكى به سرعت از دروازه هاى اين وزارت خانه ها به مكاتب و جاده هاى 

) BBCمنجمله راديو (ه در موثرترين مراجع تبليغاتي يعنى سرويس اطالعاتى براى افغانستان آشور سرايت آرد، تا اينك
  . نفوذ نمود

 آه از جانب چند تن از نطاقان آن منعكس ميگردد، بطور مكمل بزبان فارسى BBCفعًال نشرات پروگرام فارسى راديو 
  . انتشار مييابد) زبان درى(ايرانى تحت عنوان 
قيد به زبان و فرهنگ بيگانه و برضد زبان و فرهنگ آشور ما هستند، حتى از موجوديت زبان درى بعضى آسانيكه م

براى اين . انكار ميكنند و ميگويند آه اين زبان همان زبان فارسى است و در آن آلمات عربي و التيني زياد است
 در اثر مهاجرت ها و استقرار اشخاص توضيح ميشود آه زبان فارسى پهلوى امروزى نيز يك زبان خالص نيست و



روابط بين انسانها هيچيك از السنه مردمان دنيا به شكل خالص باقى نمانده است و صرف ميتوان در بين انسانهاى ابتدايى 
جنگالت آمازون و يا جزاير دورافتادۀ اندونيزيا و يا بومى هاى استراليا و امثال آن چنان السنه را دريافت نمود، آه 

  . ه آن خالص گفته ميشودتقريبًا ب
 براى افغانستان و هم شعبات مربوطه وزارت اطالعات و آلتور و هم وزارت BBCفهميده نميشود آه آارآنان راديو 

تعليم و تربيه به اساس آدام دليل و منطق به عوض يكتعداد آلماتيكه در زبان درى مروج و معمول است، آلمات فارسى 
  .پهلوى را داخل ساخته اند؟

يا اين آلمات فارسى پهلوى نسبت به آلمات عربى و بعضى آلمات التيني و يا اردو آه در زبان درى شامل اند ترجيح آ
  دارد؟ هرگاه ترجيح دارد به چه دليل؟ 

ما معتقديم آه مردم ما به زبان درى به همين ترآيب و آيفيتى آه فعًال دارد، هم در تحرير و هم در تقرير عادت و انس 
ند و چنين ميپنداريم آه تعويض نمودن يك تعداد آلمات از زبان درى به زبان ايرانى پهلوى يك عالمۀ انحراف از گرفته ا

زبان و فرهنگ وطن خود ما و روآوردن به زبان و فرهنگ بيگانگان است و درين صورت در نزد ما اين مفكوره ايجاد 
 اصًال بزبان و فرهنگ آشور ما بدبين اند و يا اينكه ضعف  براى افغانستان يا اينكهBBCميگردد آه آارآنان راديوى 

 ميباشند و باين وسيله در اسارت زبان و فرهنگ BBCاداره و شخصيت داشته و در تحت نفوذ آارآنان ايرانى راديو 
  . ايران و تاجكستان قرار گرفته اند

آه يك وسيلۀ مهم براى قايم ) هلوى و تاجكيبشمول زبان پسنديدۀ فارسى پ(عالوه ميشود آه ما به تمام زبانهاى دنيا 
نمودن روابط بين انسانها ميباشد، ارزش و اهميت قايل هستيم، ولى اين نكته غيرقابل قبول است آه بدون دليل به زبان و 

فرهنگ آشور ما از جانب اشخاص، گروه ها يا مراجع مختلف آه به زبان و فرهنگ بيگانگان پيوند گرديده اند، بى 
  . يى شود و يا به درجات مختلف صدمه برسداعتنا

  
  

  




