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  وطندار و ھموطن

  

و زبان  شمرده ميشودزمين ھويت فرھنگی جزئی از ھويت ملی مردم يک سر
چگونگی زبان يا زبانھای يک  از. ھر خطهفرھنگ  تجلی دھندۀو  نمايندهبھترين 

از و نگھداری ه حراست است کاز ھمينج .مييابيمرا درملت ھيئت فرھنگی آن  ،ملت
. يابدگی تبلور ميفرھنارزشھای وا:ی از  و نگھداری ارزشھای زبانی، در حراست

 ، که مدتھاستمد نظر بگيريم از جملۀ دو زبان رسمی و ملی خودزبان دری را اگر 

  :استگرفته قرار  تير دشمنان ما ھدف 

  !دارو يا بھتر بگويم وطن !برادران ھموطنخواھران و 

نه تنھا  دری ما ميگردند،وارد  تھاجم فرھنگی ايرانتبانيھا و که بر اثر  یاصطAحات
بلكه زبان دري ما را ھم تحت تأثير خويش  ،دنرا خدشه دار مي سازھويت ملي ما 

كه ھمه را و آھسته آھسته جاي كلمات زيباي دري و اصطAحات مقبولي  دادهقرار 
  .دنريگمي ، آشنائي داريم ھابه آن

ا مورد كه در زبان دري م ئیو زيبا نوسأ، ممقبول و ھزاران كلمۀاز جملۀ صد ھا 
درين فانه متأساست كه " ھموطن"و " وطندار"د، يكي ھم كلمۀ ناستعمال قرار دار

اين نوع كلمات از طرف . گرفته است" شھروند" ھه جاي آنرا كلمۀ وارداتیچند د
، به ميدان انداخته ميشود ،دارندحساسيت  پشتو با زبان زيباي فقطنه که اشخاصي 
مردم ھا ھويت ملي نه تن اينھا. بکار ميروندخريب زبان دري ت تجھدر بلكه قصداً 
را نيز در  خويش ل قرار مي دھند، بلكه ھويت خويشتنِ ارا مورد سؤعزيز افغانستان 

  .ھويت بيگانگان جست و جو مي نمايند
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فھمان كشور درين م و چيزعزيز و خصوصاً صاحبان قل اميد است كه وطنداران
؛ عات نمايندمرا بس مھم را در نوشته ھاي خود تۀاين نکـنموده و خاص مورد توجه 

دري  ھميشه در زبان ما اً متداولِ و عام )قبول شده(مقبول ،مأنوسكلمات  باشد که
و ساختۀ رفته و ھيچگاه با اصطAحات وارداتی قرار گافغانستان مورد استعمال 

  !!!معاوضه نگردندغربی ما،  ۀھمسايآزمند لغتسازان 

  

 


