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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

   
  ٢٠١٠ نومبر ٣١
  

  :يادداشت پورتال
جناب . ميسازيم منتشر ، "ولی احمد نوری"خوشحاليم که باز مقاله ای را از نويسندۀ نامدار و دلسوز افغان، جناب 

نوری ساليان درازی را صرف زبان و فرهنگ وطن  نموده و چند اثر فاخر را به زبان ملی دری تأليف کرده اند، که 
  .هر کدام شايستۀ تمجيد و سپاسداری فراوان ميباشد

 ــ ٢٠٠۴پريل ــ ماه ا" اميد" جريدۀ ۶٣٢در شمارۀ » جرم است" افغانستانی"استعمال نام « جناب نوری با نشر مقالۀ 
ايشان ضمن اين مقالۀ منحصر به فرد، با درکی موشگافانه متوجه دو نکتۀ حساس و عمدۀ . همهمه ای را بپا کردند

  :زمان ما گرديدند
  .که از چنتۀ نمک حرامان برخاسته بود" افغانستانی"ما و رد اصطالح " هويت ملی افغانی"ــ تأکيد بر 

  .رسی ايران بعوض اصطالحات و کلمات مأنوس و مقبول دری افغانستانــ سد سازیِ  استعمال اصطالحات فا
ما " هويت زبانی"و دومی به " هويت ملی"جناب نوری با باز کردن مدخل بحث روی اين دو موضوع، که اولی به 

ز افغان ارتباط ميگيرد، مسألۀ مهم و داغی را بميدان انداختند و راهگشای مباحثات عميق و عالمانۀ دانشمندان دلسو
جناب نوری با پيش کشيدن اين دو موضوع خيلی مهم باال، در واقع در صدر حرکتی قرار گرفتند، که . قرار گرفتند

  .اکنون ثمره و نتايج مثبت آن را در داخل وطن عزيز به چشم سر ميبينيم
اخل وطن نوشته شده است، مقاله ای را که اکنون از قلم ايشان ميخوانيم، به قدردانی از دو شخصيت ادبی و دلسوز د

که از طريق پروگرامهای تلويزيونی، در حراست نحوۀ خاص دری افغانستان و مصون ماندن آن از اثرات سوء، 
  .سعيی بليغ بخرج ميدهند

  .موفقيتهای مزيد جناب نوری و همه کسانی که درين عرصۀ مهم گام بر ميدارند،  آرزوی ماست
  

  " ادبی ــ فرهنگی"                    متصدی امور                                                                                     
 AA-AA                                                                                                                  پورتال 

  
  
  
  

                      ولی احمد نوری
  ٢٠١٠ نوامبر ٣٠

  
  ، افتخار و سنگردار زبان دری"دانش"

  
صبح و "پروگرام .  نوامبر قرار عادت هميشگی تلويزيون آريانای کابل را مشاهده ميکردم٢٢صبح روز دوشنبه 

  .بود که از طرف دو جوان افغان به روزهای معين نشر ميشود" زندگی
، دعوت "قصه های جنگ"يم دانش مؤسس و مسؤول پروگرام جناب عبدالرح" صبح و زندگی"در برنامۀ اين روزِ  

جا دارد بر آفرينندۀ آن که .  پروگرامی که نظير آنرا تا حال درهيچ تلويزيون افغانی و خارجی نديده ام.  شده بود
باشد، تهنيت و تبريک بگوئيم و از اين استعداد سرشار و مردم پرستانۀ شان احساس فخر و مباهات " دانش"جناب 

  .نيمک
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 ای که دارد توانسته است عميق ترين دردها و آالم مردمش را که از فهم و استعداد درخشنده  جناب رحيم دانش با
جنگهای سی سال اخير متحمل شده اند، با احساس سرشار از عشق مردم به تصوير بکشد و احساس هموطنانش را 

  .شيده جلب نمايدبرای جلب استعانت و معاونت به اين مردم درد ديده و رنج ک
  :ايشان بسيار به زيبائی توانسته اند مفهوم اين مصراع را که 

  
  "افتاده گيرچو ايستاده ای دست "

  
به گوش مردمان متمول و ثروتمند جامعه برساند و کمک و ياری آنها را در حق هموطنان رنجور و بی بضاعت 

وتی عاليش که از ورای تلويزيون آريانا پخش می جناب رحيم دانش با آفريده های تصويری و ص. شان جلب نمايد
  :شوند توانسته فرياد کند که 

  تو کز محنت ديگران بی غمی
  د آدمیـنـه نامت نهــــــنشايد ک

  
 .، اين بيت حضرت سعدی را فرياد ميکند" قصه های جنگ"هر حرکت، هر تصوير و هر حرف 

 
يست بلکه حقايق دردناک و واقعيت های غم انگيز ويرانی جناب رحيم دانش، قصه نيست، افسانه ن" قصه های جنگ"

و جنايات تنظيم های باصطالح جهادی است که از سی سال بدين سو،  ) خلق و پرچم(افغانستان توسط رژيم کمونيست 
هر صحنۀ اين . نخست کمونيست ها و بعد اسالميست های افراطی، مردم مظلوم ما را به خاک و خون نشانده اند

شاهد زنده ايست که خاطرات غمگين و درد انگيز زندگيهای برباد رفتۀ مردمان بيگناه و بی پناه را بياد برنامه 
اين جانيان ميتوانند از خانۀ . ميدهد، و نفرين همه ملت افغان را از اين جانيان و آدم کشان در دل تاريخ می سپارد

ه اينها را بخشودنی نيست و هر مدتی اگرهم بگذرد خود را عفو نمايند، ولی ملت افغان هيچگا) ولسی جرگه(ملت 
  !!!مانند نازی های المان محاکمه شدنی هستند و به کيفر اعمال شان رسيدنی

که ياری و کمک انسان به ) دانش(اين بود فشرده ای از شايستگی و نجابت بشری اين انسان با فرهنگ و با ترحم 
من هر لمحه از صحبتش را موجب مباهات ميدانم و به وجود ايشان . زندانسان و باالخص افغان به افغان را فرياد مي

  .افتخار ميکنم
 
 

 
  

  )ولی نوری: فوتو (عبدالرحيم دانش
  

.  حاال می رويم بسوی ُبعد ديگر شخصيت اين افغان فرهيخته که سنگردار فرهنگ اصيل دری و زبان مردمش ميباشد
متوجه شدم که اين فرزند افغان مدت زيادی را در "  و زندگیصبح"از سخنان و جوابهايش به متصدی پروگرام 

کشور همسايۀ ما ايران بحيث ُمهاجر و پناهنده بسر برده و تحصيالتش را نيز در رشتۀ ادبيات در همان سامان به 
 از  آن عدهبرخالف من، ِ از طرز سخن گفتن  و ارائۀ مطالبش ملتفت شدم که اين هموطن گرامی. پايان رسانيده است

افغانهائی که از کشور ايران برگشته اند،  با زبان خودش، يعنی با زبان مردمش و با لهجۀ زيبای افغانيش گپ ميزند 
بلی؛ او با لهجۀ مقبول زبان دری جامعه و . نی را نميتوان در کالمش سراغ کردو هيچ کلمه ای از اصطالحات ايرا

  .مردمش صحبت ميکند و سرورانه با ادای آن افتخار می آفريند
همچنان نبايد فراموش کنيم که سنگر دار ديگر زبان، لهجه و اصطالحات دری افغانستان در تلويزيون آريا جناب 

و " خنده های گريه دار"ميباشد که با ديگر همکاران برنامۀ زيبای ) حبمتخصص صا"(نيک سير"نثار احمد 
در برابر تهاجم فرهنگی ايران اعالن جهاد کرده اند و در کنار جناب دانش برای اصالت " حکايت های متخصص"

  . زبان و اصطالحات دری می رزمند
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، کلمۀ )هموطن(هم از زبان ايشان بجای کلمۀ  را در برنامه های شان می بينم،  يک بارن سروراناز مدتی که من اي

، "ژرف"، "ته بنا"، "واژه"کلمات .  استفاده نکرده اند" ويژه"از کلمۀ ) خاص(و بجای کلمۀ  را نشنيده ام " شهروند"
رز ط و با اين بکار نبرده اند" هر يک"و " عميق" ، "زير بنا"، " کلمه"را بجای اصطالحات زيبای " تک تک" 

  .ابت ساخته اند، که سنگر داران استوار زبان و لهجۀ زيبای دری وطن خود ميباشند ثصحبت خود
  ! من،  جناب عبدالرحيم دانش و جناب متخصص عزيزاننطهمو

همه کارکنان، برنامه سازان، نطاقان و گردانندگان . شما افتخار همه هموطنان دلسوز و وطنخواه خود می باشيد
 و تلويزيونهای ديگر افغانی که هر روز بيشتر با زبان و لهجۀ دری خود بيگانه ، تلويزيون ملیياناتلويزيون آر

  .از مسير غلطی که برگزيده اند، باز گردند...  ميشوند، بايد از شما بياموزند و
 عنوان مقالۀ بسيار آموزندۀ نويسندۀ عالی مقام جناب دپلوم انجنير اين. "وای به روزی که اغالط  دو چندان گردد"چه 

اين . خليل اهللا معروفی است که مطالعۀ آنرا به همه نطاقان و گردانندگان راديوها و تلويزيونهای افغانی توصيه ميکنم
شما می توانيد با يک کليک بر . موجود است" افغان جرمن آنالين"مقالۀ عالی در آرشيف جناب معروفی در پورتال 

  (*).لينک زير آنرا دريافت کنيد
  

http://www.afgazad.com/Adabi-Farhangi/120310-KM-Waay-ba-Roozey-ke-Aghlaat-doo-Chandaan-Gardad[1].pdf 
 

نخواهند گفت " شهرداری"را " شاروالی"و " دانشگاه"را " ونپوهنت"من يقين دارم که بعد از مطالعۀ اين مقاله ديگر 
به "يا " می خوانم"و بجای " واکنش"را " عکس العمل. "نخواهند نوشت" شهردار" را "  يس بلديهئر يا شاروال"و 

  . نخواهند گفت" به خوانش ميگيرم"، " سمع شما ميرسانم
را نيز غلط " امريکا"ميگويند، " یالمز"و " کرزای"نند و را غلط تلفظ ميک" لمی "و " کرزی"ايرانی ها مثلی که 

ما چرا بصورت عمدی، طوطی وار با مسخ زيبا ترين اصطالحات دری خود از . ميگويند" آمريکا"تلفظ ميکنند و 
 غلط آنها تقليد نمائيم؟

ف خدمت اند به اين اگر چنين دوام نمايد و همه فرزندان عزيز ما که در رسانه ها، راديوها و تلويزيونها مصرو
ادامه دهند و از لهجه  و اصطالحات فارسی ايران تقليد نمايند، به اصطالح مردم عزيز کابل ، " غلط تلفظ کردنها"
، لهجۀ زيبای زبان دری ما و اصطالحات مقبول زبان ما مسخ گرديده و بديار عدم سپرده "قصۀ ما مفت ميشود"

  .خواهد شد
هم به صدا درآورده و ضمن مقاله ای، توجه مسؤوالن و رؤسای راديوها و من اين زنگ خطر را چندی قبل 

اميدوارم و از خوانندۀ ارجمند دعوت ميکنم، که آنرا با يک کليک در لينک . تلويزيونهای افغانی را جلب کرده بودم
تان يکی شده و به و اينک باز می نويسم و بازهم خواهم نوشت، تا صدايم با صدای ملت افغانس. زير مطالعه فرمايد

  .گوش اين برادران غافلم برسد
  

http://www.afghan-german.de/upload/Tahlilha_PDF/wali_nouri_qabel_tawajoh_tv_hay_afghani.pdf 
  

را از قلم توانای جناب معروفی در دفاع از اصالت زبان زيبای دری و و مقاالت بی شمار ديگر نان مقاالت ناب آتی همچ (*) 
  : می توانيد مطالعه فرمائيد)در آرشيف جناب معروفی (اصطالحات آن در همين پورتال افغان جرمن آنالين

  !!هيچ کس رحم نميکند حکم محکمۀ تاريخ در مورد زبان ستيزان ــ تاريخ بی پرواست و بر  -١
   دری امکان دارد؟ نفوذ زبان پشتو در دری افغانستان ــ آيا زدودن کلمات پشتو از -٢
   کسان گرديده است؟یتشويش بعض مات بيگانه در زبان ها ــ چرا چند کلمۀ پشتو باعثسرنوشت کل -٣
  اندر باب دری افغانستان و فارسی ايران -۴
  .آنچه خود داشت ز بيگانه تمنی ميکرد -۵
  . دنان افغانستان و سطری چند در موردوزبانگی پشتوزبا -۶
  

عالوه بر اين مقاالت، ميتوانيد مقاالت نامعدود ديگر جناب خليل اهللا معروفی را که ضمن سلسله های مختلف در پورتال 
ف ــ و از جمله در آرشيف خود ايشان در آن پورتال ــ نشر کرده اند و همه در آرشيفهای مختل" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

  !!!در دسترس است، از نظر بگذرانيد
 
  


