
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Satire طنز

  
   ـ جرمنی مدلرح

   ٢٠١۵ آگست ١٩ 
  

  "انهدلسوز" ِپيشنھاد
  

خوانندگان عزيز و محترم ، من با دلسوزی ھميشگی که دارم يک پيشنھاد ابتکاری در بارۀ يک موضوع مھم حياتی 

  : کنم؛ اميد وارم از طرف ھمه پذيرفته شود  مرزی و درون مرزی جامعۀ خويش تقديم میبرون

ًاوال بايد در بارۀ ضرورت و انگيزۀ اين پيشنھاد خود سطوری بنويسم و تفصيالتی ارائه دارم تا زمينۀ قبولی قسمت 

 خارج به حالت بحران و انحطاط دانيم که در اوضاع کنونی زبان ملی ما در داخل و ھمه می.  بعدی آن فراھم گردد

کنند و  ًقرار دارد؛ خاصتا در ممالک امريکا و اروپا که نوجوانان و جوانان به مشکل زبان مادری خود را تکلم می

زنند و ھم در   در درون يک فاميل به زبان مادری حرف نمیفرزندان. در کتابت و تحرير به کلی دسترس ندارند

. ی و نوشتاری حمالت فرھنگی اجانب زبان ما را خسته و خدشه دار  ساخته استساحۀ ادب در موضوعات گفتار

اين عوامل و بسا عوامل ديگر مرا وادار به اين پيشنھاد ساخت، که اگر به گوش ھوش شنيده شود و مجريان امور 

  .صادقانه عمل نمايند، تمام نقائص مرفوع خواھد شد

ھرگاه در ھر مملکتی که آوارگان ملک ما زندگی . است" ادب دری "ادان پيشنھاد من در بارۀ فقدان و يا کمبود است

داشته باشيم، تمام اين " ادب دری"کنند، به تناسب وسعت آن مملکت و به تناسب جمعيت دری زبانان استادان  می

 خود در نمايند؛ با اقارب جوانان و نوجوانان ما به فصاحت کامل زبان خود را صحبت می. گردد نقائص مرفوع می

برای اين کار من . ماند کنند و زبان ما از ھجوم فرھنگی ھمسايگان مصون می وطن مراودات مکتوبی برقرار می

در ھر شھر ھر مملکت از طرف دری زبانان ھمان شھر انتخاب گردند، " ادب دری"کنم که استادان  پيشنھاد می

اين استادان وجود  ھرگاه در ھر شھر به تعداد کافی اززيرا. اما اين انتخاب بايد ساحه و ابعاد وسيع داشته باشد

  :ًبه نظر من مثال در جرمنی به اين تعداد انتخاب گردد. داشته باشد، بازھم مطلوب نھائی به دست نمی آيدن

فرانکفورت پنج و به ھمين تناسب در تمام //  ھنوور دو //ھمبورگ چار // بن ھم سه// مونشن سه استاد ادب دری 

  .کند که اين استادان زن باشند و يا مرد شھرھا استادان انتخاب گردند، فرق نمی

  :طريق انتخاب 

ًاوال جست و جو شود که يک نفر از افراد سابقه دار که در کدام پوھنتون و يا پوھنځی ادبيات مدتی استادی کرده 

ًبۀ علمی داشته باشد، ولو فاقد اعمال مثبت باشد، اما شديدا تشنۀ نام و نشان گذشتۀ خود باشد، پيدا باشد و کدام رت

تواند که از يک مال امام و يا ريش سفيد قوم به جای او  ھرگاه در شھری چنين شخصی پيدا نشد، شده می. شود

اما در دور و پيش اين شخص که . باشد* ا استفاده گردد، مشروط بر اين که او ھم با تمام معنی خودخواه و خودست

چون واضح و مبرھن است که اين بلی گويان به . در مرکز قرار دارد چند نفر شاھد و بلی گوی نيز به کار است
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ًروند، بناء شخصی که در مرکز ثقل قرار دارد، بايد بلی گويان را با خواھش، کرنش، تمنا و  آسانی به زير بار نمی

يل، مکتوب و تيلفون وا دارد که آنھا خواھی نخواھی و دل و نادل مثلی که جامی از جالب و يا تقاضاء توسط ايم

  .ُمسھل را نوشيده باشند، طور سطحی يک بلی بگويند و خود را از تمام اين تقاضاء ھا نجات دھند

.                          صوير مھم نيستتصاوير استادان انتخاب شده و شخص انتخاب کننده ضرور است، اما از بلی گويان عکس و يا ت

و حتی خود افغانستان ... ستراليا و ايابد و در امريکا، فرانسه، انگلستان،  آن گاه است، که اين عمل رشد می

  والسالم. د مانانی در امان میکند و زبان و ادب دری ما از تمام بليات زمينی و آسم عموميت پيدا می

  

  :يادداشت

ذارد، می  -*  ای گ ز پ ر شرافتش ني ا ب اگر باز ھم انسانی نيافتيد که فرط خود خواھی و خود مرکز بينی، حاضر باشد ت
  .بخواھيد" آنالين-افغان جرمن "را از " ھاشميان"توانيد آدرس 

 مدلرح


