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 !خدمت بزرگ و ماندگار
 

زمانی شما یکی از داشتنی های ملی میهن خویش را در معرض دستبرد و تجاوز می بینید، مسلماً برای دفاع و یا 
 .توان و نیروی تان و گاهی هم فراتر از آن تدابیر جدی اتخاذ می نمائیدنجات آن در حد 

  
افغانستان با وجود دست و گریبان بودن با هزار و یک مشکل، بازهم شکر خدا امروز مملکت آزاد بوده و بیرقش 

 . در صف کشورهای آزاد جهان در اهتزاز است
 

ن نام آزاد رایگان بدست آمده و آیا ما از قید استعمار توسط آیا زیستن به این سرافرازی و افتخار و کمایی نمود
 فیصله نامه های ملل متحد وا رهانیده شده ایم؟

 

ابدا ً نی، چون به هزاران سرسپرده به معرکه رفته و پشت تنومند ترین مهاجمین و متجاوزین را بخاک مالیده و 
این آزادی حاصل خون پاک ملیون ها انسان حریت آزادی خود را به شجاعت، شهامت و فداکاری بدست آورده و 

اگر از جهان گشایی و تجاوزات دیرینه بگذریم، آیا امپراتوری که آفتاب در قلمروش . طلب این سرزمین است
غروب نمی کرد، حاضر می شد استقالل این کوهساران جایگاه شیرمردان را خوش برضا برسمیت بشناسد، در 

هزار به خاطر حفظ حیثیت و آبروی این اهریمن های قدرت بخاک و خون کشیده می  حالیکه در آن زمان به صدها
شدند، به همین منوال با آگاهی به پا برداشتن فیل گونۀ ابر قدرتی چون شوروی زمان که دار و ندارش در راه 

درت سفاک و کسی تصور می کرد این ق( به استثنی انگریز ) استحکام نظامی اش مصرف شده بود، آیا در جهان 
جهنمی، توسط ملتی بیچاره، غریب و بینوا و بیدفاع افغان به شکست ننگین مواجه شود و کاخ امپراتوری عظیمش 

خالف تصور همه جهان این مؤفقیت به ریختن خون بیش از یک . باهمه مکتب و فلسفه راه و روشش فرو بپاشد
 .ملیون افغان بدست آمد

 

گ در افغانستان بردنی نیست، زیرا این غریزه در خون و رگ افغان زرق شده امروز تجارب ده ساله میگوید جن
 .است

اما هر ملکی از خود ارزش های واالی دیگری دارد که ملکیت همان کشور بوده توسط آن شناسایی می شود که 
ارایی های مادی آنچه در سینۀ زمین از منابع طبیعی دفن است، د. آنرا عالمات و مشخصات فارقۀ آن دیار می نامند

کشور است،  گذشتگان نامور بشمول رهبران ملی، دانشمندان، حکما، فضال و خبرگان سرمایه های معنوی اند که 
 .جزء افتخارات ُملکی بحساب می روند

معابد، کتیبه ها، مینارها و مصله ها از یادگار های گذشتۀ تأریخ یک وطن است، بهمین گونه زبان ها با تمام 
لهجه ها، زیبائی ها و اصطالحات جزء فرهنگ یک وطن شاخص متمایز با دیگر فرهنگ ها بشمار خصوصیات، 

 .می رود
جناب ولی احمد نوری که در طول دوران همکاری اش با پورتال ملی افغان جرمن آنالین بحیث یک فرزند صدیق 

ریخ را درک نموده و همیشه بحیث و وفادار در پهلوی صد ها پدیدۀ ارزشمند خویش، اهمیت میراث های برگزیدۀ تأ
دربان قلعه های کهن افتخارات تأریخی و فرهنگی نه تنها از خطر تهاجم بیگانه بر قلمرو زبان دری بارها مدبرانه 
هوشدار داده بلکه با دقت تمام اصطالحات فارسی ایران را موشگافانه در نوشته های همکاران پیدا و به 

های ایرانی به وفرت دیده شده نویسندۀ « واژه » ه و در نوشته هایی که استعمال اصطالحات زبان خود ما در آورد
 .آنر مطلع و متوجه ساخته است

 

من تخصص و دانش خاص علمی  در امور زبان ندارم ولی تا جائیکه بحث روی زبان دری مستعمل در افغانستان 
دری زبان آنچه می گوید همان را می .  ندارمو زبان فارسی ایران است، با زبان حافظ، سعدی  و فردوسی مشکل 

می گوییم و شانزده می نویسیم ولی این همگونی گفتن و نوشتن در فارسی ایرانی کمتر وجود ۶۱نویسد، مثال ً ما 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abasi_ma_khedmat_bozorg_wa_mandagaar.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abasi_ma_khedmat_bozorg_wa_mandagaar.pdf
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سازی در ایران است که « واژه» اما هراس جناب ولی احمد نوری و صدها افغان همانا صنعت نو بنیاد . دارد
 .ور ما ترویج می شودبطور برق آسا در کش

 

به اساس قواعد صرف و نحو هر کلمۀ را ریشه و مصدریست ولی آنچه می شنویم اختراعات، ساخته ها و پرداخته 
های نوین است که به قواعد صرف و نحو مطابقت نداشته اما در رسانه های چاپی، صوتی  و تصویری ما چنان 

وزی اثری از اصالت زبان دری باقی نماند و ما بکلی خود را رخنه کرده و بسرعتی که ترویج می گردد  شاید ر
 .در اسارت زبان دیگری بیابیم

 

قبول فرمائید که گاهی به اخبار ورزشی تلویزیون های داخل گوش می دهم، نمی دانم چه می گویند و هیچ اصطالح 
یگر ترجمه شده مورد استعمال قرار بوضاحت می یابید که این کلمات در ایران از یک زبان د.  برایم قابل فهم نیست

عین مشکل را در مورد پخش اخبار توسط تلویزیون های . گرفته و تلویزیون های افغانی آنرا عینا ً تقلید می نمایند
ملی، آریانا و طلوع دارم که با استعمال اصطالحات نو ساخت ایران، فهمیدن آن را برای دری زبانی چون من 

 .دشوار می سازد
سازی در فعالیت است و همه در لفافه پیچانده شده به « واژه»ی سرحد مثل دستگاه صابون سازی دستگاه در آنسو

 .افغانستان صادر میگردد
در امور تخنیکی چون محصوالت زادۀ فهم و دانش ما نیست و همه از بیرون تورید گردیده است، لذا ناگزیریم 

ی تراکتور، بولدوزر، رادیو، تلویزیون، کمپیوتر، انترنت وفیس اسمای گذاشته شدۀ مؤلدین را استعمال کنیم، برا
شما را بخدا کجای راکت ها . بوک و غیره چه نام گذاری کرده می توانیم  و تالشی درین مسیر مضحکه آفرین است

 .بنامیم« موشک»به موش شباهت دارد، سرش، تنه اش و یا دمش که راکت را 
 

گادی سر راه را هر که سوار نشود رویش »ی سر پرست، به گفتۀ مثل عامیانه که متأسفانه در افغانستان بی سر و ب
یکی از دوسال به اینسو مارا بمبارد می کند و با فرستادن جانی، آدمکش و انتحاری بیگناهان را می کشند و . «سیاه

قرار می دهد و آن دیگری  آبادی های ما را ویران میکنند،  دیگری نفاق مذهبی انداخته ما را مورد تهاجم فرهنگی 
 .زمام امور و تعیین سرنوشت ما را می خواهد بدست گیرد

 

کجاست وزارت . پس از چه دفاع شده که از تهاجم فرهنگی و از هزاران دست درازی ایران جلوگیری شود 
 .اطالعات و فرهنگ و وزیر فرهنگ فروخته شده اش

 

تی ها مرد وطندوست و خردمندی در حد توان و در ساحۀ کار خود درین بی تفاوتی ها، بی مسؤولیتی ها و بی مباال
با وصف عاللت مزاج  و ناخوشی، اقدام بس بزرگ و ملی گرایانه نموده و اقالً پورتال معزز، معتبر و ملی افغان 

 .می گیرد جرمن آنالین را از گزند این تهاجم در امان نگهداشته و یقین دارم بحیث یک مأخذ مفید مورد استفاده قرار
قاموس اصطالحات فارسی ایران به دری »من این اقدام نیکوی جناب محترم ولی احمد نوری را  در تدوین 

 .بحیث یک خدمت بزرگ و ماندگار شایستۀ تقدیر، تحسین و ستایش میدانم« افغانستان
 

 .از بارگاه ایزد دانا و آگاه برای جناب شان مؤفقیت و صحتمندی عاجل می خواهم
 

 نپایا
 
 
 
 
 
 
 
 
  


