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 !باری جهانی صاحب ښاغلی دیر ګران ورور
 

 حیث وزیر اطالعات و فرهنگ مبارک می گویم. به یقین کامل تجاربه تقرر شما را ب ،بعد از عرض سالم
 ،می شمارد ین مقام برای ا ستهیرا یک انتخاب شا شما ، ، فهم، دانش و عشق سرشار تان به وطنعلمی

 هللالحمدپورتال منعکس گردید. ر همین د در معقولیت این انتخاب ن و این جانباتان خوش بینی های هموطن
در  و زدمی بعضی از وکالء شما را کنار نتعصبات قو که از پل صراط ولسی جرگه به عافیت عبور نموده

 پیوستید.صف دو تابعیت ها ن
 

 ودهآگاه ب فرهنگی افغانستان واالی های صیانت ارزشحیث یک معتقد راسخ العقیده در ه شما خود ب
تال از اندیشه های قلم بدستان ملی گرای هموطن یک همکار همیشگی این پور حیث ه ب و همچنان

 ۀعلنی و سازمان یافت اتبال تهاجمقدر در کشور فرهنگ بیگانه استیالی روز افزون  تان پیرامون
و اصیل دری را معروض  مخصوصاً این نفوذ اسرار آمیز زبان خاص، سچه  بیگانگان مطلع استید.

دگرگونی ساخته هر روز اصطالحات نو ساخت، نو بنیاد و بی مصدر و بی ریشۀ ایرانی ورد زبان 
 مردم شده آهسته آهسته اصالت زبان ما رو به زوال می رود.

 

رند. تنها ادواژه ها( نقش برازنده و مؤثری ) تلویزیون های معروف کابل در تعمیم این اصطالحات
 اصطالحات توریدی مایۀ نگرانی نبوده لهجه های گفتاری بر این بحران می افزاید. 

 

اگر شما اخبار و میز های مدور مخصوصاً تلویزیون آریانا و طلوع را ببینید تصور نمی کنید که این 
ایران  از یک شهرنماید که یک برنامۀ ایرانی  برنامه از پایتخت افغانستان پخش می گردد و چنین می

عمداً را انی لهجۀ ایرانی راستعمال اصطالحات نا موزون ایشود. گوینده عالوه بر وفرت  نشر می
تقلید می نماید و در میز های مدور فرهنگ ساالران و سیاست ساالران عین کار را انجام داده فعالً 

 .است دهاین شیوۀ گفتار مظهر فضل و دانش گردی
 

ین تهاجم ا مپس پرده در تعمی مرموزپیوسته بلکه دست های وقوع نه این پدیدۀ ویران کن بر حسب تصادف ب
 صورت سازمان یافته و طراحی شده ذیدخل بوده و زمینه سازی نموده اند. ه ب
 

 است فرهنگ یک کشور دارایی همان گونه که کوه، جنگل، دریا و زمین و منابع مدفون آن دارایی ملی
  :ما بسی ویرانی ها را شاهد بودیم و قابل مباهات ملی ما است.  ارزشمند

  ،مکاتب، مساجد، شفاخانه 

 پل، سرک و بند و نهر ما 
رو به زوال رفت میسر است اما اگر فرهنگ ما با کلیه ارزش های آن  آن ویران شد که امکان اعمار مجدد

 تا دیر نشده باید در صیانت آن مسؤوالنه و خردمندانه گام بر داشت. احیای آن ناممکن است پس
 

ثیرات همه جانبه مانند تلویزیون أبا ت ه ایوسیل حال تر مستشعرید که در جهان اطالعات جمعی تا شما نیکو
وجود نیامده این دستگاه سحر آفرین که فرزند رادیو و تیاتر است در کلیه ساحات زندگی نقش به سزا ه ب

گر ست. اپی گیری اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ا بر انگیز اعجاز سیلۀوداشته و یگانه 
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 امعه رونق یافته اطفالچنین چهار نعل بدود لهجه های توریدی در ج ها لویزیونتاسپ تخریب زبان ما توسط 
 مکتب رو و مردم عوام به آن تکلم نموده و شیوۀ سخن عام خواهد شد.

 

 متأسفانه غفلت های عمدی و اجرتی در این مورد صورت گرفته.
که فعالً ریاست تلویزیون آریانای آقای بیات را  ،من مصاحبۀ تلویزیونی وزیر اطالعات و فرهنگ وقت را

دیدم که در مورد این سؤال خاص موقف دفاعی گرفته ن مرزی وبا گردانندۀ یک تلویزیون بیر به عهده دارند،
ارائه نمودند که چه فرق می کند حاال در رستورانت های شهر شوربای  چنین استدالل مضحک و بی ارتباط 

 .!می گویند و هزاران خانه به سبک خانه های پاکستان ساخته شده  Chicken soupمرغ را 
و تنظیم این آزادی ها را در ، مراقبت دولت حق نظارت اما  زادی ها در چوکات قانون قابل احترام است وآ

 شده از آن سوء استفاده نگرددادی لجام گسیختگی و خود سری تعبیر نهمه شئون زندگی کشور دارد که آز
 چه تا حال شده(.)چنان

ث یک هموطن حق پیشنهاد را حیه را بسازم اما بیسی کار تان لمن به خود حق نمی دهم که برای شما پا
 دارم و پیشنهاد می کنم که: می حفوظ نگهمبرایم 

 

 گردانندگان همه تلویزیون ها و مسؤولین نشرات  با اشتراک به ریاست شخص شما  مجلسی -اول
ه ک، ایرانیفارسی د که از استعمال اصطالحات رادیویی و چاپی دائر گردیده به ایشان اذعان گرد

 ست آن طوالنی است، جداً خود داری گردد البته با حفظ آزادی کامل مطبوعات و پخش اطالعات.یل
 کورس گویندگی) نطاقی( تحت نظر وزارت اطالعات و فرهنگ دائر و توسط اساتیذ مجرب  -دوم

و مخصوصاً در کاربرد لهجه ها عطف توجه صورت گرفته و تصدیق نامۀ رشتۀ ادبیات تدریس  
 عطا گردیده هیچ فردی بدون چنین تصدیق نامه حق گویندگی نداشته باشد. فراغت ا

 

امیدوارم مصروفیت های مرجح و عاجل به شما فرصت آن دهد که به این پورتال که شما همکار آن بوده اید 
 ض بی شائبۀ من توجه فرمائید.یی زده و به عرافیض برده ایم  سر و ما از آثار گرانبهای نظم و نثر شما

  په درناوی    به آرزوی مؤفقیت شما در راه خدمت به افغانستان و مردمش. 
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