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 ۸۰/۸۰/۲۸۰۲                                                              انوری                                                       هاشم

 با استعمال کلمات ایرانیتلویزون طلوع 
 نباید از محبوبیت خود بکاهد!

 

بحثهای سیاسی در رابطه به در بخش مخصوصأ  اش هندو ارزتا جائیکه دیده میشود تلویزون طلوع با نشرات خوب 

در بین افغانهای جای واالی بیک تلویزون پُر بیننده مبدل گشته و تلویزونهای داخلی  درمقایسه با، اوضاع و وقایع روز

ریبأ اخبار تازه و تق همچنان  ساختن واقیعتها و بحثهای داغ با اراکین حکومت و دولت با برمال)داخل و خارج کشور 

اما با تأسف که بعضی ازمجریان برنامه های این تلویزون با بکار بردن لغات نامروج .  کمائی نموده است (دست اول

البالی گفتار و مصاحبات شان را آگاهانه و یا ناآگاهانه در  ایرانی -های فارسیغیاث الغات ازخارج حتی و ایرانی 

بطور مثال نامهای ایکه بعضی از مجریان این تلویزون بل خنده است، که بعضی اوقات قامیدهند،  مورد استفاده قرار

فراخبر، مخصوصأ مردمان کم سواد ما نیست مانند  گذاشته اند اصأل قابل درک اکثریت افغانهاخود باالی برنامه های 

 از آن فیض ببریم.  که  افاده نمیکنندهم کدام معنی بخصوص را نتنها درک آن مشکل است بلکه که  گفتمان، کنکاش وغیره

پولهای حرام  گان گیرند و معاونینشبشمول رئیس جمهور کرزی گماشته شده  یعده افغانهایک جای شک نیست که

ما مردم  مقابلکشور آخندی ایران و ایرانیها، از طرف  یکه با وجود اینهمه جفا، بیحرمتی، تحقیر و تعجیز) آخندیکشور

فرهنگ،    تنفیذ از قبیل  کشور ماامور داخلی  در  ۲۰این مریضان قرن انه و مهمتر از همه دست درازیهای بیشرم

و از تمام این فجایع ایکه  ،خود را خوشحال نگه دارنددر تالش اند تا باداران آخندی  صورت میگیرد(   ،زبان و مذهب

پولهای  مصرف چرا که  مردم افغانستان خالف همه قوانین انسانی و اسالمی صورت میگیرد چشم پوشی کنند،  در حق

باالخره از  و زیرپاوجدانشان را  ، ایمانشانرا باطل،را کور، زبانشان را اللذلیالن  نیا چشمانحرام و غیرقانونی، 

که مظاهرات گردانیده،  شان به چشم افغانهای اصیل منفورخدا را هزار بارشکر که و  ،است شان کاستهشرف و حیثیت 

گویای این   ۲۸۰۲/ جون ۸۰در کابل بتاریخ بر ضد ایران و آخند های حریص افغانستان  پی درپی فرزندان اصیل مردم

 . مدعاست

 

 را هم بخورید.به دارآویخته جناب کرزی لطفأ در جریان این محبت ها غم این جوانان 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/anwari_ha_telvision_tolo.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/anwari_ha_telvision_tolo.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/anwari_ha_telvision_tolo.pdf
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-against-demonstrate-http://www.rawa.org/temp/runews/2010/05/06/afghansRead more: 

treatment.html#ixzz1x3TTEUhu-ill-iranian 

 

Kabul Resident Stage Anti-Iran Demonstrations 

 

 وندی ایران و نوکران شان در کابل افغانستانموج تظاهرات افغانهای عزیز بر ضد رژیم آخ

 

افغانی خود زیبای  فرهنگ و سقافت یشرمیا غیرآگاهانه با بسیار بی یکعده افغانان آگاهانه وکه جای بسیار خجالت است 

در سطح دولت و از مسئولین چون وزارت اطالعات و فرهنگ و یا هر مرجع دیگر و هیچکس )، را زیرپا میکنند

و  (،که از این بی مسئولیت ها بپرسد و یا رهنمائی سالم نماید تا دوباره به این اعمال ضد ملی دست نزنندحکومت نیست 

حتی مکالمۀ روزانۀ خویش را از دست داده اند.  ایرانی هستند که و لهجۀ آنقدر افتخارانه غرق در استعمال و تلفظ کلمات 

رژیم آخندی روا میدارد از ظلم و تعدیکه در حق هموطنان مهاجر ما بدون اینکه اندکی و جیره خواران این دنباله روان 

 مانده نباشیبجای اصطالح زیبای متأثر باشند، برعکس در صدد ترویج فرهنگ ایران در افغانستان هستند.  بطور مثال 

قابل ضی موارد قابل درک نیست بلکه در بعنتنها را استفاده مینمایند که برای یکعده هموطنان  خسته نباشیاصطالح 

به دوسیه ، کلمۀ را بکار میبرندمیرسی و یا بعضأ  قابل ندارداصطالح تشکر و همچنان بجای کلمۀ مقبول  خنده است، 

به معلمین واستادان ، رسانه هابه مطبوعات ، مدرسهبه مکتب ، ویژهبه مخصوص ، آمریکابه امریکا ، پرونده

که از حوصلۀ این نوشته اضافه است، اما به این باید غور کنیم مبدل گشته . وغیره...دانشجویان به شاگردان ، دانشآموزان

ر این لغات و کلمات کدام درد ما را درمان میشود به جز اینکه کینه توزی و نفرت را مقابل ایران و مزدورانش یکه تغی

  .زیاد بسازد

 

 .ای بیخبران تصاویر خود سخن میگویند حاجت تشریحات نیست

http://www.rawa.org/temp/runews/2010/05/06/afghans-demonstrate-against-iranian-ill-treatment.html#ixzz1x3TTEUhu
http://www.rawa.org/temp/runews/2010/05/06/afghans-demonstrate-against-iranian-ill-treatment.html#ixzz1x3TTEUhu
http://www.khaama.com/wp-content/uploads/2011/01/Anti-Iran-Strike.jpg
http://www.khaama.com/wp-content/uploads/2011/01/Anti-Iran-Strike.jpg
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 ، تودی خبری )نام زیبا(فراخبر، گفتمان، کنکاشمجریان جوان، وطندوست و حقگو مانند مجری لوع و تلویزون ط

وغیره که هر یک شما نامخدا دارای استعداد های خارق العاده و قابل توصیف هستید، لطفأ در مصاحبات خود با 

زبان مقبول دری ما به فغانی استفاده کنید تا از کلمات و لغات ناب و خالص اولو ایرانی هم باشد هموطنان و یا خارجیها 

و با توصل به این  محبوبیت شما عزیزان در بین ملت صد چند گرددمرور زمان خدانخواسته کمرنگ نشود و همچنان 

 ید.ئو در ضمن خدمت بزرگی برای نسل امروز و فردای خود مینما خواهید زدشیوۀ افغانی مشت محکمی بدهان دشمنان 

 د و محمود استگناه از حام

 

 

 ایکاش که خریطه های پول را نمیگرفتی تا باالیت چنین تعلیم قدم و جمنظام نمیکرد!

 

http://thelostflaneur.files.wordpress.com/2011/10/43-hosein-golia.jpg
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  احمدی نژاد به کرزی در رابطه به حضور قوای بین الملل در افغانستان لهجۀ آمرانه نصایح پدرانۀ و

 

، پس هویت و اصلیت همان ملت مینمایدهمانطوریکه  کلمات و اصطالحات هر ملت نمایندگی از دنباله روان بیخبر 

دیگر.  د نه شخصی دیگرازملتناست بیان نمای انبگذاریم تاخود همان ملت زیبائیهای زبان خود را که زیبندۀ دهانش

 گیه بسادخارق العادۀ الهی فارسی و استعداد  -زبان دریو اساسی درست است که ما افغانها با داشتن ریشۀ اصلی 

فراموش نکنیم که مالک اصلی و لهجۀ مورد نظر آنها را تکلم کنیم اما  ایرانیها و تاجیکیها صحبت،ه زبان میتوانیم ب

احساس گناه و خجالتی کنیم که چرا آقای ایرانی و نباید ما افغانها لغات ناب و خالص هر سه زبان مردم افغانستان است و 

تن دهن خود کوشش کنیم تا مخاطب ایرانی و یا تاجکی با کج و کور ساخ و بالدرنگ نفهمید، را یا تاجکی سخنان ما 

 . خود را خوش بسازیم

سیاسی، نظامی، تبلیغاتی، استخباراتی، اقتصادی، زورگوئی و  در شرایطی که شراره های آتش فرهنگی، مذهبی،  

تا تالش اند  دربدماشی رژیم آخندی ایران بطرف کشور نیمه سوختۀ ما زبانه کشیده، نوکران دون صفت رژیم آخندی 

اما خود دوام دهند.  نفوذ باداران خود را در افغانستان توسعه و گسترش دهند و ازین مدرک به حیات ننگین و خائینانۀ

دوست و  ،خاصتأ جوانان عزیزکه فرزندان صدیق این مرزوبوم  باشنداین نوکران و باداران یکموضوع را خوب متوجه 

در تصاویر زیر وحدت    اند ودر مقابل هرنوع تجاوز خارجی متحد هستند. دهه خوب شناخته ۳دشمن خود را درین 

  امریکا دفاع و پشتیبانی خود را ابراز نمودند. –برادران هزارۀ ما را ببینید که به چه اشتیاق از پیمان ستراتیژیک افغان 

 

هیچگاه ما زحمتکش هزاره  قومل فرزندان اصیببینید اگر جاسوسان ایران هرقدر به نفع باداران خود کار کنند، اما 

 .خالف منافع ملی عمل نمیکنند

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/03/10/article-1256898-08A89727000005DC-990_468x314_popup.jpg
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/03/10/article-1256898-08A89727000005DC-990_468x314_popup.jpg
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Hazaras do not join any demonstration against US-Afghanistan strategic agreement 

 در اخیر یکبار دیگر از دستاندرکاران همه تلویزونها خاصتأ تلویزون پُربینندۀ  طلوع خواهش برادرانه و افغانی دارم تا

 از تقلید های بیجا در عرصۀ زبان و ادبیات ارزشهای ملی و افغانی خود را فراموش نکنند.

 و اتحاد مردم افغانستان پاینده باد هوشیاریزنده باد افغانستان،  

 پایان

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-o2wN1UbKqPI/Tf6M2fw8NAI/AAAAAAAADZM/cNtvzWoOEW4/s1600/1_9003291181_L600.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-o2wN1UbKqPI/Tf6M2fw8NAI/AAAAAAAADZM/cNtvzWoOEW4/s1600/1_9003291181_L600.jpg
http://www.google.ca/imgres?num=10&hl=en&biw=1280&bih=598&tbm=isch&tbnid=nAt4wRLKKvzd_M:&imgrefurl=http://www.uskowioniran.com/2011/06/irans-defense-minister-in-afghanistan.html&docid=cvWo9lVyOvK0gM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-gTMewv2uHOg/Tf1D1haqxyI/AAAAAAAADYk/_d2kgcuav9w/s1600/4_9003281143_L600.jpg&w=600&h=418&ei=3WjQT9epN4i10AGg8tStDQ&zoom=1
http://www.google.ca/imgres?num=10&hl=en&biw=1280&bih=598&tbm=isch&tbnid=nAt4wRLKKvzd_M:&imgrefurl=http://www.uskowioniran.com/2011/06/irans-defense-minister-in-afghanistan.html&docid=cvWo9lVyOvK0gM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-gTMewv2uHOg/Tf1D1haqxyI/AAAAAAAADYk/_d2kgcuav9w/s1600/4_9003281143_L600.jpg&w=600&h=418&ei=3WjQT9epN4i10AGg8tStDQ&zoom=1
http://www.google.ca/imgres?start=286&num=10&hl=en&biw=1280&bih=598&tbm=isch&tbnid=HL8pE2uGS1QUfM:&imgrefurl=http://www.president.ir/en/14036&docid=03C0579-JoH_aM&itg=1&imgurl=http://www.president.ir/media/lead/39508.jpg&w=250&h=190&ei=PWrQT4P-G-jA0AHx2KzBDQ&zoom=1

