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 بحث و مشاجره بر کلمات
 دوست محمد و ولی احمد نوری ښاغلومکثی بر نوشته های 

 
 دوستان گرانقدر و فرهنگی وطن جنابان دوست محمد و ولی احمد نوری!

شما پیرامون زیبایی و یا بد رنگی و یا مأنوس بودن یا نامأنوس بودن کلمات مرا بیاد خاطره  مشاجرات و بحث
 ای از دوران متعلمی ام انداخت و آن عبارت است از حکایتی که در یکی از کتب درسی مکتب خوانده بودم.

آورده بودند در این حکایت از این قرار است: روزی دو شخصی در بارۀ تقسیم متاعی که به نوعی بدست 
حالت بحث و مشاجره بودند و این مشاجره و دعوا آنقدر عمیق شد که شخص سومی آمده و آن متاع را بدون 

 آنکه متوجه شوند از نزد شان ربود.
 

 ها زبان اهمیت -بود خواهد دیر فردا نکنیم اقدام امروز گرمن چند ماه قبل نوشته ای تحت عنوان )ا
در شش قسمت تهیه کردم که در همین پورتال  (آن به مربوط کشورهای ملی منافع و آینده و جدید درتکنولوژی

و پس منظر زبان ها را نشان می داد که می توانید آنرا به کمک لینک آتی  یندهبه نشر رسید. این نوشته آ
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شما با مطالعۀ این نوشته تشخیص خواهید داد که زبان های ما مخصوصاً زبان دری وطن ما در چه نوع خطر 
 در دراز مدت خطر امحای آن متصور است.حتی  دارد کهبزرگی قرار 

 

در حالت موجود که شما بزرگواران این بحث و مشاجره را در بارۀ کلمات از خود و بیگانه و زشت و زیبا 
ادامه می دهید، کشور همسایۀ ما ایران به حیث همان شخص سومی مثیلیکه پروژۀ تمویل پایپلین های گاز را 

در حالت ربودن زبان دری ما هم  )در حالیکه ما مصروف جر و بحث های بیهوده بودیم و هستیم( از ما ربود،
می باشد که اگر خدای نخواسته مؤفق شود، مشاجرات و بحث ها در بارۀ )مالش( و )پالش( و غیره نه تنها 

را برای تجاوز فرهنگی کشور همسایه چار پلقه باز خواهد نمود، و این  روازهدردی را دوا نخواهد کرد بلکه د
آیندۀ افغانستان عزیز ما صرف به قسم مستهلک زبان و اصطالحات باعث خواهد شد که با تأسف نسل های 

فارسی ایران )با همه کمبودی ها، بدعت ها و نو آوری های آن( در هر ساحه به حیث مصرف کننده باقی 
 بماند.

 

ن یخواهش و التجای من از شما بزرگواران خاصتاً از جناب دانشمند دوست محمد از بدخشان این است که در ا
نظریات خویش را ارائه فرمایند و یا هم راه های حلی پیشنهاد نمایند تا در این مرحلۀ حساس کشور مدد ۀ بار

 رسانند چون از مسؤولین کنونی کشور نمیتوان انتظار مثبتی داشت.
 

شید، با استفاده از فرصت از بزرگواران دانشمند دیگر مانند جناب استاد خلیل هللا هاشمیان، استاد عبدالخالق ر
استاد محمد اسحق نگارگر، استاد خلیل هللا معروفی، استاد سید هاشم سدید، استاد سراج وهاج و استاد سید 
عبدهللا کاظم و دیگر دانشمندانی که اسم شان در همین لحظه به فکرم نمی رسد التجا میکنم در این باره و برای 

 و ما را و مردم وطن را رهنمایی کنند. نجات زبان اصیل دری وطن عزیز ما افغانستان قلم بردارند
 

 با عرض حرمت.  
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