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و شميره   ٤تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  ٠٥/١١/٢٠٠٩                              ولی احمد نوری
  

  قابل توجه روئسا و مسؤولين تلويزيون های افغانی
  

  .  است که کشور عزيز ما افغانستان باالخره صاحب تلويزيون شده است آنهم تلويزيون های متعددمسرتجای بسيار 
نها تا اندازۀ مسؤولين و کارگردانان آبا آنهم با وجوديکه رسانه های تلويزيونی در افغانستان يک پديدۀ جديد است، 

 خاصتًا که تعداد زيادی از اين . و اين قابل تمجيد است موفق هستنداين نوع رسانه ها زيادی در امور گردانندگی 
 همچنان .پشتو و دری مروج افغانستان رعايت نمايندعزيز تلويزيون ها توانسته اند تعادل نشرات خود را با زبان های 

 . تمثيلی جامعۀ افغانی ارج گذاشزيبای صوتی و ت، انکشاف و معرفی هنرهای ر ترويجسعی و تالش شان دبايد به 
مسؤولين و کارگردانان اگر برای بهبود بيشتر امور تلويزيون ها بر نکات ذيل توجه گردد افتخارات بزرگی نصيب 

  . خواهد شداين تلويزيون ها
ن و در حق مردم آن صورت گرفته، چه از می بايد کوشش شود جنايات سی و دو سال اخيريکه در افغانستا: يک 

يک به نوبه اش هادی به فراموشی سپرده نشده و هر ها و چه از وابستگان تنظيم های جخلقی ها  و پرچمیجانب 
 اگر .گردد تا درس عبرتی باشد برای نسل های آيندۀ اين کشوراين سرزمين و سينه های مردم افشاء و ثبت تاريخ 

و يا مجبوريت های ناشی از ارتباطات اداری ت از نظر وقت و باريکی های سياسی و اداری نشر و اشاعۀ اين جنايا
د ناسناد تحريری، تقريری و تصويری اين جنايات با دقت تمام آرشيف گرداقًال مانعی داشته باشد الزم است و رسمی 

  . دنبرس افغانستان و جهان تا در وقت و زمان آن نشر و به اطالع مردم 
موز زندگی سالم ، پيش آمد نيک ، حفظ الصحۀ محيطی و احترام نظافت را از طرق آگاهی و تصاوير به مردم ر: دو 

 . آموختن يکی ديگر از مؤفقيت های شما خواهد بود
در فارسی و رايج گشته کلمات فارسی را از هر جائيکه برخاسته  گونه ين چند سال اخير با سوادان ما هردر ا : سه

 وسی از زبان نطاقان ومانساخته ونا يک تعداد اصطالحات و کلمات نو، و.ميکنند، استعمال افغانستان درِی معيارِی
شنيده می شود که برای عامۀ کارگردانان پروگرام های مختلف تلويزيون های افغانی و غيره مدعوين مناظره ها 

  .اشندنه تنها قابل فهم نيستند بلکه نا زيبا و نامانوس ميبافغانستان مردم 
   )بع عربی و انگليسی داشته باشدامنهم ولو  (  و وطن ماچه زيبا خواهد بود که کلمات و اصطالحات معمول خود ما 

  . مورد استفاده قرار گيرند
  و" صاحب نظر" مختلفآگاهان از موضوعات  و سياسی و دانشمندان در مسايل اجتماعی  سو به نـرن ها بديـقما از 

آنکه  و خداوند آگاهی و دانش  دارا ميباشد يعنی مالک اين ترکيب بهترين معنی را. م و نوشته ايمگفته اي" صائب نظر"
ميدانم ناما امروز  .است و درست ب نظرش در مورد مسايل گونه گون صايدارد و کافی از امور مختلف معلومات

  . بکار ميبرند) پوهکار(هم در پشتو هم در دری و را " کار شناس" نا زيبای وکيب نامانوس، گوش خراش چرا اين تر
  اين ترکيب از کجا آمده است و چگونه آمده است و چرا آمده است؟؟ 

 ساير مردم ما آشنائی اتو با اين اصطالحو نوشته ايم  گفته ايم " ارنوال"و " داراالنشاء"به همينگونه ما از قرن ها 
؟؟ حتی چرا.  بگوئيم و بنويسيم"دادستان"  و"دبيرخانه"بايد عوض آن و آنرا ميدانند و می شناسند ولی امروز بدارند 

 بعوض )   مادۀ سيزدهم فصل چهارم٤و٢بندهای (  و ) فصل دوم٩ و ٨مواد (در قانون انتخابات ما در چندين مادۀ آن 
  )مانی؟کعبه خيزد کجا ماند مسلچو کفر از(. آمده است" دادستان " "ارنوال" عوض و ب" دبيرخانه" " داراالنشاء"

" ، " همايش"، " تنش" ، " زايش" ، " گرمايش"، "گرانش"، " چالش"، " واکنش"به همين گونه استعمال کلماتی مثل 
نها اصال از نگاه دستور زبان غلط اند و تعدادی هم ولو که از نظر که تعدادی از آ.... و به صد های ديگر"  خوانش

  .استعمال ندارند ما صورت  مردم عامنی ما معمول نبوده و در بينه افغاقواعد زبان فارسی درست باشند در جامع
بل فهم و مانوس و د را داريم که برای همه مردم ما قاخوزيبای ات کلماتيکه در باال ذکر شد ما اصالحبرای همه 
  )حرارت" (گرمايش" - )قوۀ جاذبه" (گرانش" - )چلنج(" چالش" -) عکس العمل" (واکنش": مثل . معمول اند

  )خواندن" (خوانش"  )کنفرانس(" شهماي" -) نشو و نما( "شـِش و بالـزاي"  -) نجـشـت ( "ش ـنـت " -) توليد(" شزاي"
اوشعری (  اينکه مثل همه مردم خود بگوئيم به عوض) شعری را به خوانش گرفت او :  (چه نا زيباست که بگوئيم 

  ).به خواندن شعری پرداختاو ( يا  و)  را خواند
، معانی و ساختار صرفی آنها می توانيد ارشادات فوق ابع ورد مطالعۀ تشريحات مفصل و علمی اين کلمات و مندر م

" باب در زبان دریورود لغات بی مورد و نا"  عنوان العاده جامع و همه جانبۀ جناب استاد خليل اهللا معروفی را زير
  .ت مراجعه فرموده و حل مطلب شودکه در آرشيف شان در پورتال افغان جرمن آنالين موجود اس
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و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 و همين نام درست و صحيح اين قاره است ولی گفته ايم و نوشته ايم" امريکا"ا ر" امريکا"ما از يک قرن بدينسو 
 و اين صورت تلفظ و تحرير برادران .  و می نويسيمميگوئيم" آمريکا"امروز نميدانم به اساس چه و کدام دليل آنرا 

 ".زلمای" را" زلمی"همچنان   و می نويسند و می گويند" کرزای"را نيز " کرزی"ايرانی ماست که  
های اين گانر، سال دستيابی به استقالل کشور و اساسگذاری اولين اردوی منظم افغانستان، يکی از او١٩١٩ما ازسال 
  . و هزاران ديگرچرا ؟؟. بگوئيم و بنويسيم" ستاد کل"گفته ايم و نوشته ايم ، چرا امروز آنرا " ارکان حرب"اردو را 

 نوشتم که در همين پورتال افغان جرمن "اصطالحات مروجۀ افغانی"نوان  مقالۀ تحت ع٢٠٠٨من بتاريخ اول آگست 
با مالحظۀ حالت امروزی می بينم که اين مقاله . آنالين به نشر رسيده است و مدتی به نظر خواهی هم گذاشته شده بود

 .ايدهنوزهم تازگی دارد و آرزو دارم خوانندۀ عزيز با کليک به لينک آتی آنرا بار دگر مطالعه فرم
  

pdf.wali_nouri_estelaht_afghani_irani/Tahlilha_PDF/upload/de.german-afghan.www://http 
     

ازين نيت ما برداشت سو نکرده ما را متهم به ضد زبان فارسی همچنان بايد روشن تذکر داد تا سؤ استفاده گران 
 به نفع چهچه به ضررايران و که در کجا ، ، قابو ميدهند زيرا هميشه افغان های ايران پرست مزدور.برچسپ نزنند 

ا خت آب ر ، دست بکار ميشوند وگويا ما ضد زبان فارسی خود هستيمفوری با اتهام اينکه  .افغانستان تمام ميشود
 زبان مادر يا زبان اصلبه در قدم اول ازينرو الزم ميبينم .  صيد می نمايند به نفع ايرانکرده ماهی خواست خود را

  . که زادگاه اش افغانستان امروزه  است تماس بگيرم فارسی را
صوص امپراتوری در بخش نام و زادگاه زبان فارسی بخ شاعر و نويسندۀ افغان مسعود فارانیجناب  به تحقيقات  بنا

 می بينيم که زبان فارسی با تمام سنگ اندازی های ايران که در جعل کردن زبان و تاريخ دست طوالی دارد  پارت ها
آن خود نموده اند  جای از  سال به اينطرف همانطوريکه نام خطه ايران بزرگ را با تردستی تا٧٤ايرانی ها از مدت 

   .ن فارسی را نيز ملکيت خود بدانندزبا
بر زبان فارسی ثابت شده است که نادرست »   کلمۀ فارس « شکل غلط مشهور«مسعود فارانی اضافه ميکند جناب 

ازينرو ما در  . ببار آورد رایمشکالت بزرگشده سبب )  روشن ميشودبه سادگی روی اسناد ذيالً  ( است اين نادرستی
طرح ريزی ناسيوناليست های  چند ايرانی یتردستی مشتاری و م پرداخت که تا کنون با جعلکيذيل به حقايقی خواه

آن   بيشتريا در مخدوش کردننويسندگان بزرگ ايرانی نيز درين تردستی شرکت کرده بجای روشن کردن قضا شده و
  ». اندکوشيده

  : فارانی  برايتان نقل ميکنم تحقيق جناب دارد از ات مهمی را که ارتباط به موضوع مانک
هندی ها مثل  زبان شان نيز ياد ميشود ،يا سرزمين شان و ه بيشتر اقوام و ملت های جهان بنام ملت  همانطوريک...« 

 روس ها  پشتون ها زبان پشتو،،جاپانی، انگليسی ها زبان انکليسی، جاپانی ها زبان زبان هندی، چينی ها زبان چينی
توجه آدم را بخود سوال مهمی  يجاان در....و....  و پرتگالی ها ،ی هايآلمانی ها زبان آلمانی وهسپانيازبان روسی ، 

 شان بلخ نامی ام البالد يا مادر  تاريخ که پايتختترين قوم آريايی در زبان پارتی ها بزرگ چراپس کند کهجلب مي
  »زبان شان بنام خود شان ياد نمی شود ؟  ی انکار ناپذير دارد جهانی اش شهرتبآن عظمت  تاريخشهرها 

   :زبان فارس اضافه ميکند که و فارانی دربخش فارس جناب مسعود هکذا 
زيرا زبان  ی ندارد، هيچ ارتباط ،ان پارتی يا جعل شدۀ آن پارسیبا زب،  فارسی است پارسی که معرب آن زبان«

ا جعل يرتی  کامالً  زبان جدا گانه دور از زبان پا است گشتهمسمی شيرازی  زبان بنام بخاطر اين جعل کهفارس ها
  غلط وستي اينکه جعل کاران ايرانی زادگاه زبان فارسی را فارس قلمداد کرده اند حرف.شده اش پارسی ميباشد

 دو شاعر بزرگ دارد بنام «: به تحقيق مرحوم داکترجاويد  فارس يا پارس بنامنطقۀ .  که ذيالً روشن ميشودنادرست
 به زبان فارسی داشته اند وگاه شان به زبان شيرازی تکلم زاددر  تا نوجوانی شاعر، های سعدی و حافظ که هردو

  ».آشنايی پيدا کرده اند] پارتی[ که بعد ها با زبان پارسی.  نبودند آشنا]پارتی[
 بنام پهلوی ياد  در زمان ساسانيانقديم که بعدها ]پارتی[ پارسی زبان و نوشتار در گفتار«: فارانی اضافه ميکند 

 ها بخاطر نبود و افغانستان مرکزی دور بود درين گفتار و گويش  بلخ اصلی يعنی زادگاهشکردند و چون از منطقه 
 اين .کرداشغال » ث«را حرف » ت« نيز جای حرف در نوشتارها استفاده ميکردند که بعد» ث«مۀ از کل» ت«حرف 
 و اماکنسامی اشخاص ا،  تحريفاسطوره  و آورد که تاريخبی مورد بميان مشکالت زادی را» ت«بجای » ث«بديل 

که بدبختانه هيچ شود  همين نقيصه باعث مي.بدور رفتندمورخين  استنويسی از واقعيت که اصل تاريخ  مخدوش و
 » کاوس که در پارس بودپايتخت «:  آمده که  شاهنامهدر. ند اشتباه مظهرالشمس را توجه نکنمحقق افغانی تا کنون اين

بنام فارس  پيدا ميکند  پيوند به جایده چگونه تحريف شدهی پايتخت کيکاووس بوبلخ امروزه که زمانحاال دقت کنيد 
  . اصالً  در مسئله دخيل نيستو . د هزار کيلومتر ازهم فاصله دارندکه چن

شهرت وره ها  که بنام غواص اسطدانشمند ايرانی را مورخ و  مهرداد بهارو نظر  گفتار موضوع شدننغرض روش
  :مهرداد بهار   :نقل ميکنيم منحيث سند ً ذيالدارد درين زمينه 



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

  درکهحاليدر پارس بود در که پايتخت کاوس آن اينکه در شاهنامه آمده بگويم ويک نکتۀ بسيار جالب برايتان   « ـــ
. ها به گرد رود جيحون استين نبردا.  حماسه ها اصالً  دخيل نبوده استحماسه های کهنه که نگاه ميکنيم فارس درين

 امال ء p’lsصورت  دو ب، در امالی پهلوی هرست که کلمۀ پارت و پارساد از پارس کرده است ؟ جالب اينا يپس چر
ضمن مطالب جغرافيايی بندهش آمده است که از هرات به شرق افغانستان امروزی پارس است يعنی از  درشود ومي

 آنست، پارت حساب  بلخ هم جزءکه طقه ایيعنی من ،در شرق ههای پاميربرسيد به باميان و برسيد به کو هرات تا
: به آن اشاره ميکند و می افزايد   بهار که آقای مهردادهای دکتر مزداپور در ياداشت».بلخ پايتخت کاوس بوده و. شودمي

دريافت   بلخ پايتخت کاوس بوده توی متن آمده ، اشتباه در قرائت، و مزداپور بود که ميخواندم در ياداشت های دکتر
 از پارت عصر اشکانی بخشیً  ازکه ظاهرا(  شکل اسطوره را عوض کرده پايتخت کاوس را که در بلخ بوده غلط

ايتخت کاوس را در فارس ، جزوی از پارس خوانده شده و سرزمين و پ جزؤ پارت به شمار می آمدهو) شدخوانده مي
کتاب بندهش رود . ت بخوانند ، ولی چنين آمدهرا پاراست که حتی منطقۀ شمال افغانستان  البته شگفت آور. شمرده اند

بايد دانست که تمام . مه در پارس شمال هندوکش فعلی استگويد که هلخ را می شمَرد و مي اطراف بیها و کوهها
   . ....اتفاق افتاده است] افغانستان[هارا جمع کرده در شرق حماسه سرايی ما که در شاهنامه شکل گرفته و فردوسی آن

  
 بيشتر شود وتخت کيکاوس ختم مي آنهم صحبت روی پاي]شيراز[ پارس و يعنی بلخ فقط در موضوع پارت  يدتوجه کن

را  »پارس«نادرست بودن » پارت« جای اسم تاريخیکه به   عزيزاکنون خوانندۀ. ع به پيچندوخواهند بر موضنمي
 پيدا  زبان پارسی يا فارسی شهرت نادرستنامرا که هم اکنون ب دريافتيد حتماً  بدون ترديد زبان قوم بزرگ پارتی ها

 که زبان فارسی يا پارسی نبوده بلکه بطور مطلق زبان پارتی بوده که به اثر قرائت نادرست کرده است آگاه می شويد
  ».رسی يا پارسی تغيير شکل داده استو امالی نادرست به زبان فا

 ونه  زمينه بشکل وسيع و گسترده توسط دانشمندان ايرانی با تردستی درين« : اضافه ميکند کهفارانی  مسعودجناب 
 بدون تحقيق طوطی  و اسناد جعلی آنها متکی به آنها چنان جعل بزرگ صورت پذيرفته که مقلدين افغانی آنهاعوام ،

    »ه آنها را تا امروز تکرار ميکنندوار سخنان جعل شد
  :در جای ديگر می نويسد که مسعود فارانی 

بنام دولت فارس يا  نبوده و بزرگ  از خراسانیبخشهم زمان با سلطنت محمود غزنوی آن روزه که س فار  .....«
 نام تمام ايران ١٩٣٥مسمی بوده است يعنی در  عصر رضاشاه نيز ١٩٣٥ تا ياد ميشده است که با اين نام  »پيرسين«

رهنگی منطقه رند تا ميراث عظيم تاريخی و ف را بر سرزمين شان ميگذاازه از وارثين اصلی ايران اين نام اجبدونرا 
 » پيرس «بيشتر غربيها ايرانی ها را بنام  تاکنون نيزتازگی نام ايران بر فارس را می بينيم که . را از آن خود سازنند

 واضح ميگردد  ياد ميکند در آن ديارمبتنی بر سفرنامۀ ناصر خسرو  قباديانی بلخی که از چشم ديدش ...دنمی شناس
محمود و هم عصر سلطان هجری ٤٣٧ی سال يعن ( .دآشنايی نداشتن زبان فارسی خوب  به خطۀ دولت فارسکه

  .)سلطان مسعود شاهان غزنوی
 معرفی  نزدم آوردند و منطقه رار زبان فارسی شاعترين بزرگ چنانچه قباديانی ياد ميکند که شخصی را بنام قـُطران

  » ....بلد نبودخوب  ]پارتی[کردند که بدبختانه زبان پارسی 
 باتمام غلظتتاجيکی ها را  همين اکنون هر دری زبان ميتواند حرف های ايرانی ها و :  کهفارانی می افزايدمسعود 
 درحاليکه  و در جهت ديگر دارند در زبان شان  فيصد بفهمد بخاطر که اصالت زبان را٨٠از  بيشترها آنلهجوی

 حاصل کرده  قبالً بغير از کسانيکه با زبان دری آشنايی .دری زبانان را بفهمندن  در صد زبا٣٠توانند ايرانی ها نمي
  متوسلو لغاتی اصطالحات  بهمجبورميسازد که در لحظه صحبت با ايرانی ها، را دری زبان، اين مشکل. باشند

  ».درک کنند  وبفهمند بتوانند د تا ايرانی ها آنرا ن بزبان بياورشوند و
.  ميباشدپشتو هردو سرمايه ملی خود ما افغانستان بوده و و فارسی  های زبان :کهنی می نويسد  در جای ديگر فارا

پس چه جهالت و حماقت خواهد بود تا عليه يکی ازين زبان های پر از افتخار خود جبهه گرفته عليه سرمايه عظيم 
 دهه باينطرف در  ايران نوين از هفتهيچ شکی نيست که.  ريشه خود بزنيمو تيشه برخود ايستاده شويم  ،ملی خود 

حمات شان از اصل بدور شده يکه زبان در ايران باوجود زئز آنجااما ا. ارسی زحمات زياد کشيده اندتوسعۀ زبان ف
 و در .ثر از قواعد زبان فرانسوی استمثل من دارم می آيم که متا(و قواعد  ، هم در لهجه وهم در گرامراست

 در افغانستان هنوز اصالت حقيقی اما . اصالت خود را از دست داده است)سیزبان غنی روتحت تسلط  تاجکستان نيز
  که بخاطر ايرانی هابعلت اغراض پس چرا). هم در زبان وهم در قواعد (، فارسی دری حفظ کرده استرا در خود
  ».شويم  وانهم کنند مسخرهخواهند زبان زيبای فارسی را با کشيدن کلمات عربی اب ، ميعريت با اضد
و  )rendez-vous(ووی راند، ) merci  ( مرسیکلمات نامأنوسو دری عربی   مروجۀعوض کلمات زيبایه  ببلی

کلمات زيبای مثل تا   اجازه ندهيم ،کرش رفت که در فوق ذرا خارجی  نامتجانس لغت نادرست قابلمه و دها کلمه و
نبايد به ايران اجازه دهيم تا در هجوم « بگفته فارانی   .يند که عربی است از زبان حذف نما...و. ..و عشق ، سالم 

بار  نبود آن در زبان فارسی فاجعۀ  کمبود وکه( کنند و بجای کلمات زيبای عربی فرهنگی اش بنياد زبان را دگرگون



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 کشور  که متشکل از سهته را که بدون کمسيون با صالحيتيا خود ساخکلمات من در آوردی ) وحشتناک خواهد بودو 
  درازی  دست اصيل فارسی تحت عنوان اصالح در زبان اجازه داد تا  پارسی زبانان هندی باشد جمع وپارسی گوی 

  ».ندن اندازی کدست و
 استعارات  و، لغاتکلمات دارد تا  تقاضا شانهمچنان نگارنده از تمام افغانها صميمانه برای حفظ اصالت زبان فارسی

 افغانی ما بکار ميگيرند  ملی درين چند سال اخير غرض مخدوش کردن هويتيرانی ها آنرا را که ا بيگانهنا متجانس
جوم فرهنگی ايرانی  صدمه نديده هويت اصيل ما از گزند ه ماکه اين بنای تاريخی و عظيم زبان فارسی تقليد نه نمايند
و درين راه   با ما هم نوا بودهرک کرده احساس خالصانۀ مرا دن افغانا بزرگوار يقين دارم مطمئناً . در امان بماند

  .مارا ياری خواهند کرد
  باشد غش دراو هرکه شود روی سيه تا   خوش بود گر محک تجربه آيد به ميان

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


