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 ۰۷/12/2۰1۶                          خبر مهم روز                                                                    – بی بی سی

 م. نظام –ۀ آریاناافغانستان آنالین با تبصر

جی در اختیار افغانستان حاضریم هزارها معادل فارسی برای لغات خارحداد عادل: 
 یمقرار ده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین،

 ، شر مرسان!امید نیستمرا زخیر تو 
ل آن تشکی«؟!»طوریکه از روحِیۀ خبر مجلسی در سایت بی بی سی در مورد همکاری فرهنگستان ایران و سخاوتمندی 

عرضۀ لغات و اصطالحات ساخته گی و ابداع هزاران در هزاری که قسماً برای جای نشینی لغات عربی و دری برای 
اصیل افغانستان بوده و تعداد روز افزونی هم برای تعویض لغات جدید تکنالوجی جهانی است که همبستگی ممالک بر 

 روی کرۀ ارض را در استعمال مشترک آنها سهل و عام فهم می سازد.
درین پانزده سال اخیر که جامعۀ بال دیدۀ افغانستان آماج حمالت بیدریغ تجاوزات، سیاسی فرهنگی، مذهبی و لسانی از 
جانب رژیم نهایت مزور آخوندی ایران با مصارف ملیون ها  بودجۀ سرشار تیل آن کشور قرار گرفته است، دردیست 

هنجار همسایۀ غربی، گروپ و اشخاص وابسته و عمال  مبرهن و استخوان سوز که در پهلوی چنین کجروی های نا
پیوسته به آن قدرت غدار و طماعی که در خاک پاک افغانستان متولد شده و به نوا رسیده اند، از آش کرده کاسه گرمتر، 

 در چنین تجاوز نا روا و غیر ضروری، سهم بیشترین را دارند.
ک مجلسی، مگر زبان ندارند که از تخریب روحیه و فهم شاگردان امروز نمایندگان افغانستان در اشتراک در چنین ی

با لغات و اصطالحات غیر متجانس و  «کمک بودجوی»مکاتب افغانستان که کتابهای چاپ شده در ایران را که به بهانۀ 
لبته توقعی نباید که ا(کامالً غیر ضروری، صادر گردیده است، انتقاد نمایند؟! این آقایان افغان به شمول سید مخدوم رهین 

ایران »، چطور میتوانند متذکر گردند که در افغانستان )داشتد، از نامبرده با سوابقی که با همگامی با آن رژیم مزور دار
موجود است که چنین و چنان دالیلی دارد؛ یعنی که افکار ضد فرهنگستان و تجاوزات بر لسان دری اصیل  «ستیزی

داده و راه بیشتری را بر نزول هزاران لغت و اصطالح بی مورد و نامأنوس اختراعی فرهنگستان  افغانستان را مقصر جلوه
کم ح «افغان ستیزی»د که در ایران اگر انصافی موجود باشد، باید تصریح نمونخیر!  د.....نمتجاوز ایران می کشای
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 2از 2

همه تنخواه خوران یک رژیم فاسد و مغرض آن سرزمین که شرف و وجدان افغانی را عمالً زیر سوأل برده فرماست....
از دولت آخندی می پرسید که چگونه در محل تولد  «عدیبنیاد س»اند. این آقای مرادیان کاش به عوض همکاری با 

شی به نمایش ه افغان در قفسی مانند حیوانات وحاخیراً تعدادی از جوانان مظلوم و بی گنا «حضرت سعدی شیرازی»
گذاشته شده بودند؟ آن بیچارگان هم از سرزمین و مهد همان مشاهیر ادب و فرهنگ واالی دری هستند که ایران به آن 

تاج است و امروز در خاک شما مهاجر و پناهنده گشته اند! کاش از اولیای امور ایران سوال میشد که هزاران افغان مح
و آنان بی وسیله هایی که یکه ساالنه بدون محکمه  مهاجری را که به جنگ سوریه ارسال نموده اند، چه سرنوشتی دارند

 ؟؟!باالی دار می روند
این همه مشاهیر تاریخ افغانستان را که عمریست به خود و افتخارات تاریخی نداشتۀ تان  نخیر، آقای غالم علی حداد،

برده تاپۀ ایرانی مربوط ساخته اید، دیگر حقی ندارید که بقیه را به واسطۀ عمال خریده شدۀ روز افزون تان به تاراج 
نمی نمایند و حقی ندارند که در مورد را تان نمایندگی از مردم شریف افغانسهرگز این چند فرد وابسته به شما، بزنید! 

 سفسطه سرایی نمایند! ، فرهنگ و افتخارات انجامعۀ افغانستان
بی بی سی؛ لطفاً نظریات تان را در چنین زمینۀ مهم شامل این دریچۀ  و غیر قابل باور از این شما و این خبر دردناک

 مناظرات نموده ممنون سازید:

 یمجی در اختیار افغانستان قرار دههزارها معادل فارسی برای لغات خارحداد عادل: حاضریم 
غالمعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و فارسی در ایران گفته است که این فرهنگستان حاضر است به دولت 

 های فارسی در این کشور کمک کند. افغانستان در زمینه تقویت ذخیره واژه
رهنگستان فکرد، گفت: "وگوی فرهنگی ایران و افغانستان در تهران صحبت می ستین همایش گفتآقای حداد عادل که در نخ

هزار معادل فارسی را برای لغات خارجی  ۵۵زبان و ادبیات فارسی در ایران در طول فعالیت خود توانسته است بیش از 
دهیم تا آموزش زبان فارسی در مدارس این کشور  ایم این کلمات را در اختیار دولت افغانستان قرارپیدا کند و ما آماده

 تر شود."راحت
توان  به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات ایران همچنین گفته که با همکاری افغانستان می

می ایران المعارف اسالهای تاریخی و تاریخ افغانستان را در دایره موضوعات مربوط به دانشمندان، علما و شخصیت
 گنجانید.

آقای حداد عادل همچنین با اشاره به نقش "بنیاد سعدی" که مسئولیت گسترش زبان فارسی در خارج ایران را به عهده 
 دارد، گفت: "بنیاد سعدی آمادگی کامل دارد تا در زمینه آموزش فارسی در افغانستان همکاری کند."

اه با میزبانی مشترک دفتر مطالعات استراتژیک افغانستان و دانشگ ' افغانستانوگوی فرهنگی ایران و  همایش گفت'نخستین 
 عالمه طباطبایی ایران برای دو روز در تهران برگزار شد.

ها را به  آقای حداد عادل که پیش از این رئیس مجلس ایران بود، در بخشی از سخنانش در این همایش شماری از رسانه
ند و به ده تهم کرد و گفت: "بلندگوهای تبلیغاتی استعماری اتفاقات کوچک را بزرگ جلوه میهراسی" در منطقه م "ایران

ها نسبت به هم است. این بیگانگان با پروژه ایران هراسی سعی  دهند. هدف آنها بدبین کردن ملتها اهمیت نمی همکاری
ن کارها به هدف ایجاد تفرقه بین دو ملت بوده است." در ترساندن همسایگان ما و ایجاد وحشت در آنها را دارند که تمام ای

های اخیر از موضوعات  های "فارسی ایرانی" در افغانستان در سالاستفاده از واژه'' "نفوذ فرهنگی ایران در افغانستان
 جنجالی در جامعه افغانستان بوده است.

ها و افغانستان  شتر از یک و نیم دهه اخیر در رسانههای شبیه دانشگاه و دانشکده را که در بی شماری استفاده از واژه
انستان اند و آن را خالف منافع افغافزایش یافته است، معادل افزایش نفوذ فرهنگی و سیاسی ایران در افغانستان قلمداد کرده

رار ذ" فارسی در ایران قهای خود را دارد و نباید "تحت نفودانند. آنها بدین باورند که فارسی دری در افغانستان ویژگیمی
ها جنگ و توسعه نیافتگی در  کنند که زبان فارسی مرز ندارد و با توجه به دهه بگیرد. اما شماری دیگر استدالل می

 ند.کهای زبان فارسی در ایران به توسعه زبان فارسی دری در افغانستان کمک می افغانستان، بهره بردن از دستاورد
 سی گفت: "در افغانستانبیفتر مطالعات استراتژیک افغانستان و از میزبانان نشست به بیداوود مرادیان، رئیس د

های ایدیولوژیکی، تباری و سیاسی است. ستیزی که در افغانستان وجود دارد، از جنبه ستیزی وجود دارد و ایران ایران
یخی، بحث مهاجرین، مواد مخدر و اینهاست. در ایران هم یک نوع افغان ستیزی وجود دارد که بیشتر بخاطر مسایل تار

ستیزی موجود در ایران است  ستیزی موجود در افغانستان و افغان های رابطه ایران و افغانستان، ایران پس یکی از گره
 تفاهم دو جانبه شده است." که متاسفانه زبان فارسی هم قربانی این سوء
ش ایجاد و ساماندهی ساختار یک ایران و افغانستان گفت: "هدف از این همایآقای مرادیان در مورد هدف همایش فرهنگی 

گوهای ساختارمند، ایران و هم افغانستان و  وی منظم فرهنگی میان ایران و افغانستان است که از دل این گفتت و گگف
ار کم است ر از یکدیگر بسیشناخت بیشتری از یکدیگر پیدا کنند. متاسفانه با وجود همسایگی و همزبانی، شناخت دو کشو

 .و در خیلی جهات سو تفاهمات بیشتر از شناخت واقعی است
 پایان


