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  پيشنھاد جناب سديد کام3ً بجای است

، "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  امیت دانشورم و ھمکار گرانۀ دوسرف انديشالۀ ژمق
نويسنده . که صفحۀ ديروزی پورتال را زينت بخشيده بود، از نظرم گذشت جناب سديد صاحب،

  .کرده استيشنھادی به پورتال ارائه نکات را يادآور شده و در آخر پبا عمق نظر يک سلسله 

و خصوصاً  عرصه ھا هر ھمی است که در وطن عزيز ما دديد کامGً بجاتشخيص جناب س
کمکاری و عدم  .است شده هصفر انجام دادسرحد  ناچيز و در بس ھایکار ھنگیفر عرصۀ

و عوامل مختلف داشته  د عللنانش ما درين عرصه ميتوانخبگان دسسات علمی و مؤانھماک 
  .کرده نميتواندتوجيه  ی ما را"دست زير اTشه نشستنھا"در ھيچ صورت  اام، باشد

بگويم بد نيست  .نھاستاسر زبايران رسی ين اواخر سخن بر سر تھاجم لغات و اصطGحات فادر
و از  هن انداختبه ميداسال پيش ــ يا ھفت شش  حدوداً  ــ ين قلمکه اين موضوع را بار اول ا

. حکايت کردفارسی / زبان دریقلمرو  برايران  "دکتاتوری فرھنگی"و  "فرھنگی تھاجم"

و ماھيت داده و قلب ميگرفت، اکنون سخت تغيير از موضوع  مسکينھيمی که اين امف متأسفانه
ورود "خود در زمينه از  من ضمن اولين مقالۀ. استده گردي "تدست لو"اصطGح عوام ما ه ب

که و ھشدار داده بودم ده بودم دا ھشدار "رد و ناباب به زبان دریکلمات و اصطGحات بی مو
و ) هقبولشد(مقبول ،لوم، مأنوسعجانشين کلمات مو نبايد ايد ن لغات و اصطGحات نشچني

م که ستميداندقيقاً اين ھشدار را بيشتر ازين سبب ھم داده بودم، چون . گردند مادری خوشنمای 
بسا ترکيباتی را  جمھوری اسGمی ايرانــ خصوصاً فرھنگستان زبان  ــ اھھای لغتسازیدستگ

. دلسوز خود ايران نيز قرار ندارندخبره و بميدان انداخته اند که حتی مورد پذيرش دانشمندان 

حضور " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"نده در زمينه در پورتال بتحقيقی ھمين حاT دھھا مقالۀ 
  .دارند، که ضمن سلسله ھای مختلف عرضه گرديده اند

آن سايت معلوم الحالی که دربست در خدمت استعمار و اشغالگران درآمده است، اين تأسف با 
در زمانی که اتازونی . را مطابق به سياست دول اشغالگر می آرايد "فرھنگی"ظاھراً موضوع 

يکرنگ در صدد خراب پيوسته و سرسپرده بر ايران را ميگيرد، آن سايت و تھاجم آمادگی حمله 
ھاجمان امريکائی فع مُ به ناز آن  عندالوقتتا ، استنسبت به مردم ايران دم ما رساختن ذھنيت م

  .گرفته شده بتواندره بھ
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ت راااظھبايد  با آن نکات مطروح  توجِه عميق و ھمه جانبه است و ورنوشتۀ محترم سديد درخ
کارساز به ی را که جناب شان پيشنھاد نموده اند، نيز گامھای عملي. ن بدرقه گردداھل فنظر کافی 

" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"به ابتکار پورتال پيشنھاد تشکيل کانون انترنتی . نظر ميرسند

ت و آرزومندم که پورتال رسال ردهدر زمينه شمو مثبت  ی، گامی عملرا نمتشکل از اھل فو 
  !!!دست بکار گردد به نکوئی دريافته و هخود را در زمين

  

  

  

 

  


