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 22/22/2212         افغان جرمن آنالین
 

 * صحبت با کلمات و لهجه های بیگانه
 

 «دــونـی شـی مــایــاسـنـش دـنـنـت کـبـصحه ـــیگانـو برونی ـیـای بــه هــجـهـه با لـکی ـــانـاقـنط »
 

مبنی بر حفظ اصالت زبان های ملی، وزارت  افغانستانرئیس جمهور حامد کرزی صدور فرمان به تعقیب 
 اطالعات و فرهنگ افغانستان می گوید که اقدامات را در زمینه روی دست دارد.

جالل نورانی مشاور وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان 
دی در صحبت با رادیو آزاروری بف 22به روز چهارشنبه 

گفت که برخی رسانه ها در کشور برخالف قوانین رسانه یی 
عمل نموده و از کلمات زبان های خارجی و لهجه های بیگانه 

 .استفاده می کنند
 ۀه جهت بررسی این تخطی ها در آیندقای نورانی گفت کآ

 د شد.ــایجاد خواه ینزدیک کمیسیون
یران وزارت اطالعات و فرهنگ پس از فیصله شورای وز» 

 ظف ساخت تا در تماس با ؤمعین نشراتی این وزارت را م
 

 جالل نورانی مشاور وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان 

عالی کمیسیونی را جهت بررسی ها در  شناس وزارت های معارف و تحصیالت نماینده های با صالحیت و زبان
 د. ــخصوص تشکیل ده این

بیرونی صحبت می بیگانه و لهجه های کلمات و که در رسانه ها با  ندکرا مشخص می  نطاقانیاین کمیسیون 
  «کنند.

وزارت های اطالعات و  ،حامد کرزی افغانستان،جمهور جاری رئیس  ۀاخیر شورای وزیران در هفت ۀدر جلس
)پشتو و هویت زبان های ملی  تا در حفظ اصالت لهجه ها و ردکو معارف را موظف  تحصیالت عالی   فرهنگ،

 توجه خاص نمایند.دری( 
 

که  یاین بار نخست نیست که حکومت افغانستان در مورد تخطی رسانه ها اقدام می کند، گفته می شود بررسی های
 یبه اساس گزارش ها هنوز هم رسانه های در قبال نداشته است.  ه ایون در این مورد صورت گرفته نتیجتا کن

 نوس کار می گیرند.ألهجه های خارجی و لغت های ناماستعمال کلمات و که از وجود دارند 
 

مشخصی در این خصوص  ایصحبت با رادیو آزادی از رسانه  لین وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان دروومس
خواهند شد. قبل از این شماری از  تعقیبا در این مورد به گونه جدی نام نبردند اما گفتند که پس از این تخطی ه

 رسانه ها وضع برخی محدودیت ها از سوی این وزارت را نوعی محدودیت بر آزادی بیان عنوان کرده اند.
 

ید که اخیر شورای وزیران در این خصوص استقبال کرده و می گو ۀل اکادمی علوم افغانستان از فیصلدر این حا
 را روی دست دارند.  یات جدید در زبان های ملی، برنامه هایاز لغ تعدادیآنان نیز بخاطر ایجاد 

 مورد چنین گفت: نیا عبدالباری راشد یکی از سرمحققان اکادمی علوم افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در
 
نوس که روز به روز فرهنگ را بطرف تاریکی می کشاند و سبب عدم استفاده درست و أاستفاده از لغات نام» 

اما در طول سال های جنگ لهجه های مختلف وارد زبان های  نسل های جدید می گردد نادرست است. الزم برای 
هللا به ء اما انشا .عقب مانی های در این عرصه وجود دارد ٬عدم فعالیت اکادمی علوم بتسن دری و پشتو شده و

 داد.زودی مرکز زبان ها و ادبیات اکادمی علوم افغانستان اقدامات الزم را انجام خواهد 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ago_sohbat_ba_kalemat_wa_lahja_hay_begana.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ago_sohbat_ba_kalemat_wa_lahja_hay_begana.pdf
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چاپی  ۀیکصد و پنجاه رادیو و دهها رسانسال گذشته در افغانستان حدود پنجاه تلویزیون و  12گفته می شود که در 
فعالیت دارند. استفاده از لغات انگلیسی و یا سایر زبان ها و لهجه های غیر معیاری در برخی از این رسانه های 

در پی داشته است. آنان از حکومت خواسته اند تا در خصوص  صوتی و تصویری انتقاد های برخی از مردم را نیز
 لهجه های معیاری کشور به گونه جدی توجه کند. حفظ اصالت زبان های ملی و

 
 پایان

  از رادیو آزادی :دشگرفته 
 

 


