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 5 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئیکه ټینگه کړله موږ سره اړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

     ۴۲/۱۱/۴۱۱۱           ِسراج َوهـّاج  

                    

 تهاجم فرهنگی اجانب،
 ادامه دارد!  - دیوانه وار وتب آلود -

 ] بخش چهارم [

 

 به دو، سه صد نفر  ۰۲۰۲علیه انواع تهاجمات، دراخیرسال « مبارزۀ سرد» طرفداران این دفاعیۀ کاغذی یا  تعداد

 (۴۱۱۱دراخیرسالخوش خبری دادند که آن تخمین ِ قبلی فعال ً)   -س وپال هاپُربعد از -ستانمیرسید، ولی اخیرا ًدو

 به هزاران رسیده است؛  شایـدهم به میلیون ... بنا برآن بنده حاال  با چنان پشتوانۀ قوی و بسیار ارزشمند، عرایض

ثقافت و کلتور خاص ) منجمله زبان های خودرا مسلسل تقدیم می دارد. اما،  تمنا می کند کسانی که طرفدارحفظ  

افغانستان نباشند،  لطفا ًاین سلسله رانخوانند. اگربخوانند، یقینا ًازهرسطر، حتی هر   خاصخاص( وسایر افتخارات ِ 

 است و چیزی برای سرگرمیء این گونه افراد  ندارد. « تکرار مکررات» کلمۀ آن ناراحت خواهند شد. این سلسله 

 

فرمایید به چند لغت ]ازمجموع صدها کلمۀ ِتهاجمی ایران[ که کم ازکم از دودهه به این طرف، خاصة ً اولتر توجه 

آزادی مطلق وبی بندوباری را، نه به مردم  کهدیموکراسی امریکا « پُِر ادبار» با استفاده ازتحفۀ   -درطول ده سال اخیر

به یک  (ازآن بد تر )بلکه به دولت ِنوکرمنش افغانستان، و( تا به اساس آن طلب حقوق وعدالت نمایندبیچاره و فقیر )

ز طریق تلویزیون ها یا ازالبه ا  -عده ازدانشگاهی های مزدور، یا جاسوسان ایران مقیم افغانستان، اعطاء کرده است

ین نسل، همه روزه برمغز وشعور وزبان وقلم جوانان افغان نقش می بندد تا ا الی نوشته ها وسایت های انترنتی...،

 درآینده و نسل های آینده، درآیندۀ دور تر ... با تکرار و توسعۀ آن ، زبان ِ پاک ِخودرا آلوده سازند :

 

 -ُمچ  -رویداد  -راستـا  -پَیگرد   -پیشکش   -راهکار -ارتش  -پرونده   -پروانه   -واکنش  -واژه گان  -واژه  -یژهو

 -خیـزش  -گاهشماری -هواپیما  -واریز  -بازتاب -بازداشت -شلیک  -ستان داد -داد گاه   -دانشگاه  -موشک  -رسانه 

  -بیمارستان  -نهادینه  -نهاد   -آموزه -ِشگـِـرد  -دانشکـده  -ترفـند   -روند  -فراراه  -فرایند  -فراخان  -هزینه  -درآمد

  -تـنـش -راه بُـرد -قاطی -گفتمان -درویکر -وارستار -چالش -نرم افزار -واگیـر  -کنکا ش -داغان  -آمار -تک تک 

 -بازجویی  -خیستگاه  -فرود گاه  -دادگستری -نمادین -رگبار -همسو -مـرز -بــِد ِهکار -هما یش  -شهروند  -شهـردار

 –همپا  -بازنشسته -بهـداشت  -بازرس -بازجویی -ردیابی  -بازپخش -دادگزاران  –دادگــاه ِویژه  -بازگو -داد خواهی

پَروپا  -زمین لرزه  -گردشگری -پـدرود  -تک فردی  –زیرساخت ها  -زیرانداز -پـیشواز -آرت کده  -ساختار -ه هنرکد

 ...دارم می روم  - کورخواند ی - دک می کشیدی  -میانۀ خوبی ندارد -ازآب درآمد -قــُرص

 

به  ایرانیازطریق تلویزیون های ایرانی که امروز )وهمیشه( اززبان ُخرد و بزرگ  ایرانیاین کلمات واصطالحات ِ

رایج بود  پارسکه قبل ازاسالم در سرزمین  استزبان ِ پهلوی ساسانی قسما ًمربوط به  -گوش هامی رسند 

 زبان دری» وقسما ًازمهارت های فرهنگستان ِایران درچند دهۀ اخیرقرن بیست است که برداشت های جالبی هم از

لطفا ً دقت کنید که فرهنگستان ایران برخی ازاین کلمات را)باچه زرنگی(باهم ترکیب کرده اند . « افغانستان وتاجیکستان

، ساخته اند، مردم ایران مزخرف دیگر...، مطابق ذوق وسلیقه ودرکِ  واصطالح ِ َمـثــَـلو کلمهکرده، ازآن صدها 

زدوران تاجیکی وافغانستانی خود، و)درعین زمان( فراموش نکرده اند تا همۀ آنچه راساخته و پرداخته اند، به وسیلۀ م

 درمحیط همسایه های فلک زده هم منتشرسازند..!

(، هرشب وروز بیشتردرمغزکسانی فرومیروند که متأسفانه ازاهداف «ها و کهنه هابیهوده » بلی، این الطایالت )این 

این کلمات تکرارشان نیزبا بی خبرهستند ودقیق نشده اند که خود دورنمای شوم این تهاجماتِ خاینانهبیگانه ها و 

رادرمحیط خود رونق  پارسیان، بخش عمـدۀ فرهنگ ِ ثا نی و ثالث و رابع...  به حیث مقـلدینِ واصطالحات ِبیگانه، 

ما) یعنی مهم ترین، بارزترین و ارزشمند ترین زیبای  زبانِ پاک و دینِ که   به کلتور ستودۀ کشورخودداده، درعین ِحال، 

واین خیانتی است بزرگ و جبران ما( بخش های عمدۀ آن راتشکیل می دهند، صدمه می زنند...  یهویت ملنشانه های 

 ناپذیر. 

را که مدتیست درصدد افتاده تا تلویزیون آریانای کلیفورنیا راهم مانند خود، آلوده سازد « طلوع» ما تلویزیون

کارشان، نه تنها مربوط ومنسوب به  را، نظربه اهداف وماهیتِ « تلویزیون ِآریانای آقای بیات» وهمچنان 



  

 

 

 5تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله من، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

رابه حال واحوال وزبان وفرهنگ مردم  «ایرانی مشرب»ی هاافغانستان ِعزیزنمی دانیم، بلکه موجودیت ِاین تلویزیون 

 افغانستان مطلقا ًمضرمی دانیم.

*** 

براید. اجازه دهید برای  دقت شود،  دود ازدماغ آدم هایی چون من، می« واژه نامۀ فرهنگستان ِایران» اگرباری به   

واژه یک لحظه سرگرمیء دوستان، قصۀ بی سروپا، طنزگونه و بسیارکوتاه راکه قبال ًبا استفاده ازچند لغت ِ فرسودۀ این 

این هم قصۀ من  به کرده ام(.  سیاه ، نوشته بودم، تکرار کنم.  ) توجه فرمایید  که روی لغات ِ مورد بحث را بیشترنامه 

 :شیوۀ ایرانی
روشن کردم ...  آتش زنهوبا  توبود، آوردم  تندیدهنبود... درمانده وبی حال، چندشاخه راکه تازه بیرون َِدر  مردنگی 

 به پایین  تارتـنیده بودند.   آشکــوباز تـنندوهاافتاده بود  و ل کشیپو درکنج آن   خسکای دیدم پُراز  تواره

به  زینهو بوی ناخوشی  زده بود بیرون کپااو  اندرونۀآن شکسته و  کزوغو  هباک، کالبدی دیدم که خسکانانپس از

 هم پوره نبود.کزبود  آن ازدست جمشیدغلی زینه بندیدرهوا می پیچید، به میزانی که  زینه

می  اندرونه شناسگیرد. کاش  نگارچ تندرستیبوده، نکند مرا نا  چنگاری نماکه این مرتیکۀ پدرسوخته  ترس خوردم

 ، حالیم می شد که این کالبد ازکیست؟!بخشیابو بخشیو دریافت ِ  تن پیماییاز بودم تا بعد

چی آمده ام ... تا  واسهکردم. خودم هم نمی دانستم  آن ورو  این ورزدم  وکالبد را  مباتمهچنبود بنشینم، ناچار  رگاهیزی

 «زاییده ... دوغلوبدو بدو  که زنت » شوم، از دور ندا آمد:  جــیممی خواستم 

 

*** 

خواهید ابتذال ِآن را  ! آیا ازاین قصۀ مبتذل چیزی فهمیدید؟... متیقنم که نفهمیدید. اگرمیبرادران وخواهران ِارجمند 

آن را درک وبرای  مسخرۀرابگشایید ومعانی لغاتِ  نا مأنوس و« واژه نامۀ فرهنگستان ایران »درک کنید، ناگزیرباید 

 درآیندۀکه این کلمات وصدها کلمۀ دیگر) نظیرآن ها(  ادداشت کنید، زیرا بعید نیستاستفاده )در روز ِمبادا( همه را ی

وطن خودرابه  زبان وادبیات دریمزدور، یا به کوشش افغانانی که  ایرانی پرستِ ، به وسیلۀ چند دانشگاهیء نزدیک

ند و می کنندهنوز، شامل کرده ادزدی درستی نیاموخته، کلمات ایرانی را بدون زحمت، ازتلویزیون های ایرانی  

 مطبوعات ونشرات تلویزیونی وطن و تلویزیون ها وسایت های انترنتیء خارج سرحدات افغانستان گردند: 

 )خسخسک )سرگین خانه(تواره  -)چقماق(آتش زنه   -)داخل، درون(تو   -)جوانه زده( تندیده   -)فانوس( مردنگ

)مهرۀ  کزوغ  -) فرق سر(هباک )جستجو(خسکانان  -سقف( )آشکوب  -)جوال، عنکبوت(تنندو  -) ماله(پل کش -وخار(

 ناتندرستی -)سرطان( چنگار  -)بزرگ قریه( کزبود)درجه(  زیـنه -()همه، تماماً  پاک -)معده و روده(اندرونه -گردن( 

 ی وبخشیاببخش -)اندازه گـیری قسمت هایی ازبدن(  تن پیمایی  -)عالم به علم احشاء(اندرونه شناس -)بیماری( 

  -اصطالح عوام ایران( -)برخیزم و بروم جیم شوم  -)چارزانو(چمباتمه  -)چوکی(زیرگاه ( مقسوم  ومقسوم علیه)

 ...) دوگانگی(دوغلو

 

یکه یکه برای ) واین همه مصارف( دربارۀ این کلمات، وعلت تالش مذبوحانۀ ایرانی ها( نویسندۀ این مضمون) بنده

 کلمات ومفردات ِزبان ِکچه  ِ) از زبان ِما(،  و ذره ذره فرو بردنکه دارای ریشۀ عربی هستندومحو کردن ِکلماتی  چیدن

یل خواهد نوشت. ولی قبل ازتفصیل به تفصدرزبان ما،  ]با کمال گستاخی[پهلوی ساسانی و پارسیکو پوسیدۀ 

)به ملت ِافغانستان( را بخوانید. ایرانیجوان واقعبین ِپیام بسیاردوستانه وصمیمانۀ یک (، دربخش پنجم ِ این سلسله)بیشتر

شما متحمل سختی های زیادی » که اخیراً به شهرت رسیده است، به ما خطاب می کند:« یوسف زلیخا» قهرمان فیلم ِ 

بوده اید. شما متحمل جنگهای داخلی بوده اید. شما مردم ِ خیلی مهربان هم هستید. چیزی که من برایتان می گویم این 

   را حفظ کنید. بدانید که هیچ همسایه یی غصۀ شمارا نمی خورد. این شماهستید که مملکت ِتان  حدت ِخوداست که: و

 «وزبان وفرهنگ تان را( می سازید. )

*** 

که اگرحیات باقی بود دربارۀ ایشان ومهارت هایی که « سیدمخدوم رهین» یکی از معروف مزدوران ِایران، به نام 

درمجلۀ درد دل زمانی که هنوز درنیویارک زندگی می کرد، مضمونی نوشت وبرای نشر)دارند، صحبت خواهم کرد، 

برخوردم که ازتازه ترین اختراعات ِآن روز فرهنگستان « نهادینه» ( فرستاد. درآن نوشته، اولین بار به کلمۀافغان

این » ین زنگ زدم و پرسیدم: ایران بود و قبل ازآن، ازهیچ زبانی نشنیده و درهیچ نشریه یی نخوانده بودم. به ره

 « وی ی ی ی ی ... نمی فامین؟ »  با تعجبی که گویی مخاطبَـش خدا را نه شاخته است، گفت: «. نهادینه چیست؟

*** 

( که ایشان رادرهیچ کته گوریء درتلویزیون آشنایک عده ازارجمندان ِ ورزیده ، با تربیت، روشن نگر ودقیق ما )

اخت، نیزچنین کلمات ِفرسودۀ پارسیک یاپهلوی ساسانی رابه جای کلمات نمی توان شامل س ناشایست

مقبول ِمردم ِافغانستان استعمال می کنند که چنین کم لطفی ) ازچنان آدم های پُرلطف(، وطن خواهان راحیرت زده، حتی 

 مشکوک می سازد.   



  

 

 

 5تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله من، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

جامعۀ شریف افغان می بودند،  راد عادیافاین عزیزان که به عرایض ِمکررما اندک توجهی نکرده اند، اگر فردی از

دران صورت توقعی یا انتقادی نداشتیم، زیرا طرزگفتارشان نمی توانست درمغز و ذهن و شعور فرزندان ِما، )چندان( 

دارای صدای امریکارا که یقینا ً برای وطن وجامعۀ پراگندۀ افغانان ِسربلند و  نطاقان ِ برجستۀمؤثریتی داشته باشد؛ ولی 

هویت خدمت می کنند، نمی توان قبول کرد که مانند افرادعادی جامعه، درمورد کلتور)منجمله زبان(، وطن و  رملیغرو

 . رنددا دالیل قانع کننده ییخود بی اعتنا باشند.  پس فکرمی کنیم که شاید آن عزیزان دراین مورد  ملی

ستمی های فریب خوردهاگرایشان) یاچند دانشمند ِوطن که درصف  رارندارند( واقعا ً دالیلی دارند، ازروی لطف و ق ِِ

 و از راه کج برگردیم. « به خود بیاییم» ( نیزبفهمانند تا بدانیم ومردم ِ کم سوادذره نوازی، به ما )

خوب می کنیم. دیموکراسی است. » هرگزنگویند ونه نویسند: - یکتوجه شود:  سه نکتهفقط به « ذره نوازی» اما درین 

لطفا ًحرف ِمعین  -دو« . د ومی تواند هرکلمه واصطالح راکه دلش بخواهد، بی دغدغه استعمال کندهرکس حق دار

های فرهنگی بین  داد وستداین گونه » نشراتی وزارت ِاطالعات ِافغانستان راتکرارنکنند که با کلماتِ خودشان گفتند:

متهم کنند، زیرا « سطحی نگری» رابه ایشان ا گر تکرارکردند، منتقدین ِشان ممکن است«. همسایه ها معمول است!

هرگزهرگز وقعی گذاشته نشده است. « ما ِ داد» بوده ، به « ِستـَد » ، ازمردم افغانستان همیشه دراین معاملۀ یک جانبه

محو کلماتی را که ریشۀ عربی دارند، اززبان خود  : ما باآلخره ازایرانی های دانشمند آموختیم » لطفاً  نگویند:   -سه 

 ) مانند ِ پینه دوزها( فرهنگستان ایرانیی که  کهنه ویا لغات ِدوهزارسال قبل پهلوی  به جای آن ازهمان کلمات ِ کنیم و

 «  ... به کس چی؟!استفاده نماییم ،ترکیب می کنند باهم 

*** 

می کند؟!: بازبه  طوفانچه وزهیری پیری داشت، درین اَوج ِ « ناجوانی ها» حافظۀ بی پیر ِمن  که درجوانی ام سخت 

. اب ها ومجالت ایرانی موج می زدندوبرخی ازوالیات کشور، درزمان شاهی کتکتابفروشی های کابل یادم آمد که در

ما بودند. همه رامی خواندیم و « زچشم اندا» صفحات اطالعات ِهفتگی، تهران ُِمَصّورومجلۀ سخن، هرهفته و هرماه 

می رسید. اما، اما « بام» ، ازحویلیء منزل به  پُشت ِ «بامشادمجلۀ » ما، با دیدِن  ادِ بامد ءصدای شادیلذت می بردیم. 

دانشمندان افغان و عموم اهل مطبوعات هرگزنخواسته اند ازکلمات واصطالحات ایرانی استفاده کنند. ازطرف حکومت 

عمال کلمات ایرانی قید و قیودی وجود های وقت هیچ مانعی دراین مورد ایجاد نشده، درقوانین مطبوعات نیز درمورد است

 حات سیل آسای ایران را درذهن وانون ِمنع استعمال کلمات و اصطالخود ق اهل شریف و وطنخواه مطبوعاتنداشت. 

« تابو» درتمام کشور نه تنها به حیثکلمات ایرانی فرخنده، استفاده از  زمانِ درآن  .ندشعورخود  ثبت و حک کرده بود

 «! سرقت ِادبی» بلکه ماهیت ِ رسوا ترین سرقت را داشت:  ، شناخته شده بود

 قابل توجه است که )امروز( اکثر نطاقان ِمغرور تلویزیون های وطن وخارج سرحدات وطن، و تعداد زیادی از  

.. و لی ساخته اند!!. برجستهداده اند و  آرایشنویسندگان پُرعقدۀ ما، گفتارونوشتارخودرا باهمین کلمات ایرانی، گویا 

 لطیف ِمحمود لطیف، یا » یک جوان ظاهرا ً با استعداد است به نامبرجسته سازی ها)!(  قرارتخمین، قهرمان این

ازاستعداد وی توصیف می کردیم، ولی دیدیم که  -ناشناخته -که متأسفانه، گاه گاهی دراین طرف کرۀ ارض« محمود

چه »  :بپرسیدباال رفت! )  -تا حد آبروریزی -روز بروز اش،) بعد ازرفتن ِموقت آقای فیاض برای بخت آزمایی(، غرور

بدنصیب  ژورنالیزمِ   ولی سؤالی که گاه گاهی ذهن ِناقص ِمرامی خراشد، آن است که: این( تا شرح دهیم.،  «آبروریزی؟

است؟  تلویزیون ها و سایت های انترنتی، یکی پی  «خوار» هچرا درکشورما، درذهن برادران وخواهران ِما، این هم

هیچ کس ازمصاحبه   شما از ژورنالیزم چه می دانید؟ایجاد می شوند، ولی هیچ کس ازکسی نمی پُرسد:   دیکردرهمه جا

؟... چرا سیپولی تحقیقات ِاست یا  مصاحبهنمی پرسد:  بادار جان ! این  آریانای کابلو طلوع کنندگان ِ تلویزیون های 

 نمی گذارید شخصیتی که برای مصاحبه دعوت شده است، کم ازکم جمالت خودرا تکمیل کند؟

به  بیاتهم کریدتی می داشت تاکریدت های مادی آقای )مانند خوش خدمتی به ایران( درافغانستان« آبروریزی» کاش 

( آقای بیات تلویزیونِ   منسوبینِ مقصـود ) محمود  یا کلبی ویا  طوربی سابقه یی باال می رفت!.. متأسفانه آقایان

تنها نیستند. شما به دیگر تلویزیوین ها، به سایت های انترنتی وبرخی ازمقاالت « دزدیء کلمات ِهمسایه»  درفرهنگِ

  به شاخی باد می شوند. کلمات واصطالحات ایرانیجوانان) به اصطالح افغان( توجه فرمایید، خواهید دید که 

*** 

گفتارها و انتشارات به لسان در کار ژورنالیستی یک کشور، اهمال نشدنی  صول غیرقابل انکار، تغییرناپذیر ویکی از ا

 . همان کشور، باحفظ  اصطالحات خاص وکلمات ِ معمول ومقبول وپذیرفته شدۀ مردم همان کشوراست

ارند و قانونا ً نمی توانند کلمات و هیچ شخصی، جامعه یی و حتی فرهنگستان ِیک کشوردیگر)خاصة ًهمسایه ها(  حق ند

اصطالحات وشیوۀ ادای لغات جامعۀ خودرا باالی جامعۀ دیگر) بادیده درایی واصرار( تحمیل، تبلیغ و تلقین کنند، یا به 

هرکشوردیگر(، یک عده ازجوانان ِناراض  یاچندعنصرگمراه  یااعمال نفوذ وسلطۀ فرهنگی برکشورهمسایه ) منظورِ 

به «...مقام » آن کشوررا با نیرنگ های دلسوزانه، یا پرداخت پول یا وعدۀ  ند آدم خودپرست، نادان وخاینِ ولجوج ، یا چ

، درکشوروجامعۀ مورد نظربه اهداف و مرام مایل شدگانخود مایل سازند تا بعدا ً) تدریجا ً( به کمک وهمکاری همین 

 های سیاسی و فرهنگی خود برسند!
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لیست ایران که قسما ً)مانند افغانان( آواره شده اند ولی هنوزبا فرهنگستان ِ داخل ِایران ارتباط یک عده ازفضالی ناسیونا 

، همنوایی وهمکاری دارند، ظاهرا ً)حد اکثر( درتالش هستند تا نه تنها زبان ِ کچه، بسیارفرسوده  وبی معنیء 

معتقدات و حتی از زبان وکلمات عربیاز ب ها، ازعردوهزارسال قبل ِجامعۀ ایران را ) به علت نفرت زیادی که 

به شدت ایرانی های آواره دارند وعلنا ً می بینیم که آتش این نفرت و انزجار ازطریق پروگرام های تلویزونی اسالمی 

و  آیین زردشتیشراره کرده است(، دوباره زنده سازند، بلکه مردم خودرا ازدین وایمان فعلی شان جدا کرده ، به 

 متمایل سازند.  کوروش کبیر

بسیاری ازافغانان باشعور و دانا یقینا ً توجه کرده اند که هدف فرهنگستان وفرهنگیان ایران ازاین تهاجمات،  بهره   

و  مذاهبو دینافغانان وطن پرست را که سخت پابند  همهنیست. مهاجمان می دانند که « آنی ومَو قــّـتی» برداریء 

با عین  -خود می نازند، محال است به این زودی فریب داد. بناًء  هویت ملیع  به خود بوده، درمجمو رسومو  زبان

( تاحد زیاد موفق شده است مذهب ِتـُند و رژیم دزد ومفسد درکابلروش حکومت آخندی که ) با استفاده ازموجودیت یک 

طن فروش) ازقبیل مخدوم های ایران که می بینند  دررژیم کابل عناصر و فرهنگی -خودرا صادرکند خرافاتپُراز

ژاله های مسموم به سان  -«نوسازیء زبان» کهنۀ ) دوهزارسالۀ( خودرا به عنوان اقص ورهین( فراوان هستند، زبان ِن

( فرومی ریزند تا مخصوصا ًجوانانِ افغانهمه روزه )از شش جهت(، باقبول مصرف گزاف، برسرافغانان) -کننده

رامایل به قبول آن سازند... وقتی مطمین شدند که  گرسنه و ازماجرا بی خبر نانِ ازافغاباآلخره  یک عدۀ قابل توجه 

فالت » باآلخره به جذب چند فیصد ِ قابل توجه افغانان توفیق یافته اند، آنگاه جدی ترمی توانند داعیۀ خیلی کهنه و پوچ ِ 

همدین، همزبان، همفرهنگ  »ردم افغانستان خود که گویا با م  موذیانۀ مداومِ  با این تبلیغاتِ و  پیش بکشندرا «ایران

 نمایند!! ادعای ملکیتکنند  و آن گاه،  با پشتوانۀ قوی تر،  داغتـََر شهستند،  «  وهمنژاد

داخل وخارج افغانستان « شخصی ظاهرا ً» یک جهتِ بسیارمؤثر)ازجملۀ شش جهتی که عرض شد(، تلویزیون های 

، همه ایرانی ها)دولتی و انفرادی(  نان، درپیشبُرد و به ثمررساندِن تهاجماتِ است که نظربه ُوسعت ِ ساحۀ تبلیغاتی آ

 مشغول خدمتگزاری هستند!   -نا آکاه  یا آگاهانه  -روزه 

بسیاری ازافغانان ِمهربان ) اما غافل( ما سخت دماِغ  در« همدین، همزبان، همفرهنگ وهمنژاد »می بینیم که شعار  

اثری از  شعارنکنند، عرض می کنم که دراین « دماغ»  ،سازش ناپذیر منِ  !  اگربرسر ِت()سازش کرده اس است فاریده

 واقعیت وجود ندارد:

  

) به معنی واقعیء آن( نبوده اند ونیستند.  همدینباید توجه کرد که مردم متدین افغانستان، هیچگاه، با مردم ایران  ؟همدین

 مذهب ِ راگرفته است. آن « دیِن واقعی اسالم» سراسرایران، جای، در«مذهب افراطی» یک به وضاحت می بینیم که

عزیزپیغمبر)ص( علناً  وشدیدا ًاهانت می شود، یار: به سه دومراخلق کرده است، « امام زمان: »اولمخوف،  افراطیء

  ِ  جهان، خطخرافات ِسیاه پوشی ها، زنجیرزنی ها و سوگواریهای طوالنی... بین مردم ایران وسایر مردم متدین  سوم:

خودرا دارد،  واالیما مقام برجسته وحثیت ِ یِن د که درعلی کرم هللا وجه راحضرت  ِ جایگاه :چهارمفاصل کشیده است. 

بسیاری ازفضالی  ...به قدری باال برده اند که می ترسیم  باال ترازآن) قریِب خداوند جل ذکره(  دیگر مقامی نمانده باشد!

 است.زردشتی اگر دارند، همان آیین   ندارند،دین ایران اصالً 

  

« دری» هم نبوده اند. البته  درتاریخچۀ السنۀ آن منطقه خوانده ایم  که زبان ِ شیرین همزبان؟  نه خیر.  با ما همزبان

هستند ولی تفاوت ها)درطول قرن ها( سال به « آریایی»ایرانی ها، همه « پارسیک» مردم افغانستان وتاجیکستان و زبان

 است ازبرکت زبان دری مال بیشترو بیشترشده است.  اگردرنوشته های ایرانی ها شباهت هایی بازبان خود می بینیم ، سا

 . که درفصاحت و بالغت نظیرندارد

، بعد ازدرخشیدن ِدین اسالم درمنطقه وضمنا ً، تلقینات ِادیب ِمعروف ِ شیراز که ازخود و ایرانی ها روشن است که

می به شعر حافظ شیراز می خوانند و » نوشت:  -با آگاهی ازاین ارادت ها -ادت داشته اند )وی خودبیگانه به وی ار

زشعردلکش » (...، حضرت حافظ وقتی به مردم خود خطاب کرد: «کشمیری و ترکان ِ سمرقندیسیه چشمان ِ -رقصند 

را  پارسیکا ً اعالم کردکه:  کلمات مبتذِل ، گویی تلویح« که لطف ِ طبع و سخن گفتنِ  دری داند  -حافظ  کسی شود آگه 

 پَی ببرید! « من» بیاموزید تا به مفهوم و لذت اشعاردلکش ِ « زبان دری» به جای آن بریزید و دور

مردم پارس   ( درفروغِ  اسالم ، دردوره یی که زباندریتوجه فرمایید که حتی قبل ازدرخشش ِبی سابقۀ زبان ما) 

 پهلوی» )مردم خراسان = افغانستان امروزی(، زبان ماروف بود، اسم ِـمع« لوی ساسانیپه» نظربه خصوصیات آن به

 ه ایم.دهمسان نبو هم « پهلوی بازی ها»  بود. یعنی حتی در« اشکانی

( مجبور شدند، زباِن درعین حال تلقینات بزرگان شعروادببااین تفصیل، ایرانی های آن زمان، دراثرفشاراعراب )

( به این افتخار رسیده پیش از سلطۀ اعرابزبان دری خراسان زمین که ازقدیم )» خودراترک داده، به ءپهلوی ساسانی

( شوند، ولی دریرجوع کنند.  بنابران، آیا بجا ومنطقی است که فضالی ایران از یک طرف محتاج زبان ِما )« بودند 

 ءهمکاری، بامسخ کرده یا قۀ خود تغییرداده،ا به ذوق و سلیاکثر لغات آن رآن،  ِشیرینپس ازچندقرن چشیدن ِمزۀ 

 دوباره به ما بفرستند؟  ،مزدوران خود
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ازنژاد خود را  اکثرمردم ایران نیستند. این نکته بسیار مهم است که فعالً  آریایی -حد اکثر -!  ایرانی ها نه خیر  ؟ همـنژاد

 یک خبرمنتشره،همچنان از«. ما آرایی نیستیم!» فت:هم شنیدم که گ« مینویی» نمی دانند! اخیرا ً ازجناب ِ آقای آریایی

، اکثرایرانیان برخالف بریتانیا پوهنتون ِ پورت موسژنتیک در  خبرشدم که بر اساس تحقیق گروهی ازمحققانِ 

به نژادی تعلق دارند که حدود ده هزار سال  ایرانیاناین تحقیق،  . براساس یافته هاینژاد آریایی ندارندتصوررایج،  

 ) رجوع شود به اصل گزارش ( .اند ایران بوده ،  ساکن سرزمینپیش

 

ازهم فرق دارند، باچه منطقی می توان  نژادماو  زبان ما، دین ِما؟... این دیگربسیارخنده آوراست!... وقتی هم فرهنگ

تم: همان گونه یک شباهت ِکوچک را در کنج مغز ِمنجمد شدۀ خود یاف صبرکنید!هستیم ؟ )« هم فرهنگ»ادعا کرد که ما

نیزمهارت ِبی مهارت دارند، ایرانی ها « دزدی کلمات و اصطالحات ایرانی ها» در دانشگاهی های ماو مقلدینکه 

اجداد ِشان!  ازخود نشان داده اند که آفـرین باد بر نظیری در دزدی دانشمندان ِمشهـور و ادبـا وشعـرای برجستۀ قدیم ما

 خواهد داشت() بنده دراین باره نیزحرف هایی 

*** 

که چند « هومر آبرامیان» ، خاصة ً آقایدرچند تلوزویون ایرانی های مقیم کلیفورنیاصحبت های چند شخصیت ایرانی 

به شدت جذب کرده بود زیرا همیشه بیشترین انتقادات ایشان متوجه درآغاز یادش کرده اند، بنده را« عالمه»بار بالقب

به  -تقاداِت ایرانیان ازحکومت ایران، خوشم می آمد(.  ولی بعد احساس کردم که: بود) واین ان حکومت آخوندی ایران

 به مشام می رسد!  بوی دامادیآهسته، آهسته از ایشان،  -اساس یک مثل مردم کابل

 اظهارتنفرمی کنند و به خدا وپیغمبر« اسالم واسالمیت»ازتدریجا ًآنان، درعین حال که حکومت آخوندی رامی کوبند و 

 وشنوندگان خود یادبا افتخار وهیجان « زردشتی»وآیینکوروش کبیر سالم اهانت می نمایند، ازآیندۀ درخشان ایران، ازا

 معرفی می دارند! ...  قلمرو ایران ءافغانستان را جزمی سازند؛  گاه گاهی هم ) با دیده دارایی وغروربی حد(  شادرا 

جدا سازد،  اگرهم « ازما» که هیچ کسی نمی تواند مردم افغانستان را به صراحت اعالم نمود ناصرانقطاع آقای دکتور

 را درمیان اندازد! دیوارچین

امپراتوری به نظرمی آید، ولی اگردقت شود، جناب ِایشان که هنوزازخواب وخیال « بی آزار» این ادعا ، ظاهرا ً 

» افغانستان ،ملت ِرابه نام  پارچۀ شماله، ساخت پارچه دو افغانستان ِ یکپارچه را -بیدار نشده اند ایران ِبزرگ

راازآن ِ گروهی که شهامت ِ ایشان درج صفحات تاریخ است ومهاجمان ِچپ  پارچۀ جنوبدانسته اند و « ازآن ِخود

وطن پرستیء ایشان سوخته اند.  ( درآتش درطول قرن ها) وراست، بارها ِِ 

اشارۀ ایشان به همین مردم است... ورنه باید تکرارکنم « ن اندازنددرمیاهم دیوارچین راگرا» دربارۀ این که می فرمایند: 

ُِ ککه: اگرمنظورشان واقعا ً  باشد، در آن صورت چه کسانی باقی می مانند که می خواهند، جرأت می کنند   ل ملت ِافغانـُ

 (پایان  ِ بخش چهارم)   را درمیان حایل سازند ؟دیوارچین ومی توانند  

                                                                        *** 

 یادداشت نویسنده:  
 بقیه را می گذارم به بخش های دیگر.  توقف می کنم و این مضمون بیشترازاین طوالنی نشود، همین جا آن که برای

 دیم خواهد شد، ضمن توجه دقیقتر، تقمجلۀ درد دل افغان 58شمارۀ این سلسله که بعد ازتکمیل و توزیع ِِ  پنجم بخش  در

وارده،  به کلمات   پُرسش تلفونیکه آن پُرسش مبتنی برچندین  عبدالستارسیرتدارم از جناب دکتور رسشیـُ پِِ

یاد ورد زریاب( وچند شخصیت ِدیگر نیزاست. همچنان ازدوست دیرین خود )آقای رهن مجلۀ درددل ِافغان خوانندگان ِ

 (. )اگرزنده بودم خواهم کرد...

 بندۀ نارساوهمه خوانندگان محترم که وقت ِگرانبهای خودرا وقف ِ مطالعۀ نوشتۀ افغان جرمن آنالین ازهمکاران عزیز 

 « سراج وهاج» اظهارتشکرمی نمایم. با احترام مجدد  کرده اند، 
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