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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  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 

 

 ۷۱/۷۱/۱۱۷۷                   سراج وهاج

 

 سؤال ها و جواب ها
 «چهارمین بخش تهاجمات فرهنگی»درحاشیۀ 

 

، دردایرۀ مزدوران و دود ِنامطبوع آنباتأسف ِزیاد احساس کردیم  که شعله های تهاجم ِفرهنگی ایران و 
 می شود ! « ُپـف» جاسوسان ِایشان محــدود نمانده، به سوی حلقه های دینی و روحانیء افغان نیز به شدت 

شاید دلیل ِآن این باشد که فکرمی کنند: این تفتین ها وتالش ها ، به منظور اثراندازی برمغزوشعور ِ جوانان ِافغان، 
، ازطریق فرهنگ پوسیدۀ دوهزارسالۀ پارسرا وسیع ترساخت وسعی کرد  تا  کافی نیست . پس باید ساحه تهاجم

 نیز تلقین شود!« داخل و خارج افغانستان» پروگرام های دینی افغانان، به میلونها افغان ِبی خبروکم سواد ِ
 لطفا ً ازچند نکتۀ پایین، نتیجه گیری کنید: 

محترم بودند وهستند، همیشه سعی می نمودند مسایل سیاسی را دو تن ازمبلغان ِ دینی که ازنظراخالق نزدما   -یک
ما گروپ ِسیاسی » ازبرنامه های خود دورنگهدارند. اخیراً نیزیکی ازآن دوشخصیت ِگرامی، به صراحت گفت: 

ظاهرشد وخالف انتظار، به جای برنامۀ « آرمان»، ولی ، چند روزپیش، مبلغ ِ دینی ما دفعـة ً درتلویزیون .«نیستیم
روابط سیاسی امریکا و ایران واحساس مردم ما نسبت به معمول دینیءخود، به انتشاریک پروگرام سراسرسیاسی )

 (، پرداخت.ایران
همدین، همزبان،  ایرانی ها، باما )مردم افغانستان(» ایشان حرف هاراچرخ داده، چرخ داده، به طورجدی گفتند:  - دو

 !! هستندهم نژاد و هم فرهنگ 
ت: یکی دو هفته پیش ازاین ُدرافشانی عا لم دینیء ما ، بنده  به طورصریح و مدلل، عرض کرد  وهزاران ) یادداش

، به گونه یی که ایشان تبلیغ -ملت متدین افغانستان -ان با ما : ایرکه هموطن ِعاقل وبالغ و وطن پرست ما هم پذیرفتند، 
از دومنبع « نیستندو  هستند» !( ... آیا نشراین نیستندنگ، همدین، همزبان، هم نژاد و هم فرهو تلقین می نمایند: 

 مختلف، به فاصلۀ یک زمان کوتاه،  تصادفی است؟
، به قدری هیجانی شده بودند « آرمان» چند ماه پیش هم ، یکی ازهمان مبلغان ِعزیزما، دروقت افتتاح تلویزیون ِ – سه

را تکرارکردند، درحالی که پیش ازآن ، این اصطالح را « اهدانشگ» که چند بار، پیاپی، اصطالح خاص ِفرهنگستانی
 هرگز ازدهن مبارک ِشان نشنیده بودم!!  

، خود درسلسلۀ ده ها تشبث کلتوریء ایرانی هاخوانندگان ِعزیز، آیا این قصه به ماتعلیم نمی دهدکه: 
 هم کماکان ادامه دارد؟به متصدیان اش  تلقینکرده اند... و تمویل وایجاد را نیز« آرمان»تلویزیون ِ

                                                         *** 
 سالم به خواهرعزیز)نجیبه قانع( -

مروج شود، ولی  دریهم طرفدار آن نیستم که لغات ایرانی  در  من» که نوشتند:  ومتشکرم از رهنمایی ایشان
 «   جلوگیری از این کار فکرنمی کنم با تعصب، دشنام دادن وعصبانیت وحمله به دیگران، صورت گرفته بتواند

بلی. ایشان فکرمی کنند و حق دارند فکرو نظرخودرا درحدود فهم و صالحیت ِعلمی خود، بیان کنند، ولی نباید به   
د یا به درستی درک نکرده اند، یکی را متهم سازند وبه دیگری اهانت خودحق بدهند  درمورد چیزهایی که نمی دانن

 کنند. )توجه فرمایید که مزدوران ِ ایران هم،  چنین می کنند( 
: جلو تهاجمات گرفته شود، اما با لطف ِ خوش وزبان ِشیرین! می فرمایند« گویا» رهنمایی جانانۀ نجیبه جان ِقانع  که 

 )کمیدین های معروف بریتانیایی( را تداعی کرد :  -، یکی ازشیرینکاری های  لورل، هاردی
: پسر ِهاردی که هم  وزنش زیاد بود وهم غالمغال داشتند ) روی حویلی(دو کمیدین، درپایین ِ منزل  آن پسرانِ 
               ات سرپدر( متمول بود وهم غاور ومتجاوز...، جنگ راآغازکرده بود. نه تنها صدایش بـِلندتر بود،)ازخیر

« بـُـلند» ایرانی(!این بـِلند ِ چند هزار سالۀ ما چرا دفعة ًبـُـلند )افغانی(، نه بـِلند )برادران ِعزیز، خواهران ِگرامی: )
حواله می کرد. پیرهن ِ اورا هم پاره  پاره کرده « لورل» می آمد برسرپسرشده است؟(، بلکه حتی هرچه به دستش 

 بود.
ناراحت شده، رفتند به بالکـُن وصحنۀ زد وخورد را تماشا کردند. هاردی، باهمان ژست کمیک که  لورل وهاردی

 ازآن طرف «تقصیر» لورل که  درک کرده بود« بس است بچیم...غالمغال وجنگ وجدل موقوف!» داشت، صدا کرد:
 عزیزم،»است، نیزپسرش رامخاطب ساخت و بامالیمت گفت: 
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

 «If you want to make a noise , make it quietly ! »  به نظر رسید، « با نمک تر» ) چون اصل جملۀ انگلیسی آن
 !( ل کـُنغالمغاهمان را نوشتم که چنین معنی می دهد: وقتی می خواهی غالمغال کنی، مالیم، آرام و بی سروصدا 

است . یک جنگ ِ کامل عیارفرهنگی: ایشان حمله می کنند وما دفاع... شاید  جنگ: این کهخواهرعزیزما باید بداند  
 «. در جنگ، نان وحلوا بخش نمی شود» ازبزرگان ما شنیده باشند که: 

مل این زد وبندها نبوده اند ایرانی ها ) به استثنای یک عده ازمتفکرین و خردمندان ِقابل احترم شان که هرگز شا  
» ونیستند( به ما وهمۀ هست وبود ما اهانت کرده اند و اهانت کرده راهی هستند. آیا نشنیده اید که ایرانی ها گفته اند: 

؟ . آیا این بیت را توهین به سی «می کند جنات وتجری تحت االنهارچور -گرخداناخواسته افغان داخل جنت شود 
 بعا ً خواهرما هم درآن میان هست(  نمی دانند ؟ ملیون افغان ) که ط

تهاجم فرهنگی، بدترین وکثیفترین نوع  ِجنگ ها است. همۀ ما، مسلما ً، دقیق شده ایم که تهاجمات ِ مداوم فرهنگی، 
  توأم با رشوه دادن ها و هزاران ناروای دیگر، عمال ً، بدون یکـذره رعایت حقوق همجواری، ازآن طرف آغازشده، 

ال اقل ازده  -ادامه یافته است...، ) اگرازگذشته ها بگذریم(، هزاران ناسیونالیست ِ قسم خوردۀ ایرانی« دیوانه وار»
شب و روز درتالش هستند ) با کمک مزدوران ِخود( زبان ِشیرین ِمارامسخ کرده، اصطالحات  -سال به این طرف

دۀ ما ) دری( اندازند  ودرعین حال، با تهاجم مذهب ِ را درقالب ِزبان ِبرازن« پارسیک وپهلویء ساسانی» کچۀ 
 ُپرازخرافات ِ محیط ِ خود، محیط مذهبی کابل را آلوده سازند... 

اما، خواهرمهربان ِما هنوز از وضع فالکتبار وداد و فریاد چندین سالۀ ما )فقرا ومظلوما ن ِداخل وخارج ِافغانستان( 
، توقع دارد حتی فریاد عادی بشری )ناشی ازدرِد جانکاه را که همسایه ها آنپریدن براین و اهانت برقانع نشده، با 

برگلوی ما وارد کرده اند( خاموش سازد. درین حالت است که صدای خنده آور کمیدین معروف برتانوی را ازگلوی 
 make it quietly ! If you want to( می فرمایند: " فرزندان ِخودکه گویی بازبان ِ حال، به ما)  می شنویمقلم ِ نجیبه جان 
make a noise  " 

 
داشته ایم ) داریم هنوز(که به وطن ومردم  ِ کشورخود خیانت می « دانشگاهی»برخی ازپسران ِستمی، یا افغانستانی ویا

کنند، ولی حدس هم نمی زدیم که درجمع خانم های افغان، ازخودکـُش و بیگانه پروری، مانند ِ) پیغله، یاخانم، یا 
شد.  ایشان ازپنچ شش صفحه دالیل ِ بنده،  ِصرف دو، سه کلمۀ مادرکالن( نجیبه جان قانع وجود ِخارجی داشته با

به ما حق نمی  -نه تنها  -را به حیث برگۀ گناهان ِمن یادداشت کرده است. یعنی ایشان  «  مزخرف» و« مبتذل» ناچیز
)به  رفمزخو مبتذل، ازکلمات عادی به منظورتقبیحء چنین تهاجم ِ وسیع که شاید درتاریخ نظیرنداشته استدهند 

حیث اخطاریه( استفاده کنیم، بلکه حتی حق نداریم  برسالح ِ خون آلود دشمنان ِفرهنگ وآرامش و وحدت ِملی و 
 ! پ ببینیمترقیات ما...  چـ  

اشتباه ِ خواهرعزیزما  دراین است که ایشا ن یک موضوع داغ و بسیار پیچیده را که هزاران خواهر و برادرافغان ما 
مانند دیگر اعتراضات ِ خودر  -اند  واساسا ً باید مورد توجه اکادمی )فرهنگستان( قرارگیرد  درعقب آن صف بسته

 ، به بازی گرفته اند و سطحی دیده اند.   -دیگرموارد
 ِِ خدایی تعجب می کنم که ایرانی های مزاحم چرا به وجود ِجاسوسان ِمزدورخود می نازند؟!   ایشان باید ازشهامت ِ

نجیبه جان قانع(، خیلی ممنون ومتشکر باشند وستایش کنند ایشان راکه حتی گستاخ ترین جاسوسان  )محترمه خدمتگار
را نداشته اند.] برای « ایرانی ها»چنین دفاع آشکار از ومزدوران ِافغانستانیء ایشان درطول این مدت، جرأتِ 

 ( مانعی ندارد.[ محترمهیا  محترماعزازواکرام خانم ها، ذکرهردو نوع ) 
رای من سناریوی جالبی است که می بینم: نجیبه جان قانع )مانند یک مستنطق ِالیق( تقصیرات مرابا چه هیجانی، یکه ب

یکه به جناب آقای جانبازنشان داده، )با کلمات ِخودشان( می نویسند: شما که میگویید درمضمون ِ وهاج هیچ عصبانیتی 
اید، ازبرای خدا... یکباردیگرآن مقاله را بخوانیـد و بفهمید که وهاج   را) درمقابل ایرانی های ارجمند ومعصوم!( ندیده

 زبان ِایرانی ها را مبتذل گفته... 
را مسخره کنند، آیا  دری)نجیبه جان بازهم با کلمات خودشان، چنین اخطارمی دهند:( اگردگرها )ایرانی ها(  نیززبان ِ 

ت: این لغات را به کار نبرید...، به زبان ِ ماچه کار دارید؟...) بلی عصبانی نمی شوید؟ ... آیا ایرانی ها نخواهند گف
خواهرعزیز، می گویند!...ازشما متشکریم که : کام مارا باال کرده، برمیزان عقل ما افزودید! ( و اما: حدس می زنیم 

 -خواهرعزیز -نیستم(، بلی حدس می زنیم که شما « تنها» ... معنی اش این است که من می زنیم، می گوییم)
باشید.  درحقیقت، ازمقدار فهم و طرزکالم شما به این « لیسا نسۀ ادبیات» بسیارممکن است، مانند یک عدۀ دیگر،

 نتیجه رسیدیم! 
چند برادِرتحصیلکردۀ حسود وفاقد احساس وطنخواهی هم داریم که متأسفانه  صرف درغم شهرت ومطرح 

ها حق می دهند که: تا توان دارند ارزش های ملی وتاریخی مردم  کردن ِخودهستند. شایدهم به یکی ازهمسایه
 افغانستان را پامال کنند!  

ی هم « به درد بخور» این گونه اشخاص که به تهاجمات بربادکنندۀ همسایه ها اهمیت نمی دهند وخودهم مطاع ِ 
له جان کچالو داری؟ ... می گفت: نی. می مانندکه وقتی می پرسیدید: ال الله هندوی ده افغانانندارند، بیشتر به آن 
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هم ... باآلخره  پیاز. سیرهم دارم و الله جان سمارق داری؟ می گفت: نیهم... دیگری میپرسید:  پیازهم دارم و  سیر
 بود !!  پیازوقتی تحقیق کردند، دردکانش ازسیر اثری نبود، هرچه داشت، 

برباد رفتن ِتدریجی فرهنگ و هویت ِ ملی خودمی ما، درآتش گاهی برای تسلی خود، به خود تلقین می کنیم: وقتی 
 بسوزند!    خودنمایی وحسادت، بگذار ایشان را که درآتش ِ  سوزیم

تحصیل کرده های چند دهۀ اخیرافغانستان برازندگیء خاصی دارند، ولی چون شما برجسته  تر هستید، چرا به جای 
تلف می سازید؟    « به آن اهانتبه این و  مشوره» قت با ارزش تانرا بهدقیقتر(، و کارهای معقول ) ازقبیل مطالعاتِ 

 شما که درآلمان زندگی می کنید، چراازیک ضرب المثل آلمانی پند نمی گیرید که )خدا گردن ِ مه نگیره( می گفتند: 
«als ein Schaufel voller Rat  Eine Löffel volle Tat ist besser » حرف  بیلکار، بهتراست ازیک  قاشقیعنی: یک

زدن ومشوره دادن.  این که به جای مطالعه، به همه اندرزمیدهیـد و وقت ِ مردم راتلف می سازید تابه شماجواب بدهند، 
 ,Die Alten zum Rat» دیگرآلمان استفاده می کنید که می گویند: مثلِ معلوم است که ازسنین جوانی گذشته اید، وازیک 

die Jungen zur Tat  » (.... کارجوانان برای   - مشورهیعنی ) پیرها برای 
    خواهرمحترمۀ ما باید چندسال دیگرهم تحصیل کنند تا کم ازکم به قواعد زبان آشنا شوند. جملۀ محترمه نجیبه جان  
نیست. باید ، قاعدة ً صحیح « ... جلوگیری ازین کار فکرنمیکنم با عصبیت و حمله به دیگران صورت گرفته بتواند»

 « .جلوگیری ازین کار فکرنمیکنم بتواند با عصبیت و حمله به دیگران صورت گیرد »نوشت: 
الطایالت، » نه نوشتم:  -طوریکه ایشان اقتـباس کرده اند -خواهرما لطفا ًنوشتۀ دیگران را دقیق تریادداشت کنند. من 

 هستند، نه مترادفات. ترجمۀ الطایالت  درنوشتۀ من،« بیهوده ها وکهنه ها«.  » بیهوده ها وکهنه ها
 ضمناً به مفاهیم لغات دقت کنند:

 .اشخاصهستند، نه « مزخرف» و« مبتذل» است که کلماتدرنوشتۀ بنده، اشاره به  -۱ 
آراسته شده «: مزخرف» است ومعنیء  پیش پا افتاده وناپسند، «مبتذل»تلقی نمی شوند. معنیء دشنام این کلمات  -۲

 ...     فریبندهبه چیزهای 
این شماهستید که به منظور دفاع ازتهاجم فرهنگی اجانب، نادانسته ) یا دانسته(، فکر ونظر ومنطق مرا  خواهرعزیز، 

 ، اهانت کرده اید... ومن شما عفو می کنم. «محدودنگری» با کلمات ِ
   

 پایان
 

 
 


