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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : یادونه

 

 ۲۰۱۶/۱۱/۰۶                                                                                    سراج وهاج

 
  افغانان یهمسایه ها بر فرهنگ مل یتأثیـر ناگوار تهاجم فرهنگ

 

 جواِن افغان )یا یکی ازمزدوراِن بی شعوِر همسایه(!مقدمه: دشناِم یک 

 

****************************************** 

، به «فرهنگ وزبان»این جواِن بدقلم که نوشته اش سراسر بی اَدبانه وتوهیِن بزرگی به اقواِم نجیب ِافغانستان است، همین که می نویسد:
قرارنمی « فرهنگ» درکنار« زبان»فرهنگ، آگاهی ندارد. وی نمی داند که « جامع»خواننده روشن می شود که وی حتی از رمز 

گیرد، بلکه ماننِد دانش و تربیت وعلم و معرفت ... جزِء ازاجزای فراواِن فرهنگ است که درقلِب فرهنگ جای دارد. یعنی زبان باهمه 
ـ ، همهٔ ارزش های معنوی جامعه را «مادر»ماننِد « گفرهن»رشد کرده است... به عبارِت دیگر، « فرهنگ»خصوصیات اش، دردامنِ 
در آغوش کشیده است. )شاید به همین دلیل بوده است که فرهنگستاِن همسایهٔ افغانستان، اسِم وزارِت معارف  –ـ به شموِل زبان و مذهب 
اکثرکشورهای ُمتـدیِن « ِت ملیهوی»مبدل ساخت(... وبه همین دلیل، وجاهت و تبلور ِ«وزارِت فرهنگ»کشورخودرا بی مهابا، به
تالش دارند زباِن ومذهِب افغانستان را، به « پارسیان»ایشان است و به همین دلیل است که « دین و زبانِ »جهان، انعکاسی ازروشنی

ویِت ملی ما کمِک مزدوراِن) افغانستانی!( خود، به شیوهٔ خود، تغییردهند... که این تالش)درحقیقت( کوششی است درراِه مسخ کردِن ه
 )افغاناِن بی خبر وقسماً سهل انگار(!!

 
. . . .   ********* . . 

 . . . تأثیـر ناگوار تهاجم فرهنگی همسایه ها بر فرهنگ ملی افغانان،
 . . . . کمتر از تخریـبات ِ تهاجم ِ نظامی نیست

******************************************** 
گراِِف توقعات ِمردم ما )مردمی که به افغان بودن ِخود افتخارمی کنند( ازجوانان تحصیل کرده و بالنسبه دانای هموطن که )تکـرار 

بایدکرد( اصوال ًسرمایه های آینده ساز و چشم و چراغ مردم ِخود هستند، بیشتر بدین جهت سیر صعودی داشت که فکرمی ُشـد 
ِد هفتاد درصد بی سواد وجود دارد و این تودۀ عظیم ِ بشری از فلسفۀ یک زندگی پُرافتخاروازترقی درکشوری که متأسفانه درحدو

وتمدن و ارزش های معنوی کلتورمیهن کمتروقوف دارند؛.. طبیعتاً همین طبقـۀ درس خوانده و پرمعلومات ومتفکر و وسیع 
ین ها، )همین دستۀ روشنفکر که هم ازمنطق و فلسفه و روِش آگاهی دارند و مسلماًهم« وطندار» النظـرهستند که از درد وطن و

، هم از پیچ و خم تاریخ ِکهن ما اطالعاتی دارند )یا باید «(دیالکتیِک معاصر» محاورۀ سقراط آگاه هستند و هم ازمناظره و جدل 
، یقیناً برای رفع این بحران، در پَی داشته باشند( و هم به ُدرستی می توانند حالت ِاسفبار سیاسی امروزرا درک و بررسی کنند...

چاره خواهند افتاد، درد های ما را درمان خواهند کردو کژی های مارا، )فارغ ازتشبث و دیکته اجنبی(، درهمه ساحات حیات ِ 
 اجتماعی ما، راست و درست خواهند ساخت! )اگر چنین نباشد، این تحصیل و تخصص و پوهنتون به چه درد می خورد ؟( 

دیدند ومی بینند « سراب» ، فـقـط « آب گوارا» اما، دردا و دریغـا... مردم تشنۀ افغانستان آهسته آهسته درتابلوی پندارخود، بجای
هنوز! )واضحا ًاستثناء موجود است، ولی...( نه آثارپشیمانی برپیشانی جوان ِکمونیست ِ شکست خوردۀ ما پدید آمد... ونه ندامتی 

درچهرۀ جوانان مسلمان که گویا ازمزایِاِی "دموکراسیء وارده" نیزمستفیدهستند،  -ویی و ناسازگاری و لجاجت ازاین همه ستیزه ج
تمنا « بیروِن منزل» نقش بست!.. با چنین حال واحواِل ما ـ درداخل منزل ـ ، باچه امید ومنطقی می توان خویشتن داری را از بیگانۀ

 کرد؟ 
است که می بینیم عدۀ کثیری ازتحصیلکرده های جوان ما،)به تحریک وتشجیع ِ بد خواهان( خواست تاچه حد مأیوس کننده وغم انگیز

هاو آرزوهای تخریبی بیگانه را برارزش های معنوی فرهنگ خود، زادگاه وپرورشگاه ِخود، ترجیح می دهند وحتی، لجوجانه 
صوال ًاین گونه تاخت وتازها و لجاجت ها و اهانت ها به اقوام بر"سنن وافتخارات وداشته های جامعۀ خود" می تازند!.. درحالی که ا

 واتباع وطن، باید کارعناصر بی خــََرد و دارای سویه های پایین تر ازفهم و دِرک واحساس ِ)به اصطالح(" دانشگاهیان" باشد! 
واب امپراتوری هوس انگیز پارس هارا ناسیونالیست های همسایه )آن دسته که با تکراِِر افسانۀ نامطبوع ِ"فالت ایران"، هرشب خ

خصلتی  -مانند پارسال و پیرار... می بینند(، با آن که ازاحساسات ملی و خصلت ِ وطن پرستی افغانان ِسلحشور، خوب واقف هستند
وز) طوریکه هن -که ساختۀ سرشت و منش ِافغانان بوده، "تاریخ" گواه آن است و شهرومردم قدیم ِ اصفهان هم "عین الیقین ِآن"...

باربارعرض کرده ایم(،عناصربی باک وخـودفـروختۀ افغان راتحریک، تشجیع و تمویل می نمایند تا بااستفاده ازچنین دیموکراسیء 
واردۀ واره دار)واره داربرای هرنوع سوء استفاده وسوء عمل(، ازیک طرف به یکی ازاقوام با شرف وغیورافغانستان که همیشه 

"نظامی وفرهنگی" متجاوزین و رسیدن ِ دشمناِن دوست نما به اهداف ننگین شان را، با نیروی زوال ناپذیِِرایمان جلو هر گونه تسلِط 
، گرفته اند وبه همین علت هم، همیشه خارچشم این دشمنان دوست نما بوده اند...توهین «همبستگی ملی»و وطن پرستی وقوتِ 

وایجاد بی نظمی وآشوب درمرکزافغانستان، راه های رسیدن به وحدت ملیء  وتحقیرکنند، ازسوی دیگر با این گونه هرج و مرج
بخش اعظِم افغانان راتحِت تأثیر فرهنِگ خاِص همسایه قراردهند...که  -سالم وآینده سازرا مسدود سازند... و دراخیِِرخط 
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 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : یادونه

 

 افغانستان است! ... ، جزءعمدۀ اهداِف استثماری همسایهٔ موذی وقسمتی ازپالن ِتجزیۀ تدریجی «اخیرخط»این
من، بدون مکث ومراجعه به تاریخچۀ چنین پالِن غیراسالمی که طومِاِردراز وخسته کـننده یی دارد، عجالة ً ِصرف به چندجملهٔ 

فضوالنۀ بیگانه پرستان)یا مزدِوِراِن همسایه(، اشاره می کنم، سپس بخشی ازفهرست ِدرازهجوم ِ سیل آسای تبلیغات مذهبی بیگانه را 
 شرح خواهم داد: 

ــ جواناِن ما که درطوِل کم ازکم پانزده ساِل اخیر، توسِط اجنبی و وطنفروشاِن داخلی، مغزشویی و تلقیِن مداوم شده اند، شعارمی  ـ ۱
 نفرین برفرهنِگ افغان؛ این پاکستانی های بی فرهنگ )یعنی افغانان!(...بهتراست زهربخوریم تااین که خود را هنوزهم ،» دهند:

مي گوییم... زنده بادخراسان، زنده باد تاجیکان، زنده باد فارس، زنده باد ایران، زنده باد « افغان»بعدازآگاه شدن ازواقعیات تاریخی، 
 «... را هم قبول نداریم«خدای پشتون ها»تاجیکستان...ما 

، نظریه پرداز وموعظه خواِن جمهوری اسالمی ـــ ازسوی دیگر، یقیناً  شنیده اید که شیخ مهدی)دانشمندی ازبیِت رهبری همسایه(۲
همسایه، )یعنی ازدهن وزباِن شیخی که به لقب"حجت االسالم" مفته خرشده است، ازطریق شبکۀ تلویزیون "سالم"، ازمنبر"اسالِم 

گفت: ...  ناِب محمدی" نه تنها دشنام های رکیکی به حضرت عمرفاروق )رض( حواله کرد و )باعرض معذرِت نویسندۀ این سطور(
پدرم می گفت: هرکه نام ِ عمررامی شنود و "حرامزاده" نمی گوید، نانی که میخورد برایش حرام است... وازنظرشرع، همه سنی 

 مذهبان حرامزاده هستند وبرطبق فقه اسالم وفقه نبوی، زنان سنی برآنان حرام است... پس، بر پدرومادرهرچه سنی..!(. 
یکات فرهنِگ "بدزبانی ودشنام" به یکی ازاقوام مهذب ومعتبر)دارای اعتباراخالقی( درطول همین پانزده ـــ توجه باید کرد که تحر ۳

 ساِل اخیر درمناطق شمال افغانستان آغازیافته است. 
، بلکه، با شده بود« سیاه پوش» ـــ همه شاهد بودند که در روزتجلیل عاشورا، این بار، پایتخت ِافغانستان نه تنها به طوربی سابقه  ۴

اعمال وگفتار و اضافه روی هایی که به قول "علمای تشیع ِخود ما"، واهی وخرافی بودند، همراه بود!... علمای مجرِب همسایه، 
مخالف روحیۀ آرام و متین ِ پیروان ِ سایرمذاهب افغانستان است ومسلما ً « مانورمذهبی» چون به یقین می دانسته اند که این 

« پُخته تر» نمی ماند...، سناریوی آن را ماهرانه نوشتند وموفقانه دایرکت کردند تا به هدف ِخام وخشِک خود  بدون ِعکس العمل
 برسند وهرج ومرج ایجاد کنند!... 

درتالش افتاده » مضموِن "درراه صلح" را )تحت عنواِن: قابل توجه دولِت بی مسؤولِت کرزی(، با روحیۀ وطن خواهانه نوشتند: ... 
که اکثریِت مذهبی افغانستان راتحت تأثیر فرهنِگ وارداتی یک اقلیِت که از کشورهمسایه آمده بودند، قرار دهند! ... در دکان ها، اند 

ومغازه ها ودر دروازه های سیاه پوشیده، شعارهای مذهبی نصب کردند، بطوری که کشورما درطول تاریخ، شاهد ِچنین بدعتی 
وع شعارمذهبی دراماکن عامه، خالف موازین ِآزادی و دیموکراسی وتوازن مذهبی است، دیدیم که نبوده است... درکشورماکه هرن

حتی تلویزیون هاهم ازخود مذهب داشتند!؟. تقریبًاً تمام سرک های کابل پُراز شعارهای مذهبی اهل تشیع بود!.. شما چه فکرمی 
 لۀ بالمثل می کردند ، گپ به کجا می کشید؟... کنید؟ اگرهمهٔ اتباع کشور) با اعتقادات ومذاهب مختلف( مقاب

ـــ همه اطالع دارند که حکومِت همسایه به کمک مزدوراِن افغانستانی خود، یک کانتینرکتاب را که همه برضد یکی ازاقواِم  ۵
» .، )آن کتاب هایافغانستان منتشرشده، به قصد ونیت ِدامن زدن ِبه اختالفات میان مذاهب ِسنی وشیعه، به افغانستان صادرکرد

 ، پس ازمدت کوتاه، دروالیت ِ نیمروز کشف گردید.( «اسالم ِ ناب جمهوری آخوندی
ــ جهانشاهی، مستشارفرهنگی سفارِت همسایه درکابل که ـ می توان گفت ـ سپه ساالر ِتهاجم فرهنگیء رژیم آخوندی هم است،  ۶

هنری همسایه درپایتخت افغانستان، خبر داده، درحالی که ازوضع خونین  درنخستین هفتۀ ماه فبروری همان سال، ازبرپایی نمایشگاهِ 
واسفبارمردم افغانستان خوب واقف بود. وی به خبرنگارآژانس پارس گفت: سی امین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، بهانۀ خوبی 

اسالمی به " ملت ِافغانستان" باشد وهم  بود برای ایجاد این نمایشگاِه فرهنگی که هم انتقال دهندۀ بخشی ازارزش های انقالب
 خصوصیِت فرهنِگ همسایه را به رویت ِ"مردم مسلمان افغانستان" برساند !... 

خواند! ... « بستری برای تقویۀ پایه های فرهنگی و)درعین حال(، زمینۀ تداعی بخش تمدن ِمشترک ِ دوملت» وی، این "تهاجم" را 
قراراست شهرجالل آباد نیزشاهد ِ برگزاری نمایشگاه ِ مشابهی » فغانستان مژده داد که وی به ملت ِ مغبون وفریب خوردۀ ا

 درحالی که جمهوری آخوندی مدتهاست که ازعقب برملِت رنجورافغان خنجرمی زند... «!!!... باشد
 دولت های دوکشوررا  ِسفیرهمسایه که خود درطریق تهاجم )وبالنتیجه( تسلِط فرهنگی، عَرق ریزی کرد ومی کند هنوز، روابط

دربهترین)!( سطحی وانمودکرد! ) یعنی همه فتنه های شان، ازبرکت ِ دیموکراسی امریکا، دردولت کرزی وشـرکا باموفقت پیش می 
 رود!( 

رزی ، کنارپوهنتون ِکابل )درقلب افغانستان( ، قدم دیگری بود که حکومت ک«دانشگاه نور» ــ ایجاِد پوهنتون ِمجهزهمسایه بنام ۷
وُشرکای وطن فروش اش، یک چنین قدم ِفربه راکه ظاهر پاک، ولی"باطن ِکثیفی" دااشت، روی چشمان ِخود قبول کردند و می کنند 

 هنوز... 
برای وطن دوستاِن دورافتاده، بسیارجگرخون کننده است که همسایهٔ موذی افغانستان درزماِن حکمرانی وطنفروِش بزرگ )حامد 

همان یک دانشکاه )یا درحقیقت، بزرگترین موسسهٔ مغزشویی افغاناِن بی خبر( اکتفا نکرده، دانشگاه های دیگری ) کرزی(، به ایجاِد 
خاصةً درپایتخِت کشور( ایجاد کردند... و نیز، تدریجاً جای استاداِن مومن و وطنخواِه پوهنتون های افغان را گماشته های همسایهٔ 

 استاد بودند!! « مغزشویی» موذی پُرکرد؛ گماشته هایی که در
به اساس گزارش" صدای افغان"، سید محمدحسینی انتشارسی دی های آموزشی کتاب های دانشگاه نور رابه عنوان "برنامه   ـ ـ ۸

ایران وافغانستان می توانند درزمینه های استفاده ازکتب آموزشی و اساتید، برگزاری » های این دانشگاه" معرفی کرده، گفت:
 «ها وهمایش های مشترک ، همکاری کنند!..کنفرانس
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سؤال این است که افغانستان تابه حال چند دانشگاه و نمایشگاه وهمایشگاه درتهران به جود آورده است تادرآنجا فرهنِگ خاِص افغانی 
 را نیزتبلیغ و تکثیر نمایند؟ 

کنیم که نوشت: ... برادران محصنی با داشتن ِ  )چون نام محصنی به میان آمد، باید به بخشی ازمضمون آقای اجمل صمدی توجه
بیشترازیازده کمپنی تبلیغاتی درکابل، نه تنهانبِض سیاسی جامعه راباقوی ترین وسایل فشار، کنترول می کنند، بلکه خانوادۀ کوچک ِ 

محصنی اندوختن ِثروت رسانه یی کشورما را هم درانحصارخود گرفته اند. بیشترآگاهان بدین باوراند که هدف اساسی برادران 
است، چون آنان درفعالیت های سیاسی عًمالً سهم نمی گیرند؛ اما این باور، ناقص وگمراه کننده است، چون اهداف دستگاه گستردۀ 

 برادران محسنی، فراتر از اندوختن ِ پول می باشد. ( 
زی را اغفال کرده، وادارساخته بودند، به به همین دلیل و دهها دلیل کثیف دیگر، حکومت ضعیف، نارسا ودست نگر حامد کر

جای ِاِعمارمکاتب اصولی و یا ترمیم ورونق بیشترمکاتب موجود و ازدیاد معلمین واستادان دانا وتجدیدنظر درسیستم تعلیم و تدریس 
ی درنفس ومرکزتاریخی مکاتب و پوهنتون ها... ، بدون ذره یی تفکر، بپذیرد که آقای محسنی و ُشرکاء ، به ِاِعمار" مدرسۀ " عظیم

 افغانستان ، باحفظ همه خصوصیاِت کشورهمسایه وبا صرف میلیون ها دالر، بپردازند! 
این واقعیت نزد همه افغانان ِعزیز کامال ًروشن است، که تُشیُع وتسنُن درافغانستان، درطول تاریخ، مانند دوچشم راست وچپ ِهمۀ 

نداشت، اصال ًکسی درفکر ُجستوجو وتشخیص وتفکیک ِ پیروان ِاین مذاهب نمی افتاد. ملت بودند، یعنی هیچ تفاوتی درمیانه وجود 
سالها درصنوف مکتب، بااحساس هم نوعی، محبت وبرادری، درکنارهم می نشستیم ... یکی ازآن"همصنفی ها"، داکترمیرمحمد 

ی می کند وبه مذهب ِ خجستۀ خود ) تشیُع( سخت یونس مشرف ِ پویان ) انسان فوق العاده شریف ومهربان( فعال ً در فریمونت زندگ
نمی تواند با وی همسری کند !( گاه گاهی دراین باره باهم صحبت « مذهب ِکـَس» پابـند و بسیار وارد است ) به حدی وارد است که 

 می کنیم وآن عزیزنکاتی را که برای من مجهول است، روشن می سازد. 
هنوز درمنطقه آتش افروزی می کند: ازیکسو دشمناِن راحمایت می کند تا شدیدتر،علیه همسایه  می بینیم که همسایۀ غربی افغانستان

ها بتازند وآتِش داغِ جنگ را شعله ورنگهدارند، ازسوی دیگر، به عراق صدمه زده راهیست، ازطرف دگر، با آن که خودرامسلمان 
م شریف افغانستان، وبه طورخاص، به یک قوم نجیب ِآن می داند، حربۀ "اهانت های وحشیانه را" ازسه سنگر به سوی مرد

ازراه دهن یا قـلم فرزندان ِ فریب خورده ومغبون شدۀ خود ِافغانان! )بااستفاده ازتلویزیون ها، ویب سایت  -سرزمین فَـیرمی کند: یک 
افغانان برهم بخورد ودربین شان شورش  ِبا انتشار کتب ورساله های مملو اززشتی ها وپلیدی ها ... تا وحدت -ها، رادیوها...( ، دو

طوری که قبال ً اشاره کردم، فحش وناسزا و بی حرمتی، به طوررسمی وآشکارا، ازطریق شبکۀ  -وهرج ومرج ایجاد شود... سه 
می  به مقدسات ِ بیش ازهشتاد درصد نفوِس افغانستان که برقلب و روح مردم شدیدا ً اثر -آنهم  -تلویزیونی سراسری شیعیان 

 گذارد... 
درهرحال، به وضاحت می بینیم که همسایه های افغانستان، با کمک وهمیاری جاسوسان و مزدوران خود،)حتی به کمک خِوِد حامد 

کرزی وطنفروش!( درصدد بودند وهستند تا هویت ِملی وافغانی ملت ِسرفرازافغانستان را تدریجا ً کمرنگ ساخته، هویت ِخود را 
 !جاگزین آن سازند 

با این تفصیل، آیا فکرمی کنید بدبختی هایی که اسراییل برسرمردم مظلوم فلسطین آورده ، بدترازبدبختی ها یی بوده باشد که در 
 دورهٔ منفورحامد کرزی ازشش جهت برمردم افغانستان نازل شد ؟... و این بدبختی تا هنوز ادامه دارد.... 

دانشمند، آقای اسپنتا نیز درتمایالِت شدید اش به رژیم همسایه غربی، گناهی ندارند، زیرا وی ازتازه جوانی تا پخته جوانی به همسایهٔ 
تا ّحّد ِ بی  -غربی ولهجه وفرهنگ ِآن کشور، دلچسپی بی حد وحصری داشت و دارد هنوز... عالقه مندی کرزی به آقای اسپنتا، 

 نیزبه عقاید زردشتیان ارتباط می گیرد. « اسپنتا»پارلمان و زیرپا کردن ِ قانون، نیز)هرگز( بی جهت نبوده است. تخلص  حرمتی به
بوش درمقابل همسایه غربی افغانستان، صدمات جبران  -برعکس ِسیاست های خام، توأم با چاپلوسی های کرزی -رژیم آخوندی

دت ملی افغانستان وارد کرده، زبان شیرین ما ) دری( را نیز تدریجا ً آلوده ساخته راهی ناپذیری به نظام، به آرامش ِ نسبی و وح
 است!... 

البته ازافغاناِن صبورعکس العمل ِ بالمثل پدید نخواهد آمد، زیراتوقعی، غیرازاین، ازهمسایه های زورگو ومحیل ندارند؛ خاصة ً آن 
وتهذ یب نگرفته اند... ولی آیا ممکن است صبروتحمل ِ بی رحمی ها و تجاوزها و عده ازهمسایه ها که ازدین اسالم نیزدرس اخالق 
 نابسامانی ها ...عمر دراز و الیتناهی داشته باشد؟ 

عزیزان ِوطن توجه فرمایند که ما ِصرف بخاطر وروِد یکی دوکلمهٔ همسایه ماتم نمی کنیم...، ده ها اصطالح کـریه )ناپسند( و 
علی ساخت فرهنگستان همسایه جزء پالن وسیع هجوم فرهنگی ایران وپیش قراول ِ صدها وحتی چندهزار لغت ترکیبات ِ نامطبوع ف

واصطالح وترکیبات ِ جدید)ازکلمات قدیم( است که تدریًجاً ازبطن پوسیدۀ زبان متروک ومردهٔ پهلوی ساسانی)پارسی میانه( ودیگر 
آهسته آهسته جای  -طبق پالن  -پنجصد ساله آن کشور، بیرون کشیده شده لهجه های نامأنوس کهن، اززیرخاکهای تاریخ ِهزارو

اصطالحات مقبول ما وجای زیبا ترین کلمات ِ دارای اصول وقاعدۀ ما را که ریشۀ عربی دارند )ولی قرن ها وِرِد زبان ما بوده، به 
 و خواهد گرفت.  آنها انس گرفته ایم وبا دالیل فراوان، جزء زبان ماشده اند، گرفته ، می گیرد

علت اصلی سعی وتالش فرهنگستاِن همسایه برای کشیدن ِ لغات ازمتون قدیم، سیاست ِ چند دهۀ اخیر زبان شناسان ِ ناسیونالیست وبه 
است، به منظورمجادله علیه صدها کلمۀ عربی که درزبان فارسی وجود دارد! ... آیا موفق می شوند؟ « روشنفکرهمسایه»اصطالح 
ت به ریشه های عربی که نه تنها برزبان فارسی اثرگذاشته ، بلکه عمیقا ً درتاروپود آن نفوذ کرده ، ازیخه اش سربرآورده با کمی دق

، شاخ وپنجه کشیده ، برتنۀ اش دویده، ُُگل کرده وثمرداده است،... محال به نظرمی رسد که دراین راه به موفقیتی برسند. عرض 
جید همسایه چنین اقدام مذبوحانۀ فرهنگستان ِ خودرا بی معنی دانسته، آن را ازریشه رد کرده اند. کرده ام که حتی برخی ازعلمای 
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 عده یی ازفضالی آن کشورهم درچنین تالش های )نه تنها بی اثر، بلکه بی معنی( ایشان اصال ً موفقیتی نمی بینند. 
دند، این موفقیت برای ما که احساس می کنیم ویقین داریم که خوب، فرض کنیم که ایشان دراین سرگرمی "بچه گانه" به موفقیت رسی

کلمات عربی برغنای زبان ما افزوده است، چه ثمری خواهد داشت؟...اصال ً این مجاََدلۀ فرهنگستان همسایه چه ربطی به ما 
 دارد؟... 

مجید را درهم پیچیده ، واپس هللا ت کالم ایک عده ازمردم روشنفکر وبه اصطالح"عصری" همسایه، یقیناً درنظردارند دین اسالم وآیا
به آیین زرتشتی خودبرگردند، یا نظربه اختالفات شان با کشورهای عربی، مخصوصا ً خانوادۀ سعودی، تدریجا ً درصدد امحای 

نیست. ما )  کلمات ِعربی ازمتون فارسی افتاده ، لغات فرسودۀ کهن را جاگزین ِ آن سازند... بازهم به ما چه ؟... به ما که مربوط
افغانان نیمچه باسواد( چه مجبوریت و یا مرض داریم لغات واصطالحاتی را که درطول زندگی آموخته، معنی اش راباتمام وجود، 

درک کرده و باآن انس گرفته ایم، همه را تدریجا ً ازذهن ودماغ وکتاب های خود دور بریزیم وبه جای آن، لغات وترکیبات 
م و درنوشته های خود به کار ببریم وبر زبان های خود جاری سازیم که چند تن از استاداِن همسایه لطف واصطالحاتی را بیاموزی

 کرده، آن همه را ازمتون کهنه برآورده، باحسن نیت )!( به ما ارزانی فرموده است ؟... 
ه و ده ها افغان ِ وطن دوست( به ، لطفا ً ) مانند بند«زبان دری»درمورد چگونگی استفادۀ بیشترازلغات واصطالحات عربی در

واوایل قرن پنج، دراثرآمیزش  ۴زبان فارسی دری درقرن »تاریخ کهن کشور مراجعه کنید که دریک بخش نوشته شده است: 
 «. بیشتربازبان عربی پذیرِش مقداری ازاصطالحات علمی وادبی و دینی وسیاسی، نسبت به قرن ِسوم، تکامل وتوسعۀ بیشتری یافت

دیده ایم، « خیر»صورت، ما افغانان ِمسلمان که از ادخال کلمات عربی درزبان خود نه تنها ضرری ندیده ایم ، بلکه بیشتر دراین 
کیف کرده ایم، لذت برده ایم واین کلمات، ساحۀ دید و زمینۀ استفاده های معنوی وادبی مارا وسیعترساخته است...، چرا و با چه 

ی را اززبان شیرین و محاورۀ دلنشین خود دورکنیم و به جای آن همیشه چشم به راه و "دست نگر" عذر وبهانه ومنطقی، کلمات عرب
یا چند لهجۀ فرسودۀ دیگررا) تیار « پهلوی»همسایه ها باشیم که چه وقت، یک اصطالح جدید یا ترکیب تازه ازلغات ِ پوسیدۀ 

بی « واکنش ِ»جذاب وقابل فهم مارا به « عکس العملِ ». چه وقت وپوست کنده( مانند یک لقمۀ چرب، به ما ارزانی خواهند کرد؛..
 رنگ وبو که آهنگ زشتی هم دارد، تبدیل می کنند !؟... 

برای آیندۀ افغانستان ِعزیز نمی خواهند توجه شود که اگر این سیل کلمات و ترکیبات « حیاتی»آیا به این نکتۀ خیلی حساس وحتی 
ما سایه افگـنَـَد، عاقبِت تاریخ این سرزمیِن « دری»برزبان وادِب « پر َِجـیره»یافته، مانند واصطالحات کهنه تدریجا ً گسترش 

پـُرافتخارچه خواهد شد؟... آیا الاقل هفتاد سال بعد از امروز، جوانان ما می توانند کتب تاریخی پیشینیان ) قرون گذشته( را بخوانند 
 و مفاهیم آن را درک کنند ؟ 

ر ولجاجت ِ مزدوران ایران دراستفاده ازاصطالح ایرانی " دانشگاه و دانشکده " به حدی تـُـند وشدید شد که دهها تن دیدیم که ِاِصرا
ازمحصالن پوهنتون ِکابل، مظاهرات راحتی به شورای ملی افغانستان، کشانیدند... چرا؟ دلیل این لجبازی گسترده چیست؟ آیا 

یل را خراب کرده، ارزش علم و دانش را پایین می آورده است؟ یا این پول های نفِت خودما، ماهیت ِ تحص« پوهنتون ِ»اصطالح 
 همسایه است که وسیله شده اصطالح ِ اِسرارآمیز وجادویی دانشگاه همسایه، داغ ترومحرک تر و زننده تر شود ؟... 

ر همسایه که به نام نمایندۀ ملت افغانستان یک سؤال ساده ازدوستانی که هجوم اصطالحات همسایه را بی اهمیت میدانند وچند مزدو
درپارلمان نشسته، همیشه بر بی اهمیت جلوه دادن ِ تهاجم فرهنگی ایران رأی می دهند: لطفا ً توضیح دهند که نویسندگان واهل 

 دلیل چیست ؟  مطبوعالت ونشرات همسایه چرا برخی ازاصطالحات افغانی را درنشریه ها ورسانه های خود ابداً به کارنمی برند؟
 

 ) ادامه دارد(
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