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 30/10/2016          سراج وهاج
 

 دشنام یک جوان افغان
 

 یا یکی از مزدوران بی شعور همسایه
 

 

 نویسد: یمافغانستان است، همین که توهین بزرگی به اقوام نجیب   و بانهادقلم که نوشته اش سراسر بی  این جواِن بد 

فرهنگ، « جامع» رمز ، به خواننده روشن می شود که وی حتی از«زبان فرهنگ و»

نمی گیرد، بلکه  قرار« فرهنگ»  کنار در« زبان»آگاهی ندارد. وی نمی داند که 

اجزای فراوان فرهنگ است که در  از علم و معرفت ... جزئی دانش و تربیت و مانند

رشد « فرهنگ» مه خصوصیاتش، در دامنه یعنی زبان با فرهنگ جای دارد.  قلب

زش های معنوی ار ، همۀ«مادر»ـ مانند « فرهنگ»کرده است... به عبارت دیگر، 

همین دلیل بوده در آغوش کشیده است. )شاید به  –زبان و مذهب  جامعه را ـ به شمول

مبدل « فرهنگ وزارت» را بی مهابا، به معارف کشور خود است که فرهنگستان همسایۀ افغانستان، اسم وزارت

 دین»روشنی  جهان، انعکاسی از اکثر کشور های متدین« هویت ملی»همین دلیل، وجاهت و تبلور  به ساخت(... و

 ایشان است. «و زبان

، انستانی!( خود) افغ تالش دارند زبان و مذهب افغانستان را، به کمک مزدوران« پارسیان»و به همین دلیل است که 

ر ملی ما )افغانان بی خب راه مسخ کردِن هویت حقیقت( کوششی است در دهند...که این تالش )در به شیوه  خود، تغییر

 قسماً سهل انگار(! و

 

** * ** 
 

 فرهنگ ملی افغانان، تهاجم فرهنگی همسایه ها بر ناگوار تأثیـر

 نظامی نیست ز تخریبات تهاجما کمتر

بالنسبه دانای  جوانان تحصیل کرده و می کنند( از خود افتخارما )مردمی که به افغان بودن  مردمف توقعات گرا

 ین جهت سیربد خود هستند، بیشترچراغ مردم  چشم و سرمایه های آینده ساز و کرد( اصوالً  باید رارهموطن که )تک

 وجود دارد و این تودۀ عظیم صد بی سواد  هفتاد در حدودد در کشوری که متأسفانه در شمی  صعودی داشت که فکر

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Wahaj_S/s_wahaj_tahajom_farhangi_hamsaayahaa_wa_digaraan_01.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Wahaj_S/s_wahaj_tahajom_farhangi_hamsaayahaa_wa_digaraan_01.pdf


  
 

 

 7از 2

افتخار و از ترقی و تمدن و ارزش های معنوی کلتور میهن کمتر وقوف دارند؛..  فلسفۀ یک زندگی پُر بشری از

 ً آگاهی « وطندار» درد وطن و ر هستند که ازو وسیع النظمعلومات و متفکر  ۀ درس خوانده و پرهمین طبق طبیعتا

دستۀ روشنفکر که هم از منطق و فلسفه و روش محاورۀ سقراط  آگاه هستند و هم از  همینها، ) همیندارند و مسلماً 

ه هم ب )یا باید داشته باشند( وکهن ما اطالعاتی دارند خم تاریخ ، هم از پیچ و «(معاصر دیالکتیک»جدل  مناظره و

ً امروز را درک و بررسی کنند...، یقی سیاسیاسفبار درستی می توانند حالت  چاره  یپبرای رفع این بحران، در  نا

همه ساحات  تشبث و دیکته اجنبی(، در را، )فارغ از خواهند افتاد، درد های ما را درمان خواهند کرد و کژی های ما

تخصص و پوهنتون به چه درد  چنین نباشد، این تحصیل و )اگر اجتماعی ما، راست و درست خواهند ساخت!  حیات

 می خورد ؟(   
 

« سراب»ط ، فق«آب گوارا»افغانستان آهسته آهسته در تابلوی پندار خود،  به جای  ا... مردم  تشنۀاما، دردا و دریغ 

ً  بینندمی  و دیدند کست ش کمونیستجوان  پیشانیبر  جود است، ولی...( نه آثار پشیمانیاستثناء موهنوز! )واضحا

در چهرۀ جوانان مسلمان که  –جویی و ناساز گاری و لجاجت  زهستیآمد... و نه ندامتی از این همه  پدیدخوردۀ ما 

ما ـ در داخل منزل ـ ، با  احوالهستند، نقش بست!.. با چنین حال و  مستفیدوارده" نیز  "دموکراسی مزایایاز  گویا

 کرد؟   تمنا« منزل بیرون» بیگانۀداری را از  شتنیخوو منطقی می توان  امیدچه 

 شجیع ت)به تحریک و  کرده های جوان ما، تحصیلاز  کثیریاست که می بینیم عدۀ  انگیزکننده و غم  مأیوستا چه حد 

گاه  و پرورش زش های معنوی فرهنگ خود، زادگاه ار را بر بیگانه تخریبیبد خواهان( خواست ها و آرزو های 

حالی که ۀ خود" می تازند!.. در می دهند و حتی، لجوجانه بر "سنن و افتخارات و داشته های جامع ترجیحخود، 

د و دارای عناصر بی خرکار  بایدها و لجاجت ها و اهانت ها به اقوام و اتباع وطن،  این گونه تاخت و تازاصوالً 

 باشد!   " دانشگاهیاناحساس )به اصطالح(" و  درکفهم و سویه های پایین تر از 

 نگیزاشب خواب امپراتوری هوس "، هر ایران"فالت مطبوع نا ۀافسان که با تکرارناسیونالیست های همسایه )آن دسته 

ور، سلحشافغانان پرستی احساسات ملی و خصلت وطن (، با آن که از بینندپارس ها را مانند پارسال و پیرار... می 

هان فاص قدیممردم گواه آن است و شهر و " تاریخافغانان بوده، "ساختۀ سرشت و منش خصلتی که  - خوب واقف هستند

روختۀ افغان را تحریک، فخود  عرض کرده ایم(، عناصر بی باک و طوریکه بار بار) هنوز -آن"..."عین الیقین  هم

 استفاده و نوع  سوء برای هر )واره دارواره دار واردۀ  موکراسیچنین دتا با استفاده از  نمایندمی  تمویلتشجیع و 

 "نظامی وکه همیشه جلو هرگونه تسلط افغانستان  غیور به یکی از اقوام با شرف ورف سوء عمل(، از یک ط

ستی و وطن پر ایمانزوال نا پذِیر  نیرویشان را، با  ننگینبه اهداف دوست نما دشمنان  رسیدنو  متجاوزیننگی" فره

و  توهین ، گرفته اند و به همین علت هم، همیشه خار چشم این دشمنان دوست نما بوده اند...«همبستگی ملی» قوتو 

 دنرسیستان، راه های گر با این گونه هرج و مرج و ایجاد بی نظمی و آشوب در مرکز افغانیکنند، از سوی د تحقیر

 ۀفرهنگ خاص تأثیرافغانان را تحت  اعظمبخش  -خط  رساز را مسدود سازند... و در اخیسالم و آینده  به وحدت ملی

 تدریجیپالن تجزیۀ همسایه  موذی و قسمتی از  یاهداف استثمار، جزء عمدۀ «خط ریاخ»دهند... که این  مسایه قراره

 افغانستان است! ... 

 صرفیی دارد، عجالة  کنندهخسته ر دراز و اسالمی که طوماغیر  پالنچنین  تاریخچۀمن، بدون مکث و مراجعه به 

  یلس هجوم شی از فهرست دراز (، اشاره می کنم، سپس بخهمسایهپرستان )یا مزدِوِراِن  بیگانهفضوالنۀ  له  مجبه چند 

 مذهبی بیگانه را شرح خواهم داد:    تبلیغاتآسای 
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اوم مد تلقینداخلی، مغزشویی و  نوطن فروشاکم از کم پانزده سال اخیر، توسط اجنبی و  ــ جوانان ما که در طولـ1

ت زهر اس بهتر افغانان!(... یعنیافغان؛ این پاکستانی های بی فرهنگ ) بر فرهنگ نفرین»می دهند:  شده اند، شعار

گوییم... زنده باد خراسان،  مي« افغان»، تاریخی ت، بعد از آگاه شدن از واقعیاهم تا این که خود را هنوز بخوریم

 «...   را هم قبول نداریم« خدای پشتون ها»ما  ...کستانیتاج، زنده باد  ایرانزنده باد تاجیکان، زنده باد فارس، زنده باد 

ً دیگرسوی ـــ از 2  انخوپرداز و موعظه  نظریهرهبری همسایه(،  بیت که شیخ مهدی )دانشمندی از ابدشنیده  ، یقینا

 طریق" مفته خر شده است، از مسالاالشیخی که به لقب "حجت  زباناز دهن و  یعنیجمهوری اسالمی همسایه، )

واله ح )رض(فاروق  محمدی" نه  تنها دشنام های رکیکی به حضرت عمر ناب اسالم""سالم"، از منبر  تلویزیونشبکۀ 

عمر را می شنود و "حرامزاده" که نام هر  این سطور( گفت:... پدرم می گفت:  نویسندۀعرض معذرت  کرد و )با

فقه  طبق حرام است... و از نظر شرع، همه سنی مذهبان حرامزاده هستند و بر برایشخورد  ، نانی که میگویدنمی 

 اسالم و فقه نبوی، زنان سنی بر آنان حرام است... پس، بر پدر و مادر هر چه سنی..!(.   

القی( اخ دشنام" به یکی از اقوام مهذب و معتبر )دارای اعتبار زبانی و ـــ توجه باید کرد که تحریکات فرهنِگ "بد3

 ته است. در طول همین پانزده ساِل اخیر در مناطق شمال افغانستان آغاز یاف

« وشسیاه پ» بی سابقه  افغانستان نه تنها به طورتجلیل عاشورا، این بار، پایتخت ـــ همه شاهد بودند که در روز ۴

واهی  و خرافی بودند، همراه  خود ما"، روی هایی که به قول "علمای تشیع شده بود، بلکه، با اعمال و گفتار و اضافه 

مخالف روحیۀ آرام و متین  پیروان   «مذهبی مانور»یقین می دانسته اند که این  بود!... علمای مجرب همسایه، چون به

 تفقانه دایرکمو عکس العمل نمی ماند...، سناریوی آن را ماهرانه نوشتند ومسلماً بدون مذاهب افغانستان است و  سایر

 برسند و هرج و مرج ایجاد کنند!...  «خته ترپُ »خود  خشک خام وکردند تا به هدف 

راه صلح" را )تحت عنواِن: قابل توجه دولت بی مسؤولت کرزی(،  با روحیۀ وطن خواهانه نوشتند: ...  مضموِن "در

مسایه آمده ه که از کشور یک اقلیتتالش افتاده اند که اکثریت مذهبی افغانستان را تحت تأثیر فرهنگ وارداتی  در»

ر دروازه های سیاه پوشیده، شعارهای مذهبی نصب کردند، بطوری  بودند، قرار دهند! ... در دکان ها، و مغازه ها و د

اماکن عامه، چنین بدعتی نبوده است... در کشور ما که هر نوع شعار مذهبی در طول تاریخ، شاهد که کشور ما در 

. موکراسی و توازن مذهبی است، دیدیم که حتی تلویزیون ها هم از خود مذهب داشتند!؟آزادی و دخالف موازین  

می کنید؟  اگر همه  اتباع کشور ) با  اً تمام سرک های کابل پُر از شعارهای مذهبی اهل تشیع بود!.. شما چه فکرتقریب

 اعتقادات و مذاهب مختلف( مقابلۀ بالمثل می کردند، گپ به کجا می کشید؟...    

کانتینر کتاب را که همه بر ضد ـــ همه اطالع دارند که حکومت همسایه به کمک مزدوران افغانستانی خود، یک ۵

ن سنی و شیعه، به افغانستانیت دامن زدن  به اختالفات میان مذاهب شده، به قصد و  یکی از اقواِم افغانستان منتشر

 نیمروز کشف گردید.(والیت  مدت کوتاه، در ،  پس از«ناب جمهوری آخوندیاسالم »کرد...، )آن کتاب های  صادر

خوندی  رژیم آ الر تهاجم فرهنگیهمسایه در کابل که ـ می توان گفت ـ سپه سا رهنگی سفارتفــ جهانشاهی، مستشار ۶

اده، افغانستان، خبر د پایتختنخستین هفتۀ ماه فبروری همان سال، از برپایی نمایشگاه هنری همسایه در  هم است، در

برنگار آژانس پارس گفت: سی امین درحالی که از وضع خونین و اسفبار مردم افغانستان خوب واقف بود. وی به خ

زش را سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، بهانۀ خوبی بود برای ایجاد این نمایشگاه فرهنگی که هم انتقال دهندۀ بخشی از

 "مردم مسلمان افغانستان"را به رویت فرهنگ همسایه  خصوصیتافغانستان" باشد و هم های انقالب اسالمی به " ملت 

 برساند !...
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 ود ۀ تداعی بخش تمدن مشترک حال(، زمین عینبستری برای تقویۀ پایه های فرهنگی و )در» این "تهاجم" را  وی،

شاهد است شهر جالل آباد نیز  قرار»مغبون و فریب خوردۀ افغانستان مژده داد که ... وی به ملت خواند! « ملت

عقب بر ملت رنجور افغان  مدتها است که ازحالی که جمهوری آخوندی  در«!... مشابهی باشد برگزاری نمایشگاه

 خنجر می  زند... 

لت دوروابط هنوز،  می کند تهاجم )و بالنتیجه( تسلط فرهنگی، عرق ریزی کرد و طریق همسایه که خود در سفیر

موکراسی امریکا، در د برکت یعنی همه فتنه های شان، ازکرد! ))!( سطحی وانمود  های دو کشور را در بهترین

 رکا با موفقیت پیش می رود!(  ش کرزی و  دولت

د قلب افغانستان(، قدم دیگری بو کابل )درپوهنتون ، کنار «دانشگاه نور»مجهز همسایه به نام ایجاد یک پوهنتون ــ 7

ان ، روی چشمکثیفی" داشتباطن فربه را که ظاهر پاک، ولی "قدم  ، یک چنینای پلیدشکه حکومت کرزی و ُشرک

 و می کنند هنوز...  خود قبول کردند

حکمرانی )حامد  زمانکننده است که همسایه  موذی افغانستان در خون دور افتاده، بسیار جگر  برای وطن دوستان

حقیقت، بزرگترین موسسه  مغز شویی افغاناِن بی خبر( اکتفا  همان یک دانشکاه )یا در به ایجاد ،فرومایه کرزی(

 اً جای استاداِن مؤمن و وطنخواهکشور( ایجاد کردند... و نیز، تدریج پایتخت نکرده، دانشگاه های دیگری )خاصةً در

 استاد بودند!! « مغزشویی» کرد؛ گماشته هایی که در پوهنتون های افغان را گماشته های همسایه  موذی پُر

به  انتشار سی دی های آموزشی کتاب های دانشگاه نور را به اساس گزارش" صدای افغان"، سید محمد حسینی ــ۸

تب ک استفاده از یزمینه های افغانستان می توانند در ایران و» عنوان "برنامه های این دانشگاه" معرفی کرده، گفت:

 «های مشترک، همکاری کنند!.. همایشها و  ، برگزاری کنفرانسدآموزشی و اساتی

جود آورده است تا در آنجا  وتا به حال چند دانشگاه و نمایشگاه و همایشگاه در تهران به سؤال این است که افغانستان  

 افغانی را نیز تبلیغ و تکثیر نمایند؟  خاص فرهنگ

ی نمضمون آقای اجمل صمدی توجه کنیم که نوشت: ... برادران محس )چون نام محسنی به میان آمد، باید به بخشی از

رول ار، کنتقوی ترین وسایل فش جامعه را با سیاسی کمپنی تبلیغاتی در کابل، نه تنها نبضبیشتر از یازده  با داشتن

بیشتر آگاهان بدین باور اند که  رسانه یی کشور ما را هم در انحصار خود گرفته اند. می کنند، بلکه خانوادۀ کوچک 

الً سهم نمی گیرند؛ اما این سی عمچون آنان در فعالیت های سیاهدف اساسی برادران محسنی اندوختن ثروت است، 

به  (پول می باشد. ز اندوختنباور، ناقص و گمراه کننده است، چون اهداف دستگاه گستردۀ برادران محسنی، فراتر ا

همین دلیل و ده ها دلیل کثیف دیگر، حکومت ضعیف، نارسا و دست نگر حامد کرزی را اغفال کرده، وادار ساخته 

مکاتب موجود و ازدیاد معلمین و استادان دانا و تجدید  اتب اصولی و یا ترمیم و رونق بیشترعمار مک، به جای ابودند

کاء، به شر سیستم تعلیم و تدریس مکاتب و پوهنتون ها... ، بدون ذره یی تفکر، بپذیرد که آقای محسنی و نظر در

و با صرف کشور همسایه  خصوصیاتحفظ همه  "مدرسۀ " عظیمی در نفس و مرکز تاریخی افغانستان، با عمارا

 میلیون ها دالر،  بپردازند!   

تسنُن در افغانستان، در طول تاریخ، مانند دو چشم  وشن است، که تُشیُع ور عزیز کامالً نزد همه افغانان این واقعیت 

 و تشخیص جوو  کسی در فکر ُجست  هیچ تفاوتی در میانه وجود نداشت، اصالً چپ همۀ ملت بودند، یعنی راست و 

صنوف مکتب، با احساس هم نوعی، محبت و برادری، در کنار  ها در این مذاهب نمی افتاد. سالتفکیک پیروان و 

انسان فوق العاده شریف ) پویان مشرفیونس   "همصنفی ها"، جناب داکتر میر محمد هم می نشستیم ... یکی از آن
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ند و بسیار وارد است )به حدی خجستۀ خود )تُشیُع( سخت پاب به مذهبدر فریمونت زندگی می کند و مهربان( فعالً و 

صحبت می کنیم  و آن عزیز هم !( گاه گاهی در این باره بانمی تواند با وی همسری کند «سـکمذهب » وارد است که 

 نکاتی  را که برای من مجهول است، روشن می سازد.  

دشمناِن را حمایت می کند تا  دافروزی می کند: از یک سو آتشمنطقه می بینیم که همسایۀ غربی افغانستان هنوز در 

سوی دیگر، به عراق صدمه زده راهیست،  جنگ را شعله ور نگهدارند، از آتِش داغشدیدتر، علیه همسایه ها بتازند و 

 یفسه سنگر به سوی مردم شر "اهانت های وحشیانه را" از را مسلمان می داند،  حربۀ  خودطرف دگر، با آن که  از

 می کند:  یرخاص، به یک قوم نجیب آن سرزمین ف افغانستان، و به طور

ا، هتلویزیون ها، ویب سایت  افغانان! )بااستفاده ازمغبون شدۀ خود فریب خورده و دهن یا قلم فرزندان از راه   -یک 

 وغیره(ها رادیو 

و در بین شان هم بخورد افغانان بر ها ... تا وحدت  پلیدیبا انتشار کتب و رساله های مملو از زشتی ها و  -دو

 شورش و هرج و مرج ایجاد شود... 

ق شبکۀ  تلویزیونی طری طور رسمی و آشکارا، ازناسزا و بی حرمتی، بکه قبال ً اشاره کردم، فحش و طوری -سه 

 میر اث  روح مردم شدیداً قلب و صد نفوس افغانستان که  بر  بیش از هشتاد در مقدساتبه سراسری شیعیان، آنهم 

 گذارد... 

)حتی هر حال، به وضاحت می بینیم که همسایه های افغانستان، با کمک و همیاری جاسوسان و مزدوران خود،  در

یجاً تدرسرفراز افغانستان را افغانی ملت ملی و هویت  !( در صدد بودند و هستند تاپلیدحامد کرزی  به کمک خِود

 خود را جاگزین آن سازند !کمرنگ ساخته، هویت 

یی دبختی هاب ، بدتر ازمردم مظلوم فلسطین آورده یل بر سرئبدبختی هایی که اسراکنید  می با این تفصیل، آیا فکر

بوده باشد که در دوره  منفور حامد کرزی از شش جهت بر مردم افغانستان نازل شد؟...و این بدبختی تا هنوز ادامه 

 دارد....

ش به رژیم همسایه غربی، گناهی ندارند، زیرا وی از تازه جوانی تا پخته تمایالت شدیدسپنتا نیز در قای دانشمند، آ

 صری داشت و دارد هنوز... عالقه مندیجوانی به همسایه  غربی و لهجه و فرهنگ آن کشور، دلچسپی بی حد و ح

قانون،  نیز )هرگز( بی جهت نبوده است. تخلص  پا کردنبی حرمتی به پارلمان و زیر  تا ّحدّ  -کرزی به آقای اسپنتا، 

 به عقاید زردشتیان ارتباط می گیرد.   نیز« سپنتا»

مقابل همسایه غربی افغانستان،  دربوش  - سیاست های خام، توأم با چاپلوسی های کرزیبرعکس  - رژیم آخوندی

ستان وارد کرده، زبان شیرین ما )دری( را نیز نسبی و وحدت ملی افغان پذیری به نظام، به آرامشصدمات جبران نا 

 آلوده ساخته راهی است!...  تدریجاً 

حیل مایه های زور گو و همس این، از از بالمثل پدید نخواهد آمد، زیرا توقعی، غیر عکس العمل البته از افغاناِن صبور

یب نگرفته اند... ولی آیا ممکن است صبر تهذآن عده از همسایه ها که از دین اسالم نیز درس اخالق و ندارند؛ خاصةً 

 دراز و الیتناهی داشته باشد؟   بی رحمی ها و تجاوز ها و نا بسامانی ها ...عمر تحملو 

اصطالح کریه یکی دو کلمه  همسایه ماتم نمی کنیم...، ده ها  ما ِصرف بخاطر ورودطن توجه فرمایند که عزیزان و

نا مطبوع فعلی ساخت فرهنگستان همسایه جزء پالن وسیع هجوم فرهنگی ایران و پیش قراول ِ  )ناپسند( و ترکیبات

ً از یجکلمات قدیم( است که تدر از)جدید  ترکیباتصد ها و حتی چند هزار لغت و اصطالح و   بطن پوسیدۀ زبانا
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هزار و های تاریخ  پهلوی ساسانی )پارسی میانه( و دیگر لهجه های نامأنوس کهن، از زیر خاک متروک و مرده  

ن ای زیبا تریآهسته آهسته جای اصطالحات مقبول ما و ج -طبق پالن  -پنجصد ساله آن کشور، بیرون کشیده شده 

زبان ما بوده، به آنها انس گرفته ایم و با  عربی دارند )ولی قرن ها وِرد که ریشۀدارای اصول و قاعدۀ ما را  کلمات

 ، می گیرد و خواهد گرفت.  گرفته دالیل فراوان، جزء زبان ما شده اند،

 ند دهۀ اخیر زبان شناسانچ متون قدیم، سیاستلغات از  برای کشیدن علت اصلی سعی و تالش فرهنگستان همسایه

ری داست، به منظور مجادله علیه صد ها کلمۀ عربی که در زبان « همسایه روشنفکر»ح ناسیونالیست و به اصطال

ر فارسی اثدری و فارسی وجود دارد! ... آیا موفق می شوند؟  با کمی دقت به ریشه های عربی که نه تنها بر زبان و 

ل گُ تنه اش دویده،  پنجه کشیده، بربرآورده، شاخ و  یخه اش سر تار و پود آن نفوذ کرده، از گذاشته، بلکه عمیقاً در

داده است،... محال به نظر می رسد که در این راه به موفقیتی برسند. عرض کرده ام که حتی برخی از  کرده و ثمر

ز عده یی ا .اندخود را بی معنی دانسته، آن را از ریشه رد کرده فرهنگستان  علمای جید همسایه چنین اقدام مذبوحانۀ

 نمی بینند.    ( ایشان اصالً موفقیتیهم در چنین تالش های )نه تنها بی اثر، بلکه بی معنیفضالی آن کشور 

خوب، فرض کنیم که ایشان در این سرگرمی "بچه گانه" به موفقیت رسیدند، این موفقیت برای ما که احساس می کنیم 

لۀ فرهنگستان اشت؟...اصالً این مجادست، چه ثمری خواهد دو یقین داریم که کلمات عربی برغنای زبان ما افزوده ا

 چه ربطی به ما دارد؟... همسایه 

مجید را هللا آیات کالم دارند دین اسالم و  نظر "عصری" همسایه، یقیناً در یک عده از مردم روشنفکر و به اصطالح

ً ات شان با کشورهای عربی، مخصدرهم پیچیده، واپس به آیین زرتشتی خود برگردند، یا نظر به اختالف انوادۀ خ وصا

آن سازند...  اده، لغات فرسودۀ کهن را جاگزینعربی از متون فارسی افتصدد امحای کلمات در  ی، تدریجاً سعود

لغات و ه مجبوریت و یا مرض داریم افغانان نیمچه باسواد( چما ) بازهم به ما چه ؟... به ما که مربوط نیست.

ن انس گرفته ایم، همه را تمام وجود، درک کرده و با آ را با اصطالحاتی را که در طول زندگی آموخته، معنی اش

و اصطالحاتی را بیاموزیم و به جای آن، لغات و ترکیبات و دور اندازیم از ذهن و  دماغ و کتاب های خود  تدریجاً 

همسایه لطف کرده، آن همه  استادانکه چند تن از بر زبان های خود جاری سازیم در نوشته های خود به کار ببریم و 

 را از متون کهنه برآورده، با حسن نیت )!( به ما ارزانی فرموده است ؟... 

طن و افغان)مانند بنده و ده ها  ، لطفاً «زبان دری»در مورد چگونگی استفادۀ بیشتر از لغات و اصطالحات عربی در 

زبان فارسی دری در قرن چهار و »ه است: دوست( به تاریخ کهن کشور مراجعه کنید که در یک بخش نوشته شد

یاسی، سمقداری از اصطالحات علمی و ادبی و دینی و  زبان عربی و پذیرشاوایل قرن پنجم، در اثر آمیزش بیشتر با 

 «...سوم، تکامل و توسعۀ بیشتری یافت نسبت به قرن 

تنها ضرری ندیده ایم، بلکه بیشتر  مسلمان که از ادخال کلمات عربی در زبان خود نهاین صورت، ما افغانان  در

دیده ایم، کیف کرده ایم، لذت برده ایم و این کلمات، ساحۀ دید و زمینۀ استفاده های معنوی و ادبی ما را « خیر»

وسیعتر ساخته است...، چرا و با چه عذر و بهانه و منطقی، کلمات عربی را از زبان شیرین و محاورۀ دلنشین خود 

آن همیشه چشم به راه و "دست نگر" همسایه ها باشیم که چه وقت، یک اصطالح جدید یا ترکیب  دور کنیم و به جای

پوست کنده( مانند یک لقمۀ چرب، به ما ارزانی  تیار و) یا چند لهجۀ فرسودۀ دیگر را« پهلوی»پوسیدۀ  لغاتتازه از 

بی رنگ و بو که آهنگ زشتی هم « واکنش» جذاب و قابل فهم ما را به« عکس العملِ »خواهند کرد؛... چه وقت 

 دارد، تبدیل می کنند !؟...   



  
 

 

 7از 7

عزیز نمی خواهند توجه شود که اگر این سیل برای آیندۀ افغانستان « حیاتی» آیا به این نکتۀ خیلی حساس و حتی

د، فگنیه اما سا «دری»بر زبان و ادِب « جیره پرِ »یافته، مانند  الحات کهنه تدریجاً توسعهکلمات و ترکیبات و اصط

عاقبت تاریخ این سرزمیِن پـُرافتخار چه 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؟    

د ند و شدید ششگاه و دانشکده" به حدی تـُ دانایران در استفاده از اصطالح ایرانی " لجاجت مزدوانصرار و دیدیم که ا

شورای ملی افغانستان، کشانیدند... چرا؟ دلیل این حتی به کابل، مظاهرات را پوهنتون که ده ها تن از محصالن 

تحصیل را خراب کرده، ارزش علم و دانش را  ماهیت خود ما،« پوهنتون»لجبازی گسترده چیست؟  آیا اصطالح 

سرار آمیز و جادویی دانشگاه الحات اهمسایه است که وسیله شده اصط ا این پول های نفتی آورده است؟ یپایین م

 همسایه،  داغ  تر و محرک تر و زننده تر شود ؟...  

یک سؤال ساده از دوستانی که هجوم اصطالحات همسایه را بی اهمیت میدانند و چند مزدور همسایه که به نام نمایندۀ 

یح لطفا ً توضه، همیشه بر بی اهمیت جلوه دادن تهاجم فرهنگی ایران رأی می دهند: ن نشستملت افغانستان در پارلما

رسانه دهند که نویسندگان و اهل مطبوعات و نشرات همسایه چرا برخی از اصطالحات افغانی را در نشریه ها و 

 ؟  دلیل چیستنمی برند ابداً به کارهای خود 

 پایان بخش اول

 )ادامه دارد(

 

 

 

 

 

 

 


