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   07/03/2017              سراج وهـاج  
                   

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

 مبخش چهار

 قسمت اول

  

به دو، سه صد نفر   2002سال  اخیر علیه انواع تهاجمات، در« مبارزۀ سرد» تعداد طرفداران این دفاعیۀ کاغذی یا 

خوش خبری دادند که آن تخمین   -اپال ه پُرس و بعد از - وستاند  ًرسید، ولی اخیرا می

آن  هم به میلیون ... بنا بر دبه هزاران رسیده است؛  شای ( 2011سال اخیر در) قبلی فعال ً 

را مسلسل تقدیم می دارد.  با چنان پشتوانۀ قوی و بسیار ارزشمند، عرایض  خودبنده حاال 

 (منجمله زبان های خاص)حفظ ثقافت و کلتور خاص  طرفدارتمنا می کند کسانی که اما، 

 قینا ًبخوانند، ی نخوانند. اگر لطفا ًاین سلسله راافغانستان نباشند،  خاص سایر افتخارات و

است و چیزی برای سرگرمی این « مکررات تکرار» کلمۀ آن ناراحت خواهند شد. این سلسله طر، حتی هر س هر از

 . گونه افراد  ندارد

  

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

ُُ ادبار» با استفاده ازتحفۀ   -درطول ده سال اخیر دیموکراسی امریکا که آزادی مطلق وبی بندوباری را، نه به « پِر

 (د ترآن ب از) بلکه به دولت ِنوکرمنش افغانستان، و (لت نمایندتا به اساس آن طلب حقوق وعدا)مردم بیچاره و فقیر

تلویزیون ق از طری  - دانشگاهی های مزدور، یا جاسوسان ایران مقیم افغانستان، اعطاء کرده است به یک عده از

ان نقش می ان افغقلم جوان زبان و شعور و مغز و سایت های انترنتی،... همه روزه بر ها یا ازالبه الی نوشته ها و

را آلوده  پاک ِخوددور تر ... با تکرار و توسعۀ آن، زبان  آیندۀ آینده و نسل های آینده، در در ،بندد تا این نسل

 سازند:  
  

  -ا راست -پَیگرد   -پیشکش   -راهکار -ارتش  -پرونده   -پروانه   - واکنش  - واژه گان  - واژه  - ویژه -

 –پیما  هوا – واریز  - بازتاب – بازداشت –شلیک  -دادستان  - داد گاه  -دانشگاه  -موشک  -ُمچرسانه   - رویداد

  - آموزه –ِشگــِرد  -دانشکـده  -ترفـند   -روند  -فراراه  -فرایند  -فراخان  - هزینه  - درآمد – زشخی  - گاهشماری
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 – وارستار – چالش – نرم افزار - واگیـر  - شکنکا – داغان – آمار –تک تک  - بیمارستان – نهادینه –نهاد 

 رگبار – همسو – مـرز - هکاربـدِ  -همایش  -شهروند   - شهـردار  - تـنـش - راه بُـُرد - قاطی – گفتمان – رویکرد

 -گزاران  داد –ویژه  دادگـاه   - بازگو – داد خواهی - بازجویی  - خیستگاه  -گاه فرود - دادگستری – نمادین –

 – پـیشواز -آرت کده  -ساختار -هنرکده  –همپا  - بازنشسته – داشتبه  - بازرس – بازجویی –ردیابی  -بازپخش

میانۀ  -آمد آب در از – ُرصق پَروپا -زمین لرزه  - گردشگری –پـدرود  -تک فردی  –ساخت ها  زیر – زیرانداز

 ... دارم می روم  - یکورخواند - دک می کشیدی  - خوبی ندارد
  

طریق تلویزیون های  زبان ُخرد و بزرگ ایرانی از از (وهمیشه)ایرانی که امروز  اصطالحات  این کلمات و

ج ئین پارس رااسالم در سرزم پهلوی ساسانی است که قبل از مربوط به زبان قسما ً -می رسند  ایرانی به گوش ها

است که برداشت های جالبی هم  قرن بیست چند دهۀ اخیر ایران در مهارت های فرهنگستان  از قسما ً بود و

چه  با)را این کلمات دقت کنید که فرهنگستان ایران برخی از کرده اند. لطفا ً« تاجیکستان زبان دری افغانستان و»از

درِک  سلیقه و مزخرف دیگر...، مطابق ذوق ول واصطالح آن صدها کلمه وَمـثـــَ  باهم ترکیب کرده، از( زرنگی

ساخته و پرداخته اند، به وسیلۀ  فراموش نکرده اند تا همۀ آنچه را (درعین زمان)و ،مردم ایران، ساخته اند

 سازند!..  محیط همسایه های فلک زده هم منتشر در ،افغانستانی خود مزدوران تاجیکی و

ه سفانأروند که مت می کسانی فرو مغز در روز بیشتر ، هرشب و(«بیهوده ها و کهنه ها» این )بلی، این الطایالت 

 راربا تک شان نیز دقیق نشده اند که خود هستند و خاینانه بی خبر نمای شوم این تهاجمات اهداف بیگانه ها و دور از

حیط م در فرهنگ ِ پارسیان را دۀ عمو ثالث و رابع...، بخش  نی ثا به حیث مقلدین ،بِیگانه و اصطالحاتاین کلمات 

 خود

یعنی مهم ترین، بارزترین و ) زیبای ما زبان پاک و خود که دین کشور به کلتور ستودۀ ،حال عین  رونق داده، در

خیانتی  این و تشکیل می دهند، صدمه می زنند ... بخش های عمدۀ آن را (شمند ترین نشانه های هویت ملی ماارز

 . است بزرگ و جبران ناپذیر

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

منسوب به  کارشان، نه تنها مربوط و ماهیت به اهداف و را، نظر« آریانای آقای بیات تلویزیون » همچنان

 زبان و احوال و به حال و را «ایرانی مشرب»این تلویزیون های  نمی دانیم، بلکه موجودیت  عزیزافغانستان 

 می دانیم.  فرهنگ مردم افغانستان مطلقا ًمضر

 

** * ** 

اجازه دهید  دماغ آدم هایی چون من، می براید. دقت شود،  دود از« ایران واژه نامۀ فرهنگستان »باری به  اگر

 د لغت نچ با استفاده از که قبال ً کوتاه را گونه و بسیار پا، طنز و دوستان، قصۀ بی سر برای یک لحظه سرگرمی

( ه امکردسیاه  مورد بحث را بیشترتوجه فرمایید که روی لغات  ) ، نوشته بودم، تکرار کنم.واژه نامهفرسودۀ این 

  این هم قصۀ من  به شیوۀ ایرانی:

روشن  آتش زنهبا  و توبود، آوردم  تندیده رد که تازه بیرون  شاخه را بی حال، چند نبود... درمانده و مردنگی 

 کردم ... 
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  .تـنیده بودند تاربه پایین  وبآشکـ از تـنندوها وافتاده بود  ل کشیپکنج آن  و در خسکاز  ای دیدم پُرُ  تواره

 ینهزو بوی ناخوشی  ک بیرون زده بوداو پا اندرونۀآن شکسته و  کزوغو  هباک، کالبدی دیدم که خسکانان پس از

 هم پوره نبود. بود  کزلی ع دست جمشید آن از زینه بندیهوا می پیچید، به میزانی که  در زینهبه 

 ناساندرونه شگیرد. کاش  نگارسوخته چنگاری نما بوده، نکند مرا نا تندرستی چ ترس خوردم که این مرتیکۀ پدر

 کیست؟!  ، حالیم می شد که این کالبد ازبخشیاب و بخشیو دریافت  تن پیمایی می بودم تا بعد از

چی آمده ام  واسهکردم. خودم هم نمی دانستم  آن ورو  این ورکالبد را  وزدم  مباتمهناچار چنبود بنشینم،  رگاهیزی

 « زاییده... دوغلوکه زنت  بدو بدو»شوم، از دور ندا آمد: یم ج... تا می خواستم 

  

** * ** 

 خواهید ابتذال  متیقنم که نفهمیدید. اگرمی این قصۀ مبتذل چیزی فهمیدید؟... آیا از  ارجمند! خواهران  برادران و 

 مسخرۀ آن را نا مأنوس و معانی لغات  بگشایید و را« واژه نامۀ فرهنگستان ایران»باید  آن را درک کنید، ناگزیر

 ا کلمۀ دیگرصده همه را یادداشت کنید، زیرا بعید نیست که این کلمات و  ( ِمبادادر روز )برای استفاده  درک و

 مزدور، یا به کوشش افغانانی که زبان و ۀ چند دانشگاهی ایرانی پرستآیندۀ نزدیک، به وسیل در (ن هاآ نظیر)

دزدی تلویزیون های ایرانی  ، کلمات ایرانی را بدون زحمت، ازاند به درستی نیاموخته را ادبیات دری وطن خود

 خارج سایت های انترنتی تلویزیون ها ونشرات تلویزیونی وطن و  هنوز، شامل مطبوعات و کرده اند و می کنند

 سرحدات افغانستان گردند:  

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

فرق ) هباک (جوو  جست) خسکانان  - (سقف) آشکوب  -( جوال، عنکبوت) تنندو  -( ماله) پل کش -( خار و خس)

ً )اک پ  -(معده و روده) اندرونه – (مهرۀ گردن)کزوغ   -( سر  -( بزرگ قریه)کزبود  (درجه)زیـنه  -( همه، تماما

 اندازه گـیری قسمت هایی)تن پیمایی   -( عالم به علم احشاء) اندرونه شناس - (بیماری)ناتندرستی  - (سرطان)چنگار 

برخیزم و )جیم شوم   -( چارزانو)چمباتمه  -( چوکی)زیرگاه  ( علیهمقسوم  مقسوم  و)بخشیاب  بخشی و - (بدن از

علت تالش  بارۀ این کلمات، و در (نویسندۀ این مضمون)بنده  . . .(دوگانگی) دوغلو - عوام ایران اصطالح –( بروم

 از) که دارای ریشۀ عربی هستند لماتیکمحو کردن  برای یکه یکه چیدن و (این همه مصارف و) مذبوحانۀ ایرانی ها

 [با کمال گستاخی]پهلوی ساسانی  ِکچه و پوسیدۀ پارسیک ومفردات زبان  کلمات و،  و ذره ذره فرو بردن (ما زبان 

 وستانه ود ، پیام بسیار(بخش پنجم این سلسله در) تفصیل بیشتر ولی قبل از به تفصیل خواهد نوشت.  ،زبان ما در

هرت که اخیراً به ش« یوسف زلیخا» قهرمان فیلم  .را بخوانید (به ملت افغانستان) عبین ِایرانیصمیمانۀ یک جوان واق

های داخلی بوده اید.  شما متحمل سختی های زیادی بوده اید. شما متحمل جنگ» رسیده است، به ما خطاب می کند:

ِخود را حفظ کنید. بدانید که  این است که: وحدت  تان می گویم خیلی مهربان هم هستید. چیزی که من برایشما مردم 

 .« می سازید  (فرهنگ تان را زبان و و)تان  هستید که مملکت  را نمی خورد. این شما هیچ همسایه یی غصۀ شما
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** * ** 

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

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

آن روز برخوردم که ازتازه ترین اختراعات « نهادینه» دل افغان) فرستاد. درآن نوشته، اولین بار به کلمۀ

ه یی نخوانده بودم. به رهین زنگ زدم و فرهنگستان ایران بود و قبل ازآن، ازهیچ زبانی نشنیده و درهیچ نشری

وی ی ی ی ی ... »  با تعجبی که گویی مخاطبـَش خدا را نه شاخته است، گفت: «. این نهادینه چیست؟» پرسیدم: 

 « نمی فامین؟ 

  

** * ** 

 پایان قسمت اول بخش چهارم

 ادامه دارد

 

 
 

 


