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 وم انجنیر خلیل هللا معروفیدپل
       1017 جون 10 برلین ــ      

 

 آن کابل نبود ،کابل

 (مهنقسمت )

 تهاجم فرهنگی ایران تلویزیون طلوع و

بر  "تهاجم فرهنگی ایران"در جمع دوستان بودم، حدیث به کابل، تی پنج ماه پیش ضمن سفر اضطراری وق

چیزهائی گفتند و نکاتی . دیگران در زمینه بگویند هیچ خود را نخاریدم و گذاشتم، .زبانی چند جاری گشت

یک به حیث  که این موضوع ،و آن این ند، حاکی از یک نکتۀ جاندار بودتند، ولی هرچه گفتند و سفتفرا س

گردیده است و مردم ما متوجِه شده اند، که از سمت همسایۀ  در داخل وطن مطرحنقطۀ نیرنگی اینک 

 .خواهند ثمر بردارند می ، حاالای افشانده در زمین نرم ماهپذیرد و از تخم غربی ما کارهائی صورت می

در  "تهاجم فرهنگی ایران"دل خود را زیر عنوان  های متراکمهفده سال پیش بود، که این قلم دردحدود 

اختم؛ ولی از همه از آن زمان تاکنون دهها مقاله در وبسایتهای انترنتی منتشر س. یش کشیدپ "امید"جریدۀ 

بینم، که آنچه عرضه گردید،  با مسرت می ."افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"خود ما  پورتالبیشتر در 

 که زود ؛ عرضه ای بود،آماده، که به زودی جوانه زد و شاخ و پنجه دوانیدو زمینۀ بذری بود در زمین 

 چیست؟؟؟ "تهاجم فرهنگی"از اما مراد  .پیدا کرد و دست به دست گشت، تا همگانی گشت تقاضاء

 :را شگافت و مدلول لغوی و متداول آن را دریافت "تهاجم"کلمۀ  بدوا   منظور بایدن یدب 

خاصیت ذاتی و . اشتقاق یافته است "ومهج" است، که از مادۀ "لتفاع  "کلمۀ عربی و مصدر باب  "تهاجم"

 :وقتیمثال  . است "فاعل"بین چند  "فعلمشارکت "خانه زاد این باب 

 و است "باهم دوام آوردن"می گوئیم، مراد از  "تداوم"ــ 

 است و ر یکدگر سهل گرفتنــ ب "تساهل"ــ 

 و ــ یکدگر را کامل ساختن "تکامل"ــ 
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 فتنــ مقابل هم قرار گر "تقابل"ــ 

 "ضد هم واقع شدن"ـ ـ (دغم شده اندد م  در یک دال مشد  پیهم دو دال است، که  "دتضاد  "اصال  )"تضاد  "ــ 

 .و صدها مثال دیگر شباهت داشتن مــ باه "هتشاب  "ــ 

گر باالی یکد"یا  "برهم هجوم بردن"معنای  فی و لغوی خود در زبان عربیرصهم در ذات  "تهاجم"کلمۀ 

 "هجوم یکطرفه"محض از  فارسی/این لغت در زبان دری ستعمالا اولدت اام .داردرا  "هجوم آوردن

است ــ در  "دفاع یکجانبه"مراد از  نیزدر تداول زبان ما  "تدافع"مدلول که  قسمی،کند؛ همان  حکایت می

. کند را افاده می "جانبهدفاع دو"یا  "دفاع دوطرفه" فی خودو ساخت صردر نفس لغوی  "فعتدا"حالی، که 

، در را دارد "نبه دفاع برخاستهم به مقابل "معنای در ذات خود  "تدافع" ، در حالی، کهبه عبارت دیگر

 را نیز در" تهاجم"مان قسمی، که ه .است "دفاع کردن" محض مراد از آندر زبان دری  ساحۀ عمل

اصال  اصطالحات " تدافع"و  "تهاجم"ست، که  شایان یادآوری. کنیم استعمال می "هجوم بردن"معنای 

  .بعدا  در ساحات دیگر اتساِع استعمال پیدا کرده اند و عمل بوده انددان حرب مستکه در می ،عسکری اند

 :باز کنیم این اصطالح راعملی را شناختیم، برویم و منظور  "جمهات"بعد ازین، که مفهوم یکجانبۀ 

این کشور همسایۀ در  وطن ماست، بدین معناست، که ر، که ایران مشغول تهاجم فرهنگی بگوئیم وقتی می 

، خواه در ساحۀ موضوعات مذهبی باشد و بر ما ستنگی خود فرهارزشهای  تحمیل فروبه پهلوی ما مص

؛ بگذریم ازین، که تهاجم فرهنگی مجرائی را جهت پیاده کردن موضوعات اقتصادی ...و  یا مسائل زبانی

 .ال و درین مدخل فقط مسائل زبانی مد نظر من استفع. کند باز مینیز و سیاسی ایران در افغانستان 

و  به مرور قرون ست، که زبان دری هم اصل ن زبان هستند ودانیم، که زبان دری و فارسی هردو عی می

در عین زبان دری  .پیموده استرا  وتامتف یانکشافسیر و افغانستان ایران  هور در دو جغرافیای مختلفد  

گردد، در حالی، که  میعلم  "زبان فارسی"که امروز به نام  کشور ایران به شکلی انکشاف کرده است،

 :این نکته را نیز باید افزود. دشو می نستان به همان اصل خود یاددر افغا "زبان دری"

نده با گآ وتِ اسیر متف ــ و حتی دستوری غوی و تلفظیلــ در حالی، که فارسی ایران از نگاههای مختلف 

از  .ه استبه اصل خود وفادار ماند یزیاد ودرا پیموده است، دری افغانستان تا حد افات و ابتذاالتانحر

شنوند، به  میبینند و  میرا ایران وقتی دری گفتن مردم ما و ادبیات  ادبفضل و اهل ست، که اهمین سبب 

 .خورند و نیالودگی زبان ما غبطه می گیحال و قال به سر  زبان 

با وجود مزایایائی، که در زبان دری افغانستان نهفته است، متأسفانه مامردم نه تنها به حفظ و حراست 

را با ارزشهای  سرۀ زبانیناب و یم، که همین ارزشهای ر صددکوشیم، بلکه د ارزشهای زبانی خود نمی

تا  ،ما باعث شده استو بیگانه پرستی ی خاصیت از خودبیزار مینه .انی تعویض بکنیمناسرۀ ایرناباب و 

خود زمینۀ در واقع ما، که  ضعف کاتعمیق ن بررسی. نندی خود را بر ما بقبوالایرانیان ارزشهای زبان

ی اندکبر نفس تهاجم زبانی م خواه میفعال  . گرراهم می سازد، باشد برای فرصتی دچنین تهاجمی را ف

 :نمایم مکث
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و  اروسائل و ابزاز خود  گیرد، بلکه صورت نمیدون واسطه و بود به خود زبانی ختهاجم ارزشهای 

طویل المدت پخش با مد نظر گرفتن این نکته، که . دنگردو شناسائی ردیابی باید آن  خواهد میی یارمج

، باید شمرده شود تهاجم فرهنگیمقدمة الجیش پیشقراول و به حیث  مطبوع ایران در افغانستان آثار کتب و

 :را می توان در تعمیل و عملی ساختن تهاجم فرهنگی ایران دخیل دانستذیل  مختلفمجراهای 

 : ــ اشخاص

اخواسته ، که خواسته یا نما و شاعران و اهل معارف و مطبوعاتنویسندگان بی شمار عدۀ نامعدود و ــ 

 .اندقرار گرفته م دستیار این تهاج

 .حمل کرده اند وطن ، که چار صباحی در ایران بوده و ارزشهای زبانی آن سامان را بهافغانــ مهاجران 

 یناایرمقامات از طرف بالجزم و اند ه دیدو پرورش ده گردیتربیه  نههدفمندای، که بدین منظور ــ عمال

   .تمویل می شوند

 :وسائل ارتباط جمعیــ 

  چنین تهاجم هستند ئی، که مبلغ عملیتلویزیونهاو  ــ رادیوها

کلمات خاص فارسی ایران را به  ، که عمال  اصطالحات وقرار دارد "طلوع"تلویزیون  هدر رأس هم  ــ

 .دمی رسانخود گوش مخاطبان افغان 

ن هدایتگرادر هر گامی، که نطاقان و  بینم، که بینم و می را میوع طل ست، که روزانه تلویزیون یاز مدت

و کلمات ذیل توجه کنید،  اصطالحاتبه . زنند ازخودبیگانی زبانی را دامن می دارند، می بر این تلویزیون

به گوش شنوندگان روزمره ما خود  معمول و مأنوسو کامال  ج رعوض کلمات مرو  ع دتلویزیون طلوکه 

 :خود می رساند

 دارند متفاوت هایدرحالی، که این دو کلمه در زبان عام مردم ما مدلول ــ "خیمه" در عوض" چادر"ــ 

 دارند متفاوت کامال   یهامردم ما مدلولو ادبی زبان عام  کلمه در این دوــ  "مباحثه" به جای" گفت و گو"ــ 

و  دارند متفاوت هایدرحالی، که این دو کلمه در زبان عام مردم ما مدلولــ  "جلسه" به جای" نشست"ــ 

 .ساخت "جلسه"را از نگاه ساختمان صرفی نمی توان جانشین  "نشست"اصال  

   "شبهای سه شنبه" به عوض که از نگاه ساخت صرفی نادرست است" سه شنبه شبها" ــ

 "ولسی جرگه" یا" مجلس شورا" به جای" مجلس نمایندگان" ــ

 "متخصص" در عوض منطقا  نامناسب است،، که صرفا  و " کارشناس" ــ

 و صدها و هزاران کلمه و اصطالح دیگر

 :یک زمانی ضمن مقاله ای نوشته بودم، که

ست، که با رو از همین ،کنیم ینیز کاپی مدیگران را  داریم و اغالط ینگه م ما افغانها اغالط خود را»

 «!!!مضاعف دست و گریبان هستیم طاغال

  !!!دنفرمایغلط پیروی می قدم به قدم از همین خط  طلوع لویزیونبینم، که عمله و فعلۀ ت می 
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با تحلیلی و نشریحی  از نگاههای نوشتم و یمقاالت نامعدود صین زمینۀ خابدین سو درمدید دتهای ماز 

فارسی همین نوشته ها بر کلمات ناباب و مغلوط ضمن . پرداختمبه شگافتن موضوع ارائۀ مثالهای فراوان 

 .ذاشتمایران انگشت گ

استعمال به دهها و صدها را روزمره انگشت گذارده همان کلمات غلط می بینم، که تلویزوین طلوع اینک 

شده است، که  ونیتلویزوین طلوع تربیگوئی . ساند می زبان نطاقان خود به گوش مردم ماز ا کرده و

درین  "اعظم رهنورد زریاب" آقای نیده ام، کهش .اصطالحات نامناسب ایران را خوراک مردم ما بسازد

 .گذارم برای قسمت بعدی زمینه رولی دارد؛ اما بحثش را می

 

 

     

  

 

 


