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  با ما تماس بگيريدلطفًا  به آدرس ذيل. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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  م٠٦/٠٩/٢٠٠٨                            حفيظ اهللا خالد
 
 
  
  

  عليه افغان و افغانستانۀدشنام نام
  
 

هر چند اين قلم تا کنون سعی ورزيده خود را از درگير شدن در مناظرات قومی که بد بختانه از مدتی است دامنگير 
رهمچو حاالت در حقيقت ميدان دادن به آنها يست کشور و مردم ما گرديده است دور نگاه دارد ولی بعضا خاموشی د

که تا کنون نتوانسته و يانمی خواهند  خود را از محدوده تنگ وابستگی های منطقوی قومی و لسانی بيرون آرند، اين 
دسته افراد  بعوض آنکه در جامعه فرهنگ صلح، تحمل همديگر، و همزيستی را تشويق نمايند، برعکس در پی آنند 

و تشنج را به بهانه های مختلف در جامعه ما دامن زده و برای تحقق اين هدف خويش ازهرنوع تزوير و بکار تا نفاق 
بردن شنيع ترين الفاظ ودشنام های رکيک و دورازعفت کالم و قلم عليه اقوام غيور و شرافتمند کشورما نيز ابائی 

  شريف پشتون و تاجک متعلق ميدانم  نميتوانم  توهين ندارند ، بنده که از لحاظ وابستگی قومی خود را به هر دو قوم
و تحقيررا به هر يک از اقوام ساکن اينکشور که همه گلهای زيبای بوستان وطن مشترک ما هستند تحمل نمايم همين 
چند هفته قبل بنده ناگزير شدم با يکی از افرادی که زبان شيرين دری را دست کم گرفته و عليه آن خصومت ميورزيد 

  .به مناظره بپردازم
  

 با تاسف که اينک يکی ديگراز هموطنان کينه جو و عقده مند ما اينبار نه يکی دو و يا چند صد تن را بلکه دربست 
همه افغان و افغانستان را آماج حمالت کينه توزانه خويش قرار و با  دشنام های دور از عفت کالم و قلم  مليونها 

قيرقرار داده است  بناً  منحيث يک افغان و شهروند افغانستان الزم ميدانم  نظرم را و هموطن ما را مورد توهين و تح
 بحثی پيرامون چگونگی ايجاد کشوری بنام(در حقيقت اعتراضم را نسبت به نشر مطالبی که ظاهرًا تحت نام 

اد از هيچ نوع  دشنام ، ناسزا و اخيرًا در يک عده سايتهای انترنيتی بنشر رسيده و نويسنده آن آقای لعل ز ) افغانستان
الفاظی رکيک و نامناسب عليه افغان و افغانستان دريغ نورزيده است، وی کتب و متون تاريخی و بحر بيکران 
انترنيت را برای يافتن دشنام و کلمات توهين آميز زيرو رو نموده تا آنرا بمثابه اسناد و مدارک ارائه داشته و گويا 

  . هستند..) الفوک ، نامرد، بی دين ، بد کنش، دزد رهزن و( ها مردمانثابت نمايد که افغان
  

خويش وزن واعتباری نيز داده باشد و آنرا يک تحقيق اکادميک جلوه دهد ) دشنام نامه(   آقای لعل زاد برای آنکه به 
ل گرديده  ولی بيدون لقب پروفيسر و دوکتور را  نيز  با نام خويش يکجا نموده شيوۀ که درين روز ها  زياد معمو

شک همه ميدانند  که ذهن يک عالم و پروفيسور هرگز تا اين حد اثير گراهشهای تنگ نظرانه قومی و لسانی  بوده 
نمی تواند، يک پروفيسور و عالم موضوع  تحقيق اش را دور از هرگونه تمايالت شخصی لسانی، و قومی  از 

ه و در روشنی نظريات و افکار مختلف و متضاد نتيجه گيری زوايائی مختلف بطورعينی مورد برسی قرار داد
در حاليکه آقای لعل زاد اوراق تاريخ را صرف برای آن زيرورو نموده تا فقط دشنام، ناسزا و الفاظ توهين  مينمايد

  .آميز به ادرس افغان و افغانستان پيدا نمايد
   

ق کنارگذاشته واقعًا مانند يک پروفيسور به تحقيق هرگاه آقای لعل زاد عقده کشائی های شخصی خويشرا در تحقي
اکادميک می پرداخت مطمئنًا که در پهلوی اين دشنام و ناسزا ها  صفات نيکو چون، شهامت،  سلحشوری،  وطن 
دوستی، خودگذری، غيرت، مهمان نوازی، و از دها صفات نيکوو حسنه افغانها نيز بارها در اوراق تاريخ بوسيله 

مئورخين دوست و دشمن ذکر بميان آمده است که متاسفانه  جناب پروفيسور در مورد آن کامال خاموشی نويسندگان و 
اختيار نموده است و علت آنهم اينست که  وی صرف در جستجوی دشنام و توهين عليه افغان و افغانستان است، وی 

يک عليه افغان و افغانستان يکايک ورق اشعار و متون ادبی هزاران  سال قبل را برای يافتن چند دشنام و حرف رک
دا نـشـــمند فـرهيخـته، فيلـسوف بزرگ شـرق و شاعـر روشـنگر جها ن زده ولی از سروده مشهورعال مه اقبال اين 

اسـالم که افغان و افغانستان را بهتر از هر شاعر و مئورخ ديگر بمعرفی گرفته است کامال کنار ميرود اقبال الهوری 
  :غان و افغانستان چنين ميگويددر مورد اف

 
  ملـت ا فـغا ن در آ ن پـيکـر دل ا سـت        آ سيا يک پـيکرآ ب و گل ا ست
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  آ ســــيا گــشا د   ا و   گـــشا د    ا ز        فــــسا د ا و فـسا د آ ســـيا ا ز 
  

فغانستان وجود ميداشت آقای لعل زاد از بيدون شک اگر در اشعار اقبال الهوری نيز دشنام و ناسزای عليه افغان و ا
 بحثی پيرامون چگونگی ايجاد (آن بهره ميگرفت، لطفا به چند نمونه کوتاهی از دشنام نامه آقای لعل زاد  تحت  نام 

  :توجه فرمائيد) افغانستان کشوری بنام
چشم خون، بد کنش، دزد، با ين ترتيب افغان ها و يا اوغان ها در شاهنامه فردوسی سيه چهره ، ريش کافور، ( 

  .)رهزن،  راهبند، باژگير، نامرد، الفوک ، و بد نژاد معرفی گرديده است
  

وی در بخش ديگری از دشنام نامه اش از يک مئورخ دوره استعمار انگليس بنام  بيليو که تقريبا هم عصرعالمه اقبال 
لعل زاد درجستجوی آن بوده و برای دشنام نامه بوده ولی چون عليه افغان سخن گفته و اين همان چيزی است که آقای 

  :خويش عليه افغان به آن ضرورت دارد وی از نويسنده انگليس  چنين نقل قول مينمايد
  

از قبيل بی دينی، بی وفائی، تمرد، بی قانونی، خيانت، وحشت ، بيرحمی و ( بيليو نيز در اين اثر خود اوصافی را ( 
  )کنددر مورد افغان ها ذکر مي... ) 

  
باالخره آقای لعل زاد که فقط در جستجوی دشنام ها و الفاظ رکيک و تحقير آميز عليه افغان و افغانستان است بيدون 
آنکه از دها مئورخ و نويسنده ديگر که از شهامت، وطن دوستی، مهمان نوازی، وفا  و دها صفات نيکو افغانها سخن 

  .ر يکجانبه  نتيجه گيری اش را چنين ارائه ميداردبميان اورده اند حتی يک نقل قول بياورد بطو
" بدنام ترين واژه در اوراق تاريخ سرزمينی است بنام " افغان " بااينترتيب، مطابق تمام منابع تاريخئ فوق الذکر، ( 

  )که موقيعت اصلی آن در پاکستان کنونی قرار دارد" افغانستان
  

نبه خويشرا در مورد حدود و صغور افغانستان ديروز نيز با عين شيوه  آقای لعل زاد به همين منوال شيوه تحقيق يکجا
دنبال نموده  بدين معنی که همه تالش وی در جهت آن است تا   ثابت نمايد که افغانستان ديروز سرزمينی کوچکی در 

 برای ثبوت آن صرف به  اسناد تاريخی و نقل قولهای متوصل می مناطق سرحدی بين افغانستان و پاکستان بوده و لذا
شود که در تائيد اين ادعای وی بوده و آقای پروفيسور به عصريکه قلمرو سلطنت افغانها از دهلی تا ماوراو النهر و 

ثابت نمايد اصفهان ميرسيد هيچ حرفی بميان نمی آورد ،خالصه همه تالش آقای لعل زاد  در جهت آن  بوده  تا گويا 
بوده و افغانستان در گذشته صرف به محدوده کوچکی در ساحه پاکستان امروز اطالق )  بدی ( که افغانها مردمان 

  . ميگرديد
  

نخست بايد از آقای پروفيسور داکتر لعل زاد پرسيد  که در کدام مرکز پژوهشی و علمی جهان حال و يا در گذشته  به 
باشند چه رسد به  کتله  ) دزد ، چپاولگر، الفوک ، نامرد و بی وفا( اده همه دربست اثبات رسيده که اعضای يک خانو

انرا به )  بی وفائی بی دينی الفوک  و نامرد بودن( مليونی يک جامعه  قوم ، طايفه و ملت که وی  تالش دارد تا 
گر وجود داشته باشد ولی آيا ميشود اثبات  برساند، ممکن است در يک خانواده  و يا قومی تعدادی  ظالم، دزد و چپاول

باشند ؟ آيا ميتوان همه قوم مغل را ... همه افراد يک قوم و ملت  بطور دربست ظالم، دزد بی وفا، الفوک  بی دين و 
بخاطر جنايات چنگيز خان ظالم و وحشی دانست در حاليکه تاريخ شاهد است که شاهانی چون شاهرخ ميرزا و وزير 

ير نوائی که بجز ابادانی و خدمت کاری نداشت نيز به همان  خانواده متعلق بوده است، آيا ميشود با فرهنگ آن علی ش
واقعا چقدر مسخره آميز است که در دشنام نامه  آقای لعل .  بخا طر هيتلر همه المانی ها را دربست نازی خطاب نمود

موس شان بار ها حاضر گرديده اند ازجان زاد به مردمی بی دين  و الفوک خطاب گرديده که برای حفظ دين و نا
  . خويش بگذرند و سراسر تاريخ شاهد اين مدعاست  بقيه دشنام ها و اتهامات  را نيز به همين منوال تصور نمائيد

  
نميدانم آقای لعل زاد لحظۀ هم به اين انديشيده است که وی با اين دشنام نامه خويش به افغان و افغانستان به مليونها تن 

 کسانی که خود شان رابا افتخار افغان و شهروند افغانستان ميدانند تحقير و توهين روا ميدارد ، اين درست است که از
آقای لعل زاد که ازمدتی است در بريتانيا زندگی دارد خودش را ديگر افغان نداند ولی مگر نه اينست که هزاران 

قای لعل زاد خود شانرا با افتخارو غرور افغان و شهروند انسان ديگر حتی در همان کشورانگليس محل بود وباش آ
افغانستان ميدانند، برای من واقعًا تعجب آور است  شخصی که خود را پروفيسور داکتر و دانشگاهی  بحساب می 
آورد  ولی تا کنون نتوانسته حتی ابتدائی ترين شيوه و فرهنگ زندگی در جامعه مدنی معاصر را که همانا احترام و 

  .عدم توهين و تحقيرديگران است فرا گيرد
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ايکاش عدۀ  از روشنفکران ما در اروپا و امريکا بجای آنکه وقت شانرا برای تهيه مطالب توهين آميز و دشنام عليه 
اقوام ساکن کشور، خدشه دار نمودن بيشتر وحدت ملی ، و دامن زدن به نفاق  قومی ضايع مينمايند بهترآنست تا وقت 

 شانرا در جهت مثبت  برای تحکيم  وفاق و وحدت ملی  و يافتن راه های حل مشکالت جاری در کشور و انرژی
  .مصرف نمايند

 امروز کشور و مردم ما در اتش يک جنگ خانمانسوز و تباه کن در حال نابودی است، فساد اداری ، کشت و ترويج 
عليم و تربيه، بمباردمانهای کور قوای ناتو، چالشهای مواد مخدر در بين جوانان، فقر گسترده، محروميت اطفال از ت

اند که در برابر مردم ما  قرار دارد، هموطنان ما اطالع دارند که سال گذشته بيش از هزار نفر از باشندگان کشور از 
فرط سردی و گرسنگی جانهای عزيز شانرا از دست دادند، تعدادی از اهالی  ولسواليهای سرحدی واليت بدخشان 

ال گذشته در موجوديت دولت و جامعه بين المللی  بعلت گرسنگی ناگزير به خوردن علف شدند ، اين خبر برای من س
بحيث يک افغان و منسوب به افغانستان انقدر درد آور بود که فريادم را بوسيله سروده  پشتو  که در تعدادی از ويب 

  :سايتها نيز در انوقت  بنشر رسيد  چنين انعکاس دادم
 چې د ولږې نه انسان هلته واښه خــوري
  څنــګه ستوني نه به زمــا ډوډي تيريږي

 
  چگونه در اينجا لقمه نانی از گلويم  فرو رود :  ترجمه 

  وقتی انسانی در آنجا از گرسنگی مجبور به خوردن علف ميشود
  

 آور بود که خبر کشته شدن همو آری برای نگارنده،  اين خبر از واليت بدخشان به همان اندازه تکاندهنده و رنج
طنان بيگناه ما در هلمند و يا هرات اين قلم برعکس آقای لعل زاد همه اقوام  ساکن در اينکشور اهم از پشتون،   

  .و غيره  وارثان اصلی اين سرزمين کهن  و شريف ترين مردم ميداند... تاجک، هزاره،  ازبک، ترکمن و  
عليه هر کدام ازاقوا م ..) الفوک، نامرد، بی دين، بد کنش، دزد رهزن و( ه چون دشنام و الفاظ رکيک و نا شايست

ساکن کشور ما نه تنها کدام پايه علمی و منطقی ندارد بلکه اتهامی طفالنه و دور از عفت کالم و قلم است بخصوص 
  .  اگر به ادرس يک قوم و ملت باشد

  
ويب سايت ها اينست تا نسبت به مليون ها هموطن خويش احساس وباالخره تقاضا و خواهش  من از مسئولين محترم  

مسئوليت نموده  اجازه ندهند با نشر همچو مطالب تحريک آميز اختالفات قومی در کشور ما بيش ازين دامن زده 
شود، در حقيقت آنهايکه  اتش تشنجات قومی و لسانی را در وطن ما دامن ميزنند اکثرا کسانی اند که خود هزاران 

اگر همۀ د نيا را آب نيز ( کيلومتر دور تر عقب کمپيوتر های شان در اروپا و امريکا سنگر گرفته و به اصطالح 
و با  دريغ  که باز هم همان هموطنان رنجديده  ما از همۀ اقوام کشور در داخل هستند )  بگيرد مرغابی را تا بند پاست

  .  يک مشکل ديگر بهای سنگين تشنجات قومی را نيز بپردازندکه بايد در پهلوی جنگ، فقر، بی امنيتی و هزار و
  

  وسالم
 
 


