
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 2تر 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

 

 

 ۲۳/۱۱/۲۱۱۲        «عمرزی»مصطفی 
 

 !ادارات دولتی، باید مسوول شوند
 )باید ها در برابر کلماتی چون کلمه ی خراسان(

 
 

ی ند، جاذبه ا، چه مساله ای را افاده می کند، برای کسانی که تاریخ می دانند و نکته فهم ا«خراسان»این که کلمه ی 
با  کار و به وجود نمی آورد ما برای کساااااااانی که دن ، ا

کاسبی اند، هرچیزی که باعث جلب توجه شود و مشتری 
 کند، خوب است. « سرکیسه»را 

بررساای تاریخی نشااان می دهد که چیزی با نام خراسااان، 
ی کند که بر وحدتی را افاده منه نه کشوری بوده است و 
را تعریف کرد. این  مشااااااخ  اساااااااو آن، واحد مردمی

 لمه ی دیگر که همه در مسیر تاریخکلمه در کنار ده ها ک
ند و یا با نام کشاااااااور های کنونی )مانند  حذف شاااااااده ا

زه ی از یک حو افغانسااتان ما( ب ا یافته اند، چیزی بیشااتر
که یکی با تعریف ده متر و دیگری با  بی ساار وته نیساات

هرگز در قالب  تعریف چند والیت، آن را شرح داده اند و
 کشوری که ملت خراسانی بسازد، شناخته نمی شود. 

تا پیش از تهاجم شاااااوروی در افغانساااااتان، حاکمیت های افغانساااااتان با کار در حوزه ی تاریخ و فرهن  که م داری 
ی و آریایی را با اشاااتباهات فاحشااای چون آریانا، یبرای رقابت منفی با ایران، بزرگنمایی و جعلکاری می شاااد، نام ها

قدر در ذهن مردم جادادند که اگر روزی فکر می کردند این  سااااوس تفساااایر های پیرامون خراسااااان و فارساااای را آن
جندا های بیگانه قرار خواهند گرفت و در بستری که مردم از نامالیمات رنج می برند، باعث اذیت اجزو  ،مزخرفات

ساابز شااود که واقعیت های مسااتند ما  روزی در برابر ما قدر غرق نمی کردند تا خواهند شااد، هرگز خودشااان را آن
 )افغان و افغانستان( در برابر جعلیات و مزخرفات، رقیب مصنوعی داشته باشند. 

ی که دربرگیرنده ی هیچ مشخصه ای نیستند )آریایی و خراسانی( مردم را با سر و صدا ها و یمتاسفانه آوردن نام ها
می اندازند، دچار چنان ذهنیت هایی کرده اند که راه    اصطالح دیموکراسی، به راه  هیاهویی که با آزادی بیان و به

سم، ییر ابا تغ گر قرار باشدا چه بار ها تذکر داده ام ح  تمامی معضالت را ف ط در حد تغییر نام ها، بشمارند. چنان
ولتر از همه، نام شاایطان را تغییر د، من حاضاارم در این صااف بیایسااتم و پیشاانهاد می کنم اماهیت مشااکالت تغییر یاب
 ، آغاز یابد.دهیم، تا راحتی از جان ما

م، ب  با چاپ و یبرای روشااانگری پیرامون جعلیات، دروا ها و تفسااایر های نادرسااات، نه ف ط اقدامات زیادی کرده ا
کمترین حمایت  انتشااار کتاب هایی که ادامه خواهند یافت، در حرکت های خودجوش و مسااووالنه ای که متاساافانه از

بهره مند نشااااااده اند، پرده از روی نابکاری هایی بر  افع، ارزش ها، افغان و افغانسااااااتانبه اصااااااطالح طرفداران من
ی، ی فردوس م داشت که متاسفانه بیش از نیم قرن است که ما را با مزخرفاتی چون آریایی، خراسانِی، شاهنامهیخواه

سفانه با دیموکراسی، خیلی   قتی منفع  می شویم، بازی داده اند و و زردشت، پارسی و فارسی بی تفاوتی ما که متا
 جدی شده است، بازار استفاده های گوناگون بدترین دشمنان داخلی و خارجی را فراهم می آورد.

افغانان وطنپرساااات، آگاه، تحصاااایلکرده و حساااااو، در حد خود در برابر ذهنیت دهی های منفی در برابر افغانان و 
می شاااااود که صاااااد ها اداره و نهاد دولتی که به  اهر با ده ها ده اند، اما کام ما، زمانی تلخ ن،کار هایی کرافغانساااااتا

نامزد اکادیمسااین، پوهاند، ساارمح ق و غیره، روز و شااب، ساارمایه های دولتی را هدر می دهند و نتیجه ی کار اک ر 
ر برابر موجی از مداخله که گاهی از میان آنان، وزن کردن، کاسااااااتی و افزودی بر تکرار مکررات اساااااات، چرا د

 ر آزاد، هرچه دلخواه دشمنان باشدآنان، آن را تهاجم فرهنگی عنوان می کنند، فعا  نیستند؟ تا چه زمانی در این بازا
 . وشند و خریدارش مردم عوام ما شوندبفر
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ای زبی و ع ب مانده گی هتا چه زمانی کساااااااانی را تحم  کنیم که ف ط با م داری عصااااااابیت قومی، ذهنیت های ح
کتابی چاپ کرده اند تا رتبه ی  فکری، تنها برای کاساااابی خودشااااان ابراز وجود می کنند و در تمام حاکمیت کرزی،

 برای ساایر و ساایاحت، ی، بر ُپسااتی اب ا می شااوند و نیزعلمی به دساات آورند و یا هم با عصاابیت و گرایش های منف
د. این قشاار طفیلی که  اهرام محترم اند، در برابر مردم و منافع ما، مسااوو  خوش باشاان کهمی کنند   همفکری ایجاد 

 اند. 
چرا در فضایی که با شدیدترین مداخالت فرهنگی و فزیکی دشمنان، مواجه استیم، کسانی به کار انداخته نمی شوند 

ند ش نیستند، مدیریت نمی شود، این طالبان احترام که هرگز الی نجنگ سوی دیگر آنان، پولیو و اردو می که اگر در
جلو  زنیتا حداق  وقتی چند مرا پرسااات )خراساااانی( یاوه گویی و هذیان می گویند، حداق  با یک توضااایی م اله یی 

 آنان را بگیرند.
ما در برابر مداخله و مزدور منشااااای بیگانه گان، نه ف ط مهم  فرهنگی -ساااااوگمندانه واکنش نهاد ها و ادارات دولتی 

نیست، ب  برای آن که خود را در برابر موقعیت ها، پو  ها و  اهر محترمانه، وقایه کرده باشند، با بهانه ی این که 
رهنگی ه ی فاند که اگر تنی چند را در میان آنان، استن ا سازیم، اک ریت بدن شدهطرف، طرف ما نیست، مفتخوارانی 

باید و شاااید، از افغانسااتان و  ،جنایی دارند که هرگز گذشااته، چنان دوساایه یساایزده سااا  در و رسااانه یی حکومت، 
 تاریخ واقعی اش، دفاع نکرده اند. 

در حاکمیت کمونیساااااااتی، رن  و با  دیگر گرفتند، چه گونه پیش  خصاااااااو من می دانم میراث های غلطی که به 
یات نا ی روز هایی که همیشااااه با نزو  خارجی و بیگانه، به همراه می شااااوند. بخشاااای از ادبزمینه هایی شاااادند برا

بنیان نهادند و امروز با کمک  بودند که کمونیسااااااتان پرچمی و سااااااتمیجعلی، پروژه هایی  هنجار و متنی از تواریخ
در همین مسیر، در بازار  و ُخر و پف و خراسانی،« ماست پارسی د ِ »بیگانه، تصنیف می کنند که فکر کنم آهن  

 آزاد افغانستان، فروشی شدند.
ت اضای ما از حاکمیت و آن مسووالن بی خبر و ناآگاه اش این است که تا چه زمانی  معدودی از آن افغانانی که اگر 

، آنانکرده اند خودباخته نباشاااایم، مفت و مجانی کار کنند تا در برابر چشاااامان  دارند، ناچیز اساااات و اگر اراده توان
 تعدادی رفع مسوولیت کنند و به گونه ای در کار چپاو  با دشمنان، شریک باشند که باکی نیست! دیموکراسی داریم. 

ده م و بسایار کوشاییتا زمانی که معدود کتاب هایی را در جهت ایجاد ذهنیت های نو و م بت، به تنهایی منتشار کرده ا
و کاال های جعلی، مشکالت قومی ما حاد نشود، کمتر نشانی یا آدرسی  م با چاپ این کتاب ها، با بحث های تاریخییا

 ، در جهت دفاع از کشور و مملکت، ارایه کرده باشد. )است ناآت( ود داشته است که چیزی بیشتر از ماوج
آیا این فاجعه نیساااات که ف ط تنی چند با امکانات خصااااوصاااای و شااااخصاااای، در حالی که از کمترین حمایت حامیان 

ان و حامیان خاینانی که با کمترین فشاااااااار، باا داده اند و بر ا ر این کردار، بدترین دشااااااامنان این ملت، از تن یمی
پرسد که اگر تا هنوز نتوانسته اند واقعیت بتپند و اما کسی از خودش ن    میلیونران اند، در حاشیه ی بی توجهی ها، 
کسااانی ساات که وقتی ناگزیر اند برای   ر همت، غیرت و تالشنند، بر اهای مسااتند ما )افغانسااتان و افغان( را دفن ک

 می شوند.    رفع معض  اقتصادی، در صف مت اضیان حمایت بیایستند، چیزی شبیه مزاحم 
یون ها، رفیع ها، لیوا  ها  سایساتانی ها، هاشامیان ها، معروفی ها، ساوگند به پروردگار که اگر همت کساانی همانند 

نمی بود، زعامت های باالیی در ساایزده سااا  گذشااته و کنون، حتی  ی و اما مساالمان و افغانالبان مساالو حتی همان ط
حرماات و پخش اکاااذیااب موتلفااان تن یمی و قومگرای خویش، از نااام افغااان و  در برابر هتااکجرات نمی کردنااد 

خدایی »! نیرو هایی که افغانسااااتان حرفی بگویندا بنابراین، لطفام نهاد ها و ادارات دولتی را مدیریت و مسااااوو  کنید
 اند، آب حیات نخورده اند!    « خدمتگار
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