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و شميره   ٥تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

                           م٠٢/٠٧/٢٠١٠                            ِسراج وهـّاج
  

  :ما جدًا توجه فرمايند که طنان عزيزهمو
 که   امروزخدربی سابقۀ معتادينِ موادم و کثرتِ و بی نظمی   و فتنه و فساد ها، ضّديت هاتفرقه جويیاين همه 

 دولِت  يکبازی های حاصِل، و تباهی فردای افغانستان خواهد شد آشوب حتی و مرج شديد زمينه ساز هرج و يقيناً 
  ]بخش دوم[ .  استديگران و مسايه هاهسياسی  هنگی وو تهاجمات فر نابکار بی کفايت و

  
                                       *********************** **********  

  
 !..صی، اندک توجهی به آن بنماييدبغض شخ و افغان، تمنا دارم  بدون ُحّب به حيث يک فردعادی جامعۀ باعظمت

همه تهاجمات  به اين  اعتنايی-بیجرم کسی را به يا ، کندتحميل بردوستان دهد، ب هدايت  درسطحی نيست کهبنده
 تدريجاً هم  جامعۀ ما  درخت همسايه های موذی  واصطالحات سارايج ساختن کلمات می بينيمجمله که درآن مختلف 

باعرض (... کشاندب به محکمه فرهنگ خاص افغانی صدمۀ جبران ناپذير وارد می کند،  برزبان و، شدهبرجسته 
درشتی می   وطن پرست، تصريح کنم که اگرگاهی درنوشته های ناچيزمن زشتی و و شريفِ ننا به افغا، بايدمعذرت

ما  علناً  به وطن مشترکِ  که خواهد بودمحض متوجه کسانی خواص من نيست،  که ازاين زشتی و درشتی د، بينن
هويت ؛  ايجاد شده بود، با شيوه های گونه گون برهم می زنندقرن هاکه درطول  را ؛ وحدت ملی ماخيانت می کنند

  عليه يکی از اقوامنموده،تقسيم » مليت ها« ، به را به منفعت همسايه های موذی  اقوام ما؛را مسخره می کنند ملی ما
برباد دهندۀ آرامش دست به دسايسی می زنند که ،   عليه آن قوم، درخفاحتی  می کنند و بدگويی،نجيب افغانستان، علناً 

       دلِ از یآتش، دمی گردورشعله بی نهايت   هاجنسی بد چنينو احساس می کنم  که می بينم وقتی ...  است منطقه
 ديدم که -به چشم خويشتن  من خود«  :ی می افتم که درچنين حالتی گفتزدلسو به ياد شاعر ... زبانه می کشد "قلبم"

  )» ! جانم می رود
، بلکه  احساس کرده آنچه را که نه تنها درک ود  از اجزای رسالت خود می دانِ  جزءحتیوظيفۀ خود و   بنابرآن، بنده 

 باعث اضمحالل ،)نظربه ُسستی صاحب خانه و چابکی دزدان غارتگرکه (  راتهاجمات واين گونه تشبثات دوام 
          تاحّد زيادی    وسابق ازتفصيالتِ  بيشتر و  هادرددل با ... ملت افغان می داندتاريخی تدريجی همه افتخارات 

   .کند، تکرار»مستند«
ی رزبان ماد د تا حق دابايد به اجنبیفکرمی کنند که ه اند، يا اجنبی گيرافتادطلسم تبليغات  کسانی که سخت درالبته، 

 اين ازذکر(  می کنند، يالجبازی ،)نتفنّـّـُ( ساعت تيریبرای محض  يا...تغييردهند ،خواهندب هرگونه که را ما
  لطفًا، ... آيندآن به سهولت فرود  توانند ازو نمی، راندا سو»بجهل ُمَرکـّ« برَمرکبِ  ) رمی خواهمعذ ِ  عوام اصطالح

  !"...همو گپ ها ، بازی باباَه" که) نکنند  اعتراض( خوانندَنهم  ما برسر و  نخوانندبلی،...خواننده ن اين سلسله را
 هی بابا، باز« :  ريشخند کنيم و بگوييم مزدورِ ايران پرستان داد به  به ما جرأت خواهد موذيانه دلتنگیزيرا اين 

 چشمبه  کچۀ فرهنگستان ايران راتازه های   يا، ِ صدها سال قبلی يا اصطالحاِت پارسيک همو کلماِت پوسيدۀ پهلو
      وبـد بين لسان محبـوز نمی تواننــوش مردم کم سواد ما که هنـ و به گ ديزده راهی هستافغان  جوانانِ  بی خبر

 افتخارات معنوی  جميعغصب"هوس  سالهاستبيگانه هايی که (کلمات بيگانه های ُپرمدعا ما، و خود» دری«
 ملتِ  يکپارچۀ افغان بوده  ملی و مشخصاِتهويت صدد محو  درهميشه را در سر دارند و "ستاننمردم با شرف افغا

جزء ، ازهرنگاه،  شيران کشور اين  جهانيان فکرکنند که تا می روند)تلقين کرده(   ُپف کرده...فرق بگذارند،) اند
    ...بلند پروازی های جاهالنهنه و ا هوسِ  کودکچه ... ! است»پارس« قلمرو 

*****  
                             :را با هم می خوانيم ء مشهورفکاهیين ادرنگاه اول، 

کرسی آورده، بر شانس شان که حاال چشمک پران ءخنده رویرفقای    به استثنای يکی از-چرسيانِ وطن جمعی از  
ً اتف ،خود بلندی تکيه زده است و   ،جانانهدودِ هر  پس از آمده،ردـِدراتاقی گـ، م است سمبول اعلیء اين فکاهی هاقا

  درعين حال، چون می دانستند که لبنيات»...يم هـَـلکه کدا  هوبه  شه  دوِد، ..يمچرسه زد « :می سرودند ايک آوازب
 و را بلند کردند ، دست خودرخاستهجا بآهسته آهسته از،  چرس استنشۀ ِ و فرآوردهای آن هميشه باعث ازبين بردن

       برآن ديگر »ستمابر لعنت« :، ديگری گفت»شيربر لعنت«يکی گفت :  ند دداشعارمشترک شان ِ نمدش ضِدبر
   .پی هم لعنت فرستادند... » مسکه«و ديگری بر »دوغ«

حالی که همه خاموش شده  و درکرد، دفعةً  توقف دست نداده بود يکی ازآن ميان که هنوزعقل خود را به کلی از
لعنت «:  فرياد کنيم کهشما بايد، بايک صدا  و ما... خسته نسازيد را  خود!، عزيزان...دوستان: گفتهسته بودند، آ

   »!اوـبرگ



 
 

 
و شميره   ٥تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

  انواع تهاجمات
     زهرگ راافغانستان ديِد وسيعی که دارند، وجود نيروهای خارجی در فضالی باتجربِۀ افغان، با عدۀ بی شماری از

ايمان  سخت پايبند دين وچون که  هموطنان گرامیء ما برخی از عقيدۀ و برعکسِ  نظر(هم  نمی دانند و» اشغال«
صدد تخريب پايه های اسالم و   درامريکا تصورنمی کنند که ،) چندان توجهی ندارندسياسی جرياناتِ ، به خود اند
 اسالميت  می تواند ريشۀ اسالم يادرقدم اول داشته باشد، اگرامريکا چنين هدفی.  استمردمدينیء ما ِ  معتقدات
  ... بگيرد را ِ مامساجد عمارِا تواند جلو -می .  ازميان برداردامريکا سراسر در  راِظاهری
اين گونه  انتشارمنبع  و مرکز ايران را جمهوری آخوندیهمسايۀ غربی افغانستان داريم، بايد  به شناختی که از  نظر

 ولی .شود، پخش می اشِ ِ  پراگنده درجهاننابه وسيلۀ جاسوس  کهدانست »شراندازی ها«  اين نوع  ورواتبليغات نا
 محو مانند يک اثِر خته وُپ و) کیـَبيخ(اليزال، بيخید وواحايمان ما به خداونِد  اين منطق عالی که اگربايد دقيق شد به 
به   توانست آن راتغييردهد، چه رسدنخواهد هستی جهان باشد، هيچ قدرتی در) فی الحجرنقش (نشدنی برسنگ 

  !جنون  که اين خيال است و،تخريب آن
همين   ناشی از)مردم افغانستان( مامشکل بزرگطوری که نگارندۀ اين سطور، باتمام وجود، درک کرده است،   

 طول و عرض وری رام نشدنی، روز بروز، ب مانند هيوال کهستهبود وسياسی   فرهنگی وِ تهاجمات رنگارنگ
 بخش اول .دملت را دامن می زن)  تمدنِ کاروان زدورافتادن ا جهل و و فقر( نامرادیِ کلفتی آن افزوده شده، آتش

از  آن که مضمحل کننده تربخش دومِ  و گرديدآغاز )١٣٥٧هفتم ثور( با کودتای کمونيستی  تهاجمات وحشيانهچنين
ُپخته ) ١٣٨٠قوس (» ُبن«نس معروف ابا کنفرع شد، وشر١٣٧١ورهشتم ث چهارده سال بعد، از تهاجم اول بود،

 پرولتارياديکتاتوری  از  خيلی بدتر-  ديموکراسی تقلبیيک نوع و ناتو  وامريکاگرديد و به قوت نيروی نظامی 
   .تا امروز ادامه دارد  -)طبقۀ رنجبر =  Proletariat کلمۀ فرانسه يی(

 صد برضّد معنی و مفهوم و ماهيتِ خود ء تقلبی که درافغانستان صد دريموکراسید« سياستمداران امريکا، نه تنها با
 و جاسوسان  و آزاد گذاشتنِ  دزدان يعنی ) !يک کتلۀ مظلومطرفِ  دزدان، برای  دزدان، ازحکومتِ ( عمل می کند
 با وجود ، ، بل انستان شدندافغ  وارد،»...فريادِ  يک ملتِ  مغبون له وبی اعتنايی به درد و غم و نا  و-وطن فروشان

ً  از رفتار بی رحمانۀ  و نقض حقوق بشر گاه از د ونراه حل سياسی مشکل افغانستان جانبداری می کن اين که علنا
  در غالبًاسياست های رسمی ايشانکه   می بينيم و می خوانيمبا تعجب و تأثرد، نطالبان نسبت به زنان انتقاد می نماي

   !است وده بکمک به طالبانجهت 
 اياالت متحده و بريتانيا، با:  پاکستان، طی مصاحبه يی با راديو بی بی سی گفته بودبی نظيربوتو، صدراعظم فقيد«

افع پاکستان نجنبش طالبان، درجهت تأمينِ  م«: وی اضافه کرده بودکه. !تأمين کنندۀ اسلحۀ طالبان اند ،پول عربستان
  . »نيزهست

:  می کردگلوله بارانحتی سايۀ طالبان را ، )با هدفِ مشخص (يک زمان مشخص دراياالت متحدۀ امريکا، 
به رسميت نمی شناسد؟،  راطالبان  ،اياالت متحده ی که چرامحلپاسخ به سؤال يک خبرنگار  دربرايتمادلين الدکتور
علت مخالفت ": گفت  او.، ابرازداشتطالبان کرده بود م رسمی امريکا ازکه تا آن زمان يک مقا ترين انتقادی را شديد
آنان نسبت  شرم آور و اهانت آميز باحقوق بشر، رفتارباطالبان روشن است؛ به دليل عملکرد منفی آنان در رابطه  ما

   )١("...شأن انسان می آنان نسبت بهابه زنان و کودکان و بی احتر
 به خاطری صورت گرفت که درآن وقت متيقن است که اين انتقاد شديدِ  اياالت متحده) نويسندۀ اين سطور(بنده   

 ميخ کردنِ شانبرگِ   و ، سازتنظيم های ساخت پاکستان ريخته ميليون ها دالر درجيب های اعضای شورای نظار و
طالبان، « :خود اضافه کردِ  به دوام تشريحاتالبرايت... مهيا ساخته بود پارلمان افغانستان را  حکومت ورأس در

سايرمناطق  سخت گيری نسبت به زنان، هيچ موفقيتی برای گسترشِ  کنترول خود بر  وعقب ماندگی از صرف نظر
احزاب ديگری . ندتحت سلطۀ خود درآور  را ضعی نيستند که تمام افغانستان طالبان درموما معتقديم. افغانستان ندارند

   .» آنان روی کارآيد"مرکبِ دولت"بايد  هستند که بايد به رسميت شناخته شوند و
 اثر در بود که اياالت متحده  شورای نظارودولت تنظيم ها ، »مرکبدولتِ  «َوی ازذکر توجه فرموديد که منظور

افغانستان به وجود آورد و  در) فاقد اطالعات دقيق دربارۀ افغانستان و منطقه( ،سياستمداران ناشی وفشار اصرار
اين ... و قربان کردنِ  بی جهتِ جوانان امريکا ن ها دالرصرف بيليو به خونريزی ها و  با توسلمدت نـُه سال است که

  !!را محافظت می کند دولت دست نشاندۀ منحوس خود
سازد  را وادار اش باطالبان استفاده کرده، آنانرابطه که از تشويق کرد، وی پاکستان راان البرايتطبق اظهارات معاون

)  اودرحلقۀ خاص(ديگر ِ کفايتچند بی   وکرزیحامدطالبان،  ِمخالفين  .)٢( مخالفين خويش وارد مذاکره شوند با تا
 مردم اکثراين واقعيت  از. برادران اش هميشه جزء طالبان بوده اند، هستند و خواهند بود  وکرزی نيستند، زيرا

االتِ  حلقۀ سياستمداران حکومتِ اي درواقف نيستند، يانمی خواهند واقف شوند تنها که کساني؛ ندافغانستان واقف ا
ً مخالفينِ طالبان، ...!دارند متحدۀ امريکا قرار   وخليلی  وسياف  وعبداهللا وفهيم  وقانونی  است وربانی ظاهرا



 
 

 
و شميره   ٥تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 در همين وطن فروشاندوام  ، مربوط به موجوديت ورا برکرۀ زمين بقای خودگويی  اياالت متحده،، که ...محقق
  ... !می داندرأس دولت افغانستان، 

ات  طبق اظهاراياالت متحده است که هنگام ورود طالبان به کابل، با آن لحن خوشبينانه سخن می گفت؟ آيا اين همان 
.. .»طالبان پرداخت ه به حمايت ازقباشتاب بی ساب«کلينتون درآن زمان ، دولِتمک گرک تيم: تانيايیي برمفسرسياسی

، سخنگوی وزارت خارجۀ امريکا، گفت يويسگلين دگرفتند،  کابل را ١٩٩٧آن که طالبان درسپتمبر ساعاتی پس از
هيچ چيزقابل  برمناطق تحت کنترول خود تحميل می کنند، طالبان رابطه باقوانين اسالمیء که که اياالت متحده در

   اظهارات چنين کهگفت CNN های پروگرامتهيه کنندگان  ، يکی ازرچاردمکنزی...  نمی بينندمخالفت برای مالحظه
 تبانیضمن  -سازمان سيا  خاصةً -تقويت کرد که اياالت متحده  آن را خارج از ينده درافغانستان وفزا فقط اين باور

                     ! بوده استرشد طالبان و شيپيدا ءبانی  ،»اس آی -آی « با
ظيمی سازمان های تن، دوحامی بزرگ مالی اياالت متحده عربستان و: خوانده ايم که) همان کتاب(دربخش ديگر  

 و درطول می جنگيدند» ديگران با « و »باهم«سالها رسيدن به قدرت،  که برای سازمان های تنظيمی ؛ بودندافغان
دستيابی به اهداف  به منظور) درعين حال(عربستان سعودی . به ويرانه تبديل کردند افغانستان را آن مدت، مرکز

عمداً  باعث   افغان، تقويت کرد وقدرت طلباندرون جدالِ    سنی اسالمی را دربنيادگرايیايدئولوژيکی اش،   وسياسی
عربستان سعودی عالقۀ چندانی به حق تعيين سرنوشتِ  مردم افغانستان  درواقع،. جدايی شيعه وسنی دراسالم شد

  !کابل بود وهست  درپاکستان  يک حکومت اسالمی طرفدارعربستان وِ  تحکيم صدد تنها در... نداشت و ندارد هنوز 
****  

تأثرباری   اطالع عميق وما کشور به افغانستان نه تنها مردم پاکستان )سی سالۀتخميناً  (انواع تهاجمات جهنمی از 
 )رينيخونريز(اکترينسفـّ از بلکه حتی ،طالبانازپاکستان، نه تنها  .نيز پوشيده نمانده است جهانياننظر ازدارند، بلکه 

همه  وصف  که بااست شخصی يعنی حامی -  نيزحمايت می کندگلبدين از، يعنی )را انسان گفت اگربتوان او(انسان
      ِ را درجمع ياران جهالت فطری که دارد، خود ، با وجودکردهمعرفی » ِ مسلمانافغان«هنوز ار ، خودرياکاری ها

 راهم يتِ  کشتنِ  يک مگساهمشخصی که کشتن انسان برايش  ساخته است شهورم» يارحکمت« به، )خودشبيه به (
   ...ندارد

طرفداران جهاد افغانستان بود، مدت  از طرف نوازشريف منصوب شده و ، که ازISIجنرال جاويد ناصر، رئيس 
می رسد که اردوی پاکستان تا  به نظر... ادامه می داد) درجهت نابودی افغانستان(حکمتيار زيادی به حمايت از

افغانستان   درپاکستانکه طالبان تنها آلترناتيوی ممکن برای منافع استراتژيکِ  به اين نتيجه رسيده بود١٩٩٥تابستان 
صدها افسر  قراردادنِ با. حد به روسيه و ايران نزديک می شد بيش از) ربانی(هستند، بالخاصه اين که رئيس جمهور

کمک مؤثری به آنان  طالبان، اختيار  در،ه بودندد به پاکستان پناه آور١٩٩٢سال   که ازاردو افغان االصل تکنيسينِ  و
  )٣(. بودند»شهنوازتنی«  وابسته به جنرال،اين افسران بسياری از .نمود

به  پاکستان بزنس حتی شيوۀ کار و و  نظراندازی دقيقتری صورت گيرد، رسم الخط بازارهای کابلبه  امروز، اگر  
 را  خود»ِ پشتوزبان« ِ نطاقان وقتی صدای برخی از  خاصةً ...دي خواهد رسگوش  وچشمبه  قابل باور فراوانی غير

، ساخت پاکستان (ِتازه وارداصطالحات  می شنويم که برخی از کلمات و ون ها می شنويم؛ ويتلويز طريق راديو و از
نگارنده  ( .متأثر می شويم کنند، بی نهايت مأيوس و بی پروا استعمال می  را) و و»ترهگری« و» ولسمشر« ازقبيل

 طالحاتصا لغات و می شنوند، خواهش کرده است لسان پشتو به  راجهان  وطن و اخبار دايماً دوستان عزيزی که از
داشت کرده، برای  ياد  است،  زبان ملتِ  افغان شده»دومين«اين  را که درطول سه دهۀ اخير وارد پاکستانی

  )نشربفرستند
****  

به آن  های بيشتر، است که باربار، با کنجکاوی  فرهنگی ايراناتتهاجم ،نابکاری هاهمۀ اين  از ناگوارتر بدتر و  
 توأم با ديگر(   نشده است، بلکه دامنۀ آنمحدود نه تنها متوقف يااين تهاجمات توأم با تشبثاتِ  ننگين، . پرداخته ايم

افغانستان  مرکز در َبروز روز )اخالق اسالمیخالف   ومقبول همجواری روشِ  از دور، غيرقانونیِ تشبثات
  .دگردمی وسيعتر

با ديده درايی خاصی عليۀ يک شخصيت برجستۀ پارلمان افغانستان وقتی می شنويم که سفارت ايران مقيم کابل،  
  ! ... کابل می فرستدارنوالرأساً به  سلسلۀ مراتبت ا يع بدون ررا خودشکايتنامۀ رسمی  اقامۀ دعوی می کند و

 دنحدس بزن را  فغانانیامأيوسيتِ  حدس بزنند؛ وطنخواه راِ افغانان مأيوسيت  وميزان ناراحتی ما  واقع بيندوستانِ  
اط جهان، نه درسايرنق نه درکابل و  شب ها به خاطر اوضاع آشفتۀ وطن خواب راحت ندارند و درطول زندگی،که

که به  زبون  زار و موجوديت چنين دولتِ شاهد  !نبوده اند  ،يفّسَپ و انفعالی ِ موقف حقير، با حکومتِ شاهد چنين
که  ناروايی را هربدعت وهرغاصبی حق داشته باشد  منافق و هرهمسايه، هردرطول نـُه سال اخير،   اش،ُيمنِ  وجود

اين ضرب المثل همه آگاه  از .نبوده اند...انجام دهدعزيزِ افغانستان در بتواند) بدون واهمه ازقوانين کشور(، بخواهد
  »! می شوندُچست باشد ، دزدان طبعاً  ُسست وقتی صاحب خانه «: که گفته اند هستند



 
 

 
و شميره   ٥تر ٤  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 ً   خردمنديک ايرانیزبان  بی افغانستان را ازی همسايۀ غرها رکتازينظيرچنين تـُ اگرفرصت داشته باشيد، لطفا
ً از ، ژورناليست وردانشدکتوآقای . بشنويد طريق يکی از تلويزيونهای ايرانی مقيم الس  نويسندۀ ايرانی، اخيرا
قوط س ل افغانستان، بعد ازاشم من در... « : ايرانی گفت دانای  درضمن مصاحبه با يک خانم حقبين وانجلس،

 سپاهجنراالنِ آن   ونسپاهِ  پاسدارارهبران   های گستردۀشاهد فعاليت کندوز،شهر ، در١٩٩٢داکترنجيب درسال 
 که شايد يک اسم ناصری سردار به نام ،شريف  درشهرمزارسپاه مذکورمزدوران  يکی ازگماشتگان و. بودم

ً    تمام قنسولمستعاربود، ً  درتمام افغانستان پيش می ُبردند و  راسياستِ ايرانهای ايران را که مجموعا  مستقيما
 در  راتاجيک  راديکالنيروهای  وازبيکآنان نيروهای خارجی . اشت، در اختيارددرامورافغانستان دخالت می کردند

  .به خارج منتقل می ساختند تربيت می کردند، سپس ايشان را دادند و تعليم می آنجا
 در.  داشتم ازبيکستانحدود دوازده، سيزده سال پيش، سفرهای زيادی به عرض کنم که من در را يک مثال ديگر

شايد (زياد کنترول می کردند  -آزاد هستم نامه نگاره متيقن شدند يک ک  با وجودی-مرا، اين سفرها يکی از
ايرانی به خاطر : گفتند... پرسيدم دليل اين کنترول بی سابقه چيست؟. )اداره( تحقيقات باشد  وپال ُپرس ومنظورشان 
  .بودنِ  شما

      يالت کتاب که درتاشکند يا تشک يک جلسۀ کتاب، يا نمايش کتاب و  درکنجکاوی ها دريافتم که پس ازخالصه،   
 بناءً  . سهم فعالی داشته باشد»نمايش «تالش کرد درآن نيز ايرانِ تشکيل شده بود، حکومت)  ازبيکستانپايتخت(

 ازبيکستانِ معمولی فرستاد، ولی چون وطنخواهان  کتبِ ، يک تعداد)به منظوراغفالِ صاحب خانه(درطيارۀ اول، 
  ... ! را بيرون کشيدندرساله های تبليغاتی و ده هاهزارقرآن، بعدیطياره های بين  از باهوش هستند، بسيار

  که به وجود آمد، جمهوری اسالمی ايرانازبيکستان  وتاجيکستان ِبه اين صورت، درتمام آن جنبش های راديکال   
بليغات سازم که همۀ ت برای شان روشن  وبرحذر بايد مردم افغانستان را . يی داشتمدهع نقش نه تنها دخالت، بلکه

  زمينه های پيشرفت افغانستان را ":، اين که" باعِث ثــَباِت افغانستان شده ايم": هميشه ادعا می کنند ، اين کهايران
 ، درهمه وقت وجمهوريت اسالمی ايرانبايد با اطمينان گفت که . همه اش دروغ محض است... " فراهم ساخته ايم

 و سفاکی، باهمه »طالبان«واقعيت است که  اين يک.  فريبنده استروی دارد که بی نهايتدو ِ همه جا يک سياست
جمهوريت برای کشوروملتِ افغانستان،  خطراصلی و واقعی، ...بزرگی به شمارنمی روند ، خطر ايشانوحشيگری

جمهوريت کارثابت شده است که دارای رسالت،  برای من، به حيث يک نامه نگار  ..!وبس  استاسالمی ايران
تمام  جمهوری اسالمی ايران که بايد ملت افغانستان آگاه باشد!  تخريب است بی ثبات کردن و ايران، فقط ِاسالمی 

درصدد زمانی که «:دانش عالوه کرد آقای دکتور. »!به سوی افغانستان بسيج کرده استرا  خرابکارنيروهای 
 و به ندووارد شمال افغانستان می ش ربی خب ديدم که -رامی" بروجردی"آقای ی اطالعات دقيق بودم، باربارجمعآور

دکتوردانش، دراين وقت، » !پول می دهندکه درآن وقت رهبرشمال افغانستان بود،  جنرال دوستم) مزدورخود(
 ! بروجردیآقای «:گفت مخاطب قرارداد و  رابروجردیکرد، ی مصحبت ) برنامه ساز(باخانمیکه  ازهمان استديو

نيروهای بدل آن،   تجاوزنمی کرد، ولی، دردالر ، ازپنج هزار و ده هزارداديد ی مجنرال دوستمپولی که شما به مقدار
آن  درنفوذ عميقتر   وتخريببرای تشکيل شده بود، ) خون آشام(سپاه پاسدارانکه ازجمع همان  را  خودنفوذی

 مذکورمناطقِ  زيرا، ...نه آسيای ميا  وتاجکستان  در کرديدچنان و پخش کرده بوديد سمت شمال سراسر درکشور، 
 و  و نفوذ بيشترخرابکاری را به منظوردالر ها که ميليونشما،  !بروجردیآقای ... ندبود" هم سرحد"افغانستانبا

خداکند افغانان ... توجه کرده ايد؟ ايران مردم ءو بيچارگی گاهی هم  به فقرمنطقه، مصرف می کنيد، آيا  عميقتردر
  می نمايند؛ چه افغانان پناه گزين، ونانبه افغارا  ن توهين هاصدای مرابشنوند که جمهوريت اسالمی ايران بزرگـتري

اصالً حرمت . تن می دهندست ترين کارها به انجام َپ و عرقريزی وارد ايران می شوند و چه افغانانی که برای کار
  »!ايران وجود ندارد ِانسانی در

به اساس گزارش . می کند نيز تأييد »، شخصيتِ باديانت ايرانیآقای کروبی« را حتی  آوردرد  چنين واقعيت های 
  وحاکميت ابزارقوۀ قضاييۀ ايران به : ، آقای کروبی نوشته استملی ايرانحزب اعتماد  سايت رسمیسحام نيوز،

 تعيين حکم در. ايران وجود ندارد جع قضايی که پناهگاه مردم باشد، درهيچ مًر«:  تبديل شده استنهادهای نظامی
 .»اين باره تصميم گيرنده نيستند  دردستگاه عدلی و قاضی  يعنی.دهای ديگراستنها اختيار تحقيق کنندگان و

  ...  تبديل شده اندپياده نظام چکمه پوشاننمايندگان ولسی جرگۀ ايران به جای اين که وکيل مردم باشند، به 
 (!)می  جمهوری اسالهمسايه داریء واخالقِ مدنی  از دور، اخالق اسالمی از ِدوراعمال   وشومولی پالن های 

پروژه درمواردی هم   دارد وروی دستِ خود و ذهن اقوام شريف افغانستان در و )افغانان( درمورد وطنِ ما کهايران
 در  بيشترفرهنگيانِ ناسيوناليستِ آن کشور،  برخی ازو  تطبيق می کندفضوالنه را گستاخانه و خودهای کوچک 
سايراعمال آن  از زننده ترو  ناروا  بسيار،...رهستندهمکا  همنوا وقاتلِ  کشورخود و ِ  متجاوز باحکومت،ساحۀ زبان
  .کشور است

 هرحال، مصرف می کند تا درراميليون ميليون دالر )همکاری دانشگاهيانِ مغزشستۀ خودبااستفاده از( ايرانحکومتِ  
 ا ازر  خدماتِ نشراتی خودکهعزيزی  يقين دارم افغانانِ !را برمردم افغانستان تحميل کند  خوداصطالحات  وکلمات



 
 

 
و شميره   ٥تر ٥  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

  ء مطلق آن دراثرگزاریتبليغات و  اعالنات واهميت  از ،می کنند، نظربه تجربۀ چندين سالهطريق تلويزيون ارائه 
 سراسر درهايی که سگرت کشيدن تقريباً  طول سال در. خواننده، پوره واقف شده اند شنونده و بيننده و شعور ذهن و

 راه تبليغات آن می پرداختند،   ها دالری که درصرف ميليون  باسگرت  ، کمپنی های تنباکو وجهان مود شده بود
ِ حرفوی حدود يک ميليون دالر  درمارويلز کمپنی سگرت .می کردند» کمايی«دالر  هابيليون می به فيلم سازان

 سگرت )کوتاهی که احتياج به آرامش داشت ۀدرلحظ( صحنه های فلم يکی از دررف ِص ،پرداخت تا قهرمانِ داستان
 تالش دارد تا،  سرخط همين  با همين َروِ ش، بااستفاده از ايران... !کند به هوا حلقهد و دود اش راـَشـَکـِب مارويلز
، راديو: توسط جواسيس و مزوران خود،  با وسايل مختلف با صرفِ ميليون ها دالر،  را  خودِ  نامشروعاهداف

ايران سپری کرده،  در  سالی راچند» دِ حادثهازب«  و به وسيلۀ جوانان معصوم افغان که پراگندهِ اشتهارات، تلويزيون
که  نیناافغانستان تزريق کنند، افغا خارج از ِ  داخل وافغانان شعور دماغ و ذهن و  در،ده اندشدرهمان جا متولد  يا

  .مضمراست، آگاهی ندارند ه يی که درآناز زهرکشند باحسنِ نيت به اين تهاجم می نگرند و
ِ  جدا ازهم  دو،راخباراشتنا برای) ِ صدای امريکامانند (بی بی سیکه    توجه فرماييد برای يکی : دارد پروگرام
 ايرانیآن  نطاقان  است، تهيه کننده ومردم ايرانمعموالً  دربخشی که برای . ..ايرانديگری، خاص برای  افغانستان و

آن پروگرام  رد. نمايندرعايت می  را نازکی های زبان خود اصوال، خصوصيات، اصطالحات و ،ايرانی هاهستند و 
 تهيه کننده و نطاقان متأسفيم کهولی  تا اينجا هيچ اعتراضی نيست،.  وجودندارديک اصطالح افغانان حتی يک کلمه و

آزادانه  اصطالحات ايرانی را نشرات دارند، لغات و  مردم افغانستان استفادۀ که خاص برای)بی بی سی (زبان دری
وزارت « :می گويند يا می نويسند افغانستان، درکنارآن فورًاوزارت داخلۀ وقتی می گويند  ً مثال. می سازند اخبارشامل
؟ ، چرا . اضافه می کنند  را»شهريور«، درکنارش به سرعت، کلمۀ ايرانی»نبلهس١٥  «:ندگاروقتی می ن يا. »کشور

ند تا آهسته آهسته آن تفهيم کن  ايران را نمی فهمند، درس بدهند وپارسيک که وظيفه دارند به افغانانی که لسان برای آن
 بزرگ،ِاسالمستان ء امپرتوری و درآن صورت، در ، ازکاروان تمدن عقب می ماننداگر نياموزند!... رابياموزند

  رابی بی سیما، عين روش ِ و متأسفانه، بعضی از افغانان !، جای نخواهندداشتگلبدين حکمتيار  وخامنه يیساخت 
ً عکس العمل: ی گفتندمثالً  وقت: تکرار می کنند) معصومانه(  خود تلقيناين . »واکنش«: اضافه می کنند، فورا
  . را نمی فهميده انداحمقانهِواکنش  ءکسانی که تا آن لحظه معنیمغزدر  می رود غيرمستقيم به شمارِ

 - تانبه نام اسالمس - را)»تشيع « َميــزۀبا ُم( ايرانیامپراتوری ايجاد يک  هوسِ سالها ست که »آخوندی«حکومتِ 
، تسلط کامل برافغانستان ازافتاد تا قبل  صدد  درپيدايشِ کرزی،   و»ُبن« با تشکيل کنفرانسهم زماندرسردارد، 

 را حکمتيار. داخل افغانستان مساعد سازد الزمی می دانست، درشيطانی  ِ آن هوسکه برای تطبيق  زمينه هايی را
 جهالتِ او از ساخت تا خود َبرده و مزدورنت نمايد،خود خيا تبار  حاضراست حتی به قوم ورسيدن به قدرتکه برای 
مانند  (دعاگويانِ او شده اند که جزء کودن افغانتوسط وی، درمغزچند   رااسالمستان ، مفکورۀ ايجادکردهاستفاده 

  بزرگِ د، مانعن شهرت داروطن پرستیکه به   رام پشتوناقوادرعين زمان، چون  .انتقال دهد) شارالتانِ معروف
شيطان بزرگ ِتحريک به  يابه زعم خود ، داردداند، مزبوحانه تالش  مي خودکشورگشايیپالن های  يتموفق تطبيق و

تفرقه ايجاد  هستند، دشمنی و» دريک پوست « دو بادامِ افغانستان که مانند  و پشتو زباناندری زبانانبين ) انگريز( 
                        ...!                                                    کنند

 
  )بقيه دربخش سوم( 
    
  :مـــآخـــذ  
   ويليام ميلیبه کوششِ  )  بخش ِ تأثيرات جهانِ  آزاد(ستان، طالبان و سياستهای جهانی؛ کتاب ِ افغان-) ١(
  )  بخش اياالت  متحده وطالبان( همان کتاب -) ٢(
                             )     ISIطالبان و : تحت عنوان( همان کتاب –) ٣(
   
  

                                                      
  
  

 
 
 
 
 


