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و شميره   ٦ تر ١  له:دپا

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

  

ه              ِسراج َوهـّاج :ليکوال    ٢٠-٠٥-٢٠١١  ني
  

 تهاجم فرهنگی همسايه ها  و ديگران
  ١/  سومبخش

 
  مقدمه
خاصة (، چه درسايت های انترنتی   چه حضوری-به مناسبتِ  وفاتِ همسرم -محترمی که  ازهمه، ازدوستانِ اولتر 

، چه به وسيلۀ نامه  يا شعر يا ازطريق تلفون، يا جريده و ماهنامه ويا پروگرام )»من آنالينافغان جر« ً پورتالِ  وزينِ 
ً متشکرم و صحت و سالمت وموفقيت های بيشترآن عزيزان ... های تلويزيونی به من وخانواده ام تسليت گفتند، قلبا

  .   خواهانم - درهمه امورزندگی -را
ِتهاجمات وهمچنان درتقديم اين بخش » درددل افغان« که درانتشارمجلۀ ) يشبينیغيـرقابل پ(ً، ازتوقف طوالنی ثانيا 

  .   پديد آمد، جداً معذرت می خواهمفرهنگی
 بوده بنده» زیر دست«  ، برادردانشمند، جناب دکتوراکرم عثمان درجايی گفته اند که گويا آن عزيزبه اصطالحثالثاً 

 آميز شان راصميمانه رد می - ذکرکرده اند، ولی من اين تذکر لطف -نِ نيت باحس-اند واين نکته راقبالً نيزچند بار
  . کنم

»  دستی وباالدستی-زیر« درست است که جناب شان مدتی درادارۀ بنده اجرای وظيفه کرده اند، ولی تصورواحساس
، دکتوعثمان عزیزدرمورد در اداراتی که مسؤوليت آن تصادفاً  به من سپرده شده بود ، ابداً  وجود نداشت؛  نه تنها 

قبل ازآن (بلکه سايرعزيزان دانا وسرشناس، ازقبيل مرحوم صباح الدين کشککی که بعد ازتحصيالت عالی درامريکا،
، مصدرخدمات وزیراطالعات وکلتور و رادیوافغانستان، رياستِ عمومی نشراتی اصالحکه درکرسی های رياستِ  
وشاعرخوش قريحه ،مهربان .   همکاربنده بودندسالنامۀ افغانستان  درادارۀمدتی) ِارزنده يی به وطن شوند

ً  در ( درمديريت مجلۀ پشتون ژغ ناصرطهوریوزحتمکش، آقای  » انيس کودکان« که کارمجلۀ ریاست مجالتبعدا
 ، اتدر ادارۀ هنروادبيو همچنان، مرحوم پوهاند دکتوررحيم الهام، استاد فاکولتۀ ادبيات ) برايشان سپرده شده بود

بابندۀ ناچيز همکاری صميمانه داشتند که نه تنها وجود همۀِ شان باعث ... وسايرعزيزان در ديگراداراتِ  فرهنگی
  . افتخاربنده بود، بلکه چيزهايی هم ازايشان می آموختم

، نه تنها همکاران عـزیزومحترم، باهمه درطول دورۀ خدمات مطبوعاتی  بايد توضيح دهم که روابط بنده، 
يارصميمانه وبرادرانه بود و کارهای نشراتی هم درچنان فضای فرح بخش، مؤفقانه پيش می رفت ، بلکه غالباً با بس

  ...توأم بود) کارهاحتی درجریانِ ( وطنزهای رفيقا نه،  تـَوریه ها، مزاح، خنده
تهاجمات ِِمخرب ی متفرقِ  اين ازبخش هاعدۀ زیادی از مردمِ افغانستان امـيد و توقع اين بود وهست که چــون ،رابعاً 

 قلم، نامه نگاران، ومتصديان تلويزيون اهل، اهل خبره، افغانان دانا وبصير، الاقلبی خبر گذاشته شده اند، ِفرهنگی  
زارافغانستان درقبال همسايه ها، توجه جدی تری بنمايند  بايد به حال که احتماالً اين سطور ناچيز رامی خوانند،... ها 

  -  دردفاع از ارزش های فرهنگی وطنسنگرهای کوچکیم درساحۀ کارخود، دربرابراين تهاجمات بايستند و وکم ازک
ً حفاظِت مــذاهب  به نحوی که خواستۀ اکثريت مردم افغانستان است، نه به  ( وزبان های برگزیدۀ مامخصوصا

  )١. ( ايجادکنند وسایرینپاکستان ، ایران دربرابر-) می خواهنداجنبی پرستاشکالی که اجنبی ياچند 
و » الزمتر= الـزم «   افتخاربنده دراين است که آنچه رابا تمام وجـود و حضـوروجـدان درک کرده، بـرای وطن

ِ متفقين . تشخيص داده ام، با صراحت منتشرمی سازم » مفيد« برای هموطنان  ً آرزومند وجود ِ درعين حال،طبعا
من و دوستانِ بنده  توقع ايجاد چنين اتفاق، چنين همفکری وهمنوايی را درحلقۀ آيا ممکن است .  و بيشتراستم بيشتر

که هميشه ادعا ی آن را داريم، ِصـرف با )  وطنپرستییا(آيا وطنخواهی ... اکثريتِ هوشمندِ جامعۀ خود، داشته باشيم؟
ختم می  چوکی پرستسنگ و چوب ودشت و دمن ومناظرزيبای آن کشور و مالمت کردنِ  چند خاينِ   يادآوری
  ... شود؟

، با زبان ها و اصطالحات ورسم ورواج )به هرقوم و قبيله يی که منسوب هستند(به عقيدۀ بنده، وطن را با مردم اش 
 که هويت برجستۀ فرهنگ خاص ِِافغانی  ِ يعنی اگرازسراپای آن،عطرفرحت بخش. وعنعناتِ آن بايد دوست داشت

 -، اگرگوش های مارا...نمی ارزد» برهام خانی« مشام نرسد، آن وطن به دوتوتِ مردم وطن را تشکيل می دهد، به 
 جز تماشای يک خـِطـّۀ -،آن وطن... صدای خندۀ کودکانِ سالم وخوشحال نوازش نکند-درگوشه گوشۀ آن سرزمين
طن فروشان کرسی های دولتی اش، اگراحساس کنيم که توسطِ  و...  ارزشی نخواهد داشت-خشن، مسخ شده وبی روح

مخصوص » چوکیء الکتريکی« به چرخش افتاده است ، برای بنده وکسانی که با من همعقيده هستند، ناراحت تراز
  .گنهکارانِ محکوم به اعدام،  خواهدبود



 
 

 
و شميره   ٦تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

****  
ِ آخوندی ايران در جنايت ها و ِاعمال نفوذ در ذهن و سردمداران  توجه بايدکردکه  ِ پاکستان وحکومت  دولت

ِ کثيفِ  فرهنگ وزبان و درنهايت  امر، شعورجوانان ذليل ساختنِ  کشور ومردم  افغان و تالش ها برای تهاجم 
ِصرف نکوهيدنِ  سياست های غلطِ  حکومت آخوندی ايران و دولت ] طورمثال[يعنی (تنها نيستند، ... »افغانستان

براءت نمی »  دوکشور در وطنِ  ماتعميم فرهنگ های خاصِ آن« ماجراجو وسخت افراطی پاکستان، مارا ازُجرمِ 
توجه شودکه عدۀ زيادی !) دهد وهم  نمی تواند ثبوت آن باشد که گوياما تحت تأثيرايران وپاکستان نيستيم

ً چهرۀ  ازروشنفکران، دانايان وحتی استادانِ  ناسيوناليست ومتعصب ايران و پاکستان وچند کشورديگرکه ظاهرا
ارج گزاری « يميت می کنند، نيز با تالش بی حدوحصروباحيله های متعارفِ خوش نشان ميدهند واظهارمحبت وصم

، مرامِ شوم خود را به وسيلۀ يک عده »ظاهری به ملت افغان وطرح دوستی ومحبتِ  مصنوعی با افغانانِ  سرشناس
 گردن « ده اند، توسط افغانانی که حاضر ش. عملی می سازند) ياچند دانشگاهیء ُسست ايمان(از افغانانِ مطرح ومؤثر

وحتی چند صا حبِ تلویزیون و » برنامه سازان« بعضی ازاعضای دولت، برخی از: از قبيل »پيش ِ  باطل خم کنند
حضرت ..!  ( دانند– که آلوده ساختنِ فرهنگ وزبان افغانستان راشايد جزء بالندگی وافتخاراتِ خود می نویسندِۀافغان

 خـم –هرکه حق باشد چــوجان اندر تنش « :  چنين اشاره می کندِحق پرستِوطندوستان ِاقبال به يکی ازمشخصات 
  )» گـردنشپيش باطلنگردد  

****  
برخی از رسانه های افغان درخدمتِ  « : نوشته است هيأت معاونت ملل متحد برای افغانستان، «درجایی خواندم که 

ً  به نفع این .  پاليسی های کشورهای بيگانه نشرات دارندسازمان های اطالعاتی خارجی قرارگرفته اند  یا شدیدا
همسایه های افغانستان رسانه های افغان را جهت . رسانه های افغان بينِ  حمایت از ایران و پاکستان تقسيم شده اند

 با ایجاد حساسيت داخلی مورد استفاده - برای تقویت متحدین داخلی خود-استحکام موقف شان عليه یکدیگر و
» .رسانه های محلی افغانستان از کشور های همسایه  پول به دست می آورند« :  افزاید-نوشته می. »دقرارمی دهن

ایران رسانه هارا به خاطر منافع خود تمویل می « : مشاور مطبوعاتی رئيس جمهور ایران نيز اعتراف کرد  که
  )٢(. » !نماید  تا افغان ها ازاشغال غربی ها رهایی یابند

با تمام این زشتی ها وکشتار وتحقيرهایی که ایرانی ها در این سال ها « : ۀ باوجدانِ افغان می نویسد   یک نویسند
برخی در وابستگی  ها کرده اند، بازهم نشرات و رسانه های افغان که بخشی از آنها در وابستگی مطلق و با افغان

با شرف ووجدان خود بازی می کنند و نشان  ه،کامل به ایرانی ها قرار دارند، در چنين مواردی سکوت اختيار کرد
  » .می دهند که در وطنفروشی و پستی، از هرمزدوری مزدورتر اند

یک افغان بی گناه را به گير می دهند، چون اگر چنين کاری بکنند،  - بعداز گرفتاری-بسياری از قاچاقچيان ایرانی 
جات است، چون با این گرفتاری نه کسی صدای افغان یابد و این آسان ترین راه ن اعدام شان به حبس تقليل می

هزار جوانِ افغان که همين اکنون در ٦بيشترین بخش از. شنود و نه اورا اجازه می دهد که از خود دفاع کند رامی
» .دار ثانيه شماری می کنند، از این قبيل افراد اند زندان های ایران به سر می برند و سه هزارآن برای رفتن به پای

)٣( 
درحالی که  ما، مردمِ خودرا ... دروغ گفته باشد؟» هيأتِ معاونتِ ملل متحد« آیا ممکن است: سؤال این است که  

حکومت آخوندی .  خوب می شناسيم وهمچنان ازسياست های چند دهۀ اخير پاکستان وایران نيز اطالع کافی داریم
ی اندازد، دگرسو پای، به حدی متعصب است که حتی بر ایران که با استفاده ازپول های سرشار نفت، یکسو دست م

  :  یکی از عزیزانِ  ما دراین مورد نوشته بود. جوانان کشوِرخود  رحم نمی کند
 جلو رفت که َهمان نقشۀ سياسی و " صفوی گری"  رژیم ایران چنان درتاروپود تعصب گندیدۀ مذهبی و اندیشۀ 

 فلسطينی ها به کاربرده است، موبه مو درمناطق سنی نشين ایران دموگرافيکی اسرایيل راکه درمناطق اشغالی
  )٤. (تطبيق و عملی کرده است

  
، هرگاه دربارۀ مشکالت تلویزیون ها وبرنامه سازانِ عزيزما درسایت هابرخی ازنويسندگانِ : آخرین تذکر وتمنا 

 ُخرد وبزرگ ما ياد می کنند، غالباً  هم  چيزی می نويسند، يا بااظهارتأثر ازبرخوردها وبگو مگوهایخوِد ماداخلی 
يعنی . ، تقبيح می کنند)بدون توضيحاتِ الزم( اشاره می نمايند  وآن را » برخوردهای قومی وزبانی« به مشکلِ  

 برخوردهايی لسانیقوم پرستی می کنند؟  کيها ) چه کسانی( کی ها برای خواننده ياشنونده ها روشن نمی سازند که 
نزد خواننده يا شنونده که ازماجرا بی خبراست، اين تـََوُهم ايجاد می شودکه گويا اکثريت جامعۀ ...  رند ؟دارند؟ چرادا

در حاليکه ابدا » !زبان قوم من بهترازقوم شمااست« شامل اند؛ همه باهم پرخاش دارند که گويا گناه بزرگما دراين 
 ٩٩  مقبولِ همۀ آن ، باچندين زبانِ ُخردوکالنِ  ديگر که  داريم-دری وپشتو -ما دو زبانِ ملی ورسمی. ًچنين نيست

باعث ايجاد تـََوُهم شده » گنک«بنابرآن، اين گونه انتقاداتِ ...درصد مردم افغانستان است وهمه به آن می نازند
  ! را درآتش قضاوت های نادرست می سوزاندتر  وخشک،متأسفانه،  



 
 

 
و شميره   ٦تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ِ فعلی افغانستان رامستثنی (  که ر می کنم تکرا)برای چندمين بار(   اين واقعيت را  اگرمسايل خاص پارلمان
، ِصرف بريکی ازاقوام شريف افغانستان ويکی از زبان های کشور می )ازجمع ناخَلفان( يک عدۀ معدود ) قراردهيم

ِ عنودانۀ آن همسايۀ موذی، توطئه می نمايند  تازند وبه منفعت سياسی يکی ازهمسايه ها وباتحريکات
، وسايراقوام شريف نجيب  قوم، بين آن ُمزد دهندگانِ خودافتاده اند تابه هوس خدمتگزاری به ) مذبوحانه(شودرتال

  . فاصله ایجاد کنندافغانستان ، به زعم خود،   
خودکوچک (اين  توطئه ها که پس ازسقوط نظام شاهی، بيش ازسی سال دوام کرده است، يک عقدۀ بزرگ حقارت 

) مانند ديگراقوام( زيرا احساس کرده اند که باوصفِ ازميان رفتن آن نظام، اين قوم نجيب . رانشان می دهد)بينی
 غارتگرکه ازميان ساير اقوام نجيب افغانستان دنياپرستِ چندنفر : زيراديدند . مستحکم و باعظمت استهنوز 

ن سعودی، درطول سه دهۀ برخاستند وباهزاران چال وفريب وچسپيدن به دامن روس وايران وپاکستان و عربستا
ری  پديد نيامد، که هيچ، حتی مدنيتِ نسبی وطن را به قهقرا ُبردند و شهکااخير، زمام اموررا به دست گرفتند، نه تنها 

  ...کردند» يکسان« نام ونشان آن را با خاک 
مک پاسداران ايران، آن که درهرحال فرزندانِ عزيزوطنِ ماهستند، چون نتوانستند به ک» !افغانستانی« همين چند نفر

نيزخنثی گرديد، يعنی نتوانستند حتی خودرا ازپيکر » فدراليزم« قوم مورد نظررا طرد کنند، مساعی شان درايجاد 
 ازيک سو آتش تعصبات مذهبی راشعله ورساخته،...ملت جدا ساخته، تدريجاً به ايران يا يک کشورديگر ملحق سازند،

کلمات واصطالحات ا ترويج می دهند  وازسوی ديگر، با لجبازی های مداوم ،  آخوندهارا دروطن مخرافات مذهبی
چاره يی نداريم ) وطن پرستان(وما ... ِخاص ایرانی را برجای کلماتِ  معمول ومقبول مردم افغانستان می نشا نند

 با -خودزبـان برگزيده و شيرين و اصطالحاتِ  خاص وطـنِ  ارزش های معنوی کشور و از جزآن که محض از
  ...  دفاع کنيم -پايداری و حرارت

« رامی توان  دفاعِ  الزمی آيا اين.   قرارداريم  خوداز ارزش های ملی وتاریخی کشور ومردمدرسنگردفاع  بلی، ما 
قوم « آيا اسم اين دفاع وطنخواهانه رامی توان...؟ دانست» ترجيح دادنِ  يک زبانِ افغانستان، بر ديگرزبان های وطن

  ... گذاشت؟ »  نظری - تنگ«های قومی وزبانی ویا قسماً  برخورد« يا» یپرست
  اگردرگفتارشماعزيزان که هرجمله، حتی هرکلمۀ تان، درپروگرام های تلويزيونی، مؤثريتِ  زيادی دارد، چنين 

ی کنند که بی خبرمانده اند، تصورمازاین زد وبندها وضاحتی موجود نباشد، عـدۀ بيشماری ازمردم نجيب کشورکه 
 ِیک زبان وطنمی کند ويا  با ترجيح دادن » قوم برستی« هرکه قلم برداشت و چيزی دراين مورد نوشت، حتما 

درذهن و شعور ! ... که هرگزچنين نبوده ونيست!... برسايرزبانهای مردم کشورخود، باهم درجنگ وجدل اند
های سی ميليون نفوس افغانستانِ عزيز، زيبا، دلپسند و واحساس ما  همه زبان ها، لهجه ها، اصطالحات وحتی َمـثــَل

  ...)»تقليدی« و »  وارده« طبعاً  اصطالحات و مـَـثــَل هايی که ازخودِ شان است، نه ( ارزشمند است 
دردفاع ازفرهنگ وزبانِ  برگزيدۀ ملی ورسمی ) يانمی خواهند( تمنا دارم که اگرنمی توانند برنامه سازان عزیزاز

 خطِ  - ازروی لطف- ماراتشکيل می دهند، شريک شوند، کم ازکم هویت ملیان عزيزکه اجزای ُپرافتخارافغانست
  !                                                 همين وبس.  را روشنترسازند» مدافعان« و » متعرضان« فاصل  بين

 
  :آغازمطلبِ  مورد بحث

  اکزوتشخيص انواع تهاجمات با ذکرمنابع ومر
  »همعام ف«صرانتقال دهندۀ آن، باکلمات ساده وعنا

  اوباما 
، گرچه به اساس نظرسنجی های اخير، محبوبيتِ  شما درامريکا به باالترين ميزان خود رسيده  اوباماجناب آقای

 حتی اعتراض -است، اما ازسوی ديگر، تهاجمات حکومت شما به افغانستان، بيش ازهرتهاجم ديگر، موردبحث
  .ريت مردم افغانستان قرارداردِاکث

ِ امريکارا درافغانستان مصرف کرديد ودر اثر  سياستِ خامببينيدآقای اوباما، شما باوصفِ آن که بليون ها دالرمردم 
 فرزندانِ جوان شان به طوربی ِبی معنی امريکا به خاطرازبين رفتن  مادرانحکومتِ شما، تلفات سنگينی بارآمد و

، مرفه ومترقی بود، افغانستان آزاداگراين همه تالش ومصرف وتلفات برای ايجاديک . وارشدندسابقه يی غمين و سوگ
  ؟   نتيجه چه شدپس

باعث آبروريزیء ) درعينِ حال که طبعاً موفقيتِ بزرگی به شمارمی رود،(پاکستان درخاکِ   ِبن الدندستگيرشدن 
ولی اگراهداف !  » بن الدن درافغانستان پنهان است«تند  هم شد، سياستمدارانی که اصرارداشسياستمداِر امریکاچند 

ديگری داشتيد غيرازکمک به مردم افغانستان، چرا با قول وقرار وعهد و پيمان، توقعات مردم فقيرو بيچارۀ افغانستان 
  را آنهمه باال و باالتر برديد؟  

 دولتِ غانستانِ جنگ زده و ويران،   چرا ازمجموع گروه های منفورتنظيمی، شورای نظاروکمونيستان، برای اف
 ساختيد؟  يعنی به جای آن که برای جامعۀ مستحق افغان، يک سازمانِ سياسی بسازيد که توسط شخصيت های آنچنانی

 ، ماهيتِ )مانند مارکسيست ها( آزموده ومجربِ  افغان اداره وتنظيم شود، بدبختانه دستگاهی ساختيد که درآغاز
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  رابه خود گرفت و اعضای دولت»ِنظامِ تاراج« قۀ ديگررا داشت، ولی تدريجاً شکل وشمايل يک طبقه برطبِسیادت 
 اشغال کردند وبا تمام وقاحت، سيستم غنایم جنگی، کرسی ها ومشاغل عمومی را مانند حکومِت دست نشاندۀ شما و

) وظيفةً  به عرض رسانيد] قبلچندسال [طوری که بنده (درحقيقت، ... فساد وارتشاء ودزدی را درکشور رايج ساختند
خشت های ) آقای اوباما( نهاد، وجناب شما » کج« حکومت و دولتداری را درافغانستان خشت اولآقای بوش متأسفانه 

  !...    گذاشته رفتيد ِکج روی همان ديوار - بامصرف زياد -بعدی را 
عزيزو خيلی هوشمند بوديد  وما، ) بوش سال حکومت آقای ٨بعد ازتحمل ( آقای اوباما، چون جناب شما نزد ما

  . شما شديم و به شما رأی داديم،» change)(تغيير«مهاجرانِ خوش نصيب، فريفتۀ قدِ رسا، استداللِ قوی و ُدکتورينِ 
 نه توانست ملتِ   مظلوم افغانستان -ده سال درطول مدت -)همراه با حکومت بوش(، حکومت شما ...!  اما، انصافدار
نتوانست ازحقوق انسانی .  بشناسد، نتوانست ازفقرو بيماری وبيکاری مليون ها افغانِ بدنصيب مطلع گرددرابه درستی

شان که به وسيلۀ  حکومتِ دست نشاندۀ شما درطول اينهمه سالها تلف می شود و درطول ده سال به ناموس وشرف 
ً  همه روزۀ شان تجاوز صورت می گيرد و ازمشکالت زندگی وسوزش قلب مردمی که دراث ربمباردمانِ  تقريبا

  !،  آگاه شود...طياراتِ مهاجم شما وقتل اعضای فاميل و منسوبينِ بی گناه شان، داغ داغ است
 زمين را چند جریب هر یک از ایشانجمع کردنِ  بساط تنظيم ها بود  که :   آنچه را حکومتِ  آقای بوش تجويزکرد

. سبيل مانده، يک ساحۀ اقتدار و پادشاهی برای خود ساخته بودندين های تصرف کرده، ازآن زم) درمرکز افغانستان(
    !می گرفت» ويزه« مضحک تر آن که اگرکسی ازساحۀ اقتداريک تنظيم به ساحۀ ديگر می رفت، بايد 

تا خاطر اش ازاين ناحيه جمع ( ،ازهرج مرج وکشتار بود» تنظيم ها« بلی، هدف حکومتِ  آقای بوش  بازداشتنِ 
تدبرسياسی آقای ... اما با چه وسيله وتـََدّبُـُرسياسی؟) يا اهدافِ  پنهانیء ديگربن الدن ، فارغ البال بَرود عقب شده
 پديد می آيد ودر اتاق خواب شان، باالی کودکان داشت که گاهگاهی درمغزسياستی شباهتِ زيادی  به انديشه و بوش

 باهم توافق کردند که بايد رامزفلدو آقای چن یی ، آقای بوشی آقا:    تطبيق می گرددگـُدی هاو بازیچه های شان
 با ذکرامتيازاتِ قومیراکه درراهِ رسيدن به مقامات دولتی ازهيچ جنايتی روگردان نبودند، )  ليدران جنگییا(تنظيم ها 

اازجنگ وجنايت  افغانستان برسانند  تشاهیبه مقام ) پشتون و چندنفرُازبيک، چندنفرتاجيکچندنفر هزارهچند نفر(
 امريکا اين گونه عناصررابه محبس می َبَرد، دیموکراسی! ( چه تجويزعالی!... وخراب کاری و تجاوزدست بردارند

درعين حال يادداشت کنيد که !)  می رساندپادشاهی درافغانستان، دزدان و جنايکاران را به دیموکراسیولی َهمان 
که به خاطِر بکارت و بی نظيربودن اش،  مردم شهر را به شور فيصله يی (شهرشورآقای بوش باچنان فيصلۀ  

 سنگ -  دو. چند دزد و چند نانجيب رابه پادشاهی رسانيد-يک: ، دوگناه بزرگ رامرتکب شد» !)وهـَلهـَله می اندازد
را » ِبرادر ميان اقوام ايجادِ کدورت وهرج ومرج و تفرقه: قوم پرستی واتکاء به قوم و بالنتجه« ِمحکم وُپرقدرتِ 

  . می داند خيانت بزرگی به ملتِ  افغان بخشيد  که بنده اين اقدام ناشيانه و دور ازفراست را» رسميت« درافغانستان
را بر گردنِ يکی ازاقوام » بن الدن«  همه تقصيراِت درمحکمۀ وجدانِ خویش،آن سه شخصيت برازندۀ  امريکا که 

که نوعيتِ آن » همان سياست«برانند، در گرمیء حاشيه  به- درهرحال-مغضوب را  قوم افگنده ، درصددبودند تاآن
ناراحت شود » معامله«  رسيدند که چون ممکن است قوم بزرگ ازاين(!)فيصلۀ عالیدرباال ذکرشد، به اين 

زه  تاتریک منجر شود، قيامِ احتمالیوازآن هم بدتر، اعتراضاتِ  احتمالی ايشان ممکن است به يک ... واعتراض کند
! بود» پشتونُپخته « را که گويا » سيا« يی درمغزفکورشان پيداشد و به سهولت تصميم گرفتند که يکی ازجاسوسانِ 

چه ...  در رأس قدرت قراردهند تا با اين حيلۀ جانانه، به زعم خودشان، آتشِ غضبِ پشتون ها را تا حدی خاموش کنند
  !  خيالِ باطل
را ندارد، چگونه می » دوتوت«  نشان دهد که معناً  ارزشِ همه روزه عمل خود،با گفتار، طرزفکروطرزانسانی که 

باالنشستن های « می ماند که »  سرديوارخار« چنان شخص، بيشتربه ... تواند باعث خوشی و افتخار قوم خود گردد؟
  .   هرگز نمی تواند  قدروقيمت اش را باال ببرد» مصلحتی

» خليلزاد«  بود، لزوماً  آقای   مهارتِ خاص افغانی، که طبعًا متقاضی » سناريو« ِ  برای تنظيم و دايرکت اين بخش 
  !  خليلزادکه چه مهارتی داشت اين ... آه.  را انتخاب کردند

 و فتـنه و دو رنگی ها  که جزء دروغگوییآن جناب، به اصطالح افغانان، سِرحامد کرزی را درهمه امور، حتی در
 حاضر بودم که وی دريکی از وقفه روممن خود درشهر... بود، خاريده بود) شاندۀ شمادست ن(تخصص رئيس جمهور

البته با کلمات ( » من ترا به مقامات معرفی کرده ام« : های مجلسِ عمومی، با تبختر به پروفيسورسيرت گفت
 قاضی القضات خودشان که جزييات آن به يادم نيست، ولی گفته می شد که وی می خواهد استادسيرت رابه حيث

استاد سيرت که مانند بنده و ديگران، صددرصد متيقن بود که اعليحضرت ظاهرشاه رئيس ). معرفی کند
که مشاورارشد پادشاه هستند، کم ازکم به حيث صدراعظم انتخاب خواهند شد، » ايشان«جمهورافغانستان می شود و

برو،  کالنکاری « : گفت که تقريباً  چنين معنی داشتقدری برآشفت و با لحنی که فکرکرديم مزاح می کند، جمله يی 
  » ...!توکی کيستی که مرا معرفی کنی... نکو

 رابا طنطنه و کروفر، از روم به کابل انتقال ظاهرشاهشد و زمانی که » کُـُل اختيار«   باآلخره، آقای خليلزاد درکابل
 را ورود پادشاه وبرسرملت مظلومی که  ابد افگننددرارگ شاهی به حبسمی دادند تا اورا ازهمه چيزمحروم ساخته، 
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 نمی تواند مشاورشاهاعالم کرد که ) بازبانِ  کرزی( ، جناب خليلزاد ...با رقص وسرود جشن گرفت ، آب سرد بپاشند
ی باآلخره فهميدديدی؟   :  خليلزاد گويا بازبانِ حال، به استاد سيرت حالی ساخت که! ... وارد کابل شود) حق ندارد(

  ...؟که من کی هستم
دیموکراسیء بی و آقای بوش، بعد ازيک تهاجم بی سابقه  وتحميلِ  نوعی ) مستر اباما( اين است نظامی که جناب شما

ما حاالبا يک حکومتِ قانونی معامله می : ، درافغانستان ساختيد، وبه جهانيان تبليغ کرديد کهارزشِ فاقد قانون
 سيافهم بود؛ حکومت » ربانی«نبود، بلکه حکومتِ » قانونی« چه ساختيد تنها حکومت نخيرآقای اوباما، آن!...( کنيم

به اين ترتيب، حکومتِ آقای بوش وهمچنان حکومت !) ... و ده ها تن ازدزدانِ  ديگرهم است» گليم جمع« وفهيم و 
سبب شد که درآن سرزمين می زديد، ولی عين پاليسی آقای بوش را تعقيب کرديد، ) تغيير ( changeشما که  دم از

خانه و کاشانه ودارايی مردم توسط .. ، فقير فقيرترشود، بيمار بيمارتر، افراطيون دينی افراطی تر،)افغانستان( فلکزده
غاصبين دولتِ  دست نشاندۀ شما، به يغما برود، بانک ها چورشود و مليون ها دالربه خارج کشور منتقل گردد 

  ... ه افغانستان، بيشترازسابق وبسيارگستاخانه وخيلی شديد ادامه يابدوتهاجمات فرهنگی همسايه هاب
ِ درمنطقه، گفتيد) ِاوباماجناب (شما بيايد، زيرامردم مصر اين تغييربايد مصردر« چند روزبعد ازآغازتشنجات

را » تغيير« چنان ، آيامردم افغانستان که درطول ده سال مرتباً عذاب ديده اند وشکنجه شده اند، » !تغييررامی خواهند
؛ آيا درمورد »هرچه زودترازميدان برودبايد «  امرکرديد که  قذافیشما، درمورد... درکشورخويش نمی خواهند؟

آيا ...، چه پالن داريد؟...حکومت کابل، بعد ازده سال دزدی ورشوه وفسادِ اداری وظلم وشکنجۀ مردم مظلوم افغانستان
تصيمِ شماچيست؟  آن مردمِ فلک زده، .. می دانيد؟شکنجه های مداوم  بيشتروِ ِظلم رامستحق ملتِ مظلوم افغانستان

   بدبختی های حکومتِ دست نشاندۀ شما و آقای وبوش را تحمل کنند ؟ جـبراً تاچه مدتی بايد  
برای اندک تبسمِ  خوانندگان ) Conan O Brien (کـُنان او براينشما، ازظرافت آقای change درمورد شعار  ( 

 The governor of Hawaii said he first met President Obama just days after": عزيزاين سطور، ياد می کنم که گفتِ
he was born. He knew it was Obama because he kept pointing to his diaper and calling for 'change' ………“ 

گورنرفهميد .   رامالقات کرد، چند روزبعد ازتولدِ  او بودوبامارئيس جمهورا گفت، اولين باری که او هاواییگورنر(
[  کنند changeخود اشاره کرده ،  می خواست آنرا دایپر است، زيرا وی مرتب به اوباماهمان ) ازحسن اتفاق(که او

  ).پارچـه یی که طـفل را با آن می پيچند):  قنداغ طفل( diaperدایپر( ] ).     تبديل نمايند
درهمان حالت تنگدستی باظرفيتِ  کاری وآرمش و امنيتِ  نسبی آن که ( افغانستان را نظام شاهیمقايسه کنيد حاال، 

ً به سوی » حکومتداری و دسپلين« درها ، بانظام فعلِی، ) پيش می رفتمدنيتِ نسبیموفقيت هايی داشت و تدريجا
 زندگی مردم که می توانست بسيار ده سالِ ظاهرًا ديموکراتيکِ شما، با مصارف بی نهايت گزاف وضايع ساختن 

  ... ُپربار ودرخشان باشد 
ِ   آيا شما درجهان امروز کشوری را می شناسيد که قاضی ومفتی  دولت،  حکم حبس چهارسالۀ يک  وسارن واِل

... يد؟ مجرم را صادرکنند، ولی حاکم ، يا پادشاه، يا رئيس جمهورآن کشور، احکام عدلی را به ذوقِ خود خنثی نما
به برکتِ  ديموکراسی شما، درطول ده سال، مرتباً همين ) جناب رئيس جمهور( حکومتِ  پاپت و دست نشاندۀ شما 

  ! کاررا کرده،  و به ريش همه خنديده است
با توجه به وضع موجود ، آياشما مطمئن هستيد که درافغانستان مسؤوليت امور را به اهل آن ! جناب آقای اوباما 

  ... يد؟ سپرده ا
«  به ندرت شنيده ايم ، ولی باری، يک جملۀ جالب اززبان"حرف معقول"   ما وشما اززبان اراکين دولتِ ايران

،  به فرومایگانمسؤوليت دادن به « :شنيدم که گفت »  رئيس فراکسيون اصولگرايان مجلس ايران-الريجانی
  ... آيا درست نيست؟»  !ناپايداری دولت ها می انجامد

 می بنيند همه روزه دولِت تحت الحمايۀ شما را نه تنها مردم افغانستان، بلکه جهانيان، فرومایگی های برجستۀ ونه  نم
پوشيده نمانده که !  ، درآن کشورفلک زده  تاچه حد اسفباراست؟بيمار وبيکار ونادارو می بينند که اوضاع مردم 

ُعمقِ تکان دهندۀ اين واقعيت رامی توان از . مروز، نظيرندارد افغانستان، درجهان امادرانوزنان بدبختی وبی نوايی 
ِ مطالعات  ِ  کودکانالی ِ زنان را :   درک نمودِساليانۀ مؤسسۀ حمایت ِ  (آن سازمان وضعيت ازنظرمسايل

 بدتريندرسراسرجهان، افغانستان « : کشورجهان بررسی کرد  ونتيجه گرفت که١٦٤در) صحی،اجتماعی وسياسی
  !» بوده استمادرانِ ما و نزنا  برای جا

ِ جگرخون کنندۀ  ِ افغانستانازسرنوشت خبرنداريد، بهتراست با توجه به اعالميۀ اتحاديۀ » بيخی« اگرکارگران
ً  : کارگران افغانستان درروزجهانی کارگر، اندکی بدانيد که هفتاد وپنج درصد مردمِ بيچاره و نادارافغانستان، مطلقا

  .بيکار اند
بيش ازچهارميليون زمين زرعتی درطول ده سال اخير،غصب ) نظربه گزارشِ  قابلِ اعتبار(د که شايد خبرنباشي

گفته می شودکه درهمين « : دريکی ازبرنامه های خويش، فــرمودندفاضلِ محترم جناب ساهو . يافروخته شده است
  ». غصب می شود)ديموکراسی زده وبی قانون( درافغانستانِ هرروزه، بيش ازهزارجريب زميناواخر، 



 
 

 
و شميره   ٦تر ٦  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 حکومت کابل راقابل اعتماد، با درنظرداشتِ اين همه نارسايی وناهنجاری ها ، نه تنها جناب پریزیدنت اوباما شما ،
يعنی سعی می کنيد !   همکاری کنند کرزینيزگاهگاهی تقاضا کرده ايد تا با حکومتِ آخوندی ايران، بلکه ازدانسته ايد

ِ  زادگا( ِ مِابه اساس يک ضرب المثل  قصابیيا مراقبِ دکان » مطبخ« رامحافظِ گربه های گرسنه، يکی از)ه 
  !...بسازيد

 هستيد شيعـه مذهب  که چون شما يک مسلمان جنابِ اوباماصحيح باشد افواه ، شايد اين سياستِ عجيب نظربه چنين 
 به کمک وتالش )شيعه گری افراطی (تشـَُيـع، مانعی نمی بينيد که !) گذاشته اندحسينبه همين مناسبت هم اسم شمارا (

  !... ،  پخش گردددر تمام دنيا، درمنطقه و بعد، تدريجاً  ِحکومتِ آخوندی ایرانوتشبثاتِ زجردهنده و نامعقول 
سری وحکومتِ آخوندها، به طور) اوباماجاللتمآب (که بين شما) ممکن است تصوربنده غلط باشد(تصورمی کنم 

درمورد تهاجمات « يا » رهگشايی کند « یاکومتِ امريکا به ايران اجازه دهد، موافقه شده است که حوخصوصی 
تا حکومت آخوندی ايران بتواند، با زر و زور ودسيسه،  ... »ومداخالت وتوطئه های ايران، بی دخل وبی اعتنا بماند

 صرف بمِ اتوم، ازساختن  آندر ازایالبته، دولت ايران، !   سازدقلمرو ایرانرا جزء نيمی ازکشورافغانستانکم ازکم 
  نيست؟   اگرنيست، بخشی ازواقعيتِ موضوع، يا انعکاسِ اصلِ قضيهآيا اين حد س يا تصوربنده، !... نظرخواهدکرد 

 خودرا می غيرانسانینگاه محدود و) مانند پاکستان(ايران :  آگاه نباشيد که می نويسندثقهمحال است ازاين گزارشِ 
  .هستند، تحميل کند" معامله گری"ً کشورهای ضعيف ونارسای همسايه که غرق درفساد و خواهد برديگران؛ خاصة 

. خبرداده بود، خوانده ايد» به اصول تشُيع درافغانستان« اعتقاد ُرشــدِ  پوست را که ازواشنگتن يقيناً شما روزنامۀ 
 برخی ازرهبران سنی ايجاد شده، نگرانی اين ُرشد تدريجی، دراثرتشبثات ومداخالت گستردۀ حکومت آخوندی ايران

  .رافراهم ساخته است
 آن روزنامه، به عنوان نشانۀ ُرشد حضورشيعان درجامعه ، ازنمايندگی پيروانِ اين مذهب در پارلمان افغانستان وبه 

 ِبنام (ِتازهپوهنتون دولت ايران باساختنِ  مسجد، ورزشگاه و « :عهده گرفتنِ ُپست های دولتی توسط آنان، می نويسد
ظرفيتِ فهم  دست نشاندۀ شماحکومتِ آيا ... » درکابل، آشکارا به ظهورشيعه درافغانستان کمک می کند)دانشگاه

وپيشبينیء آيندۀ ناگواراين گونه تشبثات را دارد؟ آيا درک کرده است که اين مداخالت تا چه حدی به حيثيت وحاکميت 
ير، اين حکومت چنان ظرفيت راندارد، اگرمی داشت جداً اجازه نمی داد که  نه خ-...ملی افغانستان صدمه خواهد زد؟
 بسازد  باميان دردانشگاِه دیگری بدون هراس ازعاقبت شومِ مداخالت علنی خود، حکومتِ ایران، عالوه برآن که

  !وعليه دولت افغانستان به تبليغاِت سوء خود  ادمه دهد
، نه تنها  فروخته-همراه باچند افغانِ خودضالی ناسيوناليستِ آن کشور،   با اين تفصيل، حکومت ايران وبرخی ازف

  !هم به بازی گرفته اند» مارازبانِ « به دين وايمان ومعتقداتِ مذهبی ما توهين می کنند، بلکه 
اکه ، آب های افغانستان ربه زور یا رضاايران « :  معاونِ قوماندان نيروهای آيساف نيزدرجای ديگر گزارش داد که

اين همسايۀ متجاوز، ساالنه بيش . ، علنًا چپاول می کنددیده درایی با -بزرگترين ثروتِ خداداد کشورافغانستان است
راتنها ازدريای هلمند می َبَرد، در حاليکه درجهيل سيستان و هامون صابری که ملياردمترمکعب آب افغانستان ٣٥از

عالوه بردريای بزرگ هلمند، درياهای خاشرود، فراه رود وهاروت برسرحد مشترک افغانستان و ايران قرار دارند، 
 و تا حال چند بار برای   را نيز درشمالغرب کشور به خود اختصاص دادههریرودرود نيزمی ريزند و بخشی ازآب 

  )٥. ( در ولسوالی چشت هرات، مزدوران مسلح خودرا می فرستدبند سلمااز ميان بردن 
ده يی ازفعاالن سياسی گفتند که نصب تعداد زيادی پوستر واعالنات تبليغاتی درشهرکابل،   درفبروی سالِ گذشته، ع

 بانشانه هايی ازبرخی سازمان های ايرانی ورهبرانِ آن کشور، ازعالمات -به مناسبت سالگرد انقالب اسالمی ايران
،عضو ولسی جرگه ردوستجناب بش. بوده، درمغايرت بااخالق ديپلوماتيک قراردارد» توسعۀ ايديولوژيک« ِ

 بخشی ازایران خود وانمود کرده بودند، حاال کابل راهم به بخشی ازکشور قبالً شهرهرات راایرانی ها: اظهارکرد
تهديد تماميت ،  توسعه طلبی« ،نمی توانمناسبات بين المللیآيا چنين اعما ل وتشبثات را ازنظر !.. تبديل کرده اند

  )٦(دانست؟   اشغال افغانستان  وحتی ِارضی
 يعنی همان کشوررنج -استخباراتِ ايران«:  به عمقِ بحرانِ حاکميتِ  دولت فعلی کابل درسطح منطقه توجه فرماييدکه

 که دراواخردهۀ نـََود جرأت نداشت حتی برای رهايی ده ها ديپلـُمات گروگان گرفته -دهنده، متجاوز ومصيبت آفرين
دردورۀ حکومتِ شما که سخت پشتيبانِ دولتِ منحطِ دست نشاندۀ خود ( ن شده اش، پا به افغانستان گذارد، اکنو

 کيلومتری داخلِ کشورما، عملياتِ مخفیء نظامی ٣٥٠بدون هيچ پوششِ ديپلـُما تيک، درعمقِ ) درافغانستان هستيد
  )٧(»!.. انجام می دهد

  
 شما چيست که از تشبثات حکومت عقولدليلِ م:  سؤالی کنم باچنين حال وحوال، جناب آقای اوباما، اجازه دهيد

) ازقبيل زنجيرزنی وغيره(  که خرافه هايیدرجهانی ساختنِ چنين نظام تــُند وافـراطی وُپرازمجهوالتآخوندی ايران 
   برآن افزوده شده است، به صورت غيرمستقيم،  پشتيبانی کنيد؟- توسطِ  بسياری ازافراطيون ايران-نيز

  داردادامه                                                      
    


