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و شميره   ٥ 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 ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       ِسراج َوهـّاج :ليکوال    ٢١-٠٥-٢٠١١  ني
           

  

 تهاجم فرهنگی همسايه ها  و ديگران
  ٢/ سومبخش

  
  ء خشک وبيجان وِچنان ديموکراسیوفهم ماهيت ( شما به افغانستان » ديموکراسیِ»بعد ازهجومِ 

زبانِ  ، تعجب می کردم که فيلسوفان و دانايان بزرگ جهان چرا با ) درتطبيق آنوشب دقت به علتِ اصرارحکومتِ  
  ، برُرخ چنان نظامِ  دلپسند، خط کشيده اند؟ قلم

 تهاجمی آقای بوش، ديموکراسیءودرکِ  اين نکته که )  آنُعمقوبعد  به سطح اول به ( اما بايک نظارۀ دقيق تر
بدون آنگاه متيقن شدم که فيلسوفان جهان ... د اش است، نه برای ملت فقيرمحض برای حفاظت دولتِ  دست نشاندۀ خو

نظربه (ايشان« معلوم می شود که. ، ثمرمطلوبی نخواهند داشتديموکراسی های وارداتی درک کرده بودند که شک
اصال .  »! راديده،  بعد موزه را ازپا  کشيده اندخندقدرقدم اول، يک چنين )  يکی ازضرب المثل های افغانان

ًديموکراسی نزد ملتی که بيش ازهشتاد وپنج درصد آن ازسواد عادی محروم هستند، نامفهوم، بی اهميت و ناکارآمد 
  .است

 آن ملت مظلوم رامی نمود، بعد، الاقل پنجاه درصدِ جامعه راباسواد فقرِ مزمنامريکای مقتدر، درمرحلۀاول بايد چارۀ 
تا خود را، محيط وماحول خود ودنيای خودرابشناسند، به آزادی خود ارج بگذارند ساخته، برايشان آگاهی نسبی ميداد 

 فرق بگذارند وبه مفهوم اين وجيزۀ موزون ومقفی که بسيارمعروف شياطين وآدم ها،می توانستند بين وازهمه مهمتر
 َپی ببرند، ديگرمحال است اگر. »! پس به هر دستی نبايد داد دست– رو که هست -ای بسا ابليسِ آدم«: است، پی ببرند

  .اعتمادکنند و رأی بدهند) مانند کرزی( به کسانی 
اگرندانسته ...سبب بی بندوباری های جدی اخالقی هم شده است؟، درافغانستانديموکراسی شما آيا توجه کرده ايد که 

  :  توجه فرماييد- به عنوان ُمشت نمونۀ خروار-ايد، لطفاً به کوتاه کوتاه اشاراتِ  ذيل
بااستفاده ازآزادی هايی که گويا ديموکراسی فاقدِ قانون ( يک عده ازفرزندان افغان، به تحريک وپشتيبانی ايران -١

سعی وتالش کرده اند تا فرهنگ وزبان ، درطول ده سال اخير )  به مردم اعطاء کرده است]بدون قيد وشرط[ ِشما 
 رابه کلی مردمِ افغانستانهويت ملی يعنی درواقع می خواهند (ًجانشين فرهنگِ ملی افغانستان کنندتدريجا ايران را
ً  حکومت وبرخی ازمؤسسات فرهنگی ايران).  تغييردهند که » شر« ِ مصارف گزافی را دراين راه، طبعا

  . هرگزشرافتمندانه نبوده است، تحمل می کنند
 اشاره وهدايتِ  حکومتِ امريکا، ی وشايدبه برکت ديموکراس(  اخيراً :اطالع داده است که،  ازافغانان عزيز يکی-٢

  ازقبيل .  ايجادکرده اند- به نفع ايران-تغييراتِ عجيبی رادرپوهنتون های افغانستان
  . ِ استادِ مهمانبه اسمبسيجیء رژيمِ ايران،  وپاسدار وحزبِ اللهی و مالآوردنِ  ده ها : الف
 هستند، در رژيم خامنه يی که عناوينی برای طرفداراِن بيتمجمع اهل و لشکرامام زمان  ولشکرطيبهبا آوردنِ  : ب  

رنگِ مذهبی دادن قلمرو پوهنتون ها، به اسم محصل وکاردان ومشاور وپيمانکار وغيره، پوهنتون های افغانستان را
 بيرق های، عزاداری برای امام حسين را به مراکزتحصيلی کشاندن و مسجد و مناره ساختنودرساحۀ پوهنتونِ کابل 

بعيد نيست که ...  را مسلم می سازدموجوديتِ ايران درمرکزافغانستانهمه وهمه، ...  به در وديوارآيختنسبزوسياه
 درساحۀ پوهنتون به وعظ وموعظه خواهد پرداخت و تهديد وتکفيرمحصالن شيخ آصف محسنیبعد ازاين، آقای 

  ...!)ِمليگرا وترقی خواه  شروع خواهد شد
که يکتن را ) رحمان بابا (شخصيت برازندۀ افغانرانگيز که  چند جوان افغان، مقبرۀ  ازيک بداخالقی تأث-٣

يک ناروای "زيرا درنوع خود . به تفصيل ياد نمی کنم... ، به آتش کشيدندازشاعران وعـَُرفاِی برجستۀ کشور بود
اخيرا :  رسری گذشت نمی توان س- باآن که کم نظيرهم نبود-ولی ازذکر اين جنايت... نبود" منحصر به فرد

اعضای خانوادۀ اين کودک می گويند  شش تن . تجاوزکردند به يک دختر خـُردسال ًدرواليت تخار، مردان مسلح
  !!!  به تن داشتند پوليس لباس ،ازاين افراد

ِ  افغانستان  حکومت -٤  با استفاده(،ِ آخوندی ايران، عالوه برانواع تفرقه افگنیء قومی ومذهبی دربين مردم
نصب نموده است تا نشرات تلويزيون ملی مختل   نيمروزآنتنِ  تلويزيون خودرا درسرحدِ ) ازديموکراسی امريکايی

  ؟ شده، نشراتِ خاصِ ايران ازتلويزيون های افغانان پخش گردد
، آن ميليون ميليون نفراست، اماحکومتِ آخوندی ايران٩التفات بفرماييد که فعالً  تعداد بی سوادان درايران، باالی -٥

ها ايرانی را ازدرس وتحصيل محروم ساخته، تصميم می گيرد استادانِ خاص خود را با قبول مصارفِ هنگفت،  به 



 
 

 
و شميره   ٥تر ٢  له:د پا

ت تاسو افغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  همکارۍ ته رابوليپه 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

آيا درک کرده ايد که مهمترين هدف وتوجه استادان ايران اين است که !.. تا به افغانان درس بدهند افغانستان بفرستد
، به جوانانِ  افغان ...بيش ازهرتعليم وآموزشِ ديگر را ِآخوندی ايران فرهنگ  بهشيوه های تعويضِ فرهنگِ افغان

  !تلقين کنند
 شرافتمندانه بايد به يا اتباع يک کشوراصوالً به آن متعهد استند، يی کهدورازاخالق و وفا(و صدها تشبث غيرقانونی،

  !..  می گرددوسوهانِ عمر قـلمِ من درد سرجناب عالیکه شرح همۀ آن باعث ) آن متعهد باشند
ايجاد کرد  ناراحتی ها ، چههمدست شد  با تشبثاتِ  سياسی و تهاجمات فرهنگی همسايه ها ديموکراسیء امريکاوقتی 

و  مغزشويی جوانانِ افـغان گرديد، زمينه سازگذاشت وتاچه حدی اذهانِ عامه وچه اثرنامطلوب، حتی خطرناک، در
 دور و درازی، اگربا شرح وتفصيل ياد کنم،  افسانۀ ...خدشه دارساخت اقوام افغانستان را باچه سرعتی، وحدت ملی

   . باقی خواهد ماندباآلخره ، ناتمام خواهد شد، به حدی که 
!... ، شگونِ بدی دارد»فرهنگ افغانان«  نظربه زيرا! می ترسم» افسانۀ ناتمام« بايد عرض کرد که من شخصاً  از

   »! به  پای گويندۀ افسانه های ناتمام ، سگِ ديوانه حمله می کند « : دچه عرض کنم، در زادگاه ما گفته می شو
 بخواهد به پای کسی حمله کند، ديگر منتظرتحقيق وتدقيق آن نمی نشيند تا بداند که آيا دلِ سگدرنظربنده، اگر (
  !")  ؟يا ناتمام افسانه اش تمام است"

                                        
  ما راخدشه دارساخته است؟» وحدتِ ملی « قينِ مهاجمان، چگونه تشبث وتل  

دراختالفات « ياد می کنـد، َهمان مفهوم کلی درنظر است که همۀ مردم افغا نستان » وحدتِ ملی«   بنده وقتی از 
  »  .ذارکنندبزرگ و کوچکی که دارند، بيگانه را دخالت ندهند وحل وفصل آن اختالفات را به خردمندانِ  ملتِ خود واگ

،  دريک فضای آزادِ  برای ايجاد وحدتِ ملیبه آن مرحلۀ ُرشد فکری رسيده ايم که ) مردمِ افغانستان(  ولی آيا ما 
دوستانه وبرادرانه وخواهرانه باهم بنشينيم ومشکالت، عقده ها، سوء تفاهمات و ِگاليه های خودراصادقانه مطرح 

  بحث قراردهيم؟ 
وی .  زندگی می کند، برای بنده خيلی عجيب وباورنکردنی بودکاناداجوان افغان که در يک زورگويی  گستاخی و

 پروگرام دارد، تماس تيلفونی گرفت وبا کمال وقاحت تقاضا کرد پيام افغاناخيراً بايک دانشمند ايرانی که درتلويزيون 
  ! بگوييد  افغانستانید، نگوييافغان افغان ديگر، وقتی دربارۀ مردمِ افغانستان صحبت می کنيد، : که 

، که حتی صدمۀ آن )اندسوزانده يا اورادرچنان آتش (  سوختهِکدورت وتعصبآن جوان که معلوم شد به قدری درآتش 
 نزد دانشمند ايرانی، کوچک وبی مقدار وحتی تاچه حدیبه مغزاش رسيده است ، نه توانست درک کند که خودرا 

 بل خود زندگی نمی نمايد، امراض روانی وتعصبات نمی تواند با تنهايیه معلوم شد که وی ب. معرفی کرد» کودن«
  .  که اورا نمی شناسد، به ديگران منتقل گرددبرنامه سازخيلی مشتاق است مرض وتعصبات اش، توسطِ  يک 

يری بر  می گويم، ولی اين چه تأثافغانستانینمی گويم، » افغان«من ديگر. تشکرکه زنگ زديد« :   آقای آسوده گفت
شما، بجای ...  هستميک انسانحاال اگرمن يک ايرانی هستم، چه تفاوتی رخ می دهد؟  باآلخره .. اوضاع فعلی دارد ؟

 وشکنجه می شوند زحمت می کشند ايران هايی که درافغانستانی ها، يا فغاناين که راجع به اوضاع و درد ورنج ا
 تشويش افغانستانی و افغانی وافغاناظهارتشويش کنيد، دربارۀ توجه و... وفرزندشان ازدرس وتعليم محروم می شود

  ...وحرف های جالبی ازهمين قبيل»  !داريد
به افغانستان وملت ...  ويا خدانخواسته ،الله هندو ايرانی ، يا خراسانی باشيم يا افغانستانی  آقای عزيز، اگرشما ومن 

ً شمارا  چه صدمه يی خواهد رسيد؟  اگرکسی، سهونجيبِ افغانِ  خطاب کند ، اصالً  ناراحت نشويد، زيرا افغانا
  ... نمی شويد» افغان« نباشيد، به گفتۀ ديگران که افغاناگرشما 

«  افتخارمی کنند، نيزافغان بودنِ خود، همه افغان ها را که به فرضاً ايرانی ها  هان، اگربه فکر آن باشيد که مردم،  
  . استبسياروخيم برويد که مرض شما سايکاتريستبهتراست نزد خطاب کنند، درآن صورت » افغانستانی

****                                                    
است در » ديموکرات خراسان) شايد جـديد(کميتۀ تدارک حزبِ « سياسیاعالميۀ  ازقصۀ فوق، ناگوارترو بدترخيلی 

  . خوانده اند» سياستِ دولت کرزی« که آن را» غانتوزيع تذکره با ثبتِ مليت اف« رابطه به تقبيحِ  
 افسانۀ سياسیازکلمات واصطالحات ايراِنی را که موزون تربود اسم آن را سياسی، ُپر) به اصالح (اعال ميۀاين 
بناءً ، ... است»  وجدلجنگِبسيارمضحک اولتيماتوم «  باشد، يک اعالميهمی گذاشتند،  بيش ازآن که يک  ايران

اشتباه لب خُـُرد و ريزه که درآن دوصفحه گنجانيده شده ، اعتنايی هم نشود، چشم پوشی ازانگيزۀ چنان اگربه مطا
  .  درميان باشد، درست نخواهد بودافگنی-تفرقه ،  که ممکن است اهداف »کميته ساز« آقايانِ بزرگِ 

ری، فهم ناقص، هدفِ پوچ و کافی است که انسان به سطحی نگ» يک سطِراين اعالميۀ شرم آور« ِصرف خواندنِ 
يکی ) به زعم ايشان(آن سطرکه ظاهراً مادۀ اولِ اعالميه و. َپی ببرد» هموطنگويا « پالنِ دورازاخالق اين برادرانِ 

است وصرف ] افغان پشتون[هويت افغانی، وابسته به قوم « : ازداليل عمدۀ عدم پذيرش تذکرۀ نفوس است، اين است
  »بيتِ هويت ملی می شوند و به آن مفتخراندافغانها تحتِ اين نام تث
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 برخی ازفرزندان افغانستان که توسط دشمنانِ کشورعزيزما، بامهارت مغزشويی شده اند، به حدی رسيده ديده درايی
اين ترجمه وتفسيرغلط که می نويسند !... است که حتی به خود جرأت داده اند، حقايقِ  ثابت وملموس را هم انکار کنند

، ازاشتباهاتِ  جنون آميزتاريخی عدۀ زيادی ازناسيوناليست های ايران بود وهست که »قومِ پشتون« يعنی » افغان« 
خودشان، به هيچ منطق و واقعيت هايی که توضيح آن باربارتکرارشده است، اعتنايی شخصی جزبه عقيده وبرداشتِ 

  .ندارند
استاد .  که شايد کالم او نزدشمامعتبرباشد، توجه کنيماستادک ، بياييد به بخشی ازنوشتۀ يافغانستانی های عزيز وگمراه

 گرفته شده، به اسواغنه است که ازکلمۀ سانسکريت يک کلمۀ افغانبه صورت اخص من باوردارم که : می نويسد
اد قوی هم ازالبيرونی وهم اسن. شد افغان، به معنی سرزمينِ سواران که بعدها مبدل به اواگانهمرورزمان تبديل شده به 

يک قوم ويا متعلق به  ،افغانبنابرآن .  است که يکی ازپهلوانان و ازامرای بزرگ درمنطقه بوده استاوگانهمتعلق به 
 بود وما اسپبه همين مناسبت، اولين حيوانی که درين سرزمين رام شد، .  استهويت تاريخیيک قوم نبوده، بلکه 

. ازجملۀ کسانی بودندکه دراين سلسله حکومت هايی داشته اند لهراسپ وگشتاسپ.  را داريماسپهسلسلۀ حکومتی 
، همان افغانبنابرآن .   دربلخ تقديم می کند گشتاسپ را بهزردشتی نيزمتعلق به اين سلسله است که کيش زردشت
  )٨. ( است که اسپ را رام می کردند و سوارکارانِ خوبی بودنداسواغانه يا اواغانه

                         ****                               
ً به ) محرکينِ ايشان( های عزيز، همراه با برخی ازايرانی ها  افغانستانی اگربا توضيحاتِ فوق قناعت نکنند، لطفا

  :ايشان می نويسند. نوشتۀ يک دانشمندِ معروفِ ديگر درهمين زمينه،  توجه فرمايند 
دراين سرزمين َعلـَمِ  شاهنشاهی » احمدشاه بابای کبير«ستان بعد ازآن که شايد بعضی ها پنداشته باشند که کلمۀ افغان

افراشت، به ميان آمده باشد، ولی کنجکاوی واستقرارتاريخی، شهرتِ اين کلمه هارا قرن ها پيش ازآن هم واضح می 
  .کند

 مسالک و ممالکمسعودی واصحاب وطبری بغدادی وبالذریتاجايی که من معلومات دارم، مؤرخين عرب، ازقبيل 
 فتوحاتِ مسلمين رامفصالً  دراين بوم و زاد نگاشته وشهرهای معروف بالذریاگرچه .اين تسميه ها را نه نوشته اند 

 وهکذا باميان -بالذریمثالً  ليستِ  داور، کش، فراه، زرنج، قهندژ وغيره را . مملکتِ ما را، يک يک نام برده است
ولی درقديمترين جغـــرافيای زبان پارسی .  ذکر می کند، اما نام افغان و افغانستان را نيــاورده اندمسعودیوکابل را 

ازطرف نويسندۀ نامعلوم نگاشته آمده ، » حدودالعالم بين المشرق الی المغرب« هجری، به نام ٣٧٢که درسال 
» سول«رين بالد،  محلی رابنام ازشهرهای معروف وطن عزيزما چون قندهار، گرديز ولغمان ذکری رفته و د

، دهی است برکوه بانعمت واندود افغانان سول« : راهم آورده که عينِ عبارتِ آن اين است» افغان«ذکرکرده وکلمۀ 
چنين » بينهار« بعد ازآن دربيان شهری بنام . راه اندرميان دو کوه است» تا به حسينان« اند وچون ازاينجا بروی 

ادشاهی او مسلمانی نمايد و زن بسياردارد ازمسلمانان و ازافغانان و ازهندوان بيش ازسی کس جايی است پ: همی گويد
  . و ديگرمردم  ُبت پرستند

نيز پيش از عهد غزنويان کلمۀ » بارتولد«اگرمدققين وتاريخ نگاران شرقی، حتی نويسندگاِنِ انسايکلوپيديای اسالمی و
ً همين کتاب، اثر نخستين خواهد بود که نام  راطوريکه خودآنها گويند، درکتابی نافغان  افغانيافته باشند، پس محققا

      هجری، مؤرخينِ معروف غزنوی٤٠٠يعنی درهرحال همين قدرآشکاراست که بعد از سال ... راذکرکرده است
اينجا وآنجا بعد ازاين دراغلب تاريخ هايی که در.  ازافغانان به وضاحت ذکر نموده اندالبيرونیوهمچنن » العبتی« 

 هجری ٧٣٠ ذکرشده است که از آن جمله حمداهللا مستوفی درتاريخِ  گزيده، تأليف سال اوغان و  افغاننگارش يافته ،
ِ آل مظفر، درحدود  اوغانی واوغاندربسی ازصفحات ،  ً ذکرکرده و ٦٥٠ ومحارباتِ آنان باشاهاِن هجری مکررا

هجری، وقايع آن زمان رانگارش ٨٧٢نِ دورۀ تيموريست، تاسال  بن اسحق سمرقندی که ازمؤرخيعبدالرزاقهمچنان 
 وجنگ های شان را می نويسد و مؤرخين دورۀ تيموريۀ حرکات عليه اوغانداده، دربسی ازاوقات، حوادثِ مهمۀ 

هند، چون فرشته و ابوالفضل درآيينِ اکبری وخان جهان ونعمت اهللا هروی درمخزن افغانی زيادتر ذکرآنهارامی کند، 
ولی کلمۀ افغانستان، قرارمعلوماتِ موجودۀ من، نخست در کتاب تاريخ هرات، تأليفِ سيف ابن محمد بن يعقوب 

هجری نگاشته ٦١٨ديده می شود که کتاب بنام سلطان غياث الدينِ کرت ، درسنه ) مشهوربه سيفی هروی(الهروی 
 آموی بدو مفوض کرد يعنی الجانيو سلطان به وخطۀ هرات تا اقصای افغانستان وحد: آمده ودرآنجا چنين نبشته است

عالوه برآن عبدالرزاق سمرقندی نيز درمطلع السعدين نام افغانستان را درذيل .  الدينِ کرت مفوض نمود-سلطان غياث
ذکر توجه صاحب قران به سيستان : هجری بعداز فتوحاتِ اميرتيموردرخراسان، چنين نگاشته است٧٨٥ِ وقايع سال 
. درذيلِ اين فصل نام های فراه، ُبست، قندهار، تختِ  سليمان وغيره را به صراحت نام برده است. غانستانوقندهارو اف

)٩(  
ِ حضرت سليمان :   درجای ديگر می خوانيم که شخصی افغان نامی بوده، که ) علی نبيناوعليه السالم(درزمان

جماعتی .  راسلسلۀ نسب منتهی به اوست را به سرکاریء بنای مسجدِ اقصی مأمورفرمود واين طايفهویحضرت 
  )١٠. (هستند) عليه السالم( ازنسلِ اسحاق بنِ  ابراهيم خليل افغانانراهم عقيده اين است که 



 
 

 
و شميره   ٥تر ٤  له:د پا

ت تاسو افغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  همکارۍ ته رابوليپه 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

اگر به اين هم قناعت نکرديد، بياييد يک بخش بسيارکوتاه ازتحقيق يک دانشمند ديگررا که   !افغانستانی های عزيز
قدامت  افغانستان برای تمامِ باشندگان افغان استفاده ازنام: آن مرحوم نوشته است. ازپنج سطرتجاوزنمی کند، بخوانيم

، سياح معروفِ عرب در قرن ششم هجری، ضمنِ شرح مسافرت های خود، ابنِ بطوطه« چنان که . ِتاريخی دارد
فرنامۀ مذکور، مالحظه شود ترجمۀ فرانسوی يک قسمتِ س.  های پارسی زبان درمنطقۀ کابل يادکرده استافغاناز

 ١٩٢٩: سالِ طبع ) Saghidour )i Salomons اثرسالومون سغيدور» ازمکه تا دشت هايی روسيه« زيرعنوانِ 
  )١١(١٣٩صفحۀ  

ِ ششم هجری، شما  افغان های پارسی زبان کس چه می داند، شايد نواده های همان ...   توجه فرموديد؟ ِقرن
  ! باشيد)افغانستانی های امروز(همين
علمای « دوازده سال به عقب برويم  ودرجلسه يی اشتراک کنيم که چندنفراز- تخميناً -بياييد! زيزانِ دور ازمرکزای ع
 که هويت ملیبنده عجالةً دربارۀ . تبادلِ فکر واظهارنظرمی کنند » هويت ملی«گـِردآمده، دربارۀ»  کشورُزبدۀ و َزَبر

به پرسندۀ محفل می دهد ) زيارملآقای (  راکه يکی از دانشمندانجای خودرا دارد، گپ نمی زنم، فقط  خالصۀ پاسخی
  :بيان می کند ) به منظورقناعت داَد ن به شما(

افغانستان را درسطح داخلی هويتِ ملی اگر. مابايد واقعيت های سه دهۀ اخيررا بررسی کنيم...« :  ايشان می فرمايند
افغانستان هويت ملی کشور درمؤسسۀ ملل متحد نمايندگی داشته ووبين المللی درنظرگيريم، افغانستان به عنوانِ يک 

 هويت ملیآنچه که درداخلِ کشوردرمنازعات وجنگ داخلی وجود داشت، ناشی ازاين نبوده که ما . تثبيت شده است
  »  . بوديم، هستيم و خواهيم بودافغــانما .  ما تثبيت بودهويتِ ملی. نداشتيم

                           ****                          
  !رامطرح کرده اند »خط ديورند « ستايش می کنم عزيزانی راکه سؤالِ  

، يعنی عطف توجه مجدد به يک خطِ تحميلیء تفرقه افگن، دراين مقطح زمان، »ديورند جرگه«  طرح حرکتِ ملی
که به پاکستان رارزش های تاريخیء  که با چنين حرکت واخطار، حکومتِ محيل وفاقدِ اقابل قدراستبدين لحاظ 

 مفسد وماجراجورا ازيک طرف متوجه کشور به تپايش افگـَنـَد؛ يعنی چنين قدریوقيمتِ همسايه ها واقف نيست، قدر
 سرباز و بی َسرِ همسايۀ وتجاوزبه حريم شراندازی هاسازد تا بآلخره از » چوتاری هايش« عاقبتِ ناهنجار

 وگروه های دهشت افگنی که درمدارسِ  دوزخیء پاکستان برای طالبانِ  پاکستانی علنی ومخفی، و بسيج سرپرستو
ِ  برادران وخواهران خود اراديت، حقِ  از سوی ديگرقتل بی گناهان تعليم می بينند وتربيت می شوند، دست بردارد و

طبعاً  درصورتی . (يت بشناسدپشتونِ  آن طرف خط تحميلی ديورند را که ازپيکرافغانستان جداساخته شده اند، به رسم
، به خاک ] جداشده ازپيکرافغانستان[ سرزمينِ فعلی ِ الحاقِ مجدد ، طرفدار»خط تحميلی« که پشتون های آن طرفِ 

  )،  نباشندآبا واجدادِ شانِپاکِ  
ا تهاجمِ نظامی  چندان تفاوتی ب- باتوجه به اهداف سياسی اکثرکشورهای متجاوز-ايران و پاکستان  تهاجمات ِِ فرهنگی 

،  اين دوتا ناشيانه به آشيانۀ ما تجاوزکرد، ولی  آن يکی به افغانستان ندارند، جزاين کهشوروی روسيۀ خونينِ 
  ...آگاهانه

ِ پا بينبه حـدی  ) همسايه های شرقی وغربی افغانستان(، پاکستان وايرانِ  دولت های اراکيـن آيا   و  پيش
 - می گذردتاريک باآن که سی سال ازآن تاريخِ  -مامدارانِ متجاوزکشورهمسايۀ شمالیهستند که نمی دانند ز»َدبـَنگ«

  باشند؟» چنان« تا چه گاهی می خواهند  دوکشورهمسايه هماين ... هستند؟»  روسيه«هنوزنزد ملتِ باشهامت افغان،
  
  

ه دهۀ اخير، درساحات  نظربه ناروايی های ممتدی که درطول س-اگردقيقترمحاسبه کنيم، حکومت های پاکستان
 حکومت های منطقه به مضرترين، ازبدترين و نزد ملتِ افغان -مختلف، عليه کشور ومردمِ افغانستان رواداشته اند

  : شمارميروند
 نظير موزيم کم افغانستان عزيزرا ازبين بردند،  آثاربی نظير تاريخی مقتدروطن مارامضمحل کردند،اردوی

 رابه آواره ويتيم افغانِ چندهزارکودکرايج ساختند و » ُمـلکِ ما«  را درط گرايی دينیافراکشورمارا تاراج کردند، 
 خود، درآوردند وبه دينِ افراطیجمع کرده، همه رادرمدارسِ  ) ربانی، حکمتيار، سياف وديگران(کمک غالمان خود

 را تدريس ِ  بم های انتحارینحوۀ استعمال شکنجه و کشتار وگلوبريدن و  انواعمغزشويی پرداختنند وبرای ايشان
  !کردند

را که  کشمير اجزای خاکِ افغانستان بودند، بل پنجـِده و بلوچستان و چمن و پشاور  همه اطالع دارند که نه تنها 
ممکن است يکی ازتواريخ، ازنظراهل . پاکستان وهند برای تصاحب آن درجدل هستند، نيزبايد درآن ليست افزود

شناخته، ...) ازقبيل کابل وپشاور وقندهاروبلخ وغزنين(  را درجمع شهرهای افغانستان کشمير مطالعه گذشته باشد که
اين شهرگاهی . دنيا بوده، تماماً  کوهستانی است)  مکانِ  خرم و با صفای-تفرجگاه(کشمير ازمتنزهات « :می نويسد

  ) ١٢. ( بوددرتصرفِ سالطينِ هندوستان وگاهی جزء افغانستان وبه تصرف سردارانِ آنجا



 
 

 
و شميره   ٥تر ٥  له:د پا

ت تاسو افغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  همکارۍ ته رابوليپه 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

« و » جزء«معانیء . نوشت» هندوستانِ تصرف گاهی به« اما » افغانستان جزء«  توجه فرموديد که آن شهررا- 
  .، به همه واضح وآشکاراست»تصرف

*****                                                    
: ، نداردخطِ  مشهور اش و ديورندع  ازجناب متصدی جرگۀ لندن دارم که هيچ ربطی به موضو يک سؤال کوچک

سال داشتم که پدرم دفعةً  عازم هراتِ باستان شد و ٩وقتی که من صنف سوم را درمکتب استقالل تمام کردم، درحدود 
  .بعد ازآن که دريکی ازدفاترآنجا شروع به کارکرد، مرا درصنف چهاريکی ازمکاتب هراتِ زيبا شامل ساخت

شبی با يکی :   که امکان دارد بنده دربارۀ نکته يی که اآلن عرض می کنم اشتباه کرده باشم اين راشرح دادم تا بدانيد
  :درپيشانی صحنه، باخط زيبای نستعليق نوشته شده بود. ازمنسوبين، رفتم به صحنۀ تمثيلِ شايد نوبنيادِ آنجا

  »ه اشصحنۀ تمثيل اينجا درنظر بيهوده نيست    هنرآموز خردمندان بود، هر پرد    « 
ً  وقتی که جرگۀ لندن دريکی از تلويزيون ها به نمايش گذاشته شد بيتی ازيک  عمری ازان تاريخ گذشت و اخيرا

ميخواستم بفهمم که آن فرد معروف ازهمين . شاعرمحترم شنيدم که ايشان همان فرد را با اندک تغييرتکرارکردند
  ؟. شده باشد» توارد« جناب است، يا ممکن 

)ش سومِ  اين سلسلهپايانِ  بخ(   
  

*****  
  :ياد داشت

منتشرخواهد شد، ) »درد دلِ  افغان«  مجلۀ ٨٤بعد ازنشر و توزيع شمارۀ (دربخشِ چهارم اين سلسله که به زودی، 
صحبت خواهم کرد که با  لغات و اصطالحات ايرانی ، حد اکثردربارۀ» تاريخچۀ زبان« پس ازاشاراتِ  کوتاه به 
عرايض من . ی می خواهند همه راجاگزين کلمات و اصطالحاتِ  معمول و زيبای ما سازندتالش های بی سابقه ي

  »وهاج« با احترام .  خواهد بودمستندحداکثر
را استعمال می » اقالً « ، صفتِ  تفضيلی »کم ازکم  ، ياحد اقل يا    ال اقل«دوستان محترمی که به جای کلماتِ  ) ١( 

  .نيستند تنوين پذيرقاعدتاً  ...) اقل، اکثر، اصغر، اکير، ( افعل التفضيلکنند، توجه فرمايند که کلمات 
می گويند ... کثيراً ً،  قليال تيديل کرده،  » فعيل«  را به افعل سازند، ُمـنـَّون عرب ها خود اگربخواهند اين کلمات را 

.  نادرست است»  اقالً  و اکثراً « نوشتن ِ   يابنا برآن،  گفتن ). وما  آن گونه نمی گوييم و نمی نويسيم(  می نويسنديا
   . -وهاج -،  متشکرم کم َاَهّمـّيت و موضوع کوچکاز توجه دوستان ِ  ارجمند به اين 

  .ازمرتضی رئيس، ژورناليست مقيم آلمانگزارش ) ٢(
    .داد نورانی –آرمانِ ملی ) ٣(
  .آقای عبداهللا عابد کابلیيک جز از تبصرۀ ) ٤(
  .گروپکليد ) ٥(
  رحمت اهللا روان) ٦(

  .اثر اکبربارکزی،  "سپاه  پاسدارانِ  ايران درافغانستان) "٧        (
  .استاد عبدالغفورآرزوازگفته های"  افغان يعنی چه؟) " ٨(
   .»عبدالحی حبيبی« اثرمؤرخ مشهور، پوهاند »  نام افغان و افغانستان درتاريخ دورۀ اسالمی« )٩(
  .تأليف عليقلی ميرزا اعتضادالسلطنه»  ح افغانستانتاريخ وقايع وسوان« ) ١٠(
  .، جناب سيدقاسم رشتيا»به سلسلۀ روزهای تاريخی« ) ١١(
 تأليف عليقلی ميرزا»  تاريخ وقايع وسوانح افغانستان« ) ١٢(

 
  

 
  


