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  تأثيـرناگوارتهاجم فرهنگی همسايه ها برفرهنگ ملی افغانان
  !کمتراز تخريـباتِ  تهاجمِ  نظامی نيست

             
  يين کشيدنِ  لوحۀ  پوهنتون، جزء ظاهراً کوچک،اما معـناً پا

  بخش عمدۀ تهاجم فرهنگی رژيمِ ايران و زشت ترين  مانوردشمنانِ وحدت ملی بود
  حامدکرزی کيست وچرا ازيورش فرهنگی ايران بدون قيد وشرط استقبال می کند؟

  
ازجوانان تحصيل کرده وبالنسبه دانای ) رمی کنند خود افتخاافغان بودنِ مردمی که به ( گراِف توقعاتِ  مردم ما 

 وچشم وچراغ مردمِ خود هستند ، بيشتربدين جهت سير آينده سازاصوالً سرمايه های ) تکــراربايد کرد(هموطن که 
صعودی داشت که فکرمی ُشـد  درکشوری که متأسفانه َنـَود درصد بی سواد وجود دارد و اين تودۀ عظيمِ  بشری 

طبيعةً  ...  کمتر وقوف دارند؛» فرهنگِ ميهن«  و ازترقی وتمدن وارزش های معنوی  زندگی ُپرافتخاريکازفلسفۀ 
آگاهی دارند » وطندار« هستند  که ازدرد وطن ووسيع النظـرهمين طبقـۀ درس خوانده و ُپرمعلومات ومتفکرو 

ً  همين ها،  همين دستۀ روشنفکرکه هم ازمنطق وفلسفه و روش محاور ۀ سقراط آگاه هستند وهم ازمناظره ومسلما
وهم به ُدرستی می ) يا بايد داشته باشند(معاصر، هم از پيچ وخم تاريخِ  کهن ما اطالعاتی دارند) ديالکتيک(وجدل

، يقينا ًً برای رفع اين بحران، درَپی چاره خواهند افتاد ، ... امروزرا درک وبررسی کنندسياسیتوانند حالتِ اسفبار
،  درهمه ساحات حياتِ اجتماعی )فارغ ازتشبث وديکته اجنبی(  درمان خواهندکرد  و کژی های مارا، ی مارادردها 
 به چه »  دانشگاه « اگرچنين نباشد، اين تحصيل وتخصص و پوهنتون و! (  خواهند ساختدرست و راستما ، 

  ) کارآيد ؟
  

» سراب« ، فـقـط » آب گوارا« رتابلوی پندارخود،  بجای مردم ِِ تشنۀ افغانستان آهسته آهسته د...   و دريغـادردا اما، 
ِکمونيستِ  شکست نه آثارپشيمانی برپيشانی جوان )  ...واضحاً  استثناء موجود است، ولی! (ديدند  ومی بينند هنوز

گويا  درچهرۀ جوانان مسلمان که -ونه ندامتی ازاين همه ستيزه جويی و ناسازگاری و لجاجت ...  ما پديد آمدخوردۀ
، باچه اميد » داخل منزل« با چنين حال واحوالِ !.. نيز مستفيدهستند،  نقش بست" دموکراسیء وارده"ازمزاياِی 

  تمنا کرد؟»  بيرونِ منزل «  را ازييگانۀ  خويشتن داریومنطقی می توان 
ه تحريک و تشجيعِ  ب( تاچه حد  مأيوس کننده و غم انگيزاست که می بينيم عدۀ کثيرِ تحصيلکرده های جوان ما،

خواست ها و آرزوهای تخريبی بيگانه را برارزش های معنوی فرهنگ خود، زادگاه  وپرورشگاهِ خود،  )  بدخواهان
درحالی که اصوالً اين !.. می تازند "سنن وافتخارات وداشته های جامعۀ خود"ترجيح می دهند و حتی، لجوجانه بر

 پايين دارای سويه های کارعناصر بی خـِـَرد و  به اقوام واتباع وطن، بايدگونه تاخت وتازها و لجاجت ها واهانت ها
  ! باشد"  دانشگاهيان)" به اصطالح(تر ازفهم و درِک واحساسِ  

 هوس انگيز امپراتوری، هرشب خواب "فالت ايران"آن دسته که با تکراِر افسانۀ نامطبوعِ ( ناسيوناليست های ايران 
 افغانانِ سلحشور، وطن پرستی، با آن که ازاحساسات ملی و خصلتِ  )می بينند... پيرار  و لپارسا ها را مانند پا رس

 گواه آن است و شهرومردم قديمِ "  تاريخ" خصلتی که  ساختۀ سرشت و منشِ افغانان بوده، -خوب واقف هستند 
 وخـودفـروختۀ افغان بی باکر عناص)  طوری که باربار عرض کرده ايم(   هنوز-"... ِ آن عين اليقين" هم اصفهان

واره دار برای هرنوع   ( واره داررا تحريک، تشجيع وتمويل می نمايند تا بااستفاده از چنين ديموکراسیء واردۀ  
يعنی :  مجبور می شوم بگويم (ازاقوام با شرف و غيورافغانستان  ، ازيک طرف  به يکی) سوءاستفاده وسوءعمل

  به اهداف دوست نمامتجاوزين و رسيدنِ  دشمنانِ " نظامی وفرهنگی"  ونه تسلطکه هميشه جلو هرگ) پشتون ها
، گرفته اند و به همين علت هم، »همبستگی ملی«ننگين شان را، با نيروی زوال ناپذيِرايمان و وطن پرستی وقوتِ 

 گونه هرج و مرج وايجاد توهين وتحقيرکنند،  ازسوی ديگر با اين...  بوده اندخارچشم اين دشمنان دوست نماهميشه  
و در اخيِر ... را مسدود سازندوحدت ملیء سالم وآينده ساز بی نظمی وآشوب درمرکزافغانستان، راه های رسيدن به  

اهداف عمدۀ ، جزء » اخيرخط«که اين ...  قراردهندخاص ايرانی بخش اعظمِ  ملت افغان را تحت تأثيرفرهنگِ  -خط 
من ، بدون مکث و مراجعه به تاريخچۀ چنين ! ...  افغانستان استتجزيۀ تدريجینِ  استثماری ايران و قسمتی ازپال

ً  ِصرف به چند کلمۀ فضوالنۀ بيگانه پرستان  پالن غيراسالمی که طوماِر دراز وخسته کـُنی دارد ، عجالة
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ی ايران را شرح  تبليغات مذهبسيل آسای، اشاره می کنم، سپس  بخشی ازفهرستِ درازهجومِ  )مزدوِرهمسايه ها(
  : خواهم داد

 دشنام های – توهين به معتقدات مذهبی -دشنام وبدگويی وتوطئه، فقط به يک قوم :  ( هجوم فرهنگِ  دشنام ها
  )مجلسی وانفرادی

 com.kohdaman, Kabul @ google«که ازآدرس مشخصی  " E-male"  خوانندگان عزيزلطفاً به اين - :اول
mailانتقال يافته است، توجه کنند که من )ری يکی از برنامه های تلويزيونی درکليفورنيامج( به يک دوست عزيز ،
يعنی (نفرين برفرهنگ افغان؛ اين پاکستانی های بی فرهنگ « : به مطالعۀ همه می رسانم) باعرض معذرت(آن را 
. ات تاريخی، افغان ميگوييمبهتراست زهربخوريم تااين که خود را هنوزهم ، بعدازآگاه شدن ازواقعي ... !)افغانان

  ... »زنده بادخراسان، زنده باد تاجيکان، زنده باد فارس، زنده باد ايران، زنده باد تاجيکستان
،نظريه پرداز )دانشمندی ازبيتِ  رهبری ايران( مهدی شيخ ازسوی ديگر، يقيناً  شنيده ايد که درهمين اواخر، : -دوم 

 شده است مفته خر"  حجت االسالم" يعنی ازدهن وزبانِ  شيخی که  به لقب وموعظه خوانِ  جمهوری اسالمی ايران،
ِ نابِ  محمدی"، ازمنبر"سالم"ازطريق شبکۀ تلويزيون نه تنها دشنام های رکيکی به حضرت عمرفاروق " اسالم

ود و هرکه نامِ  عمررامی شن: پدرم می گفت... «:گفت) باعرض معذرتِ  نويسندۀ اين سطور(حواله کرد و ) رض(
وازنظرشرع، همه سنی مذهبان حرامزاده هستند ... نمی گويد، نانی که می خورد برايش حرام است" حرامزاده"

  .....!). پس، بر پدرومادر هرچه سنی ... وبرطبق فقه اسالم وفقه نبوی، زنان سنی برآنان حرام است
) دارای اعتباراخالقی( ازاقوام مهذب ومعتبربه يکی"  بدزبانی ودشنام" توجه بايد کرد که تحريکات فرهنگِ : -سوم 

شنوندگانِ  تلويزيون های افغانی درامريکا که . از ده سال به اين طرف درمناطق شمال افغانستان آغازيافته است 
 مجلس خصوصیِ مرحوم احمدشاه مسعود، که ويد يویسالها است بااين بدزبانی ها آشنايی دارند،  شايد به تماشای 

ً  دري درآن نمايشِ ديده وشنيده شد کِه  يک هموطنِ  . کی ازتلويزيون ها پخش گرديد، نيزموفق شده باشنداخيرا
 رامستقيماً  به فردفرد قوم پشتون حواله دشنام هابه نوبۀ خود ازجا برخاست وزشت ترين ) درآن مجلس(پنجشيری ما 

تبليغاتِ  وارثانِ  نام ونشان و افتخارات آن محفل، که به اساس (!)  وقهرمان ملی آمرصاحبِ مرحومولی ... کرد
که شايد با آجندای آن مجلس تطابق می بداخالقی به چنان » !به وحدت ملی سخت عقيده داشت« ِمجعولِ  وی ، گويا 

  !استقبال شد" غمضِ عين" با بدزبانی ها يعنی .  کرد، اعتراضی نه نمود
 مدارس، انتقال پنهانی کتـُب مذهبی، سعی درانحراف افکار بااعمار:  تهاجم معتقدات خاص مذهبی (تحريکات مذهبی
  )ومعتقدات مردم ما

) يکتن ازفداييان جمهوری اسالمی ايران مقيم پايتخت افغانستان( درجريان اين تهاجمات ، تشبثات آقای محسنی -:اول 
درهمين سلسله، . است برجسته ترين "قانون احوال شخصيۀ شيعيان" ، برای وادارساختنِ  حامدکرزی به توشيح 

فراست سياسی اوراهم با همين »  ديدهَچــَپـنکی« آخوند های ايران که رئيس جمهورافغانستان رابه اصطالح 
را " تاجيکستان و افغانستان "درتالش افتاده اند تا دولت های اسالمی)  حقاکه  درست سنجيده اند (-معيارسنجيده اند 

ه آهسته رئيس دولت وچند شخصيت معتبراين دوکشوررا که ظاهرًا دارای درُسکردينی ومذهبی فروُبرده، آهست
را " ِ  وسيع البنيادِ  معتقد به تـَشـَّيــُعاسالمستان"پوزيشنِ  دولتی هستند، قناعت دهند تا مفکوره و پالن ايجاد يک 
  ...! ).بپذيرند و پيوند اين دو کشورمسلمان باايران را ، رسماً اعالم نمايند 

نه تنها به ) »درراه صلح« به قولِ ( همه شاهد بودند که در روزتجليل عاشورا، اين بار، پايتختِ افغانستان - :دوم
، "علمای تشيعِ خود ما"شده بود، بلکه، با اعمال وگفتار و اضافه روی هايی که به قول » سياه پوش« طوربی سابقه 

مخالف » مانورمذهبی« ون به يقين می دانسته اند که اين علمای مجرب ايران، چ!... واهی وخرافی بودند، همراه بود
، سناريوی آن را ...نمی ماند» بدونِ عکس العمل«  و متينِ  پيروانِ  سايرمذاهب افغانستان است ومسلماً روحيۀ آرام

!... " کنند برسند  وهرج ومرج ايجاد ترُپخته »   خشکِ خودهدفِ « کردند تا به » دايرکت« ماهرانه نوشتند وموفقانه 
درتالش : ... ،  با روحيۀ وطن خواهانه نوشت »قابل توجه دولت بی مسؤولت کرزی« ، تحت عنوان "درراه صلح

در دکان ! ... افتاده اند  اکثريت مذهبی افغانستان راتحت تأثير فرهنگ واراتی اقليتِی که ازايران آمده اند، قرار دهند
، شعارهای مذهبی نصب کرده اند که کشورما، درطول تاريخ،  شاهدِ  ها، ومغازه ها ودر دروازه های سياه پوش

هرنوع شعارمذهبی دراماکن عامه، خالف موازينِ آزادی و ديموکراسی وتوازن مذهبی ... چنين بدعتی نبوده است
هل تشيع تقريبًا تمام سرکهای کابل ُپراز شعارهای مذهبی ا. حتی ديديم که تلويزيون هاهم ازخود مذهب داشتند. است
مقابلۀ بالمثل کنند، گپ به کجا خواهد ) با اعتقادات ومذاهب مختلف( شما چه فکرمی کنيد؟  اگرهمه اتباع کشور! . بود

  ...  رسيد؟
 را کتاب  همه اطالع دارند که درهمين اواخر، حکومت ايران به کمک مزدوران افغانستانی خود، يک کانتينر- :سوم

شده ، به قصد ونيتِ دامن زدنِ به اختالفات ميان مذاهبِ سنی وشيعه، به افغانستان که همه برضد قوم پشتون منتشر
  .پس ازمدت کوتاه، درواليتِ  نيمروز کشف گرديد)  اسالمِ  ناب جمهوری آخوندی( ، ولی آن کتاب های ...صادرکرد
 رژيم ِتهاجم فرهنگیءر سپه ساال) می توان گفت(  جهانشاهی، مستشارفرهنگی سفارت ايران درکابل که - :چهارم

 ايران نمايشگاه فرهنگی هنریازبرپايی ) سه ماه قبل ازامروز( آخوندی ايران هم است، درنخستين هفتۀ ماه فبروری 
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وی به . درپايتخت افغانستان خبر داده، درحالی که ازوضع خونين واسفبارمردم افغانستان خوب واقف است
لگرد پيروزی انقالب اسالمی بهانۀ خوبی بود برای ايجاد اين نمايشگاه سی امين سا« : گفت» پارس« خبرنگارآژانس

 های ويژگیباشد وهم " ملتِ  بزرگِ افغانستان" فرهنگی که هم انتقال دهندۀ بخشی ازارزش های انقالب اسالمی به 
ری برای تقويۀ بست« را " تهاجم"وی، اين . »!برساند " مردم مسلمان افغانستان"هنروفرهنگ ايران را به رويتِ  

وی به ملتِ  مغبون وفريب !  خواند» دوملت ِمشترکِ زمينۀ تداعی بخش تمدن ) ودرعين حال !!( فرهنگیپايه های 
درحالی که . » باشدنمايشگاهِ  مشابهیقراراست شهرجالل آباد نيزشاهدِ  برگزاری « خوردۀ افغانستان مژده داد که 

، سفيرايران که خود درطريق تهاجم »برملت رنجورافغان خنجرمی زندازعقب « جمهوری آخوندی ايران، مدتهاست 
يعنی ! (   وانمودکردبهترين سطح دولت های دوکشوررا در روابطِ ، عرقريزی می کند،  تسلط فرهنگی)  وبالنتيجه(

  !)همه فتنه های شان، ازبرکتِ  ديموکراسی امريکا، دردولت کرزی وشُـُرکا باموفقت پيش می رود
، قدم ديگری )درقلب افغانستان(کنارپوهنتونِ کابل » دانشگاه نور«  به نام ايرانیمجهزپوهنتونِ  ايجادِ  يک -:پنجم 

 دارد، روی "ناپاکیباطنِ "  ،ولی پاکاست که حکومت کرزی وُشرکای وطن فروش اش، چنان قدمِ  فربه راکه ظاهر
 های آموزشی کتاب سی دی انتشارحسينیسيد محمد، "صدای افغان" به اساس گزارشِِ. چشمانِ خود قبول کرده اند

ايران وافغانستان می توانند « :معرفی کرده، گفت" اين دانشگاهبرنامه های "رابه عنوان دانشگاه نور های ايرانیء 
»  !.. های مشترک، همکاری کنندهمايشدرزمينه های استفاده ازکتب آموزشی و اساتيد، برگزاری کنفرانسها و 

درتهران به جود آورده است تادرآنجا همايشگاه ونمايشگاه  و دانشگاه که افغانستان تابه حال چند سؤال اين است
چون نام محصنی به ميان آمد، بايد به بخشی ازمضمون آقای اجمل ( راتبليغ و تکثير نمايند؟ فرهنگ خاص افغانی

تبليغاتی درکابل، نه تنهانبض سياسی جامعه برادران محصنی با داشتنِ  بيشترازيازده کمپنی ... « : صمدی توجه کنيم
. راباقوی ترن وسايل فشار، کنترول می کنند، بلکه خانوادۀ کوچکِ  رسانه يی کشورا هم درانحصارخود گرفته اند

بيشترآگاهان بدين باوراند که هدف اساسی برادران محصنی اندوختنِ ثروت است، چون آنان درفعاليت های سياسی 
، چون اهداف دستگاه گستردۀ برادران محسنی، فراتر ناقص وگمراه کننده است، اين باوررند؛ اما عمًال سهم نمی گي

  )  » .از اندوختنِ  پول می باشد
فعلی افغانستان را اغفال کرده، ودست نگر  به همين دليل و دهها دليل کثيف ديگر، حکومت ضعيف، نارسا  

 و ازدياد معلمين واستادان دانا  يا ترميم ورونق بيشترمکاتب موجودوادارساخته اند ، به جای ِاعمارمکاتب اصولی و
، بدون ذره يی تفکر، بپذيرد که آقای محسنی وُشرکاء ، ...  مکاتب و پوهنتون هاوتجديدنظر درسيستم تعليم و تدريس

ف ميليون ها   وبا صرايرانیعظيمی درنفس ومرکزتاريخی افغانستان ، باحفظ همه خصوصيات " مد رسۀ " به ِاعمار
  !  بپردازند–... دالر،

، بل، يک مسلمان خالص وبی غش ومومن وپيرو همه احکام الهی واحا شيعه است ونه سنینويسندۀ اين سطورکه نه (
است ) ج( که صد درصد مطابق احکام و اوامرخالق کاينات همه احاديث مبارکمسلمًا (است، )ص(ديث پيامبراسالم 

نداشته ) مجموعۀ قوانين وهدايات آسمانی( که ربطی به قران مجيد) ص(دات آن حضرت   به سايرگفته ها و ارشا-
واضح است ...  مرحوم اش  می شنيده استپدرکالنباشد، نيزاحترام دارد ، درست مانند اخالقياتی که ازپدرو 

کشتن و بستن  دربارۀ یهدايت خود می شنيده است، هيچ کالم يا پدرکالن وپدردرمجموع مسايل اخالقی وتربَيتی که از 
 کسی، به خاطرعقيده و دين ومذهبِ  آن کس، يا مالمت کردنِ  کسی که نکوهشِ ، ويا اشارتی به  تهديد کردنو

، آن را نمی )باحفظ دوستی واحترام ايشان(اگرمی داشت، ...وجود نداشت... چرامانند من نمازنمی خوانی؟
  !... )پذيرفت

ً روشن است، بايد تکرار کنم  که  راکه نزد هميک واقعيتدرهرحال،  ِ عزيز کامال  تسنـُنوتشُيع ه افغانان
راست وچپِ همۀ ملت بودند، يعنی هيچ تفاوتی دوچشم  مانند - آنطورکه شايع هم است -درافغانستان، درطول تاريخ 

ً کسی درفکر ِ اين مذاهب نمی افتادُجست وجو درميانه وجود نداشت، اصال  سالها .وتشخيص وتفکيکِ  پيروان
، جناب "همصنفی ها" يکی ازآن  ...، درکنارهم می نشستيمبرادری ومحبت، هم نوعیدرصنوف مکتب، بااحساس 

 زندگی می کند وبه مذهبِ  فريمونتفعالً در) انسان فوق العاده شريف ومهربان( داکترميرمحمد يونس مشرفِ  پويان 
!).  نمی تواند با وی همسری کند مذهبِ کس حدی وارد، که به( سخت پابـند و بسيار وارد است ) تشُيع( خجستۀ خود 

درواقع، ( گاه گاهی دراين باره باهم  صحبت می کنيم وآن عزيزنکاتی را که برای من مجهول است، روشن می سازد 
  ).مرا دراين بخش ازمعتقداتِ  مردم ، تنويرمی نمايد

 راحمايت می کند تِا آن حماسازيکسو : ش افروزی می کنددرمنطقه  آت) ايران(   می بينيم، همسايۀ غربی افغانستان
،عليه همسايه ها می تازد، آتش جنگی خودرا داغ  و شعله ورنگهدارد، ازسوی )مانندطالبان وحکمتيار(گروه که 

 های وحشيانه نتاها"ديگر، به عراق صدمه زده راهيست، ازطرف دگر، با آن که  خودرامسلمان می داند،  حربۀ 
، »ُپرازمصايب«  نجيبِ آن سرزمينِ يک قوم، به وبه طورخاص به سوی مردم شريف افغانستان،  سنگرازسه" را

بااستفاده ازتلويزيون ها، ويب ! ( فرزندانِ  فريب خورده ومغبون شدۀ خودِ افغانانقـلم يا دهن  ازراه -يک:  َفيرمی کند
 برهم بخورد  وحدتِ افغانان تا ...  اززشتی ها وپليدی ها  با انتشار کتب ورساله های مملو-دو، ...) سايت ها، راديوها

 طوری که قبالً  اشاره کردم،  فحش وناسزا و بی حرمتی، به - سه...  ايجاد شودهرج ومرجودربين شان شورش و
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  به مقدساتِ  بيش ازهشتاد درصد نفوس - آنهم -طوررسمی وآشکارا، ازطريق شبکۀ  تلويزيونی سراسری شيعيان 
اهل سنت (هفتاد ميليون انسان متد ينِ  کشورهای همسايه وميليون ها مسلمانِ ) حداقل(ستان ، که درعينِ  حال، به افغان

اگربه کسی مجال ) ناشرانِ افغان( به حال ما بدا... جهان، منتقل شده، برقلب و روح مردم شديداً  اثر گذارد) وجماعت
طبعاً  منظورم نوشته هايی است ( را داده باشيم يا بدهيم هران شيعهبرادران وخوايک کلمۀ زشت عليه ) حتی(ِنوشتنِ 

که ممکن است در بعضی مذاهب يا اعتقاداتِ  " خـُرافه ها" ، اما انتقادات دربارۀ )که غرض نشربرای ما می رسد
ً برای نامه نگاران رسالتمند( ِافراطی عوام  به وجود آيد، درنظام های ديموکراتيک  ت؛ مجازاس) مخصوصا

اگر . می دانند» خـُرافۀ محض« درماه محرم، را» خون آلود کردن«  خودرا-و» زنجيرزنی« اکثرعلمای جيد نيز
 برايشان مهم نباشد، خـُرافه بودنِ آن به زنجيرزنی عادت کرفته اند ويا به آن عقيده دارند ومسألۀ برادرانِ  شيعۀ ما

ن  مربوط نيست، اما قانوناً  نبايد اين اعمال وتظاهرات درمقابل اختياردارند، عقيده وتظاهرات مذهبی شان به ديگرا
  . سايرمردم  واهالی شهر وبه معرض ديد کودکان صورت گيرد

  
*******                                                                     

   
حتی به (وسان و مزدوران خود، درهرحال، به وضاحت احساس می شود که رژيم ايران با کمک وهمياری جاس

 ملتِ  سرفرازافغانستان راتدريجاً کمرنگ ساخته، افغانی وهويتِ  ملیدرصدد افتاده است !)  کمک خوِد حامد کرزی
  !..  را جاگزين آن سازد)يعنی، ايرانی های به قهقرا برده شدۀ محکوم( هويتِ ايرانی های امروز

، يک قصۀ قديم را درذهنم تداعی کردکه همين لحظه به نِ حکومتِ  کرزیدرفريب داد رژيم آخوندی ايران   تريک ِِ
شيوۀ فريب دادن های رژيم « عرض می رسانم، اما توجه فرماييد  که قصد من ازبيانِ  اين قصه گک ، محض 

با انسانان تشبيه کردنِ آنان «  ی اين قصه، به هيچ وجه پرسوناژهايعنی  ... افگندن است وبسدرقالبِ  طنز را » ايران
  : اين هم لب لبابِ  آن قصه. » ِواقعی خارجِ اين قصۀ کوچک ، نيست

شنيده اند که حيوانِ گوشتخوار پستاندارقوی جثه ودرنده ييست، شبيه سگ، " کفتار" خوانندگان عزيزما يقيناً  اسمی از
بوده، با پاهای عقبیء » ادفري« اين حيوان دارای سربزرگ ودندانهای محکم با صدای شبيه .  فعال اندشبکه در 

. تغذيه می کنند" ُمردار"بيشتراين جانوران از. کوتاهتر ازپاهای جلو، ُدم کوتاهی دارد که اغلب بين پاها قرارمی گيرد
ِ  جزيرۀ تا سمانیبه نام  » کفتار«  به نام تاسمانینيز ياد شده، ولی در ) Tasmanian Wolf (گـُرگ

دربرخی » Hyena« ماوشما هم آن را، به نام ). جزيره يی است درجنوب آسترالياتاسمانی يا تاسمانيا، (مشهوراست
ً  آدم . از برنامه های تلويزيونی ديده ايم مشخصات اين حيوان قدری طوالنی شد، . گويند" کفتار" رانيزِخاينمجازا

زخبرنگاران ازيک يکی ا.  استشکاراين حيوانعده يی هستند که کارشان :  ولی اصل قصه بی نهايت کوتاه است
شکارِ  ما، با وسايلی که برای ... «: گفت» شما اين حيوان رابا چه تريکی شکارمی کنيد؟« :شکارچی ورزيده  پرسيد

، به دهن غاری که می دانيم او درآنجاست، می رويم  ويکی به ديگری روز روشن اين حيوان آماده کرده ايم، در زندۀ
". نی نيست:" همکارما می گويد" کفتار، َدرغاراست ؟: " بشنود، می گوييم) تاسمانیيا گرگِ (، با آواز بلند که کفتار

اين حيوان ... ،"نی... ؟کفتاردرغاراست" ، "نی... کفتار درغاراست؟..." به همين شکل، تکرارکرده ، پيش می رويم
من اين قصه »  !...را نديده ايمما او است، تا آخرين لحظه که اورا درجوال می اندازيم،  تصورمی کند  َد َبنگازبس 

 شکارچيانگــُفتارِ  ُمردارخوار، کـَـفتارِ  اين :  نشده است کهحل نزدمن حالرا سالها پيش شنيده بودم، ولی اين سؤال تا
  را چگونه می فهميد؟ 

بدبختی ها يی  برسرمردم مظلوم فلسطين آورده ، بدترازاسراييل با اين تفصيل، آياهنوزفکرمی کنيد  بدبختی هايی که 
خواهد بود که امروز ازشش جهت برمردم افغانستان نازل شده است؟  نی، محال است رنج ودرد مردم فلسطين، 

  زمينی و فقر وبيچارگی ومصيبت های هوايیبمب های !... بيشتر وشديدترازرنج های بی پايانِ  مردم افغانستان باشد
 فارياب وهراتاخير، در( !) بمباردهای ظاهرًا دوستانۀ( می سازدفتنۀ همسايه ها، مغز انسان راپاشان اين همه و

 رهبری اين ملت بيچاره وحکمرانی درخاکدانِ  افغانستان، شوقناگوارترازهمه، اين است که  .  بسيار جانکاه بود
و ، ودرقبال آن، ...و... امريکا، روس، ايران، پاکستان، عربستانِ  سعودی، هندوستان: سراسرجهان را فراگرفته است

ی به مقام رهبر) کثيراًً اهل سنت و جماعت(رئيس جمهورکشورما، شخصی که با آرای چند ميليون افغانِ  مسلمان 
کشوررسيده است تا ازحقوق، نواميس، معتقدات، افتخارات ومقدساتِ  مردم دفاع کند، برعکس، خودرا و صالحيت 

، تسليم دشمنانِ  آزادی، ترقی، آرامی ورفاه مردم افغانستان می دست وپا بسته) اگر واجدِ آن باشد( ها و مغزخودرا 
) قبل ازاشغال کرسی وزارت ( بالخاصه، وزيرخارجه اش که -تأسفِ  بيکران به حال حامد کرزی و تيم اش !... کند 

را با اشتياق می شنيديم ) BBCرئيس بخش ِ اخباردری :  درآن زمان-با آقای ظاهرطنين،(مصاحبات تلفونی آن جناب 
با همان احساس، درآغازتقرر ايشان به . که با چه قدرت علمی واستدالل منطقی صحبت، تبصره واستدالل می کردند

ِ اجالل خود، کابينۀ کرزی را : ين ِسـَمـت، فکرمی کرديما اين است شخصيتِ وطنخواه و با دانشی که  با نزول
  جمهوری آخوندی ايران را اينان...  آيا کابينه را منورساخت ياآن را بيشترازپيش مکدرنمود؟ – !منورکرده است
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ين همسايۀ مسلمان افغانستان، معرفی وتبليغ کرده بهترين دوسِت رژيم  فعلی کابل  و مهربان تردرطول پنج سال، 
  )چرا؟ !... هنوزتبليغ می کنندو  ... اند

 رژيم ا تسليم رژيم آخوندی ايران کرده است و" بالشرط" چرا خودرا و وطن خودرا حامدکرزی  آيا می دانيدکه آقای 
داشت جالبی که هم عجيب است وهم کليدِ  اخيراً  ياد) نگارنده(برای من ...  نيز به شدت ازوی حمايت می کند؟يران

مرحوم « : ، مبنی براين که»تمايل شديد وی به کشورايران« حل بسی از نادرستی ها و روشن کنندۀ علِت 
 بود که خانواده اش ايرانو اصالً  ازشيعه محمدابراهيم کندهاری، منجم مشهور افغانستان، يکی ازافغانانِ پشتو زبانِ 

،خواهرشيعۀ مرحوم ابراهيم کندهاری مادر آقای حامدکرزی. تِ  تيمورشاه به افغانستان آمده باشندشايد در دورۀ سلطن
«  اورا برای جانشينی پدرش بزرگان قومی کندهارهم شيعۀ ايرانی بود، به همين دليل " تيمورشاه"مادرامپراتور. بود

وی اکثربزرگان . شد که اورابه بغاوت کشانيدتيموراين موضوع سببِ رنجش وخشمِ  . ، انتخاب نکردند»احمدشاه بابا
 و نزديکانِ  شيعهقومی پشتون را کـُشت وپايتخت راازکندهار به کابل انتقال داد، جايی که باديگارد ها و محافظين 

بقيۀ آنان درشمالی، لوگر،و ساير نقاط کابل ).  کابلمراد خانیوشايد بعضی هم در(  جابجا شدندچنداولوی در
پدرآقای کرزی يا پدرکالن .  داشتنداصليتِ  ايرانی را برای خودبرگزيدند، درحالی که تاجيکد واسم جايگزين شدن

بعد ازشکست شاه امان اهللا .  به کندهاررفت شاه امان اهللابود که با » وردک« ، بلکه نبود» کرزی « اش، اصالً 
به  هم برنگشت، بلکه وردکتاليا نرفت وبه همراه با شاه امان اهللا به اي) ياپدرکالن اش(درغزنی، پدرحامدکرزی 

 کرزیکندهاربازگشت ودرهمانجا مسکن گزيد  و نام »  کرز«بعد ازگذشت چندين سال، ازايران به عالقۀ .  رفتايران
بچۀ مادر شيعۀ "باشد، با تمام احساس " بچۀ پدرخود" آقای حامد کرزی بيش ازآن که »  .را باالی خودگذاشت 

.  بی اعتنا بودپدرخودالفت زيادی داشت، درحالی که به پدر واعمال وگرايش ها وتفکراتِ  سياسی بود و به وی " خود
 به جامعه تقديم شيعۀ صادق، زحمت فراوان کشيد تا او را به حيث يک حامد جانمادرمرحوم اش نيزدر پرورش 

   ! و تقديم کرد، خدايش بيامرزاد... کند
آقای )افغانان(بنابرآن، اگرما . فرزند صادق افغانستان نيست آقای حامد کرزی  اين واقعيت، به ما تعليم می دهد که

وهم سرسپردگی اش به ايران  ندانيم، درآن صورت، وی درافغانحامدکرزی را ازاين زاويه ببينيم، يعنی اگر اورا 
ا وصدها مزدور ، هيچ تقصيری ندارد؛ وی مانند دههرشد وتقويۀ مذهب افراطیء ايراندر سعی وتالش اش ، جهت 

گسترشِ  زبان ، لهجه و مذهب درراه ) برای افغانستان( وخا ينــا نه ) برای ايران(جمهوری آخوندی ايران، صادقانه 
  !   گام برمی داردِ ايران

 ُپخته جوانیتا تازه جوانی  نيز درتمايالت شديدشان به رژيم ايران، گناهی ندارند، زيرا ايشان ازآقای اسپنتا دانشمند، 
عالقه مندی کرزی به آقای اسپنتا، ... به ايران ولهجه وفرهنگ ايران، دلچسپی بی حد وحصری داشتند و دارند هنوز

 اسپنتا نيزبه عقايد تخلص. بی جهت نبوده است) هرگز(  نيز-، حّدِ  بی حرمتی به پارلمان و زيرپا کردنِ  قانون تا -
  .زردشتيان ارتباط می گيرد

، )درمقابل حکومت ايران» بوش -کرزی« برعکسِ سياست های خام، توأم با چاپلوسی ها ی  (-  اين رژيم آخوندی 
را ) دری(  وارد کرده، زبان شيرين ما وحدت ملی افغانستان و آرامشِ  نسبی، به به نظامصدمات جبران ناپذيری 

  نيز تدريجاً  آلوده 
لمثل پديد نخواهد آمد، زيراتوقعی، غيرازاين، ازهمسايه ا لبته ازافغانان صبور عکس العملِ  با!... ساخته راهی است

ولی ...  نگرفته اندتهذ يب واخالقهای زورگو ومحيل ندارند؛ خاصةً  آن عده ازهمسايه ها که ازدين اسالم نيز درس 
  داشته باشد؟   » اليتناهی« عمردراز و ...آيا ممکن است صبروتحملِ  بی رحمی ها و تجاوزها و نابسامانی ها 

اسالمستانِ  بی محل نيست اين نکته را به ياد خوانندگان عزيز بدهم که حکومت ايران، قرارومداروپيمانِ  ايجادِ  يک 
تشکيل گردد ومرکز فرماندهی آن هم ، طبعاً ، بايد ) به شمول افغانستان(را که ازمجموع چند کشوراسالمی پهناور

وطن « شايد اين پالنِ غلط ، نامعقول وغيرعملی که بوی ( بسته بود رگلبدين حکمتيا، چندين سال قبل با ...ايران باشد
 گوش مطرح شده، به - موقعی که به تهران پناه برده بود-ازآن پخش می شود،  اصالً  ازطرف حکمتيار» فروشی

ک حکمتيار می خواست به کم: البته دراين معامله، منفعت هردوجناح مضمربود). خورده بود" خوش"خامنه يی هم 
، جزء اسالمستان بزرگايران به قدرتِ  ايده آلی خود برسد، وايران،  با اين کارساده، افغانستان را به بهانۀ تشکيل 

دانشگاه « به همين علت، به حکمتيار اجازه داده شد تا برای تبليغات گسترده اش، به هر!...  قلمرو ايران سازد
حکمتيار تازمانی که درتهران بود،  گل !.. نه  بيانيه دهد و تبليغ کندکه ميل دارد، بالمانع بـِـَرود ، آزادا» تهران

بود ودرطول اين مدت، دفترو ديوانی داشت، بادوستان وهمنوايان خود )خامنه يی و خاتمی( سرسبد  زمامداران ايران
سمی دولت درست زمانی که حامد کرزی، به اساس دعوت ر... و...درتماس بود وبه مزدوران خود فرمان ميداد و

 استقبال کرد  و گلبدين را ورودیدرِ  ايران، وارد تهران شد، آقای خاتمی، بايک تصميم عاجل،  کرزی را ازطريق 
تصور نفرماييد که جمهوری اسالمی ايران تعهدات خود با حکمتياررا فراموش کرده ...  بيرون کشيدپنجرهازراه  
ال اخيرهدايای مرگباِرخود را نه تنها به حکمتيارکه برعکس، جمهوری آخوندی ايران  درطول هفت س. است

 يادولت پوشالی کرزی ازمزدوران معتبرِ  ودرجه يک اش محسوب می شود، دوام داد، بلکه برای سرنگون کردنِ  
خوانندگانِ  ... (، حتی به طالبانِ  خون آشام پول واسلحه فرستاد و می فرستد هنوزفرار دادنِ  قوای ناتو ازآن کشور
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حترمی که به وقايع روز دلچسپی داشته، ازمداخال تِ  گستردۀ جمهوری آخوندی ايران به هرطرف، آگاه هستند ، م
جنگ «: نيز ايران رامتهم به داشتن اهداف استعماری درشرق ميانه کرده، گفت» پرز« يقينًا به خاطردارند که آقای 

وی مدعی شد که » .آن تسلط يابد، غيرقابل اجتناب استبين شرق ميانه عرب ُسنی واقليتِ  ايرانی که می خواهد بر
همچنان می دانيم که مصر، نظربه شناخت همين روحيۀ حکومت .   به اين جمع بندی وی خواهد رسيد- باآلخره –دنيا 

 لبنان، بهحزب اهللاِ  آخوندی، روبطِ  ديپلوماتيک باآن کشورندارد، وزيرخارجۀ مصر ايران را متهم کرد که از طريق 
خالصه، درهرنقطۀ منطقه اگر ردۀ خونی ديديد، آنجا، جای پا  يا نقشِ  نـَعلـَينِ  آخوندهای ... دنبال نفوذ درمصر است

  ! ايرانی راهم تشخيص خوهيد داد
نه تنها به همکارقسم  (جمهوريت ايران، نظربه مدارک ثابتی که به دست آمده است، "گاردين" به اساس گزارش

بالوقفه درحال انتقال تجهيزاتِ  الزم به طالبان، )  اسلحه فرستاده وکمک مالی کرده است، بلکهخوردۀ خود حکمتيار،
وهمين ...  بوده است،  تجهيزاتی که ازسوی انگلستان به تهران می رسيدکنـــارجاده يیبرای توليد بمب های مرگبار

 گرديد وحالت -يک مناقشۀ مسلحانۀ منطقه يی ازگسترش جنگ افغانستان به -مسأ له بود  که باعث افزايش نگرانی ها 
مدارکی که توسط نيروهای انگلستان !... ساختبدترزار وپريشانی وفقر ودربدری مردم مظلوم آن کشور را بد و 

کشف شده است، مشخص می کند که اين تجهيزات برای ساختنِ  همان بمبهايی است که دراختيار جنگجويان عراقی 
افزايش مداخلۀ همه جانبۀ . نام برده می شود) ای اف پی( ه عنوان مواد انفجاری بانفوذ بلند نيز قرارگرفته وازآن ب

  !)ايران درافغانستان، بيش از هروقت ديگر، خطرناک شده است
آيا دوستانِ  بی اعتنا به اين گونه تهاجمات .. ايا اين همه  تهاجم فرهنگی، اندام وطن پرستان را به لرزه  درنمی آورد؟

، درپروگرام های راديوها وتلويزيون ) فرآورده های فرهنگستان ايران( سرازيرشدنِ سيلِ  اصطالحات ايرانی که 
ً  درکانون تلويزيون  ، ...، به وفرِت غيرقابل تصورآريانای آقای بيات و تلويزيونِ طلوعهای افغانی، مخصوصا

ی بابا، مردم َد چه حال استن  و شما َد غم اصطالحات َا« : مؤثرترين آن است ؛  بازهم بنده رامالمت خواهند کرد که 
  .»!ماندين

  استعمال - درعين حال- اين مالمت کنند گان ، مالمت نيستند، زيرا خودشان، به نحوی  درصف صدها هواخواه و
حات ايرانی، قرارگرفته، متأسفانه تصورکرده اند که استفادۀ ازاصطالاصطالحات ايرانی کننده وُمـَبـلِِغ وتروج دهندۀ  

  ... آيا واقعاً  چنين است؟! ... به نوشته وکالم شان  تازگی و طنطنه  وزيبايی می بخشد
»  مردم َد چه حال استن واين ها َد غم يکی دوکلمه مانده ا ند«   اگرچنين نباشد، ازچنان تصورومنطق ناَبجا که 

 و سمومی که ازجوف آن درظرف فرهنگِ عالی برمی آيد که اين عزيزان هنوزبه مفهوم تهاجم فرهنگی واضرارآن
من : يا به فحوای ( کمترآگاهی دارند... وممتازافغانی وزبان ُسچه واصطالحات زيبای وطنِ خودما ريخته می شود،

  !.. پروای آن را ندارند...) مرده، جهان مرده
 کـريه اصطالح، ده ها ...ی کنيم نيست که ما به خاطرآن ماتم م»يکی دوکلمه « عزيزانِ  ماتوجه فرمايند که اين

پيش قراولِ  و ترکيباتِ  نامطبوع فعلی ساخت فرهنگستان ايران جزء پالن وسيع هجوم فرهنگی ايران و) ناپسند(
است که تدريجًا ازبطنِ  پوسيدۀ زبانِ  متروک ) ازکلمات قديم(  واصطالح وترکيباتِ  جديدلغتصدها وحتی چندهزار 

وديگر لهجه های نامأنوس کهن، اززيرخاکهای تاريخِ هزاروپنجصد ساله آن )  پارسی ميانه (ساسانیپهلوی وُمردۀ  
 آهسته آهسته جای اصطالحات مقبول ما وجای زيبا ترين کلماتِ  دارای - طبق پالن -کشور، بيرون کشيده شده 

« نس گرفته ايم وبا داليل فراوانزبان ما بوده، به آنها اورِد ولی قرن ها  (اصول وقاعدۀ ما را که ريشۀ عربی دارند 
  .گرفته ، می گيرد و خواهد گرفت) »جزء زبان ماشده اند

 ازمتون قديم،  سياستِ  چند دهۀ اخير زبان شناسانِ  لغات  علت اصلی سعی وتالش فرهنگستان ايران برای کشيدنِ  
آيا ! ... که درزبان فارسی وجود دارد هزاران کلمۀ عربی ناليست وروشنفکرايران است، به منظورمجادله عليه -ناسيو

آن  که نه تنها برزبان فارسی اثرگذاشته ، بلکه عميقاً  درتاروپود عربیموفق می شوند؟  با کمی دقت به ريشه های 
محال به ... ، ازيخه اش سربرآورده ، شاخ وپنجه کشيده ، برتنۀ اش دويده، ُگل کرده وثمرداده است،نفوذ کرده 

عرض کرده ام که برخی ازعلمای جيد ايران چنين اقدام مذبوحانۀ . اين راه به موفقيتی برسندنظرمی رسد که در
عده يی ازفضالی آن کشورهم د رچنين تالش های  .آن را ازريشه رد کرده اندفرهنگستانِ  خودرا  بی معنی دانسته، 

   .ايشان اصالً  موفقيتی نمی بينند) »بی معنی« ، بلکه " بی اثر"نه تنها  (
به موفقيت رسيدند، اين موفقيت برای ما که احساس می کنيم " بچه گانه"خوب، فرض کنيم که ايشان دراين سرگرمی 

اصالً  اين مجاَدلۀ فرهنگستان ...ويقين داريم که کلمات عربی برغنای زبان ما افزوده است، چه ثمری خواهد داشت؟
 دينايران درنظردارند " عصری" روشنفکر و به اصطالح ازمردميک عدهشايد ...  ايران  چه ربطی به ما دارد؟

اسالم وآيات کالم اهللا مجيد را درهم پيچيده ، واپس به آيين زرتشتی خود برگردند، يا نظربه اختالفات شان با 
، تدريجاً  درصدد امحای کلماتِ  عربی ازمتون فارسی افتاده ، لغات مخصوصاً  خانوادۀ سعودیکشورهای عربی، 

به ما که مربوط نيست، هيچ ، آيا اين تال ش های شان چه ... بازهم به ما چه ؟... کهن را جاگزينِ  آن سازندفرسودۀ 
ِ  ) عوام ( خدمتی يا فرحتی برای مردم عادی حدس برنيد که ... به ارمغان خواهد آورد ؟کشورخودشانوکم سواد

ی خواهند ُبرد؟ وچند نفر ازاين لغات استفاده کرده، چندنفر به مفهوم اين کار پ) نفوس ايران( ازجمع هفتاد ميليون 
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ودرميان اين هفتاد ميليون جمعيتِ  ايران، چندنفر باسواد پيدا خواهد شد که چندتا از اين لغات را حفظ کرده، هنگام 
)  باسوادافغانان نيمچه( ولی ما ...  به دوستان، آن را به جای چند لغت عربی استعمال کنند؟  نامه يا عريضهنوشتنِ 

 داريم  لغات واصطالحاتی را که درطول زندگی آموخته، معنی اش راباتمام وجود، درک مرضچه مجبوريت و يا 
 وبه جای آن،کرده  و باآن انس گرفته ايم ، همه را تدريجاً  ازذهن،  دماغ ، حافظه وکتاب های خود  دور بريزيم  

 خود جاری سازيم  که زبان هایه های خود به کار ببريم وبر لغات وترکيبات واصطالحاتی را بياموزيم  و درنوشت
... به ما ارزانی فرموده است ؟(!)  آن همه را ازمتون کهنه برآورده، باحسن نيت چند فرهنگیء همسايه، لطف کرده،

ً  » دری « درمورد چگونگی استفادۀ بيشترازلغات واصطالحات عربی درزبان  غانِ  مانند بنده و ده ها اف( ،  لطفا
زبان فارسی دری درقرن « : به تاريخ کهن کشور مراجعه کنيد که دريک بخش نوشته شده است) وطن دوست

چهارواوايل قرن پنجم، دراثر آميزش بيشتر بازبان عربی و پذيرشِ  مقداری از اصطالحات علمی وادبی و دينی 
  »...وسياسی، نسبت به قرنِ  سوم، تکامل وتوسعۀ بيشتری يافت 

« اين صورت، ما افغانانِ مسلمان که از ادخال کلمات عربی درزبان خود نه تنها ضرری نديده ايم ، بلکه بيشتر   در
ديده ايم، کيف کرده ايم، لذت برده ايم  واين کلمات، ساحۀ ديد وزمينۀ استفاده های معنوی وادبی مارا » خير

 عربی را اززبان شيرين و محاورۀ دلنشين خود دور  و با چه عذر وبهانه ومنطقی، کلماتچرا، ...وسيعترساخته است
ه ترکيب تاز که چه وقت، يک اصطالح جديد يا ايرانی ها باشيم" دست نگر" و چشم به راهکنيم و به جای آن هميشه 

  ارزانی به مامانند يک لقمۀ چرب،  ) تيار وپوست کنده( فرسودۀ ديگررا يا چند لهجۀ »  پهلوی « ازلغاتِ  پوسيدۀ 
بی رنگ وبو که آهنگ زشتی هم دارد، » ِواکنش « جذاب وقابل فهم مارا به »  عکس العمل« اهند کرد؛ چه وقت خو

  ... ؟!تبديل می کنند 
برای آيندۀ افغانستانِ  عزيز نمی خواهند توجه شود که اگر اين سيل » حياتی« آيا به اين نکتۀ خيلی حساس وحتی 

ً  گسترش يافته ، مانند کلمات و ترکيبات واصطالحات کهنه تدر ما سايه » دری« برزبان وادب » پرِ  َجـيره« يجا
افگـنـَد، عاقبت تاريخ اين سرزمين ُپرافتخارچه خواهد شد؟ آيا الاقل هفتاد سال بعد از امروز، جوانان ما می توانند 

  را بخوانند و مفاهيم آن را درک کنند ؟  ) قرون گذشته( کتب تاريخی پيشينيان 
 باخبر  فرهنگیبی بند وبارتهاجم ِ  جبران ناپذيرضرر به اصطالحاتِ  ايرانی پناه می برند، يا ازکورکورانهکه کسانی 

  ِ نيسند، يا اوباشانی هستند که به فرهنگ افغانی لعنت می فرستند  ويا مزدوران جمهوری ايران ومستخدمان
همه روزه ! ... ما است" دری" ک وشيرين وسچۀ فرهنگستان آن کشوهستند که وظيفۀ شان به لجن کشيدنِ  زبان پا

 به زبان فارسی خودشان خيانتیمی بينيم وبا تأسف می شنويم که  لغات و ترکيبات ساخت ايران که درحدِ ذات خود 
، دهن به دهن وقلم به قلم می گردد و دل های افرادی را که )حتی درجامعۀ افغانان خارج کشور( هم است، دروطن ما 

  ...! ا سطحی می بينند وبی خردانه قضاوت می  کنند ، باغ باغ می سازدهمه چيزر
 اگر چنين نباشد،اگر دل هايی به خاطر اين خيانتِ ملی باغ باغ نمی شود وباآلخره، اگر ازچنان تهاجم فرهنگی، 

در تحميل رار مفادی  برای کشورمَولد وصادر کنندۀ آن متصورنباشد، پس شمابگوييد  که دليل اين همه لجبازی واص
؟ چه دليل دارد که مزدوران و رواج دادنِ  اصطالحاتِ ايرانی درکانون نشرات وتبليغات ورسانه های افغانی چيست 

، لجاجتی می نمايند وهياهويی برپا می کنند که آن ) دانشگاه(شان، حتی درگنجانيدن و تحميل يک اصطالح ايرانی 
" دانشگاه و دانشکده"استعمال کلمات « : ند، گزارشِ ذيل رابه خاطردارند؟آيا خوانندگان ارجم... طرف اش ناپيداست؟

  ِ قبال . ايران درافغانستان، درظرف چند سال اخير، جنجالهای زيادی را درپی داشته استفرهنگستان ساخت
تابلوی ، برای نصب )که حتی به خاطر قتل همصنفان شان، مظاهره نکرده اند(ًنيزتعدادی ازمحصالن پوهنتون بلخ 

اما ماموران پوليس مانع ! اين پوهنتون به سه زبان فارسی، پشتو وانگليسی، دو روز پی هم  دست به تظاهرات زدند
  » ) لطفاً به عکس  توجه کنيد. (نصب تابلويی که ازسوی اين محصالن به سه زبان تهيه شده بود، شدند

به حدی ُتند وشديد شد " دانشکده  و دانشگاه" ح ايرانی ديديم که ِاصرار ولجاجتِ  مزدوان ايران دراستفاده ازاصطال
چرا؟  دليل اين ... ، کشانيدندشورای ملی افغانستانکه دهها تن ازمحصالن پوهنتونِ کابل، مظاهرات را حتی به  

ماهيتِ  تحصيل را خراب کرده، ارزش علم و دانش را »  خودماپوهنتونِ « لجبازی گسترده چيست؟  آيا اصطالح 
دانشگاه «ين می آورده است؟  يا  اين پول های نفت ايران است که وسيله شده  اصطالحِ  ِاسرارآميز وجادويی پاي
يک سؤال ساده ازدوستانی که هجوم اصطالحات ايرانی را بی ...  داغ تر و محرک تر و زننده تر شود ؟»  ايرانِ

 درپارلمان نشسته، هميشه بر بی اهميت جلوه دادنِ  نستانبه نام نمايندۀ ملت افغااهميت ميدانند وچند مزدور ايران که 
لطفاً  توضيح دهند که نويسندگان واهل مطبوعالت ونشرات ايران چرا برخی :  تهاجم فرهنگی ايران  رأی می دهند

، ... را درنشريه ها ورسانه های  خود  ابدًا به کارنمی برند؟  دليل چيست که به کارنمی برند؟ ازاصطالحات افغانی
اين کمترين بنده  با دوستانی که اصطالحات ايرانی را درسخنان ونوشته های خود به شاخی باد می کنند، و استعمال 

 می دانند ،  شرط می بندم که نتوانند يک نويسنده يا ناشر ايرانی يک مسألۀ عادی وبی عيبصدها اصطالح بيگانه را 
اگر نه توانند، آنگاه بنده را !...  سازندواداريه های ايرانی،   درنشرحتی به انتشار يک اصطالح خاص افغانیرا 

  .  بدانمفرهنگ افغانی آشکاربه خيانِت درچنين موضوع مهم ، بی اعتنايی شان رامعذورخواهند دانست که 



 
 

 
  ٨از  ٨ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

ت که آيا دقت شده اس...آيا واقف هستيد که فرزندان افغان درآن مدرسۀ عظيم چگونه تعليم می بينند وتربيت می شوند؟
به طرفداری يک فيصلۀ ذليل رئيس آن مدرسه، )  اخيراً (چند پيغلۀ افغان که درآن مدرسه مقداری تعليم ديده اند،  چرا

به مظاهره برخاسته اند؟  يعنی به حکم مغزوشعورخود، خواسته اند قانونی را که صد درصد عليه حقوق وآزادی های 
 چنان همسايۀ پشت  پردۀوطن پرستان افغان ازاهداف ... شتيبانی کنند؟طبعی خودشان است، با اصراروابرام  تأييد وپ

آيا گاهی به ...  آگاه نيستند؟- حتی دراين دمی که آن پردۀ منحوس آهسته آهسته کنار می رود –به اصطالح مسلمان 
ش از پيش بيُشَرکاء، اين نکتۀ مهم دقت کرده اند که تهاجم فرهنگی ايران ازآغازحکومت غيرقانونی کرزی و 

شده است؟  آيا ، با ابالغيه ها و اشاره های رسمی دولت کابل توجه فرموده اند که  متواتر،  دم گسترده تر  و آشکارتر
 ما دليل ملی گرایآيا هوشمندانِ  ... می زند؟  حکومت آخوندی ايران ازدوستی ومحبت وهمکاریء نيک  و بی شايبۀ

، مانند حکمتيار ودهها وطن فروش وشارالتان وخاين ملی که برای موفقيت ءکرزی وشرکامَوَجهی دارند که ثابت کند 
اسالمستان وسيع البنياد "اين پالن،  تبليغات دامنه داری را ازطريق رسانه ها راه انداخته اند،  طرفدار پالنِ  تشکيل 
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