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                    ۷۲/۵۰/۷۵۰۷           سراج وهاج

 بخش ششم ِتهاجمات
 ...درآغاز  

 چند اشارۀ کوتاه  به چند نکتۀ الزم :  
( افغانیرتانملرت افغران و ایدراد ِ چنران دکومرت دزد وفاسرد و...و... در  ءطوقِ گناه ) گناهِ  برره  زدن ودردِِ  نیر  اگر  -۰

درقدم اول برگردِن آقایانِ  بوش و خلیلزاد  انداخته شود، درست است، ول  شرما )جنراپ پریزیردنت ابامرا(، درطرول دو سرال 

 چه کردید؟... «  خیل  روشن است!» امن سیاست  که ادعا م  شود ازد« گناِه  خ یث» اخیر، در زدودن ِ لکۀ آن 

تشریح چنان اشت اهاِ رامکررنمایی ، ول  دق داری  سراال   -درچنین دالتِ  پیچیدۀ سیاس  -بنده وهمنوایان، الزم نم  بینی 

بررا پشررتوانۀ نرروع   -کنرری : آیررابراا رهررای  ملررت مغلرروم ِافغرران کرره توسررم یررب دکومررت فاسررد)متک  برررزور بررازوا امریکررا

ومحروم از یب سیاست ِ روشن وثابت درهمه زمینه ها( گروگان گرفته شرده اسرت،  پالنر   -دیموکراس  ب  اثروفاقد قانون 

 دارید  یاخیر؟...

عوامرل فیراد   ء«بیخک » یعن  بعد از امضاء موافقتنامۀ اخیر، ) الاقل در ظرف دوسال  که باق  مانده است( درامحاا تام و

 جنتلمرین ) ماننردِس دانرا ویب رئیعة ً ازبدبخت  هاا مردم مغلوم وفقیر افغانیتان  چه تصمیم  اتخاذ کرده اید؟... ط ی و رفع

که مقاماِ بلند و چوک  هاا مه   دولت  کابل را اشغال کرده، و درطول بری  رود  عناصر قابل محاکمه را شما( گمان نم 

 ! جنایاِ و پلیدا هاا ممتد را بدهداز یب دهه برملت بد نصیب ِافغان میلم بوده اند... اجازۀ دوام 

هراا دکومرت ِ  ساله( ادیاس کرده اند که درصفحۀ پالیی ۰۰دقیقت این است که بییارا ازمردم افغانیتان) نغربه تدربۀ 

شررما، افغانیررتان برره دوبخرر  تقیرری  شررده اسررت: بخرر  دکومررت و بخرر  ملررت ِ مغلرروم... وشررما آقرراا اوبامررا ، شرراید نغررر برره 

خصوصیتِ نغامِ  خدیتۀ امریکا، مطمئن هیتید که دکومت هاا دیموکراتیب باید خدمتگار ملت هراا خرود باشرند، تررجیح 

  شما مختص به دکومت باشد. ملت ِ هوشمند افغانیتان نیز متیقن شده اند کره داده اید همۀ توجه وکمب وه  وغ  و ارج ده

« افغانیرتان راتنهرا نخرواهی  گتاشرت» منغورشمااز پیمانِ  دمایت ومعاونت هاا آینرده بره افغانیرتان، و ایرن کره مر  فرماییرد:

 و پابرجا بماند و گزندا برای  نرسد ...  یقیناً دمایِت عام وتام از همان دکومِت  فاسد تلق  م  شود  که م  خواهید محفوظ

در دال  کِه ملت افغان دق و توقع داشت و دارد هنوز  که دکومت شما درقدم اول باید مردم افغانیرتان را از چنرِ ِ همرین 

هشرت سرمت ِ که ازاجماعِ  ِضـّدین تشکیل شده است و اعضاا برجیتۀ آن، ق ل ازرسیدن بره قردرِ، دکومتِ  کابل  هیوالا

 ...،  نداِ دهد!  ابل راپُرخون ساخته بودندک

، مررردم گرسررنه و فقیررر باموجودیررت ِ چنررین دکومررت ِ فاسررد و نرراالیق درکابررل) ملررت ِافغانیررتان برره شررما اخطررارم  دهررد کرره : 

با وصف این همه تالش و مصررف و سرربازا هرا  -، شما و متفقین ِتان ه  که هیچافغانیتان هرگز به نوای  نخواهند رسید، 

 محال است به مرام سیاس  خوی  نایل شوید !(   -

ه  نم  توان اعتماد کرد، زیرا نزد ملت ثابت شده است که اکثریت ِ این قاتالن ِ فاقرد ِ « طا ل انِ  مغز شوی  شدۀ موجود» به 

مطرابق بره اهردف ِ ترا « م  کـُشند» تعلی  وتربیتِ سال ،  دفاع از ارزش هاا مل  ودین  رابهانه ساخته، صرف م  کوشند و 

عیررار   -مررردم قرررون وسررط  برره شرریوۀ  زنرردگ   -، برافغانیررتان میررلم شرروند  و دیرراِ مررردم ایررن کشررور راجهنمرر  پاکیررتان

 سازند...!   

معرفر  کررده، ولر  بره جرز خروردن  نماینردۀ اقروام خروی آیاِ متیقن هیتید  که ایرن دکومرت، و دزدانر  کره )کاذبانره( خرودرا 

وچاپیدن وذخیره کردِن پول هاا برادآورده، غصربِ خانره وزمرین مردمر  کره صرداا شرانرا کیر  نمر  شرنود... خردمِت قابرل 

ذکرررا نرره نمرروده انررد، هرریچ دردا ازدردهرراا ) ال اقررل(اقوام ِخرروی  را دوا نکرررده انررد، برره هرریچ زخمرر  مررره  نگتاشررته انررد و 

،  در راه ِ ابردال ِ هویرت ملر  افغانیرتانجز خیانت به وطن، ایداد روابم پنهران  باهمیرایه هرا وکوشر   درطول یازده سال به

و فعال ً ه  در کمین نشیته اند تا باردیگر زمرام  -وتداوز به دارای  و ناموس مردمِ  وطن...، کارِ  ارزشمندا اندام نداده اند

عناصر) با همه نیرنِ ها و دیله ها وتزویرا که دارند(، باردیگربه کمب  : آّیاهمین شما بفرمایید،  -اموررابه دست گیرند

 موفق و پیروزنخواهند شد؟... ۷۵۰۲همیایه ها، درانتخاباِ ِسال

شاید ب  خ رن اشید که این خاینان درهمۀ نقاط افغانیتان نفوذ کرده، درطرول یرازده سرال،  مرزدوران خرود راموظرف سراخته  

با پول دادن ها، تهدید کردن ها، یامغزشروی  هرا وادار سرازند ترا   -درسراسرکشور  -لوم وک  سوادرااند تا مردمِ ب  خ ر، مغ

 !ِصـرف به همین عناصر رأا بدهنددروقت انتخاباِ،  
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اگر شما شخصا ً در این زمینه ها اعمال نفوذ خاص  نکرده، ب  اعتنا از سرنوشت آیندۀ مردم افغانیرتان برگردیرد بره  -بناءً  

 کا... اشت اه دیگرا بر اشت اهاِ گتشته خواهید افزود!امری

 مخاطب ساخت و نعره کشید:که میتر گوربچوف را« گان ری» م  خواهد مانند پریزیدنت ملت ِ افغان  ازهمین جهت،  دل ِ

.................................................                                .«Mr. GORBACHEV, TEAR DOWN THIS WALL   » 

 : شده، با تمام قدرِ  فریاد کنند« ه  آواز » درصفوف مختلف 
  Mr. OBAMA !... 

ELIMINATE THIS IMMORAL AND CORRUPT KABUL REGIME.  
                                                                      *** 

روز خدیتۀ مادر را به خواهرانِ  عزیزم که م  بین  چه زدماِ ِ طاقرت فرسرارا درراه تربیرت فرزنردان شران متحمرل   -۷ 

شده اند و به همه مادرانِ  افغان وجهان... ، صمیمانه ت ریب م  گوی  ودست هاا خواهربزرگ  )میررمن خدیدره تروخ ( را 

 از دور م  بوس .  ،دیثیت ومقام ِ مقدس مادر را داردکه براا بنده 

اخیراً  خ ر تأثربار وفراِ دوترن ازعزیرزان ) مردروم ردمرت ا مایرار ومردروم بصیرسرمیع ( رابرا تأسرف زیراد شرنیدم   -۳

وادیاس کردم که من ومنیوبین بنده نیز  درغ  و اندوه فامیرل هراا آن ارجمنردان،  شرریب هیرتی .  بنراء ً، بره خرانواده هراا 

، ص ر جمیرل مر  خرواهی  و بهشرت ِ  -اا دوستان محترم، جناپ ادیان مایار وجناپ د یب مایارخاصةً  بر -مصی ت رسیده

 . آمین!آرزو م  کنی   برین را براا آن دو عزیزا که داع  اجل را ل یب گفتند،
                                                                     *** 

 «خموش » این،  پاسخ ندادند. اگرغریبمامردم  ِ ءاسالم، به پرس  هاا دین شمند ِ جهان ِرِ،  دانسییور پروفی  جناپ -۲

 ندانی  ) یعن  تصور نکنی  که ایشان با این خموش  خواسته اند به ما منتغرین بفهمانند که فکر« رضاء» را قیما ً عالمۀ 

 ، آ ن گاه ، علت ِ خموش  در چنان موضوع مه  شاید این باشد که جناپ ِ(ما علماا دین  اشت اه کرده ای شما درست است؛ 

 بر» رند ) چنان که به سهولت توانیتندمهارِ ِ استادانه دا اُّم ّ تلقین ومغزشوی  ما مردم ِشان با یب عده ازمریدان  که در

 شعور عده ی  ازما ساده دالن ِرمغز وو همۀ آن ادادیث جعل  را دبزنند « ادادیث» رنِِ مق ول ِ  «یب سلیله روایاِ ِکهن

دزپ اسالم  متک  به »ـََمـل ـتـحاختن ِ یب دزپ اسالم  هیتند!... مخداپرست، موفقانه فرو کنند!(، سخت مشغول ِ س

 «روایاِ !

بفهماند که درچنین دیص وبیص، چره دلیرل پرـُخته وموجره وجرود دارد کره « هفته فه » آیا کی  هیت، ازروا لطف، به من ِ 

میلمان ِافغانیتان، یب دزپ اسالم  دیگرم  سازند؟... آیا کی  شنیده است که  ذاتاً و فطرة ً ین علماا جـَیـّـد، براا مردمِ ا

سراخته باشرند ترا برا قردرِ ایرن نروع « درزپ عییروا، درزپ موسروا یرا درزپ ِ یهودیرت» علماا ادیان دیگر، تشکل  به نام 

 دین  و مته   را رویکارآورده،  برملت ها دکومت کنند؟  ءدیکتاتورا ادزاپ، 

( بره ملیرون بدون اسرتدالل علمر ، منطقر  وقرآنر همچنان جناِپ اندنیر )پژوهشگر( نیز که شدیدترین دشنامِ اسالم  را)  -۰

اگوارتر ازآن: آقراا ها افغانِ  وطن پرست دواله کرد، به تقاضاا مادبانۀ بنده که باید عترخواه  کنرد، اهمیتر  قایرل نشرد. نر

( که گویا بی  ازآقاا اندنیر، برافـروخته شده است)!(، عین آن برنامۀ دشنام ناشرِ آن دشنام ِ ب  مالدغه وب  دلیلخطاپ ) 

 !!  ساخته باشد«  َدبـل» ک  نغیر دور از ادکام و اخالق اسالم  را  آلود رامکرر نشرکرد تا چنـان ق ـادتِ 

پرست  یک  ازمصادرزبان ِ درا اسرت کره قررن هرا پری  ازطلروع دیرن م رارو اسرالم، ورد زبران  تکرار باید کرد که: کلمۀ

ع ررادِ » یررا « اعتقرراد داشررتن » لغرراِ ِ عربرر   ءهرگررز معنرر «  پرسررت» ( بررود. بنررابران، اسرر  مصرردر نیاکرران ِ مررا ) اجررداد مررا

 ءومفراهیم  کره از آن کلمراِ ِ مقردس اسرالم ، به کلماِِ  عرب  «پرست »راندارد... اصرارم  نمای  که لغت درا « کردن

ما  درذهنِ ما میلمانان خطورمیکند، هیچ ربط  ندارد. )اگر درفرهنِ ها چنین معن  شده باشرد،  مربروط بره طررز تلقر  و 

 یا ادکام کرالم ا مدید..(.اصرال ً ترجمره کرردن ِ لغراِ کهرن ِ درا  )ج( ابرداشت شخص  فرهنِ نوییان است، نه به امر

، نره تنهرا بر  نهایرت مشرکل اسرت، بلکره از بعضر   (باعین مفهوم( به لیان عرب  ) خاصةً  درموضوعاِ ِ دین  واعتقرادا)

 زردشرت  هرا یرا  معنر ء دوسرت  و خردمتگزارا را دارد و ه  است. چه نیازا ادیاس مر  شرود لغتر  راکره« ناروا» جهاِ 

ایان ِخروی  اسرتعمال مر  کردنرد، میرلمانان امرروز ) برا تغییرردادن ِ بت پرستانِ  ق ل ازاسالم، به منغورعرض ارادِ به خد

گران ِ سراده دل را بره پژوهشر  مفهوم اصل  آن لغت( دردین وآیین خود بره کرار ب رنرد؟؟... ایرن گونره ترجمره هراا نادرسرت،

 بیراهه م  کشاند.

را دوسرت داریر  و در  ) ج (اسرت کره: مرا ا  درا تکرار کرده ای  : خدا رام  پرستی  ، معن  اش ایرن ِِ   این که ما با زبان

راه تط یق اوامر خدا خدمت م  کنی ...، وقت  افکارما از ج روِ ) ازعال ِ  باال، عا لرـَ  قردرِ وعغمرت الهر ( فررود آمرد و 

، بره شرده، ِصررف بره روابرم اجتمراع « زمینر  ودنیرای » ، افکرار و ادیاسراِ ِ مرا آنگراهدرعال ِ  هیت  و زمین  سیرکرد ، 
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تمایالِِ  دنیای ، به عغمتِ عشق و دوست  به همنوع، م  اندیشی ... و ط عا ً ازهمین  کلماِ استفاده م  کنری : بره دوسرت  و 

مریضان  کمرم  بندی ...با ادیاسراِ بشررا، بره شریوۀ زمینر  هرا عررض درال مر   ءپرستِ   دوستان و خدمت و پرستارا

مرا وطرن » وطرن بره میران مر  آیرد، مر  گرویی :  ءوقتر  موضروعِ  عالقره و دوسرت  «.من ترا م  پرست !» کنی  و م  گویی : 

 «.  پرست هیتی 

:  کیان  که از قدسیتِ وطن آگاه  ندارند، الاقل باید  این ددیث م ارو را فراموش نکنند درس  ه  به آقاا پژوهشگر

 « . ن االیماندب الوطن م» (  به ما تلقین کرده است که: صکه دت  دضرِ ِ رسول مق ول )

امید است آقاا پژوهشگر همه دالیل بنده ) منتشرۀ این بخ  وبخ ِ  پند ( را به اساس کالم اله  پاسخ دهد. و بره مرا بگویرد  

به کدام دق و باچه منطق ، به ملیون ها میلمان افغان کره وطرن خرود را دوسرت دارنرد و )ماننرد برخر  ازپژوهشرگران(، بره 

و دیگرر ارزش هراا ملر  خروی  «  بره فرهنرِ» طن ومردم و زبان وبه طرورکل خاطر چندپول کثیِف ایران وپاکیتان به و

 ؟را استعمال کرده است« شیاطین » کلمۀ خیانت نم  کنند...، 

. امرا اگرر دالیرل معقرول ِ تواند و دق دارد دشنام هاا غلری  ترر را بره مرن دوالره کنرداگرپاسخ اش منطق  و میتند باشد ، م  

قرآن  ندارد، جداً باید معترِ بخواهد. اگر غرور بیدای   مانع عترخواه  م  گردد، م  باید دشنام خرود را صرادقانه پرس 

 بگیرد. 

همچنان آقاا عمرخطاپ، به خاطر نشرر و تکررار نشررچنان دشرنام دور ازاخرالق اسرالم ، ازوطرن پرسرتان ِ میرلمان افغران 

تدالل نمایند، نم  توانند دشرنام . اگِرآقاا پژوهشگر وآقاا خطاپ، نم  توانند به استناد آیاِ کالم ا مدید اسعترخواه  کند

معن  اش این خواهد بود   نشرات  رامکدرم  سازند، معترِ ه  نم  خواهند..، یعن  تهتیب ِ پس بگیرند و ب  ادبانۀ خودرا

ندتر نیرز کره بره وکالرت جمعر  که آقایران، بنـرـده را ُِ بره قرول ِآقراا خطراپ:    -ازدوسرتان ِعزیرز، موضروع را) شراید انردک  ترـُ

 !( دن ال خواهد کرد،  معــتور خواهند پنداشت.باچراغ هاا ترافیک 
                                                                       *** 

 :کوتاه دربارۀ نکته ی  ازنکاِ ِ بخ  چهارم  ءیب توضیح
را استعمال کردم که فکرم  کن  )درآن دال( الزم ن وده اسرت... « پخل» درضمن یک  از جواپ ها، نغربه مناس ت  ، لغت 

 ) نه ب  تهتیب( پوزش بخواه .  با تهتیبخودرامکلف دانیت  )به خاطر نوشتن ِآن کلمۀ ب  لزوم(، ازهمه خوانندگان ِ   ءً بنا

درذاِِ  خود زیاد  ناشاییت بود، بل به خراطر ایرن کره: باوجرـود تدرارپ زیراد ِ نشررات ، پوزش، نه به این علت که آن لغت  

یرب خرانوادۀ ندیرب وبرا » ، منیروپ برودن بره «مهمتر» درو نکردم با شخص  طرف هیت  که باوصف تحصیالِِ عال  و 

وارد ن اشرد!..) آخریرب نوییرندۀ اهمیت ندهد و)محتمل( درجهانِ ادبیاِ ه  « ادپ» ، ممکن خواهدبود  به اصل ِ «...فرهنِ

 م  بایییت چنین امکاناِ را جدا ً درنغر گیرد(.  -مانند بندۀ نارسا که خودرا داراا رسالت ه  م  داند! -ناچیز

مررا « اَوُدر زادۀ» سرر ب شررد برردون تأمررل و توجرره برره ایررن امکرران کرره  شرراید   ،«نورچشرر »  بررا چشرر  و« خررلپ» تررالزم ِ کلمررۀ 

 «."پخل چش " را پُر کردا... ءجاا، ول  نورچش  ما باش آرزو داشت   »  : نوشت برافروخته شود...، 

، هرچره آن  ًءنزد همره ادبرا و شرعرا میرل  اسرت،  بنرا  - ءبه تناسب اکثر اعضا -« چش » ال ته  یقین دارم  که ارزش وزی ای 

وها...(، یاهرچره از چشر  مر  ترراَود، دردرد را ادتــوا کرده، یا هرچه درآن هیت )مردمب، پرده ها، پلب ها، مژه ها، ابر

ذاِ خود زی ای  های  دارند... دت  پخل راکه ظاهراً نوع  ترکیب ازهمان تراویده ها اسرت،  نمر  تروان کثافرت گفرت، یراک  

 تراوش هاا سایر نقاط بدن مقاییه نمود...  وکثافتِ  ازک   نم  توان با زشت 

که به من دواله شد(، آزرده نییت ، زیراهرآدم ِ باهوش اگر به نکتۀ پنهران درآن « ...آهن»  لِ ــَ درهر دال، بنده ) به خاطرَمـث

خوشر ختانه درمرورد بنرده «  بره مرن دوالره شرد دربردِل پخرللغِت  ظاهرا ًمتعفن که گویرا » َمـثـَـل، دقت کند، درم  یابد که آن 

نرام، » ریت  که مرا م  شناسند، یقینا ً توجه کرده اند کره بنرده صدق نم  کند )ادتماال ًبه خود ِمدع  برم  گردد(، زیرابه اکث

ِِ  پدر ) پردرم نیرز دروقرت  را در طول زنردگ ، دربیریارا ازمروارد، بلنرد بررده ام و گرامر  داشرته ام« وقار، دیثیت وشهر

ِِ شریفانۀ شان، بار بارگفته اند که   «(.  من به وجود پیرم افتخار م  کن » دیا

پخرل ِ چشر  بره جراا آن کره نورچشر  باشر ، » د خواننرـدگان عزیرر بره یراد داشرته باشرند کره مرن نره نوشرت  ازسوا دیگر، شرای

 «. جاا پخل را پُرکردابه جاا آن که نورچش  باش ، » ، بلکه نوشت : «شدا

ندارد. بره  را« ، ش یه آن شدن و یا خواص آن راپیداکردندنپخل ش» ء،  معن « جاا پخل را پُرکردن» ، مرا ءدرادبیاِ درا

خرود جروهر شرده ، یرا ارزِش  « او» گونه ی  کره اگرر کیر ) طورمثال(جراا جروهر را پُرر کنرد، هرگزمعنر  آن را نردارد کره 

 جواهر را پیدا کرده است.
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پُرر کنری ،  « چاکلیرت» پرس  من این است که اگر بارا مرت ان  را که برراا ترـُرش  درنغرر گرفتره شرده اسرت، فر  المثرل برا

 ذات  خودرا از دست داده، فورا ً مانند ترش ،  تـُرش م  شود؟ ء، شرین «تچاکلی» آیا

(: خیلر  کثیرف را پًـرکنـرـد... بایرد به زع  آقابد و نامط وع یا دت  ) ءخوپ،  اگرجاا یب ش  ءدقیقتر توضیح دهی : یب ش 

پُرشده یرا اشرغال شرده باشرد،  «  خوپ یا شخص ِخوپ ءش » زیرامحل یا مقام  که با...« تحقیر» تلق  شود، نه «  توصیف» 

 نا خوپ یا نامط وع را میدود کرده است!   ءدرواقع ، محل ِ ورود یا پاا انداز ِ آن ش 

 را نداشت! « آتش  شدن» ارزش آن همه «  پخل» با این تفصیل ِ کوتاه ، شاید روشن شده باشد که استعمال لغت ِ 
*** 

 ف وادد دفاعوطن پرستان افغان چرا درص

  از فرهنِ و زبان خود قرار گرفته اند؟

 

میرتفید شردم. تفراوِ قابرل مالدغره یر  در طررز دیرد ِمرا وجرود نردارد، امرا « زمران سرتانیزا» ازنوشتۀ عالمانرۀ آقراا دکترور 

 خاصرة ً همیرایۀ غربر  -دوموضوع ظاهراً کوچرب،) نغربره تهاجمراِِ بر  سرابقه، ناصرواپ وعنودانرۀ فرهنگر  همیرایه هرا

ایشران بره اخرالق همیرایگ  ...( کره  افغانیتان  و زورگوی  هاا دایم   فضالا ناسیونالییت آن کشور و ب  اعتنرای  مطلرقِ 

آیامد ورهیرتی  کلمرۀ  -یبشاید ازنغر دکتورعزیز دورمانده باشد،  مارا نیازمند به مشورۀ دوستانه بین خودمان م  سازد: 

آیا تالش بیهوده، بر  ثمرر و یرب  -دومحفوظ بداری ؟  « درا» یته شود، درکنارفارس  را نغر به هر مصلحت  که الزم دان

ِِ  براا ایداد روابم  ِ برادرا و برابرا» جان ۀ اخالق  ما  )!( با ایران  های  کره درطرول تراریخ، همره ارزش هرا وافتخرارا

ما را از آنِ خود شمرده اند و تأثربار تر از همه، به یک  از اقوام برجیتۀ مااهانت کرده، جوانان ِ بر  خ رر افغران  ءفرهنگ 

 ؟دتم  است را علیه آن قوم تحریب م  نمایند... ،  درهر دال

 عکس العمل هاا ما براا چییت؟ ... 

 !... دت  باربار تکرار کرده ای :ابـدا ً؟   بـدوشما  آیا رقابت داری ؟... به ایران  ها وانمود م  کنی  که ما خوبی 

اگر فضالا ایران، به هر دلیل  که درفکر وشعورشان هیت، زبان خودرا تغییر م  دهند، بره مرا افغانران آزاده کره در  -*

 صدد رفع مشکالِ اجتماع  خود هیتی ،  هیچ ربط  ندارد.

ایدراد   -خاصرة ًدرطرول بییرت سرال اخیرر -رکی راِ واصرطالداِ رااگرفضالا فرهنگیتان ایرران، ایرن همره لغراِ و ت - *

کرده اند ، صرف براا خود، جامعۀ خود  وبراا زنده ساختن ِ آیین زردشت  و درعرین درال، پُربرار سراختن ِ زبران فرسرودۀ 

 پهلوا زمان ساسانیان ... ساخته اند ، یا م  خواهند بیازند ، به ما ) ملت ِافغان( ارت اط  ندارد.  

اگرر فضررالا محترررم ِ ایررران دراثررر کینرره ترروزا بررا اعررراپ ونقاضررت بررا عربیررتان ِسررعودا،  تررالش دارنررد کلمررات  را کرره   -*

درطول ک  ازک  هزار ودو صد سال، با لیان فارس  ایران  عدین شده اند، به خاطر رهای  ازنفوذ اسرالم  و اسرالمیت و ده 

رون م  کشند...،  براا مردم افغانیرتان هریچ فررق نمر  کنرد و نرزد مرا داراا ها دلیل دیگر  تدریدا ً از عمق زبان خوی  بی

 هیچ اهمیت  نییت... 

فضرالا اما وقت  م  بینی  وبا گوشت وپوست واسرتخوان ادیراس مر  کنری  کره دکومرت آخونردا بره نروع ) بره گونره یر ( و

و تهراجم ( توسرم مرزدوران وجاسوسران ِ  فضوالنهایران به نحوا ) به قصدا( سع  دارند عین این هوس هاا کاذپ را،) 

تردرید  ء بربرادا خوی ، درافغانیتان ه  تط یق کنند...، آن گاه توقرع نداشرته باشرند کره افغانران،  دسرت زیرر االشره نشیرته، 

 !..  زبان و فرهنِ و هویت مل  خوی  را نغاره کنند

عزیزانِ  دلیوز ) مانند دکتورستانیزا( یقینا ً م  دانند که مردم وطن خواه ِ افغانیرتان، همیشره اخرالق همدروارا رارعایرت 

بردون وقفره ادامره   -شردیدتر ازهروقرت ِدیگرر  -کرده اند، ول  با اوضاع فعل  ) دردال  که تالش هراا خصرمانۀ همیرایه هرا

کرره فرمرروده  اق ررالان متوقررع باشرری ، برره ادترررام ادیرراس انیرران  وشررریفانۀ مردرروم دارد(، آیررا منصررافانه اسررت هنرروزه  از ایشرر

،  دهن خود را ازجهنم  که این همیایه هراا شررق وغررپ برایشران سراخته انرد، ««!چمن زادی  و ازیب شاخیاری » است:

 «  مکیشان ِ به جان برابر ِ ما...!؟زنده باد همیایه هاا متداوز ... میتدام باد  تهاجماِ عنودانۀ ه» بگشایند و فریاد کنند: 

شما اگر برخ  از چینل هاا ایرانیان را دقیقاً  دیده باشید، محال است نه شنیده باشید که بییارا از فضالا ایران بدون یب 

آقرراا هررومر آبرامیرران کرره اخیرررا ً فرهنررِ ِ معدررون ِ «. ایررران اسررت ءافغانیررتان جررز» ، مرر  گوینررد: «دیرراا دضررور» ذره 

افغانیتان بدون چون وچرا، جزء کشرورپارس » کهن و پهلوا ساسان  ساخته است، به وضادت اعالم داشت که :  ِ پارسیب

به اصطالح افغان( نام بُرد و عکس اورا ه  درپردۀ تلرویزون کشرید ن )دریک  از برنامه هاا خوی  ه  ازیب جوا.«  است

اگرر فرامروش نکررده باشر  اسر  آن !« . ند وبرامن همکرارا دارد این جوانِ افغان بامن درتماس است؛ مراتأییدم  ک» وگفت: 



  

 

 

 5تر 5 له :رهیشم وڼپا د

 german.de-maqalat@afghanئ  له موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ظاهر م  شرد وتراریخ افغانیرتان را «  قادرا» بود ودربرنامه هاا یب وطن فروش دیگر به نام « نغرا یا نغریان» جوان

 به نفع ایران میخ م  کرد. 

اسالمیت را تق یح م  کرد، افغانیرتان را همیشره یب ایران  دیگر که مانند آبرامیان و دیگر داکترصاد انِ  ایران ، اسالم و 

جزء الینفبِ ایران رکالم م  نمود. دت  همین جناپ دکتور دمیرد آغاسر  کره برنامره هراا دینر  شران زیراد مرورد عالقرۀ مرا 

 «افغانیتان وچند کشور دیگر، جزء ایران ِ بزرگ بودند» است و استفاده ها کرده ای ، در محفل  به صرادت اظهارکرد: 

بیایید به یک  از مدالس کوچبِ چند دانشمند ایران  ) آقایان هوالکوی ، امین  ، فروزنرده( برروی  و برا ترأثر بشرنوی  کره آقراا 

اعمرال ، دخالت م  کند... ما باید درافغاسرتان به افغانیتان که دری  ایران استپاکیتان » امین ، باقیافۀ خیل  جدا م  گوید:

به اساس اخالق نییت، به اساس مفاد است... روابم کشورها ن اید بر اساس اخالق اسرتوار باشرد... کنی ... این معامالِ  نفوذ

. ما بایرد رود هیرمنرد ِ را کره شراه بخشرید بره افغانیرتان، از افغانیرتان پرس از ماکیاویلیزم پند بگیری ماباید درسیاستِ خارج  

 و ازهمین مزخرفاِ...   «بگیری ... 

وان ندیب وبا شخصیت افغان، به تلفونِ همان محفل زنِ زد. من  )وهاج( به قدرا هیدان  شدم که درهمان لحغه، یب ج 

. برره ایررن جرروان ِ خردمنررد افغرران دعررا و درود مرر  فرسررت . خالصرره آن ا ً برره دافغرره بیررپارمنرره توانیررت  منطررق عررال  اورا دقیقرر

رجزخروان  هراا آقراا امینر  را بره شردِ رد کررد ... ولر  آقراا فروزنرده کرالم اورا   دانا و وطنخواه، درف ها و ِِ   جوان

 «.  فهمیدی ... فهمیدی » قطع کرد و گفت: 

درری  ایرران اسرت و  ءجرز، ازنغر منافع ایران، همره دروزه هراا همیرایگ  ایرران» متعاق اً  آقاا امین  گفرت: 

                          «                                    دراین دری  ها نفوذ کند...  ایران م  تواند و باید

 

 (ادامه دارد)

 


