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 ۲۹/۰۸/۲۰۰۲                ډاکټر صالح الدین سعیدي

             

 يورش فرهنګی ايران ثمره داد!
 

دههء اخير از مهاجرين مجبور افغان در کثيفترين کار های اعمار کشور خويش استفاده  ٤اينکه استخبارات ايران و پاكستان در 

  شک و ترديدی نيست.  کردند،

افغانها بخاطر تحقق اهداف كوتاه مدت و  ه اند به جان هم انداخت تخريباتايرانيها )حاکميت ايران( افغانهای مجبور را در اينکه 

شک و ترديدی نيست. جبهات جنګ ضد صدام، ضد عراق، ضد بشار اسد   قرار گرفته اند،استفاده ؤمورد س طويل المدت ايرانی 

، خونين  ايرانی توسط ايران ناجوانمردانهشوم  ن و اهداف ... به خون هزاران هزار افغان به امر ايرايمن و  و جنګهای لبنان و 

  .بسيج و مجبور ساخته شده اند که حال ديګر درين عرصه شک و ترديدی نيست

و اما يک جبههء خطرناک تر ديګری نيز وجود دارد که درآن ايرانی ها نسبت به پاکستان دست باال و موفق بيشتر در افغانستان 

  سياسی است.فرهنګی و  اجتماعی ، دارند و آن جبههء

 

كتاب افغانستان در پنج قرن اخير و صدها نوشته انتقام گيرانهء ايرانی که ګويا احمدشاه ابدالی امپراتوری شان را سقوط داده و 

های تفوق طلبانهء اقتصادی، سياسی و فرهنګی خود ميدانند.  پروژهوجود افغانستان مستقل، قوی و متکی به خود را در تضاد با 

 موانعديګر دارد روز به روز روشن و واضح قابل لمس اند. اعالم آقای روحانی که اعمار   سيع، سيستماتيک ايرانیتالش های و

های ضد افغانی پروژه ترديدی در شک و  ، ؟؟؟؟؟نستان با چه زبانی زير سوال برد  وگفت اجازه نمی دهد را در افغابندهای آب 

اين امروز خالصه می کنند.   یحوزه مشترک تمدنی ما را درايران سياسايران نمی ګذارد. ايرانی ها تمام عظمت های فرهنګی 

ستفاده از مجبوريتهای ا نوع سؤبا چنين  ( براه انداخته است، د آورده از نفت اهوازی عرباب ،)هدف را با مصارف زيادی مالی 

  .در تالش استخويش در ميديای جهانی و افغانستان ديوانه وار ی بجا کردن مهره هااافغانی و ج

شهای دروغ که عکس تال  به اين اساس بالشک ضرورت تنوير و پخش حقايق و عام سازی منطق سخن و مستندات تاريخی

  حقيقت جويان و قلم بدست افغان قرارګيرد. ها ثابت کند بايد در دستور کار همايرانی ر

، بخدی، هرات، غور بامی  بلخاز افتخارات  در افغانستان امروز،   عمده و اساسی اين تمدنهای حوزهء تمدنی مشترک   مهد  بلی

 واست ....بود غزنه  و تخار و

ه صورت جعلی به ايران سياسی امروز و ساختن کاپي ناتکميل تخت جلوه دادن آن ب  جعل تخت جمشيد و آتشکدهء بودا و متعلق

ساعت در  ٤٤جمشيد در ايران و ايرانی معرفی کردن هر دانشمند و فيلسوف اين حوزهء مشترک تمدنی را به ايران امروز که

ن ايران و کتابهای به باب دندا منابع و تبليغات ايران در افغانستان، نشر و توذيع  ميديای ايران تبليغ ميشود، قابل دسترس بودن

  نتيجه ميدهند.  برنامه های جمع آوری و ازبين بردن تمام کتب که به باب دندان ايران در افغانستان نيست و ... همه و همه دارند

را  اهداف دشمنان موضع مينويسند و به خواسته های آنها مطابقبدون شرم و خجالت  انست كه عدهء از قلم به دستنتيجه همان ا

  تبليغ دارند.اشاعه و وتقويه  در افغانستان  دانسته يا ندانسته

مينوازد و از چنين رقص شرم هم اش را ل طب همان رقص را برپا کرده اند که ايران افغان  غير ملی  عدهء از قلم بدستان  بلی

 ندارن.

اما زمينۀ تخريبی فرهنگی آن بسيار ) شوند يد اول اساسی و جدی پنداشته نمیهای ايرانی که بعضی از آنها در دوژه پراين   بلی

  د.نو جريان دار اعمال می شوندبه شدت در افغانستان  ،(واضح است

ترويج و اشاعهء کلمات و لغات مروج ايرانی در افغانستان با استفاده از ميديای متحابه، ايجاد شده و تمويل شده توسط  پخش،

  منابع استخباراتی ايرانی ديګر به کس پنهان نيست.

مهاجرين   در نوکر سازی و احمق سازی عده ء از را ايران  در چهل سال اخير موفقيت های بزرګ  طرزالعملين با ابلی 

  ديګر به کس مخفی نيست. سامان داد که در ايران مانند پاکستان  و يا معذور افغانمجبور 
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  آنهايکه به هرچه عزت است و افتخار اين ملت سر فراز افغان است

های مختلف ديګری نيز داشته باشند اما يک عامل عمده، اساسی   و آنهايکه دشمنان عزت و افتخارات افغانستان اند ممکن انګيزه

  عامل افغان ستيزانه و افغانستان ستيزانهء منابع و حلقات استخباراتی ايران و پاکستان است. وتعين کننده همين 

نشيب  از های مملوکار  قبلی افغان مانند شاهان و حکام کشورها در جوامع ديګر جهان  بلی درين شک نيست که شاهان و حکام

به  شخصيت های بودند کهاما  .اند انجاما مناسب نيز و فراز های در زندګي خويش داشتند و در پهلوی کار های خوب کارهای ن

 خواهددرست نه پس  کردند اند ، نخيانت ملی دست نه زده و در پهلوی سرکوب مخالفين از هر قوم و زبان و سمت استفاده سوء 

. مثالً تجليل و بزرګداشت از ممردم را منع کني ، شت افتخارات وطنما از تجليل و بزرګدا مليگرايان توجه به اين اعمال  ابود ب

 .به دشمنان افغانستان استافغانها  نشانۀ نوکر منشی  ممانعت  ازين روز پـُر از افتخار تاريخی   تقالل کشور را مانع شويم.اس

وطن فروشان که در زمان مهاجرت در ايران و پاکستان و  ۀ از آن عدسؤ  که دشمنان با استفاده زيادی وجود دارد  مواردی بلی 

جامعهء عليه کشور  افتخار دارنآنها را عليه همه عزت، دار و  ديده می شود که استخدام کرده اند   در بدل مطاع يا جا های ديګر 

. تفرقه های قومی، بار ميکردندو تحقير   توهين، جای آن  بهنگ جلوه داده  کمر کرده و اين افتخارات را  استعمالما زخمی 

  خوردنی تهيه ميدارند.  مطاعسمتی و زبانی را چاق ساخته و با چوبک زدن درين کثافت ها برای خود 

مت مناعت و استقا داخلی  وخارجی  قين وفانۀ زندانهایشکنجۀ  در بدترين اوضاع  ، رشخصيت های قابل افتخار کشودر حاليکه 

آن  افتخارات  انيم وت چگونه می رجحان داده اند  به وطنفروشی زندان وشکنجه را نسبت بر عکس  اده ، ند شانرا از دست

  نکنيم.ستايش شخصيت های ملی را 

  ی از شخصيت های سياسی و ملی کشور ازين قبيل اند.مان هللا خان و عدهء زيادا غازی  داوود خان،

ی به دانشمندان و راز، ارج ګ  تخارات و خدمتګاران وطناری به افزداد استقالل کشور، حب وطن، ارج ګتجليل از جشن استر

  است.هر انسان با شخصيت کشور خير خواهان وطن وجيبه 

ن و مردم ما را محدود و تجريد نمود. با نشر با تمام دقت ادای رسالت کرد و فرصت های دشمنان وط شيوۀبرماست و بايد درين 

  .بعمل آورد گزاریارجاز آنها  وشناخت،  نيک  خويش را اصيل آن خدمتګاران   حقايق و منطق 

  و من هللا التوفيق
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