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 «تهــاجمـات... » بخش ِهفتِم 
 تأکیدِ مستنِد آنچه دربارۀ سوِءاستفادۀ جنون آمیز پارسیان

 تاریخ وکلتورمردم ِخراسان ِکهن و افغانستاِن امروز، تاحال نگاشته شده استاز 
 

واقف اند که درنشریه ها، سایتهای انترنتی و تلویزیون ها بیشتر در بارۀ اعمال  و  -تقریبـا ًهمه  -افغانان
درامور صحبت می شود که مسلما ً فجایع آن روبه ازدیاد و مداخالت آن « دولت آخوندی ایران»گـفتار

افغانستان نفرت انگیزاست؛ مداخالت ِ حکومت ِ ایران به جایی رسیده که حتی در این اواخر، برای عدۀ بی 
نقاط مختلف ِ افغانستان، خصوصا ً شان را درتهیه کرده، ای تذکرۀ نفوس افغانیایرانی، ازجاسوسان ِ شماری

م ِ بی سابقه، دور از پرنسیپ های بین المللی متمکن ساخته است... رسما ً اشاره شده که چنین اقدا هراتشهر
 نیز شده است. اردوی پاکستانو بسیار نگران کننده، شامل ِ تالش های خرابکارنۀ 

مقام های والیت هلمند در پاسخ به نگرانی های یک نهاد اجتماعی، تأیید کرده اند که احتمال » خواندیم که:
اخیرا ً اعضای شورای » وبه همین علت، « ی، وجود داردتوزیع تذکرۀ تابعیت ِ افغانی به اتباع خارج

برخی ازاتباعِ  که ت است، هـُـشدارداده انداصالحی ومشورتی هلمند که متشکل ازسراِن قومی آن والی
سپاه حتی با صراحت ادعا شده است که «... در تالش ِگرفتن ِ تذکرۀ نفوس ِ افغانی هستند! پاکستان و ایران
 تپایش هستند تا از این تذکره ها که به سادگی قابل ِ ، دراطالعات اردوی پاکستانسازمان ِو  پاسداران ایران

 جعل است، در فعالیت های  اطالعاتی خود استفادۀ جانانه کنند!
*** 

به شمارمی رود، واقف نیستند؟... یقین است که  تجاوزعلنیآیا دولت ِ کابل و حکومت امریکا از این اقدام که 
بیشتر و پیشتر و هم خیلی دقیقتر از ما، که بسیار دیر از ماجرا آگاه می شویم، مطلع هستند، ولی از جانب 

امنیت افغانستان در دستش باشد، نه عکس العملی می بینیم، نه ممانعتی و نه  کلـیدکه ظاهرا ًباید   آقای اوباما
 اخطاری...

توجه بفرمایید که حکومت امریکا، با تعهدات قاطع )پی در پی( به مردم افغانستان اطمینان می دهد که حفظ 
است!  ولی سرحدات افغانستان، کم از کم از ده سال به این ناتو جزء وظایِف ما و « امنیت افغانستان»

می شوند، می کـُـشند و می  دشمنان افغانستان آزادانه وارِد  آن خاک -طرف، هرگز مأمون نبوده اند 
، عالوه  برایجاد خسارات مادی، پاکستان و ایرانسوزانند، می روند و باز برمی گردند!... راکت های کوِر 

افغانان بی گناه را به کام مرگ می کشاند!... مردم سراسرافغانستان، در اثرمداخالت ِ بی بند و بار و 
، خاصة ً در دهۀ اخیر، «کلچرخود» و مذاهب ِ و به طورعام  تهاجمات نفرتبار همسایه ها، در حفظ زبان

 نبوده اند و نیستند هنوز!...امن و امان در
ک سلسله بی نهایت متأثرهستند که احساس می کنند:  جای ارزش های ملی افغانستان را ی وطن پرستان

 خبیر ِکرشده و افرادکه بارها ذ ن، طوریحکومِت ایرامحلی پاکستان وایران اشغال کرده، افتخاراِت 
، اراکین بوجی بوجی دالرازآن آگاهی دارند، حتی به قوِت    -!به جـُز پریزیدنت اوباما شاید -سراسرجهان

به جای حرمت گزاری به ارزش ها و شخصیت های ملی افغانستان،  ،دولت ِ کابل را وادارساخته است
 جلیل کنند!را در پایتخِت افغانستان ت« مرگ خمینی »سالروز شاندار 

مقایسه می کنیم که در دیموکراسی امریکا، هیچ فردی یا گروهی حق ندارد به شوق خود، تأ ثر باحسرت و 
زبان ها و مذاهب اشخاص و گروه های متمکن در امریکا، بیـُـفتد!... اما افسوس به ابداِل  در صدد تغییریا 
در افغانستان!... در این صورت  دیموکراسیء امریکااده از فقـُـبِح استفهم دیموکراسی و  ،حاِل دیموکراسی

دانسته اند، با تأثرزیاد، می ُپـرسیم: آیا این اقدام، توأم « محال»افغانستان راهمیشه  تجزیۀها، از دوستانی که 
نخواهد بود؟  آغاز تجزیۀ پالن شدۀ افغانستان ِ عزیزبا دیگراقداماِت حکومِت آخوندی ایران علیه زادگاه ما، 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wahaj_s_bakhshe_haftome_tahajomat.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wahaj_s_bakhshe_haftome_tahajomat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wahaj_s_bakhshe_haftome_tahajomat.pdf


 

 

 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

 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

 

صة ً که راکت پرانی های بالمانع سرحدی اخیر ایران و پاکستان به سوی والیات افغانستان را نیز براین خا
 ماجرا بیفزاییم!؟

درهرحال، غافل نباید بود )جدا ًتکرارمی شود( که حکومِت  ایران در چنین تهاجماِت علنی و پنهانی خود، 
َهمَدست و همکار ِ ناخوانده و »، عدۀ بی شماریء شانافغانستانیتنها نبوده، عالوه برجاسوسان و مزدوران 
اتباع ناراضی که از ایران به امریکا و اروپا فرارکرده اند( دارد که افتخاری نیز در جمع اتباع خوِد  ایران ) 

... در امریکا، کانادا، کشورهای اروپایی و دکتور وعالمه و دانشمندبا القاِب کالِن  -با درنظرداشت استثناء –
سایرمناطق جهان که افغانان نیز درآن نقاط پراگنده شده اند، زندگی می کنند و در عیِن زمان، برای سالهای 

، مشغول جمع «نوع ِ ایرانی » پس از سرنگونیء دولت آخوندی) نوع ِ زماِن جاهلیت ِ بشر(، با نـَیرنگ های 
 هستند!! آذوقۀ دست نخوردۀ  کلتوری همسایه هاآوری 

، با وصف آن که راه شان از راه و روش دولِت  آخوندی  جدا است، ولی خیلی بیشتر از هوس پارسیاناین 
خراسان ِ دیروز و افغانستان ِ »سوابق ِ درخشان و گنجینه های علم وهنر تـُشنۀهای آن دولِت منفور، 

در اختیارداشتند کاذب ) به قوِت  عواید باد آورده  و وسایلی که  تـُشنگیءهستند  و به علت همان «امروز
وانمود می کنند، و در داخل و خارج افغانستان، با « ماِل ایران»ودارند(،همۀ آن گنجینه هارا در سراسرجهان

مصرِف  پوند و یورو و دالر، و تشکیل مجالس فرهنگی و شرکت در مهمانی ها... داعیۀ فریبندۀ سیاسی     
به « سانیان قدیم و مردم افغا نستان و تاجیکستاِن فعلی هم دین و هم زبان و هم نژاد بودِن خود را باخرا»

تدریس ورهنمایی های اد بی و سیا سیء نورچشمان ِافغانیء » شدت تبلیغ و با چال های گونه گون و بهانۀ 
آنانی که از دسایس پارسیان نا آگاه هستند، ِاعمال نفوذ می نمایند، افغاناِن  یابرافغانان ُِسست عنصر، )!(« خود
رافریب می دهند و محصلین جوان را مغزشویی می کنند. خاصة ً افغانانی را گول می زنند که  ده دلسا

 هستند. تلویزیونسازاِن  -متصدی نوعی از وسایل نشراتی )رادیو، جراید(  یا برنامه
 ر کلیفورنیادطلوع و نور  حتی عالوه بر تلویزیون های که مستقیا ً تحت حکمرانی ِ ایرانی هاهستند، مانند ِ )

در نظردارند تلویزیون های ظاهراً مشترکی ،  (دیگر... ، و یکی دو تلویزیون خـُردِ در کابلو آریانای بیات 
ایجاد کنند، که هدف شان در واقع، همان ایران، افغانستان و تاجیکستان(  مشتمل برکشورهای)ظاهرا ً هم

 -تلقین مستقیم و اثراندازی و نفوذ برمغز و شعورمردم ِهردوکشور همسایه است؛ یعنی پالن شان این است تا 
بتوانند اتباع هردو همسایه را بیشتر و موفق تر، زیرتأثیردرآورند و  -با استفاده از این وسیلۀ خیلی موثـِر

 تدریجا ًبه ثمررسانند!مرام های شوم خود را 
، تفکیک شوند، در این جا الزم عزیزان ِماباشنداز آن عده که نخواسته اند  عزیزان ِهموطن ِما)برای آن که 

که برنامه «  زهره جان داود» است به نمایندگی عدۀ کثیری از افغانان وطن پرست، عجالة ً از خواهرگرامی
از همه، سعی می کنند به کلتور افغانی و ارزش های ملی مردم  سازموفق، آگاه و خیلی دقیق هستند و مهمتر

 خود احترام بگذارند، با ستایش یاد کنم (.
نشسته اند و  تقسیم ِ میراثدرجمِع جوانان ِفریب خوردۀ افغانستان، عدۀ معدودی هم هستند که گویی در جلسۀ 

دانسته، « ا ُلـجۀ رفقای خود» میراث خود و - ..!«زبان مادری ما» با شعار:   -ملِت افغان را «دری» زباِن 
گـیری به                 -حق هرگونه تصرف و تغییر و تبدیل و قاعده سازی و شوق ُِمباَدله و )حتی( تصمیم

 را استحقاق ِ موروثی خود می دانند!« فروش ِقطعی این زبان»
لده صاحبه های محترمۀ همین چندتن ِ ، معنی اش این است که وا!«زبان مادری ما» )این که تکرارمی کنند:

که تا حال تصور میُشـد جزء عمدۀ  زبان را ، اینمزدوران ِاقوام پارس(اتباع افغانستان) درباطن، « درظاهر»
افتخارات ِسی میلیون نفوس افغانستان است...، خریده بودند که میراث شان، طبعا ً، قانوناً به همین هامی 

 رسد!!(
وق ِتغییردادن ِ زبان ِدریء ملت افغان را درکـَـلّه می پرورانند، چون خوانندگان ِ دانای همچنان، اینان که ش

،  تغییردادن ِآن...این سطور متیقن هستند که این عدۀ معدود حتی شعور جنباندن زبان را ندارند، چه رسد به 
کلمات و اصطالحات ِ زبان ِدری تغییردادِن ِ نادرست و نا معقول ِبنابرآن شب و روزتالش دارند از شیوه های 

از جویده است، استفاده نمایند یا به عبارت ِدیگر، « فرهنگستان ِایران» که  سنگرشان به وسیلۀ پارسیانی
 !های آنان تغذیه کنند، و از شب مانده های شان لذت ببرند

نس های معتبر خبر دراین مورد، به دواِم دسایس و ناروایی هایی که درطول ده سال اخیر، به وسیلۀ آژا
به یک جفِت  تحصیل کردۀ خیلی ُپرعقده و مغرور ِافغان که  اشارۀ کوتاهی دارمرسانی داده شده است، 

مجله یی منتشرمی سازند و  -چند تن از ایرانیانبه کمک و همنواییء  -کانادامـُـدتیست دریکی از شهرهای 
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ضدیت علیه  موج ِبرنامۀ یکساعتۀ تبلیغاتی دارند که درعین حال، در تلویزیون ِآریانای افغانستان، هرهفته، 
خود رسیده اوج به   -گاهی آشکارا  و زمانی نامحسوس -یکی از اقوام نجیب افغان در متن برنامه های شان

 است!
عقیدۀ راسخ ِ بنده این است که: بدون اقوام ِهزاره، تاجیک، ازبیک، نورستانی و، و، و، و...،  بقای افغانستان 

. بنابرآن، هرفرد محال استرسیدِن ملِت یکپارچۀ افغان به ذ ُروۀ موفقیت، مدنیِت، و یک زندگیء ُمرفــّه...و 
افغان، به هرقوم شریفی که منسوب است،  اگر به همین عقیده باشد، نورچشم ما خواهد بود و هیچ همسایه یی 

آزادی، اتحاد، ترقیاِت آینده و باالثر، و مقتدرهم باشد( هرگز نخواهد توانست،  ابلیس منش)هرقدرگستاخ، 
 رفاهیت ما را از بین ببرد...

به فرمان شان عمل می کنند به خود بالیده، وعده و وعیِد پارسیان، که به فرزندان وطن حاال، یکعده از 
)دراثرتحریکاِت ممتد شان(، به یکی از اقوام ملت افغان خصومت ورزیده، شب وروز، نابخردانه، علیه آن و

، یکی از زبان های ِ ملت را مختص به خودمی امر و تشویق پارسیانقوم توطئه می نمایند، و به اشاره و به 
موفق  چه گونه یارا دوام بدهند و  زشتی و دشمنیخواهند توانست این  چه وقتو تا  چطوردانند... بفرمایند: 

حقوق شان محروم سازند؟...بنابران، آیا  خواهند شد )ولوبه قوت ِ چندین کشور(، یک قوم ِ باعظمت را ازهمۀ
وقتش نرسیده است که محض برای بقای کشور مشترک خود، کدورت ها را دور ریخته، همه باهم متحد و 

 همدست و همکار شویم  و مشکالت خود را به شیوۀ مدنی و  دیموکراتیک و منطقی، رفع نماییم؟
ا همکاری و رهنمایی چند تن از پارسیان، درصِف پیکار که قبال ً اشاره کردم ب جفِت  مغروردرهرحال، آن 

ما باید نگذاریم سِر ما به سنگی بخورد که همان سنگ برسر پدر و  پدرکالن ِما خورده » ایستاده اند، گفتند: 
است؟ و چه وقت، باچه هدفی،  کدام سنگکی هاهستند؟... و آن سنگ، « ما»سؤال این است که آن«.  بود!

 شان خورده بود؟... ر و پدرکالنِ پدبرسرمرحومان 
اگرکسی از ماهیت ِآن سنگ و هدف این گونه تبلیغات  چیزی نفهمد، پروا ندارد، زیرا میلیون ها افغان وطن 

 راخوب درک کرده اند. وطن فروشانپرست، هدِف چنین زهرپاشیء 
ۀ آن قوم ِ توهین شدۀ بی گناه طبعا ًبعد از سیل اعتراضاِت جوانان ِ کم حوصل  -ایشان، در برنامۀ بعدی خود 

این زنبوران،  نه تنها » گفتند:  از گفتار نامعقول خود معذرت نخواستند، که هیچ، حتی تـُـندتر از پیش –
 «نیش می زنند، بلکه با  وز وِز خود، گوشهای ما را هم کر می سازند!

ایر ِآن در اروپا، کانادا و اکثر نقاط آیا از چنین تبلیغاِت  خصمانه و این گونه اظهارات ضد وحدت ملی که نظ
 ؟زمینه سازی برای جدایی ها به مشام نمی رسدجهان هم فراوان شده است، تعفِن 

***** 
آگاه می ایرانی های ِمتکی به کوروش کبیر و آیین زردشتی،  تشبثاتدرهرحال، وقتی ملِت افغان از این همه 

که: این پارسیان ِ مفتخر به تاریخ دوهزار و پنجصد سالۀ  خطورمی کند این ُسؤال -با تعجب -در ذهنش ، شود
خویش که به امپراتوریء چهارصد سالۀ ساسانیان و به عواید ِ سرشارنفت وطن ِ خویش می نازند... و 
آثارتاریخیء شان نیز بی حساب است؛ لغـت نامه ها وفرهنگ هایی از فضالی گذشتۀ خود دارند که بسیاری 

د منبع مطالعه، مراجعه و استناد برخی از افغانان نیزباشد...، د لیل چیست که هنوز به از آنها حتی می توان
کشوری که بالندگیء تاریخیء مردمش بیشتر در اثر روشنی  -تاریخ و کلتور ِغرورآمیزکشورافغانستان 

 ...دو دسته چسپیده اند؟   -سوابق ِ درخشان و شهرت جهانی  متفکرین و شعرا و نوابغ شان است...
 :تالش ها برای دزدی شخصیت های علمی و کلتوری سرزمین ما

آیا نه این است که پارسیان به خاطرقبض  وضبط همین افتخاراِت علمی و کلتوریء ما، اسم ِبا مسمای        
و سرزمین پهناورشان، همراه با همه دار و ندار و  آریایی هاتبدیل کردند تا همۀ « ایران»را به « پارس»

 شناخته شوند؟ جزء مایملک امپراتوریء )!( ایران -به تدریج  -مواریث علمی و کلتوری ایشان
تبدیل « ایران»خود را به پارس ِ گریه می کنند که اگر  خلیج پارس)خنده آوراست که این روزها، بخاطر 

تغییر  دهد... آن عده « خلیج عرب»آهسته آهسته به  ما راخلیج معروف نمی کردیم، حاال کسی جرأت نداشت 
 (از پارسیان که از اهمیت و ارزش ثقافِت کهن، چندان آگاهی ندارند، متأسف هستند که چرا آن متاع ِنقد )خلیج

 ، مفت و رایگان  از دست می دهند!(«هم نیست سهل الحصولکه نسیۀ دورهنگامی » را، به هوس ِ
ی ُچرت زده اید: دلیل چیست که درطول سال ها، جوانان افغان را با تلقین ها و مغـزشویی های آیا گاه

غیراخالقی، از زادگاه و کلتور و مردم و اقوام کشورشان متنفرمی سازند؛ برادران افغان را درحالت نقاضت 



 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 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

 

را فراهم   ن آبایی شانتجزیۀ بخشی از سرزمیقرارمی دهند و سعی دارند به وسیلۀ ایشان، تدریجا ًزمینۀ 
 سازند؟

زیرا این پارسیان که خود در امریکا و اروپا نشسته،  خواِب فردای روشن ایران رِا می بینند، معلوم است که 
برایشان میراث  پارسدربیداری )با وجوِد ذخایری از کتاب ها، فرهنگ ها و آثارمعتبری که از علمای نامدار 

منبع قناعت بخشی دیگر، برای تعبیر ِگمراه کنندۀ خواب و خیال خود نمی مانده است(، چیزی یا مرجعی یا 
یابند!...این )به اصطالح( دانشمندان ایران می خواهند با این روش و تپایش ِ مداوم  که در همه نقاط جهان، 

به تلقی می شود، می خواهند به مردم ِ افغانستان )« همسایه داری»دوراز اخالق ِمدنی و خالف روابط ِ
مال ِشما » ، ولی غافل نباشید که «ما ل ِما،  طبعاً، مال ِ ماست» فحوای یکی از مثل های کابل( بفهمانند که: 

 «!( استپارسیانهم، مال ِما) 
به کتاب ها و آثارنوشتاری ایشان نگاه کنید، اگر در بارۀ شعر و شاعری بحث شده است، جز فردوسی، 

امی و فرخی و سنایی و ناصرخسروبلخی... چیزی نمی یابید  عنصری، عسجدی، منوچهری، رودکی و ج
 باشد.« پارس» )یاکمترمی یابید( که نمایندۀ افتخاراِت  سرزمین پهنا ور

و  ابن سینای بلخی « امام الحکماء»شیخ الرئیس « کـُـشته و بستۀ»، به اصطالح ِمردم کابل، ایرانی ها
و سایر بزرگان ِ سرزمین ِ ما هستند...،  به حدی        و سیدجمال الدین حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی

، اکثر شخصیت های علمی و ادبیء ما را) مانند     «دزدی و گـُرگی» هستند که حتی با« کـُشته وبسته»
به فروش می « Teppich Persien -قالی های پارس» که در بازارهای جرمنی به نام  قالی های افغانی

وانمود کنند! ) ناگفته نباید گذشت  که حاال  مال ِ ایرانرسانیدند(، دربازاِرعلم و دانش ِ جهان ِ مدنی امروز، 
تجار پاکستان نیزقالیهای افغانی را به طور قاچاق به کشورهای اروپا و سایرنقاط جهان ارسال کرده، به نام 

 به فروش می رسانند(.« پاکستانی» و شهرِت 
و  یکی از شخصیت های ایرانرا « ابن سینای بلخی»فضالی ایران دانشمنِد بزرگ ِ قرن ِ چهارم  – 00

 معرفی می کنند.  معرِف فرهنگِ ایران
زادگاه سیدجمال الدین، فیلسوف و متفکرکم نظیر افغانستان را، با چشم بندی ها  و « کنر -اسعدآباد» - 00

 تعویض می نمایند...« اسدآباد ایران»به  ،پارس هاَمداری گری های ابتکاریِء 
« حماسه سرای بزرِگ  ایران» های خاصی که دارند، به حیِث  بازارتیزیابوالقاسم ِ فردوسی را با  -00

 به جهانیان معرفی کرده اند!
اعالم کردند. همچنان از دکتورناصرانقطاع شنیدم که گفت: « دانشمند ِایرانی»یعقوب لیث صفاری را - 00

هستیم  ایرانیایرانی اند. )تریک گمراه کنندۀ شان این خواهد بود که ادعا کنند: بلی ما « جکستانی هاتا»
 !(هستند -«ایران ِما»ریشه های ارزشمنِد  همین  -بدونِ  چون و چرا« آرین هاو آریایی ها »و

 «.سلطنت کردند، پس از سامانیان در ایران شرقیسلسله یی که » می نویسند: غزنویاندربارۀ - 00
*** 

، ادعای یکی دونفرنیست، بلکه اگر پارسعدۀ زیادی از اهل طبع و نشرکشور  دزدی های علنیاین 
 -و بنده  به همین عقیده هستندکنجکاوی شود، افغاناِن  وطنخواه و دلسوز و دانای زیادی داریم که جدا ً 

فعال ًرفع مزاحمت کرده،   -ته نساخته باشدبرای این که خوانندگان ِعزیز ِ این مضمون را بیش از این خس
بخش ِهشتم » بقیۀ اظهارنظر فضال را که دقیقا ً به  این نوع سرقت ها متوجه شده اند، درشروع ِ

، منتشر خواهد شد، از نظرعالقه درد دل افغانمجلۀ  ۷۸که بعد از نشر و تکمیل وتوزیع شمارۀ « تهاجمات
 مندان این مبحث خواهیم گذراند.

 ردیگر از همه خوانندگان ِ ارجمند ِاین سطور اظهارتشکرمی نمایم.                    یکبا
 

 (ادامه دارد)
 
 
 


