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 بخش ِهشتــــــم تهاجمات 
 قسمت ِاول ِ

 

 «خودفروشی ازآن سوی دیگراست بازار       بس درکوی ما شکسته دلی می خرند و» 

 
«  قوانین» و موفقیت   دیموکراسی، قسمی که درامریکا تجربه کردیم، ما: تختۀ خیز و پرواز ومؤثریت  مأیوسیت  

  ...وتطبیق مطلق و بالاستثنای آن قوانین، درهمۀ نقاط  کشور است

بنابرآن، با موجودیت    یک حکومت  فاسد، مصلحتی و فاقد نظام که درعملکرد اش، درطول دوازده سال، از انفاذ 
قوانین... که هیچ، حتی درطول این مدت، بی قانونی یا حبس قانون،  یا فرار از  اثری دیده نشد، « قانون» ومؤثریت

ز ، درسرتاسر کشور، عام شد؛... ارزش دموکراسی سقوط کرد و  جنگ ساالران دست   درامانند وایروس   ُکشنده
یدن وغارت کردن هم ، درهرگوشه وکنارافغانستان فرمان برانند و درخـوردن و دزدیافتـند تا با قدرت   کم نظیری

آزادی مطلق داشته باشند... ووقتی هم، که تدریجا ً ازَضـعف وناتوانی کرزی درهمه امورمحوله،  کامال ً مطمین 
اگر خود را شور بدهی، با ساز » شدند، طغیان  شان بیشتر شود... به حدی که دیدیم بارها تهدیداش کردند ومی کنند:

 ...«  می شویم،  به کوه ها  باالحربیء خودبرگ  

، بدون تقلب صورت خواهد گرفت وثمر   مطلوب خواهد « انتخابات»پس چه کسی می تواند ادعا و ضمانت کند که  
داد ؟... آیا مطمئن هستید که این بار معجزه یی پدید می آید  و در کنار هر فرد  فقــیر و مظلوم   واجدشرایط   رأی 

ان شورای نظار نخواهد ایستاد ؟ مزدورانی که پیش ازپیش درهرشهر یکی از مزودر -برخالف گذشته  -دهی، 
با یک یک خریطۀ  َپر از دالر و پوند  و یورو... ویا  یک یک دانه   -ماننـد یازده سال  گذشته   -ودیارافغانستان 

 !ماشیندار یا کله شینکوف ، مؤظف شده باشند

شخصیتی برنخاسته تا با جوالی، یا الاقل   -هنوز -احزاب نیز  ما ) بنده و همنوایان(، درچنان وضع آشفته که ازجمع
ُپراز فهم و دانش سیاسی، سوابق کاریء درخشان و پالن های وطن خواهانه... صدای امیدوارکنندۀ «  پـَـنـَدکی»

 برساند ، ... خودرا ) بلندتر از پیش(به گوش  هموطنان   تشنۀ صداقت، پاکی و نجابت   رهبران   آینــدۀ زادگاه   خویش
  ! بنابرآن،   انتخابات   آزاد  و  ُپر ثمر را ازمحاالت می دانیم

**** 

درکابل ، نه تنها صدمۀ بزرگی به خلوص  زبان دری می زند،  « ساخت  ایران »نظرما : فعالیت  ُمـخـَـّرب  تلوزیون های 
  ... مردم  افغانستان« هویت ملی»بلکه بی حرمتیء بی سابقه است به 

که وظیــفۀ شان واضحـا ً، خدمتگـزاری به فرهنگ   « آریانا + نور  و طلوع »م ازکم دو تلویزیون   ُپرمصـرف  ک
و قوت بخشیدن به  تهاجمات فرهنگی همسایه ها است...  -ایران  و اثرگزاریء منفی آن  بر روح و مغز جوانان افغان
رخشان افغانستان ...،  در رأُس همۀ آن تلویزیون ها و سایت نظربه خیانت   بزرگ و بی سابقۀ آن به کلتوروتاریخ  د

 ! زیب   گردن های خود ساخته اند  -با افتخار -های انترنتی قـراردارند که چنین طوق  لعنت را

**** 

نفر از اعضای ولسی جرگه ...اخیرا ًجوانی که هنوز نــتوانسته  09پارلمان  ما : قطع نظر از رشوه ستانیء ال اقل 
» فرق بگذارد ، دریکی از جلسات رسمی ولسی جرگه،  گستاخانه فریاد کرد:« هموطن و بیگانه » است  بین   

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wahaj_se_bakhshe_hashtome_tahajomat_01.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wahaj_se_bakhshe_hashtome_tahajomat_01.pdf
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یعنی: ایشان، این حق را «...) "درس   زبان" بدهند!  افغانانی که در کشورهای خارج نشسته اند ، حق ندارند  به ما
ــرف برای ایرانی ها قایل هستند و   ...!(کرده اند «reserve »ص 

**** 

باوصف  بعضی از نارسایی های استثنایی درتقوای اسالمی ، از هزار وسه  –درصد مردم   افغانستان  00شعارما : 
درصد  ملت  افغان،  لغات و  00ا اخیر زندگی( خواهند بود... و  صدسال بدین طرف، مسلمان بودند، هستند و) ت

اصطالحات   تازی را که درطول این مدت، وارد زبان های مردم  افغانستان شده، بر زیباییی و منطق وغنای زبان های 
سایه ها (، از افزوده است، ابدا ً ) به شوق   این وآن و پیـَروی از عقیده و تصمیم وسیاست هم  -بی نهایت  -ما 

   .زبان ها و قلم ها و نشرات و کتاب های خود  بر نمی اندازند

که دور انداختن   آن،  صدمه زدن به فصاحت و «  دارای ریشۀ عربی» وعده می دهم  دربارۀ مزایای لغات وکلمات  )
    (بالغت و زیبایی زبان دری است  ...،  بیشتر بنویسم

**** 

ین سطور، به کسی  دستور نمی دهد، با هیچ کس نقاضتی ندارد  و به هیچ فردی هم دشنام عرض  حال  ما: نگارندۀ ا
رف « دزدان،  مزدوران،  نوکران،  وطن فروشان...» نداده است: کلمات   به طوری که شایع است، دشنام نبوده ، ص 

، درآن صورت مسلم است رامشخص می سازد... که اگراین وظیفۀ کثیف راترک بدهند« کسب وکارافراد » وظیفه و
   ! که  دیگر دزد  و نوکر و مزدور و وطن فروش ... نخواهند بود

کسانی  که با ایرانی ها ) یا هرگروه دیگر(، رفت و آمد و تماس های دوستانه دارند و  به حیث فرزندان نجیب  افغان، 
ادیوها، تلویزیون ها، سایت های انترنتی به تحریک بیگانه ها، از طریق ر -لغات و ترکیبات و اصطالحات ایرانی را 

)به منظورمغزشویی جوانان افغان(،  نشر وتکثیر نمی کنند...، چنین روابط ، درنظرما ،  -و جراید ومجالت 
است  که به هیچ کس ربطی ندارد. این گونه روابط انسانی،   نه تنها قابل نکوهش نیست ،  « سالم واخالقی»کامال ً

  .ی هم استبلکه عالی و انسان

، که ایشان  جدا ً فراموش نمی کنم درآغاز، اظهار تاثر و همدردی وتسلیت به دوستان و خانواده های محترمی را 

 !شاد باد  عزیزاندرطول یکی دوماه اخیر، یکی از عزیزان   فامیل خود را از دست داده اند... روح   آن 

                                                **** 
آغااز شاد، ساعی « بخش هفتم   تهاجماات» نسبی قصۀ ناتمام   دزدی های فرهنگی ایرانی ها، که دراخیر  تکمیل  بعد از 
داشاته باشام و در قسامت   «  عباد  وهاابآقاای » )هشتم تهاجمات(، درد دل هاایی باااین یخش درقسمت اولمی کنم، 

باه )ایاران   از گستاخ ترین و ماهرترین جاسوساان و مازدورانیکی  ش، تبصره یی دربارۀ مصاحبۀ جالب  دوم   این بخ
حسان ت  ساوم هماین بخاش، صاحبتی باا آقاای ویزیاون پیاام  افغاان داشات و درقساباا تل( که اخیارا ً نام سید مخدوم رهین

 داشته باشم.  سجیه جان کامرانی... و صحبتی هم با خواهر محترمه مد بدخشانیدوست مح، و آقای امیری سیغانی

                                                            ****              
، بعد از ذکر مواردی از دزدی های َعـلـَـنی عدۀ زیادی از نویسندگان «تهاجمات فرهنگی»سطر اخیربخش هفتم  در   
مؤرخان ایرانی، یعنی حداکثر متصدیان   طبع و نشر کشورپارس که همیشه سعی کرده اند افتخارات   تاریخی و و 

این دزدی : » ، نوشته بودمکلتوری مردم   خراسان کهن و افغانستان  امروزرا جزء ارزش های ملی خود وانمود کنند
، بلکه اگر ونفرافغان   متشبث قرارنگرفتهی دها )دزدی های همسایه های افغانستان(، صرف مورد توجه یک

کنجکاوی شود، افغانان  وطنخواه و دلسوز و دانای زیادی داریم که دقیقا ً به این نوع سرقت ها متوجه شده اند... این 
به چند مورد دیگر  کار   ناروای ایرانی ها را حتی برخی از محققان اروپایی نیز درک کرده اند ...، درهرحال، اینک 

   :ان افغان را به شدت منزجرمی سازد، اشاره می کنمکه نویسندگ« بداخالفی»ز این ا

قدیم ما که پیش از تأسیس   افغانستان در   ناموران و اعاظم»... انجنیرخلیل   معروفی می نویسد: دیپلوم **

ادگارگذاشته اند، همه و صحنۀ ادب و دانش و فرهنگ  این سرزمین قد برافراخته و آثارماندگار را از خود به ی
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قلمداد می گردند... البته این امر جدیدی نیست، و ما افغان ها به تاریخ و فرهنگ   ایرانیان « ایرانی» بالاستثناء، 
آنچه از ماست، از ماست، ولی آنچه از همسایه » حکم می کند که « ایرانی گری»نایی کافی داریم و می دانیم که آش

 «! نیز از ماست.  هاست

نوشته های در   ایرانی ها، دوستان همسایۀ ما ... کلمۀ آریایی را همه جا  »می نویسد:   دکتور شیراحمد نصری**

عوض می کنند و این امر، اکثر مسایل را مخصوصا ً برای محققان خارجی و نوآموزان   « ایرانی»خویش به 
د باهم ذکور، امروز مفاهیم خاصی دارند و نبایمبهم و مشکل گردانیده است. در حالیکه هریک از اسامی م  داخلی

هم تعبیر « آریاییان»نی مکان  ، یعه مفهوم و معنی تاریخی و اصلی اش، ب«ایران»    خلط شوند. حتی اگر کلمۀ 
 «موجب   سوء تفاهم می شود...  درهم می آمیزد و در اکثر موارد  شود، با نام کنونی کشور ایران

نویساندگان ایرانای، » ... در بارۀ زبان دری حرف زده می شد، درجاایی نوشات:   وقتی که مرحوم قدرت   حداد،**

ده اناد باه ایاران نسابت دا  از زمان شاهی به این طرف، هر چه را زیبا و وهر شخصیتی را مهــم دیده اند و می بینند،
 را ازبین ببرند...! « توران » و « ایران » بین     قریب است فرق  عمده  طور مثال(و می دهند... به حدی که )

 خاود، بزرگتارین   درتلویزیاون، رادیاو و وبساایت ، طی یک مجموعه برناماهیکی دوسال قبل(بی بی سی فارسی ) **

 مخاطبااان گذاشاات و اولااین مرحلااه از ایاان برنامااه، باحضااورعده یاای از   را بااه آراء و انتخاااب شخصاایت تاااریخ ایااران
ناامزد بزگتارین شخصایت » طای بحاث طاوالنی، شاش نفاررا باه عناوان   متخصصان   ایرانی برگزارشد. این اشاخاص،

؟، حاافظ و باوعلی ساینا؟، فردوسای، یان شاش نفار عباارت بودناد از: زرتشات، کاوروشانتخااب کردناد. ا« تاریخ ایران
    ق ...مصد

ولای حااال   ، اشااراتی کارده ام،پارسی هااتوسط « ابوعلی سینای بلخی» دربارۀ دزدیدن   نام و نشان و هویت  ملی **

: ایرانی ها، عـََرب ها، ترک ها و تاجیک ها، بخاطر دزدیدن   نام و شهرت   این برخوردم که روشن می سازد به متـنی
انتشاار تصاویر اباوعلی ساینا، » شخصیت بزرگ بلخ، باهم بگومگوی انتقادی داشته اند. امین طباطباایی مای نویساد: 

، پاس از زیار ساؤال بارده اسات... درعاین حاال ابوعلی سینا را ایرانی  ، هویتتاجکستانروی اسکناس   رایج   کشور 
 نیاز هااامااراتی   گذاشاتند، به نام ابوعلی سینا دانشمند و حکیم   ایاراننام یکی از خیابان های خود را  افغان هاآن که 
دانساته، و یکای از سااختمان هاای اماارات را  دانشمند عربو ابوعلی سینا را   دست درازی کرده میراث  ایرانبه این 
جلاوگیری از اداماۀ ایان » اماین طباطباایی ) دیواناه وار( خاطرنشاان مای ساازد کاه: «. گاذاری کارده اناد -نام او نام به

وانادم کاه حتای در هماین اواخار خ«!!!  روند، از ساوی مساؤوالن   مربوطاۀ ایاران، اماری ضاروری باه نظار مای رساد
 «؟؟؟است « ایرانی» متولد شده، مطلقا ً« رانهمدان   ای»  ابوعلی سینای بلخی در: » ایرانی ها ادعا می کنند

              و ماااادر وی ساااتاره، از اهااال افشااانه  از ماااردم بلاااخ باااود پااادر او» در حاااالی کاااه علماااای پیشاااین   ایاااران نوشاااته اناااد: 
یکای ازسافرها باه ساوی نزدیک  بخارا( بود. سفرهای زیادی کرد و درهمدان به وزارت   شمس الدولاه رساید... و در )
 .«شهر همدان درگذشت، مریض شد و در دانهم

خاوهران و » مای نویساد:   جناب محمد سرور رنا، در یکی از مضامین خویش، جوانان افغان را مخاطاب سااخته،**

، تمام تاریخ و مفاخر تاریخی کشورت را مال و میاراث قایل نشده برادران عزیز، اکثر ایرانی ها برای من و تو اهمیتی
 خود می شمارند... چرا در این مورد   بسیار مهم دقت و توجه نمی کـنـیـد؟ 

تماااس « ایرانیااان» ازنیویااارک( مسااقیما ً بااا آقااای تقاای مختااار، ماادیر و سااردبیر دوهفتااه نامااۀ ) آقااای سااعید نساافی**

علماای افغانساتان و ایرانای هاا مای خاوانیم کاه هماه بزرگاان، دانشامندان و  گاه گاهی در نشارات» ، نوشته اند: گرفته
می گویند ! ... اگر برادران فارسی زبان   ایرانی ما به حدود ثغاور همساایه هاای خاود « ایرانی » را   ترکستان   توران

» و ترکساتانی را هام « یرانایا» بگویناد، ایرانای را « افغاان » احترام دارند، باید انصاف را از دست نداده، افغان را 
باه  و باازارتیزی اسات(. ... آخار چارا  که ) نه تنها درست نیست، بلکاه اغاراق  «ایرانی» نه همه را « ... ترکستانی

درددل » منتشرشده، یک کاپی آن در مجلاۀ « ایرانیان »  نشریه یی به نام  ؟... ) این مضمون در حق خود قانع نیستید
 دیده است(.نیز اقتباس گر« افغان 

ارزش های معنوی دیگران اساتاد هساتند و باه   چون درک کرده است که پارسیان دراخاذیء آقای رهیاب رحیمی **

قلمداد کرده اند تا خود را آرایی تر از آریایی های ثقه، جلوه دهند، و هماۀ « ایرانی» متقـلبانه خود را   همین منظور،
قات اودرزادۀ اصالی ماا هساتند: آنچاه شااعر و ادیاب و دانشامند، در تااریخ درحقی» افتخارات منطقه را غصب نمایناد، 
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اناد... حتای بای شارمانه و   ء خاود جاا دادهشاان را درلیسات   ارزش هاای تااریخیکشورما وجود داشاته اناد، ناام هاای 
 «کمربسته اند تا هویت ملی و فرهنگی ما را نیز نابود کنند....  گستاخانه

، حقایق   طویال «یک محاسبۀ تاریخی با مدعیان   مفاخر   بیست وپنج قرنه» ، تحت عنوان پوهاند عبدالحی حبیبی **

در تاریخ داستانی که در کتب قدیم   مردم   آرین، مانند ویادا و اوساتا و کتاب   » کرده، می نویسد:   و مستندی را ارائه
، زرناج، هارات و بوده، مانناد بلاخافغانستان  خاک   همیشه مرکز مدنیت  آریایی ها، پهلوی و سیر ملوک... آمده است، 
» ، «قبااد» ، «فریادون » ، «جام» ، ماناـند  م ایان سارزمین و شااهان و پهلواناانبالد   مجاری هلمند و غیـره کاه مارد

تلقااین   وغیااره ... در همااین ساارزمین   بلااخ و سیسااتان و زاباال و کاباال مرکزیاات داشااته، بااه نشاار و « رسااتم » ، «زال 
یعنای خااک   ماا، مرکاز   پرداختاه اناد... ) توجاه فرمودیاد؟  ، باه ایرانیاان   کناونی«مزدیسانا »  باساتانی وآیاین  مدنیت   

 -کاه شااهان   قادیم اش پاارسنه خاک     بود،«  پارسیان  به» ُپرشوکت و شأن کهن  ءتدریس و تلقین   مدنیت   آریایی
تارین افتخاار تااریخی باوده دارای کم  . یعنییدار نداشته اندجویی... چیزی پا گشایی و خون ریختن و تسلط -جز کشور
 !اند...(

که در دزدیدن  نام ونشان   شخصیت های علمی و ادبی افغانستان خیلای چااالک و )ایرانی های امروز( پارسیان **

را نیزفریاب   یاکثر مؤسسات خارج  ماهر شده اند، با استفاده از پول   سرشاری که ازعواید نفت، به دست آورده اند،
 شهرت جهانی بخشند.  حقیقت دهند و به آن  داده، با تبلیغات دامنه داری، سعی می کنند دزدی های خود را جلوۀ

بعضای از   ،طبعاا ً اغفاال شاده  کاه  اسات ملال متحاد ء، فرهنگای و آموزشایعلماییکی از آن مؤسسات « یونسکو»  
 جا داده اند. « مشاهیر   ایران» در فهرست  ت های افغانستان را بدون تحقیق،شخصی

ا کاه در خواندیم که: یونسکو، نام و شرح زندگی مشاهیر علم و ادب کشورهای مختـلف را ) منجمله مشاهیر ایرانی ر
منتشار مای ساازند و یااد شاان را   هرسااله  در فهرست مشاهیر علم و ادب ثبات شاده اسات( سال های اخیر سدۀ آنها،

از قبیال ساعدی و ) د... اما وقتی دقیق می شویم، با تعجب می بینیم که در لیست   شخصیت های ایرانایگرامی می دارن
سااال تولااد   حااافظ و و...( از ششصاادمین سااال تولااد محمااد جااامی، هاازارمین سااال تولااد امیرخسااروبلخی و هشتصاادمین

» سال تولد سید جماال الادین افغاان   مولوی جالل الدین محمدبلخی، نهصدمین سال تولد امام غزالی و صد و پنجاهمین
معرفای کارده اناد، « ساید جماال الادین  اساد آباادی»که ایرانی ها، با پـُررویی خاصای، اورا در هماه جاا  -« اسعد آبادی

   ذکرشده است!

و چناد تان   دیگار «  Colman Bark»توساط  5001که درساال « Essential Rumi» درشروع صفحۀ اول کتاب**

را باه ناام "جاالل الادین    رومای، پارسای هاا و افغاان هاا» ترجمه و منتشرشده است، مای خاوانیم:   سیبه لسان انگلی
امپراتاوری پاارس  ءدرآن زمان، جزکه  - افغانستان   دربلخ 5091سپتمبرسال  90  بلخی" یاد می کنند. وی به تاریخ

، متولاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااود
                                                                                                                               گردید.

 Persians and Afghanis call Rumi"Jelaluddin Balkhi." He was born September39, 1207, in 

………………………. )sian empirewhich was then part of the PerBalkh, Afghanistan,   
خوانناادگان عزیااز یقینااا ً توجااه کردنااد کااه تعااداد زیااادی ازپارساایان ) دزدان ارزش هااای فرهنگاای همسااایه هااا(، بااا چااه 

 !(مال   ایران بوده انداین دانشمندان مشهورجهان،    خارجی تلقین کنند که   به نویسندگان  مهارتی تالش دارند حتی
 

 ( درقسمت   دوم بخوانیدبقیه رابه زودی، ) 

 
*********************************************** 

 


