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 ۲۰۲۳مارچ، ۲۶                                                    سراج وهاج                               
  

 تهاجم فرهنگی همسايه ها و ديگران
 

 مبحث سوم
 

 ۲۰۱۷فروری، ۰۱
 

 بخش های متفرق اين مردم شريف افغانستان از ون عدۀ زيادی ازهست که چ و اميد بنده اين بود توقع و

امه اهل قلم، نبصير،  گذاشته شده اند، الاقل، اهل خبره، افغانان دانا و تهاجماِت مخرب فرهنگی بی خبر

 می خوانند، بايد به حال زار اين سطور ناچيز را يان تلويزيون ها ... که احتماالا متصد نگاران، و

اين  برابر خود، در ساحۀ کار کم در کم از قبال همسايه ها، توجه جدی تری بنمايند و افغانستان در

 ذاهب وم وص بخش هایهای کلتور، بخصحفاظِت ارزش سنگرهای کوچکی در تهاجمات بايستند و

ند چ های برگزيدۀ ما )به نحوی که خواستۀ اکثريت مردم افغانستان است، نه به اشکالی که اجنبی يازبان

 سايرين ايجاد کنند.  مهاجماِن ايرانی، پاکستانی و برابر در -اجنبی پرست ميخواهند(
 

 رای وطن ودرک کرده، ب با تمام وجود وحضـور وجدان اين است که آنچه را بنده در افتخار

ا سازم می تشخيص داده ام، با صراحت منتشر« مفيد»هموطنان آرزومند وجود متفقين  . درعين حال، طبعا

منوايی ه استم. آيا ممکن است من و دوستان بنده توقع ايجاد چنين اتفاق، چنين همفکری و بيشتر بيشتر و

( که هميشه خواهی )يا وطنپرستی . آيا وطن . حلقۀ اکثريت هوشمند جامعۀ خود داشته باشيم؟. را در

آن کشور و مالمت  زيبای مناظر دشت و دمن و ی آن را داريم، صـرف با يادآوری سنگ و چوب وادعا

  چوکی پرست ختم می شود؟ کردن چند خاين

 طالحاتقوم و قبيله يی که منسوب هستند(، با زبان ها و اص ش )به هربنده، وطن را با مردم به عقيدۀ

اص خ فرحت بخش کلتور سراپای آن، عطر از يعنی اگر رواج وعنعنات آن بايد دوست داشت.  رسم و و

توت نمی ارزد...،  افغانی که هويت برجستۀ مردم وطن را تشکيل می دهد، به مشام نرسد، آن وطن به دو

خوشحال نوازش  سالم وکودکان  صدای خندۀ - گوشه گوشۀ آن سرزمين در – را گوش های ما اگر
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بی روح، ارزشی نخواهد داشت... کرسی  ۀ خشن، مسخ شده ويک خط جز تماشای -آن وطن  ،نکند

ی که کسان ، برای بنده واحساس کنيم که توسط وطن فروشان به چرخش افتاده است های دولتی اش، اگر

 ود.بوم به اعدام( خواهدکاران محکنه)مخصوص گـ چوکی الکتريکی عقيده هستند، ناراحت تر ازمن هم با
  

ا حکومت آخوندی ايران، اما ب کرد که سردمداران دولت پاکستان و توجه بايد کل، گروه های  طوره قسما

تالش  افغان و نجوانا شعور ذهن و عمال نفوذ درا جنايت ها و ايران(، در مرکز دور افتاده از) زردشتی

مردم افغانستان... تنها  و ر، ذليل ساختن کشورنهايت ام ها برای تهاجم کثيف فرهنگ و زبان و در

جو  دولت ماجرا حکومت آخوندی ايران و غلط  سياست های شمثال[ صرف نکوه نيستند، يعنی ]طور

نمی  ئتوطن ما، برا در ُجرم تعميم فرهنگ های خاص آن دو کشور را از سخت افراطی پاکستان، ما و

  ...!پاکستان نيستيم ايران و ما تحت تأثير هم نمی تواند ثبوت آن باشد که گويا دهد و

اکستان پ متعصب ايران و ناسيوناليست و استادان حتی روشنفکران، دانايان و که عدۀ زيادی از توجه شود

صميميت می کنند، نيز با  محبت و اظهار دهند و چهرۀ خوش نشان مي چند کشور ديگر که ظاهراا  و

 طرح دوستی و ارج گزاری ظاهری به ملت افغان و»رف متعا حيله های با حصر و و تالش بی حد

 مؤثر مطرح و افغانان ، مرام شوم خود را به وسيلۀ يک عده از«محبت مصنوعی با افغانان سرشناس

ه شده اند ب عملی می سازند. توسط افغانانی عملی می سازند که حاضر چند دانشگاهی ُسست ايمان( )يا

ب حاز برنامه سازان و چند صا برخی قبيل نش کنند )ازکر اجنبی مردم افغانستان خيانت و به وطن و

 دگی وشايد جزء بالن زبان افغانستان را کلتور وافغان که آلوده ساختن  تلويزيون و حتی چند نويسندۀ

  !..افتخارات خود می دانند

 مشخصات وطندوستان حق پرست، چنين اشاره می کند:  اقبال به يکی ازحضرت 
 

 تنش جان اندر وباشد چه حق هرک
 

 ردنشــل گـش باطــردد پيـم نگـخـ
 

 

رسانه های افغان  برخی از جايی خواندم که هيأت معاونت ملل متحد برای افغانستان، نوشته است:  در

انه های بيگ گرفته اند يا شديداا به نفع پاليسی های کشور سازمان های اطالعاتی خارجی قرار خدمت در

ايران و پاکستان تقسيم شده اند. همسايه های افغانستان  رسانه های افغان، بين حمايت ازنشرات دارند. اين 

 با ايجاد ()برای تقويت متحدين داخلی خود شان عليه يکدگر و جهت استحکام موقف رسانه های افغان را

 رکشو ازنشريه های محلی افغانستان  می دهند... بسياری از حساسيت های داخلی، مورد استفاده قرار
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که: ايران  مطبوعاتی رئيس جمهور ايران نيز اعتراف کرد مشاور)های همسايه پول به دست می آورند. 

  -اشغال غربی ها رهايی يابند!( را به خاطر منافع خود تمويل می نمايد تا افغان ها از رسانه ها

ر هايی که ايرانی ها د تحقير و کشتار با تمام اين زشتی ها و» افغان می نويسد:وجدان  يک نويسندۀ با

اين سال ها با افغان ها کرده اند، بازهم نشرات و رسانه های افغان که بخشی از آنها در وابستگی مطلق 

 چنين مواردی سکوت اختيار کرده، با شرف و دارند، در و برخی در وابستگی کامل به ايرانی ها قرار

 هر اين مورد ـ که کم از وطن فروشی نيست، از دروجدان خود بازی می کنند و نشان می دهند که 

  «.اندمزدورتر مزدوری،
 

ين به گير می دهند، چون اگر چن يک افغان بی گناه را - گرفتاری از بعد – بسياری از قاچاقچيان ايرانی

کاری بکنند، اعدام شان به حبس تقليل می يابد و اين آسان ترين راه نجات است، چون با اين گرفتاری 

 ٦ را اجازه می دهد که از خود دفاع کند. بيشترين بخش از می شنود و نه او نه کسی صدای افغان را

 نفر آن جمع( سه هزار )از می برند و زندان های ايران به سر افغان که همين اکنون درجوان  هزار

 اين قبيل افراد اند.  شان برای رفتن به پای دار ثانيه شماری می کنند، از

که ما، مردم  حالی ملل متحد دروغ گفته باشد؟... درمعاونت آيا ممکن است هيأت  ل اين است که: سؤا

ايران نيز اطالع کافی  سياست های چند دهۀ اخير پاکستان و همچنان از را خوب می شناسيم و خود

و س دگر دست می اندازد، نفت، يکسو پول های سرشار استفاده از داريم. حکومت آخوندی ايران که با

 اين خود رحم نمی کند. يکی از عزيزان ما در جوانان کشوربه حدی متعصب است که حتی بر  پای، 

  :مورد نوشته بود

 رفت که همان نقشۀ صفوی گری" جلو" پود تعصب گنديدۀ مذهبی و انديشۀ و تار رژيم ايران چنان در

 ربه مو د برده است، مو ها به کارمناطق اشغالی فلسطينی  که در سياسی و دموگرافيکی اسراييل را

 مناطق سنی نشين ايران تطبيق و عملی کرده است. 

 تلويزيون ها، هرگاه در ما در عزيزبرنامه سازان  سايت ها ونويسندگان  برخی از تمنا:  و يک تذکر

 ُخرد و های مگو بگو ها و برخورد تأثر از اظهار ما چيزی می نويسند، يا با خود بارۀ مشکالت داخلی

ا  بزرگ ما ياد می بدون آن را ) زبانی اشاره می نمايند و های قومی و هم به مشکل برخورد کنند، غالبا

چه ) ها توضيحات الزم(، تقبيح می کنند. يعنی برای خواننده يا شنونده ها روشن نمی سازند که کی

 ؟.. نزد خواننده يا شنونده يیدارند هايی لسانی دارند؟ چرا ها برخورد کسانی( قوم پرستی می کنند؟ کي

گناه بزرگ شامل  اين که گويا اکثريت جامعۀ ما در است، اين تـَوُهم ايجاد می شود بی خبر ماجرا که از
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ت. چنين نيس در حاليکه ابداا  است! ... قوم شما از هم پرخاش دارند که گويا زبان قوم من بهتر ؛ همه بااند

 آن مقبول که همۀ . . ديگر.کالن  خرد وچندين زبان  داريم، با - وپشت دری و - رسمی ملی وما دو زبان 

آن، اين گونه انتقادات گنک، متأسفانه باعث ايجاد  بر . بنا . همه به آن می نازند. مردم افغانستان است و

  آتش قضاوت های نادرست می سوزاند تر را در ، خشک وتـوهم شده

ی يک رف برجمع ناخلفان(، ص ازمعدود ) می کنم که يک عدۀ اين واقعيت را برای چندمين بار تکرار

 ه ها وهمساي به منفعت سياسی يکی از تازند و می يکی از زبان های کشور اقوام شريف افغانستان و از

به هوس  تالش )مذبوحانه( افتاده اند تا در عنودانۀ آن همسايۀ موذی، توطئه می نمايند وتحريکات  با

له ، به زعم خود، فاصاقوام شريف افغانستان ساير ، بين آن قوم نجيب وهندگان خودبه ُمزد د خدمتگزاری

  د.کنن ايجاد

چهل سال دوام کرده است، يک عقدۀ بزرگ حقارت  حدود سقوط نظام شاهی، در اين توطئه ها که پس از

نظام، اين ميان رفتن آن  ازوصف  نشان می دهد. زيرا احساس کرده اند که با را کوچک بينی( )خود

رتگر غا پرست نفر دنيا : چندديدند زيرا عظمت است. مستحکم و با اقوام( هنوز مانند ديگرقوم نجيب )

 چسپيدن به دامن روس و فريب و هزاران چال و با ميان ساير اقوام نجيب افغانستان برخاستند و که از

را به دست گرفتند، نه تنها  موردهۀ اخير، زمام ا هارچطول  پاکستان و عربستان سعودی، در ايران و

نسبی وطن را به قهقرا بُردند و نام و نشان آن را با خاک مدنيت  شهکاری پديد نيامد، که هيچ، حتی

 ...يکسان کردند

چوکی ات  جای برخاستم، از از ، مانند«برخاستن» زيبای لغت ما عزيز افغانان برخی از خاطره: }}

کرده،  را فراموش«... رعنايت قد ت ــ بينميجا برخيز برخيز از» يابرخيز که آن ريش سفيد بنشيند... 

 لند شدم،جای ب : ازنند؟؟ مابرند!! می را بکار« شدن بلند» بهمسايهٔ غربی افغانستان، ترکي به تقليد از

ست همين قبيل... که نه تنها صحيح ني از گفت... و . فالنی بلند شد و . چوکی بلند شو که من بنشينم. از

 .{{افغانستان بنجي مردم دری است به لسان بلکه جفای جبران ناپذيری

ماهستند، چون نتوانستند به کمک وطن  عزيزحال فرزندان  هر افغانستانی!( که درچند نفر) همين

 خنثی گرديد، يعنی ايجاد فدراليزم نيز را طرد کنند، مساعی شان در پاسداران ايران، آن قوم مورد نظر

ا  را از خود نتوانستند حتی  . . ديگر ملحق سازند،. به ايران يا يک کشور پيکر ملت جدا ساخته، تدريجا

وطن ما ترويج می  را در ها ساخته، خرافات مذهبی آخوند شعله ور يک سو آتش تعصبات مذهبی را از

 کلمات جای خاص ايرانی را براصطالحات  سوی ديگر، با لجبازی های مداوم، کلمات و از دهند و

ما )وطن پرستان( چاره يی نداريم جز آن که محض  . و . مقبول مردم افغانستان می نشانند. مول ومع
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با پايداری  - خوداصطالحات خاص وطـن  زبـان برگزيده و شيرين و از از ارزش های معنوی کشور و

  ... دفاع کنيم -حرارت و

الزم داريم. آيا اين دفاع  خود قرار مردم و تاريخی کشور ارزش های ملی و دفاع از سنگر بلی، ما در

 آيا اسم اين دفاع . . دانست؟.« زبان های وطن ديگر افغانستان، برترجيح دادن يک زبان » توان را می

ا  زبانی و های قومی و برخورد»يا « قوم پرستی»می توان  وطنخواهانه را « تنگ نظری» يا قسما

  گذاشت؟

يادی ز مؤثريت پروگرام های تلويزيونی، کلمۀ تان، در حتی هر جمله، عزيزان که هر شما گفتار در اگر 

 ها بی خبر بند اين زد و که از مردم نجيب کشور دۀ بيشماری ازموجود نباشد، ع دارد، چنين وضاحتی

ا  که قلم برداشت و چيزی در می کنند که هر مانده اند، تصور می  «قوم پرستی» اين مورد نوشت، حتما

 جدل اند! جنگ و هم در خود، با های مردم کشور ساير زبان وطن بر لسان دادِن يکيا با ترجيح  کند و

  ... !نيست چنين نبوده و . که هرگز . .

ميليون نفوس  های سی لمثـ حتی : همه زبان ها، لهجه ها، اصطالحات واحساس ما ذهن و شعور و در

ا عزيز، زي افغانستان ه شان است، ن خود ل هايی که ازمثَ  ت واصطالحا با، دلپسند و ارزشمند است )طبعا

  تقليدی ...( شده و وارد

 دفاع زبان های برگزيدۀ ملی و نمی خواهند( در نمی توانند )يا تمنا دارم که اگر برنامه سازان عزيز از

ک تشکيل می دهند، شري افغانان را ارزشمند کلتورِ  ملی و تهوي افتخار رسمی افغانستان که اجزای پُر

 !بس سازند. همين و مدافعان را روشنتر خِط فاصل بيِن متعرضان و -ازروی لطف  - کم از شوند، کم
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