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۲۰۲۳مارچ  ۱۵                                          سراج وهاج                         
   

 

ديگران و ها همسايه فرهنگی تهاجم  
 

 مبحث دوم
 

۲۰۱۵دسمبر  ۷۲  
   

 قتد و وبيجان خشک ءچنان ديموکراسی ماهيت وفهم) افغانستان به شما «ديموکراسی» ازهجوم بعد

 هانج بزرگ دانايان و فيلسوفان که کردم می تعجب ،(آن در تطبيق بوش  ِ حکومتاررار  ِعلت به

    اند؟ کشيده خط دلپسند،  ِ نظام چنان بُرُرخ ،زبان ِ قلم با چرا

 میتهاج ديموکراسی که نکته اين  ِو درک( آن ُعمق به و بعدسطح  به اول)تر  دقيق نظارۀ با يک ما 

 قنمتي آنگاه... فقير ملت برای نه است، اش خود نشاندۀ دست  ِ دولت حفاظت برای محض بوش، آقای

 ثمرمطلوبی ،ديموکراسی های وارداتی که بودند کرده درک بدون شک جهان فيلسوفان که شدم

 يک اول، درقدم(  افغانان های المثل ازضرب يکی نظربه)ايشان که شود می معلوم. داشت نخواهند

 پنجو ازهشتاد بيش که ملتی نزد ديموکراسی ًارال! اند کشيده  ازپا را موزه بعد راديده، خندق چنين

 .  است ناکارآمد و اهميت بی نامفهوم، هستند، محروم عادی ازسواد آن دررد

 پنجاه الاقل بعد، نمود، می را مظلوم ملت آن فقر ِمزمن چارۀ بايد اول درمرحلۀ مقتدر، امريکای

 ودنيای خود وماحول محيط را، خود تا ميداد نسبی آگاهی برايشان ساخته، راباسواد جامعه ِدررد

 رقف شياطينو آدم ها بين توانستند می ،ازهمه مهمتر و بگذارند ارج خود آزادی به بشناسند، را خود

 -آدم ِسابلي بسا ای»: ببرند پی است، بسيارمعروف که ومقفی موزون وجيزۀ اين مفهوم وبه بگذارند

 مانند) کسانی به است ديگرمحال ببرند، پَی َاگر. «!دست داد نبايد دستی هر به پس – هست که رو

 .  بدهند رأی و کنند اعتماد( کرزی
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 دهش هم اخالقی جدی های بندوباری بی سبب، درافغانستانديموکراسی شما  که ايد کرده توجه آيا

 توجه  -خروار نمونۀ ُمشت ُعنوان به -ذيل  ِ اشارات کوتاه کوتاه به ً لطفا ايد، اگرندانسته...است؟

 :  فرماييد

يک عده ازفرزندان افغان، به تحريک وپشتيبانی ايران )بااستفاده ازآزادی هايی که گويا  -1

به مردم اعطاء کرده است(، درطول ده سال اخير   [بدون قيد وشرط]ديموکراسی فاقد ِقانون شما 

 يعنی) کنند افغانستان ملی ِفرهنگ جانشين تدريجا   را ايران وزبان فرهنگ تا اند کرده وتالش سعی

 ازمؤسسات وبرخی حکومت (.تغييردهندرابه کلی  افغانستان ِمردمهويت ملی  خواهند می درواقع

 حملت است، نبوده هرگزشرافتمندانه که« شر » ِراه دراين را گزافی مرارف، طبعا   ايران فرهنگی

 .   کنند می

 اشاره وهدايت ِ  وشايد ديموکراسی برکت بهاخيرا  )  :که است داده اطالع، عزيز ازافغانان يکی -2

    :ازقبيل .اند ايجادکرده -ايران نفع به -افغانستان های رادرپوهنتون عجيبی ِ تغييراتحکومت ِامريکا، 

 استاد ِمهمان.    ِاسم بهبسيجیء رژيم ِايران، و پاسدارو حزب ِاللهی و مال ها ده  ِ آوردن: الف

رژيم  طرفداراِنِ  برای عناوينی که مجمع اهل بيت وامام زمان  لشکرو لشکرطيبه  ِ آوردن با: ب  

 ونپوهنت وغيره، وپيمانکار ومشاور وکاردان محرل اسم به ها، پوهنتون قلمرو در هستند، يی خامنه

 برای عزاداری ،مسجد و مناره ساختن کابل ِپوهنتون ودرساحۀرنگ ِمذهبی دادن  را افغانستان های

 مه،وه همه... وديوارآيختن در به سياه و بيرق های سبز و کشاندن مراکزتحريلی به را حسين امام

ف شيخ آص آقای ازاين، بعد که نيست بعيد... سازد می مسلم را افغانستان مرکز موجوديت ِايران در

 قیتر و مليگرا ِمحرالن وتکفير تهديد و پرداخت خواهد وموعظه وعظ به پوهنتون درساحۀ محسنی

 ...!(  شد خواهد شروع  خواه

ا( )رحمان باب افغان برازندۀ شخريتاخالقی تأثرانگيز که  چند جوان افغان، مقبرۀ  ازيک بد -3

، به آتش کشيدند... به تفصيل ياد نمی کنم. زيرا بود کشور برجستۀ وعـَرفِایِ  ازشاعران يکتن کهرا 

 باآن که کم نظيرهم - ر اين جنايتذک درنوع خود "يک ناروای منحصر به فرد" نبود... ولی از

سال  دخربه يک دختر  مسلح مردان تخار، واليت در ًاخيرا نمی توان سرسری گذشت: -نبود

 !!!    اشتندد تن به پوليس لباس ،افراد ازاين تن شش  گويند می کودک اين خانوادۀ اعضای. تجاوزکردند

)با ،افغانستان  ِ مردم دربين ومذهبی قومی افگنیء تفرقه برانواع ايران،عالوه آخوندیحکومت -4

 ات است نموده نرب نيمروز را درسرحد ِ  استفاده ازديموکراسی امريکايی( آنتن ِ تلويزيون خود

 ؟   گردد پخش افغانان های ازتلويزيون ايران ِخا  ِ نشرات شده، مختل ملی تلويزيون نشرات
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  .نفراست ميليون٩باالی درايران، سوادان بی تعداد  ًفعال که بفرماييد التفات -5

 ترميم ساخته، محروم وتحريل ازدرس را ايرانی ها ميليون آن ايران، آخوندی ِحکومت اما -6

 درس انافغان به تا بفرستد افغانستان به  هنگفت، ِ مرارف قبول با را خود خا  ِاستادان گيرد می

 های که شيوه است اين استادان ايران وتوجه هدف مهمترين که ايد کرده درک آيا!.. بدهند

...، به جوانان ِ ديگر ِآموزش و ازهرتعليم بيشرا  ايران آخوندی ِفرهنگ به افغان ِفرهنگ ِتعويض

 افغان تلقين کنند!  

يا  ،استند متعهد آن به ً کشوراروال يک اتباعيی که وفا و دورازاخالق)غيرقانونی، تشبث ردها و

 من ِقـلم عمر ِ وسوهاندرد سرجناب عالی  باعث آن همۀ شرح که( باشند متعهد آن به بايد شرافتمندانه

 !..   گردد می

اراحتی ن چه ،همدست شد ها همسايه فرهنگی تهاجمات و سياسی تشبثات با ديموکراسیء امريکا وقتی

زمينه ساز  حدی تاچه و گذاشتاذهان ِعامه  در خطرناک، حتی اثرنامطلوب، وچه کرد ايجادها 

 ،...دارساخت خدشه سرعتی، باچه را افغانستان اقوام ملی وحدت و گرديد، افـغان ِجوانان مغزشويی

 باقیناتمام   ،باآلخره که حدی به شد، خواهد درازی و دور افسانۀ  کنم، ياد وتفريل شرح اگربا

 .    ماند خواهد

 ،«افغانان فرهنگ » نظربهزيرا  !ترسم می «افسانۀ ناتمام »از  ً شخرا من که کرد عرض بايد

مام تبه  پای گويندۀ افسانه های نا »چه عرض کنم، در زادگاه ما گفته می شود: !... دارد بدی ِشگون

 ديگر کند، حمله کسی پای به بخواهددل ِسگ  اگر درنظربنده،)، «، سگ ِديوانه حمله می کند !

 !"(    ؟"افسانه اش تمام است يا ناتمام آيا که بداند تا نشيند نمی آن وتدقيق منتظرتحقيق
       

   است؟ دارساخته خدشه را ما « ملی ِوحدت » چگونه مهاجمان، ِوتلقين تشبث  

ياد می کنـد، ََهمان مفهوم کلی درنظر است که همۀ مردم افغا نستان   «وحدت ِملی»بنده وقتی از   

دراختالفات بزرگ و کوچکی که دارند، بيگانه را دخالت ندهند وحل وفرل آن اختالفات را به 

 که ايم رسيده فکری ُرشد ُمرحلۀ آن به( افغانستان ِمردم) ما آيا ولیخردمندان ِ ملت ِخود واگذارکنند. 

 ومشکالت، بنشينيم باهم وخواهرانه وبرادرانه دوستانه  ِ آزاد فضای دريک ،ملی ِوحدت ايجاد برای

    قراردهيم؟ بحث مطرح خودرارادقانه های ِگاليه ِو تفاهمات سوء ها، عقده

 عجيب خيلی بنده برای کند، می زندگیکانادا در که افغان جوان يکزورگويی و گستاخی 

 تماس دارد، پروگرامپيام افغان  درتلويزيون که ايرانی دانشمند بايک ًاخيرا وی. بود وباورنکردنی
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 کنيد، می بترح افغانستان ِمردم دربارۀ وقتی ديگر،:  که کرد تقاضا وقاحت کمال وبا گرفت تيلفونی

 !   بگوييد افغانستانی نگوييد،را افغان  افغان

سوزانده  آتش درچنان را او يا)  سوختهکدورت وتعرب  ِدرآتش قدری به شد معلوم که جوان آن

 نزد حدی تاچه خودرا که کند درک توانست نه ، است رسيده شمغز به آن ردمۀ حتی که ،(اند

 ینمتنهايی  به وی که شد معلوم. کرد معرفی «کودن» وحتی مقدار بی و کوچک ايرانی، دانشمند

 ،اش وتعربات مرض است مشتاق خيلیبل  نمايد، زندگی خودامراض روانی وتعربات  با تواند

 .   گردد منتقل ديگران به شناسد، نمی را او کهبرنامه ساز  يک  ِتوسط

 اين لیو گويم، میافغانستانی  گويم، نمی ديگرافغان من. زديد زنگ تشکرکه »: گفت آسوده آقای 

 رهباآلخ  دهد؟ می رخ تفاوتی چه هستم، ايرانی يک اگرمن حاال.. ؟ دارد فعلی اوضاع بر تأثيری چه

 هک هايیافغانستانی  يا ها،فغان ا ورنج درد و اوضاع به راجع که اين بجای شما،... هستميک انسان 

 توجه... شود می محروم وتعليم ازدرس وفرزندشانوشکنجه می شوند  کشند می زحمتايران در

 ينزهما جالبی های وحرف! داريد تشويشافغانستانی  وافغانی وافغان  دربارۀ کنيد، واظهارتشويش

 ...  قبيل

...  دوهن ،الله نخواسته خدا وياايرانی  يا ،خراسانی  يا باشيمافغانستانی  ومن اگرشما عزيز، آقای 

 خطابافغان  را شما  ً سهوا اگرکسی، رسيد؟ خواهد يی ردمه چهنجيب ِافغان  وملت افغانستان به

 ...   ويدش نمی «افغان» که ديگران گفتۀ به نباشيد،افغان  اگرشما زيرا نشويد، ناراحت  ً ارال کند،

افغان بودن ِخود  به که را ها افغان همه ،فرضا ًايرانی ها مردم، که باشيد آن فکر اگربه هان،

 که رويدبسايکاتريست  نزد بهتراست رورت درآن کنند، خطاب «افغانستانی »نيز کنند، افتخارمی

 .  استبسياروخيم  شما مرض

** * ** 
                                                

 تديموکرا( جـديد شايد) ِحزب تدارک کميتۀ سياسیاعالميۀ  فوق، ازقرۀناگوارتر  وبدتر خيلی

 سياست ِدولت»را آن که «افغان مليت ِثبت با تذکره توزيع »  ِ تقبيح به رابطه در است خراسان

 نموزو که را ايراِنِی وارطالحات ازکلمات( سياسی، ُپُرارالح بهاعال ميۀ ) اين .اند خوانده «کرزی

ولتـــيناتوم ا» يک  باشد،الميه ــاع يک که ازآن بيش گذاشتند، می ايران سياسی افسانۀ را آن اسم تربود

 گنجانيده دورفحه درآن که ريزه و خـرد مطالب اگربه ، ًبناء... است «وجدلجنگ  مضحکبــسيار 

 مکنم که  ،«کميته ساز» ِآقاياناشتباه بزرگ ِ  چنان ازانگيزۀ پوشی چشم نشود، هم اعتنايی ،شده

 .   بود نخواهد درست باشد، درميانافگنی  -تفرقه  اهداف است
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 ،ناق  فهم نگری، سطحی به انسان که است کافی «آور شرم اعالميۀ سِطِراين يک» ِخواندن ِررف

 مادۀ ًظاهرا سطرکه آن. ببرد پَی َ«هموطن گويا » ِبرادران اين اخالق از دور ِپالن و پوچ ِهدف

 هويت »:است اين است، نفوس تذکرۀ پذيرش عدم عمدۀ ازداليل يکی( ايشان زعم به)و اعالميه ِاول

افغانی، وابسته به قوم ]افغان پشتون[ است وررف افغانها تحت ِاين نام تثبيت ِهويت ملی می شوند 

   «.به آن مفتخراند و

 ده اند،ش مغزشويی بامهارت کشورعزيزما، ِدشمنان توسط که افغانستان ازفرزندان برخی درايی ديده

 ناي!... کنند انکار هم را وملموس ثابت  ِ حقايق اند، داده جرأت خود به حتی که است رسيده حدی به

 اريخیآميزت جنون  ِ ازاشتباهات ،«پشتون ِقوم » يعنی «افغان ن نويسند می که وتفسيرغلط ترجمه

 به خودشان، شخری ِوبرداشت عقيده جزبه که وهست بود ايران های ازناسيوناليست زيادی عدۀ

 .  ندارند اعتنايی است، باربارتکرارشده آن توضيح که هايی واقعيت و منطق هيچ

 معتبر نزد شما او کالم شايد که استاد يک ازنوشتۀ بخشی به بياييد ،وگمراه عزيز های افغانستانی

 تسانسکري کلمۀ يک افغان که باوردارم من اخ  رورت به: نويسد می استاد. کنيم توجه ،باشد

 سرزمين  معنی به ،اواگانه به شده تبديل مرورزمان به شده، گرفته اسواغنه ازکلمۀ که است

 یيک که است اوگانه به متعلق قوی اسناد وهم ازالبيرونی هم. شد افغان به مبدل بعدها کهسواران 

 قوم يک به متعلق ويا قوم يک ،افغان بنابرآن. است بوده درمنطقه بزرگ امرای از و ازپهلوانان

 سپا شد، رام سرزمين درين که حيوانی اولين مناسبت، همين به. است تاريخی هويت بلکه نبوده،

 سلهسل دراين که بودند کسانی ازجملۀ لهراسپو گشتاسپ. داريم را اسپه حکومتی سلسلۀ وما بود

 . اند داشته هايی حکومت

 بنابرآن.  ندک می تقديم دربلخ گشتاسپ به را زردشتی کيش که است سلسله اين به نيزمتعلق زردشت

 (  ٨. )بودند خوبی ِسوارکاران و کردند می رام را اسپ که است اسواغانه يا اواغانه همان ،افغان
 

** * ** 

 عتقنا فوق ِتوضيحات اگربا( ايشان ِمحرکين) ها ازايرانی برخی با همراه عزيز، های افغانستانی

 :  ويسندن می ايشان.  فرمايند توجه  زمينه، درهمين ديگر ِمعروف ِدانشمند يک نوشتۀ به ًلطفا نکنند،

 سرزمين ندراي «کبير بابای احمدشاه» که ازآن بعد افغانستان کلمۀ که باشند پنداشته ها بعضی شايد

 اراه کلمه اين ِشهرت واستقرارتاريخی، کنجکاوی ولی باشد، آمده ميان به افراشت، شاهنشاهی  ِ َعلَـَم

 .  کند می واضح هم ازآن پيش ها قرن
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 وارحاب مسعودیو طبریو بغدادی بالذری ازقبيل عرب، مؤرخين دارم، معلومات من که تاجايی

 ومب دراين  ً رامفرال مسلمين ِفتوحات بالذری اگرچه. اند نوشته نه را ها تسميه اين مسالکو ممالک

 کش، داور،  ِليست  ًمثال. است برده نام يک يک را، ما ِمملکت معروف وشهرهای نگاشته زاد و

 افغان نام اما کند، می ذکر مسعودی را وکابل باميان وهکذا -بالذری را وغيره قهندژ زرنج، فراه،

 به هجری،۳۷۲ درسال که پارسی زبان جغـــرافيای درقديمترين ولی. اند نيــاورده را افغانستان و

 ازشهرهای ، آمده نگاشته نامعلوم نويسندۀ ازطرف «المغرب الی المشرق بين حدودالعالم » نام

 «سول» رابنام محلی  بالد، درين و رفته ذکری ولغمان گرديز قندهار، چون عزيزما وطن معروف

 بانعمت برکوه است دهی ،سول ": است اين آن ِعبارت ِ عين که آورده راهم «افغان» وکلمۀ ذکرکرده

 ياندرب ازآن بعد. است کوه دو اندرميان راه «حسينان به تا » بروی ازاينجا وچون اند افغانان اندود و

 دارد بسيار زن و نمايد مسلمانی او پادشاهی است جايی: گويد همی چنين «بينهار » بنام شهری

 .   "پرستند بُت  ُ ديگرمردم و کس ازسی بيش ازهندوان و افغانان از و ازمسلمانان

 از پيش يزن «بارتولد»و اسالمی انسايکلوپيديای ِنويسندگِانِ  حتی شرقی، نگاران وتاريخ اگرمدققين

 اثر تاب،ک همين ًمحققا پس باشند، نيافته درکتابی گويند، خودآنها راطوريکه افغان کلمۀ غزنويان عهد

 زا بعد که قدرآشکاراست همين درهرحال يعنی... است راذکرکرده افغان نام که بود خواهد نخستين

 ذکر وضاحت به ازافغانان البيرونی وهمچنن «العبتی»غزنوی  معروف ِ مؤرخين هجری،٤۰۰ سال

 ذکرشده اوغان و افغان ، يافته نگارش وآنجا دراينجا که هايی تاريخ دراغلب ازاين بعد. اند نموده

 ، ازرفحات دربسی هجری ۷۳۰ سال تأليف گزيده،  ِ درتاريخ مستوفی هللاحمدا جمله آن از که است

 همچنان و ذکرکرده ًمکررا هجری٦٥۰ درحدود مظفر، آل ِباشاهِانِ  آنان ِومحاربات اوغانی و اوغان

 زمان آن وقايع هجری،٨۷۲ تاسال تيموريست، دورۀ ِازمؤرخين که سمرقندی اسحق بن عبدالرزاق

 نويسد می را شان های وجنگحرکات عليه اوغان  مهمۀ ِحوادث ازاوقات، دربسی داده، رانگارش

 هروی هللا ونعمت جهان وخان اکبری ِدرآيين ابوالفضل و فرشته چون هند، تيموريۀ دورۀ مؤرخين و

 نخست من، موجودۀ ِقرارمعلومات افغانستان، کلمۀ ولی کند، می ذکرآنهارا زيادتر افغانی درمخزن

 یم ديده( هروی سيفی مشهوربه) الهروی يعقوب بن محمد ابن سيف ِتأليف هرات، تاريخ کتاب در

 نبشته چنين درآنجا و آمده نگاشته هجری٦۱٨ درسنه ، کرت ِالدين غياث سلطان بنام کتاب که شود

 طانسل به سلطان الجانيو يعنی کرد مفوض بدو آموی وحد افغانستان اقرای تا هرات وخطۀ" : است

 نام السعدين درمطلع نيز سمرقندی عبدالرزاق برآن عالوه. "نمود مفوض کرت ِالدين - غياث

 :است نگاشته چنين اميرتيموردرخراسان، ِفتوحات از بعد هجری۷٨٥ سال وقايع  ِدرذيل را افغانستان
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 ت،بُس ُفراه، های نام فرل اين ِدرذيل. "افغانستان و وقندهار سيستان به قران راحب توجه ذکر"

 (٩). است برده نام رراحت به را وغيره سليمان  ِ تخت قندهار،

 امین افغان شخری( السالم نبيناوعليه علی) سليمان حضرت ِدرزمان: که خوانيم می ديگر درجای  

 نسب راسلسلۀ طايفه واين مأمورفرمود اقری ِمسجد بنای سرکاریء به را وی حضرت که بوده،

 هعلي) خليل ابراهيم  ِبن اسحاق ِازنسلافغانان  که است اين عقيده راهم جماعتی. اوست به منتهی

 (  ۱۰. )هستند( السالم

 

يک  يقازتحق بسيارکوتاه بخش يک بياييد نکرديد، قناعت هم اين به اگر  !عزيز های افغانستانی

فغان ا ازنام استفاده: است نوشته مرحوم آن. بخوانيم کند، سطرتجاوزنمی که ازپنج ديگررا دانشمند

 در عرب ِ معروف سياح ،ابن ِبطوطه»  که چنان. دارد تاريخی ِقدامت افغانستان باشندگان ِ تمام برای

 ردهکياد  کابل درمنطقۀ زبان های پارسیافغان از خود، های مسافرت شرح ِضمن هجری، ششم قرن

 هايی دشت تا ازمکه» ِزيرعنوان مذکور، سفرنامۀ ِقسمت يک فرانسوی ترجمۀ شود مالحظه. است

 (  ۱۱)۱۳٩  رفحۀ ۱٩۲٩: طبع ِسال( Salomons  Saghidour)رسغيدو اثرسالومون« روسيه

 هجری، ششم ِقرن ِ زبان پارسی های افغان همان های نواده شايد داند، می چه کس... فرموديد؟ توجه

   !باشيد( امروز های افغانستانی) همين شما

 نيمک اشتراک يی ودرجلسه  برويم عقب به سال دوازده - ًتخمينا -بياييد! ازمرکز دور ِعزيزان ای 

 واظهارنظرمی فکر ِتبادل «هويت ملی»دربارۀ ِگـِردآمده، «کشورُزبدۀ  ُوَزبَر  علمای»چندنفراز که

 راکه پاسخی خالرۀ  فقط زنم، نمی گپ دارد، خودرا جای کههويت ملی  دربارۀ ًعجالة بنده. کنند

 بيان( شما به ن داَدَ  منظورقناعت به) دهد می محفل پرسندۀ هب« زيارمل قایآ» دانشمندان از يکی

هويت ِملی اگر. کنيم بررسی اخيررا دهۀ سه های واقعيت مابايد.... "فرمايند می ايشان .کند می

 ملل سسۀدرمؤ کشور يک ِعنوان به افغانستان درنظرگيريم، المللی وبين داخلی درسطح را افغانستان

 کشوردرمنازعات ِ درداخل که آنچه. است شده تثبيت افغانستانهويت ملی و داشته نمايندگی متحد

 ما. دبو تثبيت ما. هويت ِملی نداشتيمهويت ملی  ما که نبوده ازاين ناشی داشت، وجود داخلی وجنگ

 ".بود خواهيم و هستيم بوديم،افغــان 
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