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 تصادم ناسیونالیزم ایرانی با وطنپرستی ملت افغانستان

 متکی بر اسالم حنفی و فرهنگ افغانی ا  با هویت مستقل افغانی آن که عمدت ایجاد و دوام کشور و دولت افغانستان

ر د آرمانهای ناسیونالیزم ایران بزرگسانی است، نه تنها با متشکل از عناصر پشتونولی و فرهنگ دری خرا

 بلکه مانعی در راه بسر رسیدن آرمانها و اهداف سیاسی آن نیز میباشد. ،تضاد قرار دارد

 مبانی ناسیونالیزم ایرانی کدامها اند؟

فت میالدی شکل گرناسیونالیزم ایرانی بر مبنای مذهب شیعه اثنی عشری از زمان صفویها در اوایل قرن شانزده 

م به پیروی از آلمان هتلری 1۹3۰و با اعتقاد غلط به موجودیت نژاد برتر آریایی و بخصوص ایرانی در سالهای 

از بیش از هزار سال از زمان یزد خان، که اولین شاه فارس تبار در سرزمین ایران امروزی  در زمان رضا

م اسم ایران به عوض فارس به 1۹35ر همین اساس در سال گرد دوم شاه ساسانی به بعد بود، تکامل یافت. ب

 انایر از تمام کشورهای جهان خواسته میشود که بعد از آن کشور فارس را و عنوان اسم رسمی دولت تعیین شده

 خطاب کنند.

اصطالح آریایی و ایران بزرگ برای اولین بار در آنزمان در مطبوعات و نوشته های ایرانیها ظاهر شد و 

برای فراهم نمَودن زمینه های تاریخی و تیوریک این ناسیونالیزم آغاز گردید که توسط بعضی  ای گستردهکوشش 

این کوشش ها به ایجاد کتیبه های جعلی هخامنشی اقدام میشود، و به پیدایش  ۀحلقه ها هنوز هم ادامه دارد. به سلسل

ها معمولی برای گذاشتن در تهداب ساختمان ۀتقبر جعلی کوروش، منشور کوروش که در حقیقت یک استوانه با نوش

 است پرداخته میشود. 

 ۀینزم ۀفردوسی و اشعار حماسی آن که هیچ ارتباطی به فارس ندارد به مثاب ۀدر ناسیونالیزم ایرانی از شاهنام

ی ی حماسشاهنامه و قصه ها و افسانه ها ،حماسی تاریخی برای این جعل بزرگ استفاده میگردد در حالیکه ایران

 برتری فرهنگی ملتباشد. مبنای اعتقاد به  آن همه و همه مربوط به سرزمین و مردم افغانستان امروزی می

ایران در مقابل اعراب، ترکها و افغانها ازعناصر ناسیونالیزم ایرانی بوده وخصومت بیدریغ ایرانیها را با اعراب، 

. در این ارتباط نسبت دادن تمام چهره های ادبی، علمی، افغانها و ترکتبارها را از همین زاویه باید نگریست
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منطقه به کشور ایران از دست آورد های این ناسیونالیزم محسوب  ۀفرهنگی، هنری، سیاسی و نظامی گذشت

و استندرد و واژه های متداول در ایران به لهجه آنهم با  از زبان فارسیمیگردد. بیجهت نیست که برای استفاده 

مات با زدودن کل خالص سازی زبان فارسیمنطقه کوشش صورت گرفته به  ن برتر و یگانه زبان ملیزبا مثابه

 ۀو اصطالحات عربی، ترکی، پشتو، و غیره از آن و تعویض آنها با استفاده از کلمات و اصطالحات زبان عتیق

 پهلوی اقدام بعمل می آید. 

، از ترکیه و دجله و فرات در غرب تا دریای سند در بزرگایران عناصر این ناسیونالیزم اعتقاد به  ۀدر زمر

عمار توسط استعرب و خلیچ فارس و اعتقاد به اینکه این ایران بزرگ  ۀآرال در شمال تا بحیر ۀشرق، و از بحیر

 نه نظر به قیامهای مردمان این کشورها. ،ظهور کرده اندای  و کشورهای تازه از هم فروپاشیده

یان خالی بودن آن زمانی به وضوح به نمایش گذاشته میشود که در تاریخ ایران معاصر فساد این اعتقاد و م 

حاکمیت افغانها در زمان شاه محمود هوتکی و شاه اشرف هوتکی در زمره افرادی مانند چنگیز خان مغول، به 

ملی  قهرمان ۀبه مثابمثابه اشغالگران غیر ایرانی معرفی شده نادر افشار که قادر شد به این حاکمیت خاتمه دهد 

 ایران محسوب میگردد.

های افغانستان امروزی مخالفت صورت  در اشاره به اسم باستانی سرزمین آریانااسم  استعمالبر همین اساس با 

ز دیدگاه ایران ا منطقه ۀتاریخ گذشتتبلیغ گردیده، تشریح و تفسیر  ایران بزرگگرفته و در عوض استفاده از اسم 

 در مسایل منطقوی تبلیغ میگردد. هژمونیزم ایرانیزم ایرانی وقبولی خط فکری و بزرگ و ناسیونال

کستان و هنگی ایران بخصوص در کشورهای تاجیورش فر ۀدر این زمینه پولهای هنگفتی از طریق پروژ

صرف م افغانستان با ایجاد دستگاههای تبلیغاتی تلویزیونها، رادیوها، مطبوعات چاپی و رسانه های انترنتی به

کستان در مقابل این یورش فرهنگی بصورت رسمی مقاومت صورت گرفته اما این یورش میرسد. در کشور تاج

 همچنان با تمام قوت خود در افغانستان ادامه دارد.

 واضح میگردد که چرا ایران پرستان افغانستان: سیاسی ناسیونالیزم ایران بزرگ -چوکات فکریبا توجه به 

 .استعمار انگلستان میدانند ۀانستان را ساخته و پرداختایجاد کشور افغ§ 

 .الرحمان خان را بدون ارتباط با دولت معاصر افغانستان میداننداطوری ابدالی تا قبل از امیر عبدامپر§ 

 .تاریخ افغانستان را مسخ میکنند§ 

 نمدشاه بابا، امیر عبد الرحمبه تحقیر و توهین چهره های تاریخی سیاسی این کشور منجمله میرویس نیکه، اح§ 

 .اله خان و غیره میپردازند ر امانخان، امی

 .اسم یک قوم توسط استعمار میداننداسم افغانستان را نشانه تحمیل § 

 .با ملیت "افغان" مخالفت دارند§ 

 .ان انکار میکنندودیت ملت افغانستاز موج§ 
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 .شور را نشانه گرفته اندبا توهین به قوم پشتون وحدت و برادری اقوام این ک§ 

 .رهنگ، بدوی و قبیلوی خطاب میکنندقوم پشتون را یک قوم بی ف§ 

 .طالب و یا طالب پرست تصور میکنندطالبان و قوم پشتون را مترادف هم دانسته هر پشتون را § 

  .رهنگی پشتون را در پیش گرفته اندبی اعتبار ساختن چهره های تاریخی، سیاسی و ف§ 

 .ن کشور را مورد سوال قرار میدهندنفوس ای ۀقومی شناخته شدترکیب § 

 .رضی این کشور را نشانه گرفته اندتمامیت ا§ 

 که موجودیت نیروهای بین المللی فراهم رهبران اقوام غیر پشتون را ترغیب میکنند تا با استفاده از امکاناتی§ 

 .مختاری اعالن کنند خود، مناطق خود کرده اند در

 .سمبولهای ملی سخن میزنند از تغییر§ 

 .د و ترجیح میدهند فارسی گفته شودنفرت دارن دریاسم  ستعمالااز § 

 .لی و اداری در افغانستان میکوشندبه ترویج اصطالحات مروج در ایران به عوض مصطلحات مروج م§ 

  .نرا بی اعتبار کنندرفته اند تا آقانون اساسی کشور را نشانه گ§ 

 را ایرانی میدانند.  این خاک را بخش شرقی ایران زمین و خود§ 

کوشش برای تخریب تاریخ این کشور تاریخ معاصر ما را به دو  ۀایران پرستان وطنی در افغانستان به سلسل

 اگربرای اینکه  . چرا؟دوره احمد شاه ابدالی تا شروع امارت امیر عبدالرحمان خان و بعد از آن تقسیم میکنند

اریخ افغانستان را از زمان احمدشاه ابدالی قبول کنند در آنصورت نمیتوانند بگویند دولت و کشور افغانستان ت

م زمانیکه احمد شاه ابدالی کشور و دولت مستقل 1۷4۷برای آنکه در سال  را استعمار انگلستان ساخته است!

  کل نگرفته بود.هنوز استعمار انگلیس در هندوستان شرا در این سرزمین اعالن کرد 

هویت ملی افغانی و فرهنگی مختص با توجه به مطالب باال، ایجاد و دوام کشور و دولت افغانستان مستقل با 

در تضاد قرار دارد بلکه مانعی در راه بسر رسیدن آرمانها  آرمانهای ناسیونالیزم ایران بزرگ، نه تنها با بخود آن

 و اهداف سیاسی آن نیز میباشد.

 

 پایان

 

 

 


