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 31/01/2017                   وهاج سـِراج

 دیگرانها و  همسایهتهاجم فرهنگی 
 

 ومد قسمت - بخش سوم
 

 

 حکومِت بوش و دقت به علِت اصرار بیجان فهِم ماهیِت چنان دیموکراسی خشک و به افغانستان و« یموکراسید»  هجوم بعد از

با زباِن قلم، برُرخِ چنین نظاِم تطبیق آن، تعجب می کردیم که فیلسوفاِن بزرِگ جهان چرا  در

  دلپسند خِط باطل کشیده اند؟

دیموکراسی »به ُعمِق آن(، درک کردیم که این  بعد یک نظارۀ دقیق تر)اول به سطح و بعد، با اما

ش است، نه برای یک ملت عقب خود تهاجمی آقای بوش، محض برای حفاظت دولِت دست نشاندۀ

شدیم که فیلسوفان جهان بدون شک می دانسته اند که دیموکراسی های فقیر... آنگاه متیقن  افتاده و

 .مطلوبی نخواهند داشت وارداتی، ثمر

دیده، بعد موزه  های ما افغانان:( یک چنین خندق را ضرب المثل به یکی از )نظر قدم اول در  - شود که اهِل خبره معلوم می

عادی محروم هستند: نامفهوم، بی اهمیت  سواد صد آن از هفتاد در که بیش ازدیموکراسی نزد ملتی  کشیده اند!... اصلا  پا را از

 .و ناکارآمد است

سواد  صِد جامعه را با می نمود، بعد، الاقل پنجاه در چارۀ فقِر مزمِن آن ملت مظلوم راباید مرحلۀ نخست  امریکای مقتدر، در

 بشناسند و به آزادی خود ارج بگذارند و را دنیای خود ماحول خود و و را، محیط  خود شان آگاهی نسبی میداد تا ساخته، براي

  خود سازند!؟حاکِم  ایشان را دهند و« رأی»با درِک قوی تشخیص دهند که به چه کسانی باید 

ا خواهد شد؟... لطف باری های جدی اخلقی و افغانستان، مسبِب بی بند آیا آقای بوش نمی دانست که دیموکراسی امریکا در  به  ا

  :توجه فرمایید - به عنواِن ُمشت نمونۀ خروار -کوتاه کوتاه اشاراِت ذیل

ل ده سال طو پشتیبانی همسایه ها در فرزندان افغان، به تحریک و بار امریکایی سبب شد تا یک عده از ـ دیموکراسی بی بند و

ا  زبان همسایه  غربی را تلش کرده اند تا فرهنگ و سعی و اخیر اقع هویت و )یعنی در جانشین فرهنِگ ملی افغانستان کنندتدریجا

ا  مؤسسات فرهنگی برخی از دهند(. حکومت و به کلی تغییر ملی مردِم افغانستان را درین راه مصارف گزافی را  ایران، طبعا

 .شرافتمندانه نبوده است، تحمل می کنند که هرگز

 ستانپوهنتون های افغان امریکا(، تغییراِت عجیبی در حکومتِ  ت دیموکراسیبه برک) اخیراا  که: اطلع داد افغانان عزیز، یکی از

 قبیل:  شده است. از ایجاد – به نفع ایران -

 ایران، به اسِم استاِد مهمان.  رژیم ِ  بسیجی پاسدار و اللهی و الف: آوردن ِ ده ها مل و حزبِ 

قلمرو  بیت که عناوینی برای طرفداراِِن رژیم خامنه یی بودند، درامام زمان و مجمع اهل  لشکر طیبه و ب : با آوردن ِ لشکر

ساحۀ  در غیره، پوهنتون های افغانستان را رنِگ مذهبی دادن... و پیمانکار و مشاور و کاردان و پوهنتون ها، به اسم محصل و

اه به سی و بیرق های سبز اندن...وتحصیلی کش پوهنتوِن کابل مسجد و مناره ساختن...، عزاداری برای امام حسین را به مراکز
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آقای  این، از نیست که بعد افغانستان را مسلم می سازد... بعید مرکز ایران در موجودیتِ  همه، همه و . . یختن.وآ دیوار و در

تان ترقی خواهِ افغانس تکفیر محصلِن ملیگرا و پرداخت و تهدید و موعظه خواهد ساحۀ پوهنتون به وعظ و شیخ آصف محسنی در

  !...شروع خواهد شد

رحمان بابا( را به آتش کشیدند... ) ُعـَرفاِی برجستۀ کشور شاعران و چند جوان افغان که مقبرۀ یک تن از« اخلقی بد»ـ از 2

 نمی توان سرسری -به فرد" نبود... ولی از ذکر این جنایت  "یک ناروای منحصر نوع خود زیرا در به تفصیل یاد نمی کنم. 

کردند. اعضای خانوادۀ این کودک می گویند شش تن  سال تجاوز والیت تخار، مردان مسلح به یک دختر ُخـرد در گذشت که:

 !!!این افراد، لباس پولیس به تن داشتند از

)با استفاده از دیموکراسی  بین مردِم افغانستان، مذهبی در انواع تفرقه افگنی قومی و ـ حکومِت آخوندی ایران، علوه بر3

سرحِد نیمروز نصب نموده است تا نشرات تلویزیون ملی مختل شده، نشراِت خاِص ایران  را در یکایی( آنتِن تلویزیون خودامر

 د!افغانان پخش گرد تلویزیون های از

یرانی میلیون نفراست، اماحکومِت آخوندی ایران، آن میلیون ها ا٩ـ التفات بفرمایید که فعل ا تعداد بی سوادان درایران، باالی۴

را ازدرس وتحصیل محروم ساخته، تصمیم می گیرد استاداِن خاص خود را با قبول مصارِف هنگفت، به افغانستان بفرستد تا به 

 ..!افغانان درس بدهند

افغانان به  استاداِن ایران این است که شیوه های تعویِض کلتور )به اصطلح( توجه ـ آیا درک کرده اید که مهمترین هدف و ۵

 از دور) قانونی، و صدها تشبث غیر! آموزِش دیگر...، به جواناِن افغان تلقین کنند تعلیم و هر نِگ آخوندی ایران را بیش ازفره

 به آن متعهد استند، یا شرافتمندانه باید به آن متعهد باشند( که شرح همۀ آن باعث درد اصوالا  اخلق و وفایی که اتباع یک کشور

  ..!سوهاِن عمر این قـلم می گردد این سطور وخوانندگاِن ارجمنِد  سر

 چه اثر تهاجماِت فرهنگی همسایه ها همدست شد، چه ناراحتی ها ایجاد کرد و وقتی دیموکراسی امریکا با تشبثاِت سیاسی و

لی اقوام شویی جواناِن افـغان گردید، و وحدت م چه حدی زمینه ساز مغز تا اذهاِن عامه گذاشت و نامطلوب، حتی خطرناک، در

ه ک تفصیل یاد کنم، افسانۀ دور و درازی خواهد شد، به حدی با شرح و ساخت...، اگر چه سرعتی، خدشه دار افغانستان را با

 .، ناتمام باقی خواهد ماندباآلخره
 

  ساخته است؟ خدشه دار تلقیِن مهاجمان، چگونه وحدِت ملی ما را تشبث و

اختلفات بزرگ و کوچکی  در است که همۀ مردم افغانستان ـ  نظر همان مفهوم کلی در کنـد، بنده وقتی از وحدِت ملی یاد می 

کنند. ولی آیا ما )مردِم افغانستان(  فصل آن اختلفات را به خردمنداِن ملِت خود واگذار حل و بیگانه را دخالت ندهند و که دارند ـ 

خواهرانه باهم بنشینیم  یک فضای آزاِد دوستانه و برادرانه و ملی، درُرشِد فکری رسیده ایم که برای ایجاد وحدِت  به آن مرحلۀ

  صادقانه مطرح بحث قرار دهیم؟ را ِگلیه های خودمشکلت، عقده ها، سوء تفاهمات و  و

 با راا اخی نکردنی بود. وی باور کانادا زندگی می کند، برای بنده خیلی عجیب و زورگویی یک جوان افغان که در گستاخی و 

ر، با کمال وقاحت تقاضا کرد که : دیگ تلویزیون پیام افغان پروگرام دارد، تماس تیلفونی گرفت و یک دانشمند ایرانی که در

 !افغانستان صحبت می کنید، افغان افغان نگویید، افغانستانی بگوییدمردم  بارۀ وقتی در

آن به  چنان آتش سوزانده اند(، که حتی صدمۀ در را یا او) تعصب سوخته آتِش کدورت و آن جوان که معلوم شد به قدری در

حتی کودن معرفی  ی مقدار و چه حدی نزد دانشمند ایرانی، کوچک وب را تا ، نه توانست درک کند که خودمغزش رسیده است

 و امراض روانی خود زندگی نماید، بل خیلی مشتاق است مرض کرد. معلوم شد که وی به تنهایی نمی تواند با تعصبات و

 .را نمی شناسد، به دیگران منتقل گردد ش، توسِط یک برنامه ساز که اوتعصبات

نمی گویم، افغانستانی می گویم، ولی این چه تأثیری بر اوضاع « افغان» که زنگ زدید. من دیگر تشکر»آسوده گفت:  آقای

جای این که راجع به ه انسان هستم... شما، بباآلخره یک  من یک ایرانی هستم، چه تفاوتی رخ می دهد؟  ؟.. حاال اگردارد فعلی

 درس و شکنجه می شوند و فرزندشان از ایران زحمت می کشند و رنج افغان ها، یا افغانستانی هایی که در اوضاع و درد و
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البی جحرف های  و« افغانی و افغانستانی تشویش دارید! بارۀ افغان و تشویش کنید، در اظهار تعلیم محروم می شود... توجه و

  ...همین قبیل از

نجیب  ملت الله هندو ... به افغانستان و ،نخواسته یا خدا من افغانستانی باشیم یا خراسانی، یا ایرانی و شما و آقای عزیز، اگر

 شما افغان نباشید، ناراحت نشوید، زیرا اگر را افغان خطاب کند، اصلا  شما سهواا  کسی، افغان چه صدمه یی خواهد رسید؟ اگر

  ...نمی شوید« افغان»به گفتۀ دیگران که 

ا  هان، اگر  می کنند، نیز افغانستانی ایرانی ها، همه افغان ها را که به افغان بودِن خود افتخار به فکر آن باشید که مردم، فرضا

 .وخیم است است نزد سایکاتریست بروید که مرض شما بسیار آن صورت بهتر خطاب کنند، در
 

** * ** 

بدترو ناگوارتر ازقصۀ فوق، اعلمیۀ سیاسی کمیتۀ تدارک حزِب )شاید جـدید( دیموکرات خراسان است در رابطه به تقبیح خیلی 

  .توزیع تذکره با ثبِت ملیِت افغان، که آن را ازسیاست های دولت کرزی خوانده اند

تربود اسم آن را افسانۀ سیاسی ایران می  این اعلمیۀ )به اصلح( سیاسی، پُرازکلمات واصطلحاِت ایرانِی را که موزون

گذاشتند، بیش ازآن که یک اعلمیه باشد، یک اولتیماتوِم بسیارمضحِک جنگ وجدل است... بناءا ، اگربه مطالب ُخـرد و ریزه 

ن است ممککه درآن دوصفحه گنجانیده شده، اعتنایی هم نشود، چشم پوشی ازانگیزۀ چنان اشتباه بزرِگ آقایاِن کمیته ساز، که 

  .اهداِف تفرقه افگنی درمیان باشد، درست نخواهد بود

ِصرف خواندِن یک سطِراین اعلمیۀ شرم آور کافی است که انسان به سطحی نگری، دارای فهم ناقص، هدِف پوچ وپلِن 

  ان( یکیپی ببرد. آن سطرکه ظاهراا مادۀ اول اعلمیه و)به زعم ایش«َ گویا هموطن»دورازاخلِق این برادراِن 

ازدالیل عمدۀ عدم پذیرش تذکرۀ نفوس بوده است، این است: هویت افغانی، وابسته به قوم ]افغان پشتون[ است وصرف افغانها  

 .)تحِت این نام( تثبیِت هویت ملی می شوند و به آن افتخارمی کنند؟

مغزشویی شده اند، به حدی رسیده است که حتی دیده درایی برخی ازفرزنداِن افغانستان که توسط دشمناِن کشورعزیزما بامهارت 

شتون؟...، قوِم پ« یعنی»به خود جرأت داده اند حقایِق ثابت وملموس راهم انکارکنند!.. این ترجمه وتفسیرغلط که می نویسند: افغان

صی ده وبرداشِت شخازتفتین ها یا اشتباهاِت جنون آمیزتاریخی عدۀ زیادی ازناسیونالیست های ایران بود و هست که جزبه عقی

  .خودشان، به هیچ منطق و واقعیت هایی که توضیح آن باربارتکرارشده است، اعتنایی ندارند

افغانستانی های عزیز وگمراه، بیایید به بخشی ازنوشتۀ یک استاد که شاید کلم او نزدشمامعتبرباشد، توجه کنیم. استاد می نویسد: 

کلمۀ سانسکریت است که ازکلمۀ اسواغنه گرفته شده، به مرورزمان تبدیل شده به به صورت اخص من باوردارم که افغان یک 

اواگانه، به معنی سرزمیِن سواران که بعدها مبدل به افغان شد. هم ازالبیرونی وهم اسناِد قوی متعلق به اوگانه است که یکی 

  .ازپهلوانان و ازامرای بزرگ درمنطقه بوده است

ا متعلق به یک قوم نبوده، بلکه هویِت تاریخی است. به همین مناسبت، اولین حیوانی که درین سرزمین بنابرآن، افغان یک قوم وی

رام شد، اسپ بود وما سلسلۀ حکومتی اسپه را داریم. گشتاسپ ولهراسپ ازجملۀ کسانی بودندکه دراین سلسله حکومت هایی 

  .داشته اند

را به گشتاسپ دربلخ تقدیم می کند. بنابرآن افغان، همان اواغانه یا  زردشت نیزمتعلق به این سلسله است که کیش زردشتی

  (٨اسواغانه است که اسپ را رام می کردند و سوارکاراِن خوبی بودند. )
 

** * ** 

افغانستانی های عزیز، همراه با برخی ازایرانی ها )محرکیِن ایشان( اگربا توضیحاِت فوق قناعت نکنند، لطفا ابه نوشتۀ یک 

  :شمنِد معروِف دیگر درهمین زمینه، توجه فرمایند . ایشان می نویسنددان
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، به دراین سرزمین َعلَـَِم شاهنشاهی افراشت« احمدشاه بابای کبیر»شاید بعضی ها پنداشته باشند که کلمۀ افغانستان بعد ازآن که 

  .پیش ازآن هم واضح می کندمیان آمده باشد، ولی کنجکاوی واستقرارتاریخی، شهرِت این کلمه هارا قرن ها 

تاجایی که بنده معلومات دارد، مؤرخین َعـَرب، ازقبیل بلذری بغدادی وطبری ومسعودی واصحاب ممالک ومسالک، این تسمیه 

ها را نه نوشته اند .اگرچه بلذری فتوحاِت مسلمین رامفصل ا دراین بوم و زاد نگاشته وشهرهای معروف مملکِت مارا، یک 

وهکذا بامیان و کابل رامسعودی ذکرمی کند،  -ده است. مثل ا لیسِت داور، کش، فراه، زرنج، قهندژ وغیره را بلذرییک نام بر

حدودالعالم بین »هجری، به نام372اما نام افغان وافغانستان را نیاورده اند. ولی درقدیمترین جغـرافیای زبان پارسی که در سال 

نامعلوم نگاشته آمده ، ازشهرهای معروف وطن عزیزماچون قندهار، گردیز ولغمان  ازطرف نویسندۀ« المشرق الی المغرب

سول، دهی » ذکرکرده وکلمۀ افغان را هم آورده که عیِن عبارِت آن این است: « سول»ذکری رفته ودرین بلد، محلی رابنام 

اندرمیان دو کوه است. بعد ازآن دربیان شهری است برکوه بانعمت واندود افغانان اند وچون ازاینجا بروی تا به حسینان ـ راه 

چنین همی گوید: جایی است پادشاهی، اومسلمانی نماید و زِن بسیاردارد، ازمسلمانان وازافغانان وازهندوان بیش « بینهار» بنام 

  «.ازسی کس ودیگرمردم بُت پرستند

فغان نیز پیش از عهد غزنویان کلمۀ ا« بارتولد» می واگرمدققین وتاریخ نگاران شرقی، حتی نویسندگِاِن انسایکلوپیدیای اسل

راطوریکه خودآنها گویند، درکتابی نیافته باشند، پس محققا اهمین کتاب، اثر نخستین خواهد بود که نام افغان را ذکرکرده است. 

رونی ازافغانان و همچنن البی« العبتی»هجری، مؤرخیِن معروف غزنوی400یعنی درهرحال،همین قدرآشکاراست که بعدازسال

به وضاحت ذکر نموده اند. بعد ازاین، دراغلب تاریخ هایی که دراینجا وآنجانگارش یافته، افغان و اوغان ذکرشده است که ازآن 

هجری، دربسی ازصفحات ـ اوغان و اوغانی ومحارباِت آنان باشاهاِن آل  730مستوفی درتاریخِ گزیده، تألیف سال هللا جمله حمد

هجری، مکررا اذکرکرده و همچنان عبدالرزاق بن اسحق سمرقندی که ازمؤرخیِن دورۀ تیموریست، تاسال 6٥0مظفر، درحدود 

هجری، وقایع آن زمان رانگارش داده، دربسی ازاوقات، حوادِث مهمۀ حرکات علیه اوغان وجنگ های شان رامی نویسد ٨72

هروی درمخزِن افغانی زیادتر هللا ی وخان جهان ونعمت او مؤرخین دورۀ تیموریۀ هند، چون فرشته و ابوالفضل درآییِن اکبر

ذکرآنهارامی کند، ولی کلمۀ افغانستان، قرار معلوماِت موجوده، نخست درکتاب تاریخ هرات، تألیِف سیف ابن محمد بن یعقوب 

آمده ودرآنجا  هجری نگاشته61٨الهروی )مشهوربه سیفی هروی( دیده می شود که کتاب بنام سلطان غیاث الدیِن کرت ، درسنه 

چنین نبشته است: وخطۀ هرات تا اقصای افغانستان وحد آموی بدو مفوض کرد، یعنی الجانیو سلطان به سلطان غیاث الدیِن کرت 

  .مفوض نمود

هجری بعداز فتوحاِت 7٨٥علوه برآن، عبدالرزاق سمرقندی نیزدرمطلع السعدین، نام افغانستان را درذیِل وقایع سال 

اسان، چنین نگاشته است: ذکر توجه صاحب قران به سیستان وقندهار وافغانستان. درذیِل این فصل، نام های امیرتیموردرخر

 (٩.)فراه، بُست، قندهار، تخت سلیمان وغیره را به صراحت نام برده است

 حضرِت وی را بهدرجای دیگر می خوانیم که: درزماِن حضرت سلیمان )علی نبیناوعلیه السلم( شخصی افغان نامی بوده، که 

سرکاریء بنای مسجد ِاقصی مأمورفرمود واین طایفه راسلسلۀ نسب منتهی به اوست. جماعتی راهم عقیده این است که افغانان 

  (10ازنسِل اسحاق بِن ابراهیم خلیل )علیه السلم( هستند. )

افغانستانی های عزیز! اگر به این هم قناعت نکردید، بیایید یک بخش بسیارکوتاه ازتحقیق یک دانشمند دیگررا که ازپنج 

سطرتجاوزنمی کند، بخوانیم. آن مرحوم نوشته است: استفاده ازنام افغان برای تماِم باشندگاِن افغانستان قدامِت تاریخی دارد. چنان 

عرب درقرن ششم هجری، ضمِن شرح مسافرت های خود، ازافغان های پارسی زبان درمنطقۀ  که ابِن بطوطه، سیاح معروفِ 

ازمکه تادشت هایی »کابل یادکرده است. ملحظه شود ترجمۀ فرانسوی یک قسمِت سفرنامۀ مذکور، زیرعنوان ِ 

  (11) ـ13٩صفحۀ 1٩2٩سال ِطبع:  Salomons Saghidouri اثرسالومون سغیدور«روسیه

ودید؟...کس چه می داند، شایدنواده های همان افغان های پارسی زباِن قرن ششم هجری، شما )یعنی همین افغانستانی توجه فرم

  !های امروز( باشید



  
 

 

 6از ٥

  !ای عزیزاِن دور ازمرکز

 ردگ علمای ُزبده و زبردسِت کشور از نفر جلسه یی اشتراک کنیم که چند در دوازده سال به عقب برگردیم و -تخمینا ا -بیایید

ط زنم، فقرا دارد، گپ نمی بارۀ هویت ملی که جای خود من عجالتن در .کنندمی نظر اظهار بارۀ هویت ملی تبادِل فکر و آمده، در

  : قناعت دادن به شما( بیان می کنم دهد )به منظورآقای زیارمل( به پرسندۀ محفل می) که یکی از دانشمندان خلصۀ پاسخی را

سطح داخلی و بین  هویِت ملی افغانستان را در را بررسی کنیم. اگر باید واقعیت های سه دهۀ اخیر ما»... فرمایند:ایشان می 

شده  هویت ملی افغانستان تثبیت مؤسسۀ ملِل متحد نمایندگی داشته و گیریم، افغانستان به عنواِن یک کشور در نظر المللی در

هویِت ملی این نبوده که ما هویت ملی نداشتیم.  جنگ داخلی وجود داشت، ناشی از و منازعات در داخِل کشور است. آنچه که در

 .«ان بودیم، هستیم و تا پایاِن زندگی خواهیم بودما تثبیت بود. ما افغ
 

** ***  
  !مطرح کرده اند را« سؤال خِط دیورند»ستایش می کنم عزیزانی راکه 

این مقطح زمان، بدین لحاظ قابل  جدد به یک خِط تحمیلی تفرقه افگن در، یعنی عطف توجه م«دیورند جرگه»طرح حرکِت ملی 

قیمت همسایه های  فاقِد ارزش های تاریخیء پاکستان را که به قدر و اخطار، حکومِت محیل و چنین حرکت و است که با قدر

 یک طرف متوجه عاقبِت ناهنجار ماجراجو را از خود واقف نیست، قدری )کمی( به تپایش افگـَنَـَد؛ یعنی چنین کشور مفسد و

سرباز و سرپرست، و بسیج مخفی وعلنی  و به حریم همسایِۀ بی َسر تجاوز سازد تا بآلخره از شراندازی ها و« چوتاری هایش»

بیت می تر مدارِس دوزخی پاکستان برای قتِل بی گناهان تعلیم می بینند و گروه های دهشت افگنی که در طالباِن پاکستانی و

 خواهران پشتون های آن سوی خِط تحمیلی دیورند را که از از سوی دیگر، حِق خود ارادیِت برادران و ، دست بردارد وشوند

ا درصورتی که پشتون های آن طرِف خِط تحمیلی، طرفدار الحاِق  افغانستان جدا پیکر ساخته شده اند، به رسمیت بشناسد. )طبعا

  اجداِد شان، نباشند( فغانستان[، به خاِک پاِک آبا وا پیکر شده از مجدِد سرزمیِن فعلی ]جدا

یۀ تهاجِم نظامی روس چندان تفاوتی با -کشورهای متجاوز توجه به اهداِف سیاسی اکثر با – ایران تهاجمات فرهنگی پاکستان و

  ...هانه، آگاکرد، ولی این دو این که آن یکی ناشیانه به آشیانۀ ما تجاوز شوروی به افغانستان، ندارند، جز

د که نمی هستن «َدبَـنگ» غربی افغانستان( به حـدی پیِش پا بین و ایران، )همسایه های شرقی و آیا اراکیـِن دولت های پاکستان و

شهامت افغان، روسیه  ملت با هنوز نزد - آن تاریخِ تاریک می گذرد آن که سی سال از با -همسایۀ شمالی دانند زمامداراِن کشور

  باشند؟« چنان» همسایه تا چه گاهی می خواهند هم کشور هستند(؟؟... این دو سیاه رواند )

اِت ساح دهۀ اخیر، در چهار طوِل بیش از به ناروایی های ممتدی که در نظر – محاسبه کنیم، حکومت های پاکستان دقیقتر اگر 

  :روندیم شمارهای منطقه بترین حکومترین و مضربدت ملِت افغان، از نزد – داشته اند مردم ِافغانستان روا مختلف علیه کشور و

را  ام بین بردند، موزیم کم نظیر کشور را از بی نظیر تاریخی افغانستان عزیز وطن مارا مضمحل کردند، آثار اردوی مقتدر

 به کمک غلمان خود یتیم افغان را کودِک آواره و ُمـلک ما رایج ساختند و چند هزار تاراج کردند، افراط گرایی دینی را در

شویی پرداختنند  به مغز مدارِس دین و معتقداِت افراطی خود، درآوردند و در دیگران...( جمع کرده، همه را سیاف و )ربانی، و

  !بریدن و نحوۀ استعماِل بم های انتحاری را تدریس کردند گلو برای ایشان انواع شکنجه و کشتار و و

ند ه پشاور و چمن و بلوچستان و پنجـِده اجزای خاِک افغانستان بودند، بل کشمیر را که پاکستان وهمه اطلع دارند که نه تنها 

اهل مطالعه گذشته  نظر آن لیست افزود. ممکن است یک بخشی از تواریخ، از باید در جدل هستند، نیز برای تصاحب آن در

 کشمیر» \غزنین...( شناخته، می نویسد: بلخ و و قندهار شاور وپ قبیل کابل و از ) جمع شهرهای افغانستان را در باشد که کشمیر

ا کوهستانی است. باصفای( مکان خرم و متنزهات )تفرجگاه ها و از  تصرِف سلطیِن هندوستان گاهی در این شهر دنیا بوده، تماما

  (12به تصرف سرداران آنجا بود. ) گاهی جزء افغانستان و و
 

 ) پایاِن بخش سوم این سلسله(

 پاورقی



  
 

 

 6از 6

رمایند فاقلا را استعمال می کنند، توجه « صفِت تفضیلی» کم ( دوستان محترمی که به جای کلماِت الاقل یا ـ حد اقل، یا کم از1) 

ا تنوین پذیر نیستندکه کلمات افعل التفضیل )   .اقل، اکثر، اصغر، اکبر،...( قاعدتا

تبدیل کرده، قلیلا، کثیراا...می گویند یا می نویسند. « فعیل» را به« افعل» سازند،ُمـنَـّون  بخواهند این کلمات را عرب ها خود اگر

  .نادرست است« اقلا و اکثراا » آن، گفتن یا نوشتنِ  بر بنا

 . از توجه دوستاِن ارجمند به این موضوعِ کوچک و کم اَهمـیت، متشکرم

 .مرتضی رئیس، ژورنالیست مقیم آلمان ـ گزارش از( 2) 

 .داد نورانی –آرماِن ملی  ـ( 3) 

 .عابد کابلیهللا ـ یک جز از تبصرۀ آقای عبدا( 4) 

 .ِکلید گروپ  -(٥) 

 .روانهللا ـ رحمت ا( 6) 

 .بارکزی افغانستان"، اثر اکبر ـ "سپاه پاسداراِن ایران در (7) 

 .آرزو گفته های استاد عبدالغفور افغان یعنی چه؟" از " - (٨) 

 .مؤرخ مشهور پوهاند عبدالحی حبیبی تاریخ دورۀ اسلمی، اثر افغانستان درـ نام افغان و  (٩) 

 .تألیف علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه« سوانح افغانستان تاریخ وقایع و»ـ ( 10)

 .قاسم رشتیا ، مرحوم سید«به سلسلۀ روزهای تاریخی»ـ ( 11)

 تألیف علیقلی میرزا« سوانح افغانستان تاریخِ وقایع و»ـ ( 12)

 

 


