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آریانا افغانستان آنالین افتخار دارد که با همکاری فاضل دانشمند محترم سراج الدین وهاج یکی 

از سابقه دارترین فرزندان صدیق مطبوعات کشور در حلقۀ مهاجرین افغان ما، در پهلوی 

همکاری پایدار شان با این وبسایت جهانی مردم افغانستان، قسمت های آموزنده و ارزشمند آثار 

ری ایشان را که جنبه های ملی و مبارزوی آن، از هر لحاظ مستدل و برازنده باشد، نیز تحری

 محترمانه به نشر میرساند. 

 تهاجم فرهنگی همسایه ها و دیگران

 مبحث اول

فرق ِ این تهاجماِت امـید وتوقِع بنده این بوده وهست که چــون عدۀ زیادی از مردم ِافغانستان ازبخش های مت

دیان متص بی خبر گذاشته شده اند، الاقل، اهل خبره، افغانان دانا وبصیر، اهل قلم، نامه نگاران، و هنگیمخرب ِفر

تلویزیون ها ... که احتماال ًاین سطور ناچیز رامی خوانند، باید به حال زارافغانستان درقبال همسایه ها، توجه 

مات جدی تری بنمایند وکم ازکم درساحۀ کارخود، دربرابراین تهاج

بالخاصه  -بایستند و سنگرهای کوچکی درحفاظِت ارزش های فرهنگی 

مردم   مــذاهب وزبان های برگزیدۀ ما )به نحوی که خواستۀ اکثریت

اجنبی پرست می »افغانستان است، نه به اشکالی که اجنبی یاچند 

    دربرابرمهاجماِن ایرانی، پاکستانی وسایرین ایجاد کنند(. -«خواهند

افتخاربنده دراین است که آنچه رابا تمام وجـود وحضـور ِ وجـدان  -1

تشخیص داده ام، با « مفید»درک کرده، بـرای وطن وهموطنان 

صراحت منتشرمی سازم. درعین حال، طبعاً آرزومنِد  وجود ِمتفقین ِ 

ا درحلقۀ همفکری وهمنوایی رتوقِع ایجاد چنین اتفاق، چنین  آیا ممکن است من و دوستان ِبنده بیشتر وبیشتر استم.

ی آن را داریم، ِصـرف ی( که همیشه ادعااکثریت ِهوشمند ِ جامعۀ خود داشته باشیم؟... آیا وطنخواهی )یا وطنپرست

آوری سنگ و چوب ودشت و دمن ومناظرزیبای آن کشور و مالمت کردن ِ چند خاین ِ چوکی پرست ختم  با یاد

    می شود؟
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با مردم اش )به هرقوم و قبیله یی که منسوب هستند(، با زبان ها و اصطالحات ورسم  به عقیدۀ بنده، وطن را

ورواج وعنعنات ِآن باید دوست داشت. یعنی اگرازسراپای آن، عطرفرحت بخش ِ کلتور خاص افغانی که هویت 

 -ای مارابرجستۀ مردم وطن را تشکیل می دهد، به مشام نرسد، آن وطن به دو توت نمی ارزد...، اگرگوش ه

جز تماشای یک  -صدای خندۀ کودکان ِسالم وخوشحال نوازش نکند...،آن وطن  -درگوشه گوشۀ آن سرزمین

خـِّطـۀ خشن، مسخ شده وبی روح، ارزشی نخواهد داشت... کرسی های دولتی اش، اگراحساس کنیم که توسط ِ 

ه هستند، ناراحت تر ازچوکی الکتریکی وطن فروشان به چرخش افتاده است، برای بنده وکسانی که بامن هم عقید

 د.ران ِمحکوم به اعدام( ، خواهد بو)مخصوص گـُـنه کا
 

توجه بایدکرد که سردمداران دولت ِپاکستان وقسماً حکومت ِآخوندی ایران، اما بطورکل : گروه های زردشتی 

افغان و تالش ها برای تهاجم  ِکثیفِ   )دور افتاده ازمرکز ایران(، درجنایت ها و ِِاعمال نفوذ در ذهن وشعورجوانان

فرهنگ وزبان و درنهایت امر، ذلیل ساختن ِ کشور ومردم افغانستان... تنها نیستند، یعنی ]طورمثال[ ِِصرف 

نکوهِش سیاست های غلط ِحکومت آخوندی ایران ودولت ماجراجو وسخت افراطی پاکستان، مارا از ُجرم ِ تعمیم 

دروطن ِما برائت نمی دهد وهم نمی تواند ثبوت آن باشد که گویا ما تحت  فرهنگ های خاص ِآن دوکشور

ست ومتعصب ناسیونالی ِتوجه شود که عدۀ زیادی ازروشنفکران، دانایان وحتی استادان !تأثیرایران وپاکستان نیستیم

ا ند، نیز بایران و پاکستان وچند کشور دیگرکه ظاهرا ًچهرۀ خوش نشان میدهند واظهارمحبت وصمیمیت می کن

تالش بی حدوحصر وباحیله های متعارف ِ ارج گزاری ظاهری به ملت افغان وطرح دوستی ومحبت ِ مصنوعی 

چند دانشگاهی ُسست ایمان(  با افغانان ِ سرشناس، مرام ِشوم خود را به وسیلۀ یک عده از افغانان ِمطرح ومؤثر)یا

رشده اند به وطن ومردم افغانستان خیانت و به اجنبی عملی می سازند، توسط افغانانی عملی می سازند که حاض

یسندۀ و نوکرونش کنند )از قبیل: بعضی ازاعضای دولت، برخی از برنامه سازان وحتی چند صا حب ِتلویزیون 

(! افغانستان راشاید جزء بالندگی وافتخارات ِخود می دانند «خاصتاً زبان»کلتور افغان که آلوده ساختن

هرکه حق باشد چــوجان اندر )شخصات ِوطندوستان ِحق پرست چنین اشاره می کند: حضرت ِاقبال به یکی ازم

 (.خـم نگردد  پیش باطل گـردنش -تنش 

درجایی خواندم که هیأت معاونت ملل متحد برای افغانستان، نوشته است: برخی ازرسانه های افغان درخدمِت   

به نفع پالیسی های کشورهای بیگانه نشرات دارند. این  سازمان های اطالعاتی خارجی قرارگرفته اند  یا شدیداً 

رسانه های افغان بین حمایت از ایران و پاکستان تقسیم شده اند. همسایه های افغانستان رسانه های افغان را جهت 

با ایجاد حساسیت داخلی مورد استفاده  -برای تقویت متحدین داخلی خود -استحکام موقف شان علیه یکدیگر و

ی دهند... رسانه های محلی افغانستان از کشورهای همسایه  پول به دست می آورند.)مشاور مطبوعاتی قرارم

رئیس جمهور ایران نیز اعتراف کرد  که: "ایران رسانه هارا به خاطر منافع خود تمویل می نماید تا افغان ها 

  (.!ازاشغال غربی ها رهایی یابند"
 

نویسد: "با تمام این زشتی ها وکشتار وتحقیرهایی که ایرانی ها در این سال یک نویسندۀ باوجدان ِافغان می  -2

ها با افغان ها کرده اند، بازهم نشرات و رسانه های افغان که بخشی از آنها در وابستگی مطلق و برخی در 
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 بازی می وابستگی کامل به ایرانی ها قرار دارند، در چنین مواردی سکوت اختیار کرده، با شرف و وجدان خود

  .کنند و نشان می دهند که در وطنفروشی و پستی، از هرمزدوری مزدورتر اند"
 

یک افغان بی گناه را به گیر می دهند، چون اگر چنین کاری  -بعداز گرفتاری -بسیاری از قاچاقچیان ایرانی  -3

 با این گرفتاری نه کسی صدایبکنند، اعدام شان به حبس تقلیل می یابد و این آسان ترین راه نجات است، چون 

هزار جوان ِافغان که همین  ٦افغان رامی شنود و نه اورا اجازه می دهد که از خود دفاع کند. بیشترین بخش از

اکنون در زندان های ایران به سر می برند و سه هزار آن برای رفتن به پای دار ثانیه شماری می کنند، از این 

 قبیل افراد اند. 
 

را  است که: آیا ممکن است هیأت ِمعاونتِ ملل متحد دروغ گفته باشد؟... درحالی که ما، مردم ِخود سؤال این  

خوب می شناسیم وهمچنان ازسیاست های چند دهۀ اخیر پاکستان وایران نیز اطالع کافی داریم.  حکومت آخوندی 

پای، به حدی متعصب است که حتی ایران که با استفاده ازپول های سرشار نفت، یکسو دست می اندازد، دگرسو 

     بر جوانان کشِوِرخود رحم نمی کند. یکی از عزیزان ِ ما دراین مورد نوشته بود:
 

پود تعصب گندیدۀ مذهبی و اندیشۀ " صفوی گری" جلو رفت که ََهمان نقشۀ سیاسی  و رژیم ایران چنان درتار»

به کاربرده است، موبه مو درمناطق سنی نشین ایران  و دموگرافیکی اسراییل راکه درمناطق اشغالی فلسطینی ها

   «.تطبیق و عملی کرده است
 

آخرین تذکر وتمنا: برخی ازنویسندگان ِسایت ها وبرنامه سازان ِعزیزما درتلویزیون ها، هرگاه دربارۀ  -4

بزرگ ما یاد می ها وبگو مگوهای ُخرد و اظهارتأثر ازبرخورد مشکالت داخلی خِوِد ما چیزی می نویسند، یا با

های قومی وزبانی اشاره می نمایند  وآن را )بدون توضیحات اِلزم(، تقبیح می  کنند، غالبا ً هم به مشکل ِ برخورد

یاشنونده ها روشن نمی سازند که کی ها )چه کسانی( قوم پرستی می کنند؟ کیها ها کنند. یعنی برای خواننده 

بی خبراست، این تـََوُهم ایجاد می  ءنزد خواننده یا شنونده که ازماجرا برخوردهایی لسانی دارند؟ چرادارند ؟... 

این گناه بزرگ شامل اند؛ همه باهم پرخاش دارند که گویا زبان قوم من بهتراز  که گویا اکثریت جامعۀ ما در شود

باچندین زبان ِ ُخرد داریم ،  -دری وپشتو -است! ...در حالیکه ابدا ًچنین نیست. ما دو زبان ِملی ورسمی قوم شما

درصد مردم افغانستان است وهمه به آن می نازند... بنابرآن، این گونه  ٩٩وکالن ِدیگر... که همۀ آن مقبول ِ

 .انتقادات ِگنک، متأسفانه باعث ایجاد تـََوُهم شده، خشک وتر را درآتش قضاوت های نادرست می سوزاند
  

 

م که یک عدۀ معدود )ازجمع ناَخلَفان( ، ِِصرف بریکی ازاقوام این واقعیت را برای چندمین بار تکرارمی کن

شریف افغانستان ویکی از زبان های کشورمیتازند وبه منفعت سیاسی یکی ازهمسایه ها وباتحریکات ِعنودانۀ آن 

، همسایۀ موذی، توطئه می نمایند ودرتالش )مذبوحانه( افتاده اند تا به هوس خدمتگزاری به ُمزد دهندگان ِخود

    .بین آن قوم نجیب وسایراقوام شریف افغانستان، به زعم خود، فاصله ایجاد کنند
 

 این توطئه ها که پس ازسقوط نظام شاهی، درحدوِد چهل سال دوام کرده است، یک عقدۀ بزرگ حقارت )خود

کوچک بینی( رانشان می دهد؛ زیرا احساس کرده اند که باوصف ِازمیان رفتِن آن نظام، این قوم نجیب )مانند 

 دیگراقوام( هنوزمستحکم و باعظمت است. زیرا دیدند: چند نفر دنیاپرست ِغارتگر که ازمیان سایر اقوام نجیب
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وایران وپاکستان و عربستان سعودی، درطول افغانستان برخاستند وباهزاران چال وفریب وچسپیدن به دامن روس 

چهاردهۀ اخیر، زمام اموررا به دست گرفتند، نه تنها شهکاری پدید نیامد، که هیچ، حتی مدنیتِ نسبی وطن را به 

  کردند.قهقرا ُبردند و نام ونشان آن را با خاک  یکسان 
 

ماهستند، چون نتوانستند به کمک پاسداران ایران، وطن ِ همین چند نفر)افغانستانی!( که درهرحال فرزندان ِعزیز

آن قوم مورد نظررا طرد کنند، مساعی شان درایجاد فدرالیزم نیزخنثی گردید، یعنی نتوانستند حتی خود را ازپیکر 

ملت جدا ساخته، تدریجا ًبه ایران یا یک کشوردیگر ملحق سازند،...ازیک سو آتش تعصبات مذهبی راشعله 

ات مذهبی آخوندها را دروطن ما ترویج می دهند وازسوی دیگر، با لجبازی های مداوم، کلمات ورساخته، خراف

واصطالحات ِخاص ایرانی را برجای کلمات ِ معمول ومقبول مردم افغانستان می نشا نند... وما )وطن پرستان( 

ن و اصطالحات ِخاص جزآن که محض از ارزش های معنوی کشور و از زبـان برگزیده و شیری چاره یی نداریم

دفاع کنیم ... بلی، ما درسنگردفاع از ارزش های ملی وتاریخی کشور ومردم   -با پایداری و حرارت  -وطـن ِخود

 «ترجیح دادن ِ یک زبان ِافغانستان، بر دیگرزبان های وطن»خود قرارداریم . آیا این دفاع ِ الزمی را می توان 

 ی وزبانی ویا قسما ً ـــورد های قومـــیا برخ« قوم پرستی»می توان  انه رادانست؟ ...آیا اسم این دفاع وطنخواه

  گذاشت؟« تنگ نظری» 

شماعزیزان که هرجمله، حتی هرکلمۀ تان، درپروگرام های تلویزیونی، مؤثریت ِ زیادی دارد،  گفتار در اگر  

دها بی خبرمانده اند، تصورمی چنین وضاحتی موجود نباشد، عـدۀ بیشماری ازمردم نجیب کشورکه از این زد و بن

می کند و یا با ترجیح دادن ِیک زبان « قوم پرستی»کنند که هرکه قلم برداشت و چیزی دراین مورد نوشت، حتما 

وطن برسایر زبانهای مردم کشورخود، باهم درجنگ وجدل اند!... که هرگزچنین نبوده ونیست! ... درذهن و 

 ز، زیبا،ها، اصطالحات وحتی َمـثـَـَلهای سی میلیون نفوس افغانستان ِعزیشعور واحساس ما: همه زبان ها، لهجه 

ازبرنامه سازان  و (که ازخود ِشان است، نه واردشدهطبعاً اصطالحات و مـَـثـَـَل هایی د و ارزشمند است )دلپسن

زبان ِ برگزیدۀ ملی ورسمی مخصوصاً  عزیزتمنا دارم که اگرنمی توانند )یانمی خواهند( دردفاع ازفرهنگ و

 -ازروی لطف  -شوند، کم ازکم افغانستان عزیز که اجزای ُپرافتخارهویِت ملی ما را تشکیل می دهند، شریک 

 .بسمتعرضان و مدافعان را روشنترسازند. همین و فاصل  بین خط 

 

 پایان

 ادامه دارد
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