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  ديگرانتهاجم فرهنگی همسايه ها و 

 مبحث اول

 2015دسمبر،  21

 

 :مقدمۀ استقالل خپلواکی  

 وبسايت يندر را« سراج وهاج»ليقدر محترم اافتخار داريم که منبعد آثار ارزشمند مطبوعاتی ع)

که بدون شک نه تنها از شخصيت های وطنپرست، صاحب مطالعات وسيع،  ملی منتشر می نماييم

دانشمند و نهايت خبرۀ وطن هستند، بلکه در تمام جريانات بعد از سقوط سلطنت و تمايل کشور به 

سفارت شوروی که متأسفانه مؤسسات مطبوعاتی کشور ازين ريعۀ عمال وابسته به ذنشيب چپگرايی 

مصيبت صدمات غير قابل جريانی را متحمل گرديدند، اين انسان واال شخصيت و دانشمند، از آن 

باطالق مخرب پاکيزه و منزه باقی ماند و حتی در برابر آن سيه روزی ها و فعاليت های آلوده، 

داخت. در مهاجرت که نفوذ و تجاوزات فرهنگی ايران را مقاوم وسرفراز و آبرومند به مبارزه پر

عدۀ زيادی از مطبوعاتيان تکيه به رژيم آخوندی مزور ايران در کشور رايج نمودند و دست به 

تخريب لسان ملی و دری اصيل افغانستان زدند، محترم آقای وهاج به مبارزات منطقی و افشاگری 

 های علنی بر عليه آنان آغاز نمود.

سترسی به آرشيف ايشان که محتويات ارزشمند آن کامالً رنگ و جالی ملی داشته و در حقيقت با د

ال فع و حمايت از وحدت واالی ملی قلم توانای شان برعليه تخريب فرهنگ و کلتور منزۀ افغانی

بوده است، منبعد قسمت های مختلفه و نهايت آموزندۀ آثار گرانبهايشان را جهت آگاهی و آموزش 

 های افغانستان عزيز تقديم ميداريم(: نسل
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امـيد وتوقعِ بنده اين بوده وهست که چــون عدۀ زيادی از مردم ِافغانستان ازبخش های متفرق ِ اين 

تهاجماِت مخرب ِفرهنگی بی خبر گذاشته شده اند، الاقل، اهل خبره، افغانان دانا وبصير، اهل قلم، 

.. که احتماال ًاين سطور ناچيز رامی خوانند، بايد به حال نامه نگاران، و متصديان تلويزيون ها .

زارافغانستان درقبال همسايه ها، توجه جدی تری بنمايند وکم ازکم درساحۀ کارخود، دربرابراين 

بالخاصه مــذاهب وزبان  -تهاجمات بايستند و سنگرهای کوچکی درحفاظِت ارزش های فرهنگی 

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

   دربرابرمهاجماِن ايرانی، پاکستانی وسايرين ايجاد کنند(. -«اجنبی پرست می خواهند»

افتخاربنده دراين است که آنچه رابا تمام وجـود وحضـور ِ وجـدان درک کرده، بـرای وطن  -1

ً آرزومنِد  تشخيص داده ام، با صرا« مفيد»وهموطنان حت منتشرمی سازم. درعين حال، طبعا

وجود ِمتفقين ِ بيشتر وبيشتر استم. آيا ممکن است من و دوستان ِبنده توقعِ ايجاد چنين اتفاق، چنين 

همفکری وهمنوايی را درحلقۀ اکثريت ِهوشمند ِ جامعۀ خود داشته باشيم؟... آيا وطنخواهی )يا 

 اريم، ِصـرف با ياد آوری سنگ و چوب ودشت و دمن ومناظروطنپرستی( که هميشه ادعای آن را د

    زيبای آن کشور و مالمت کردن ِ چند خاين ِ چوکی پرست ختم می شود؟
 

به عقيدۀ بنده، وطن را با مردم اش )به هرقوم و قبيله يی که منسوب هستند(، با زبان ها و اصطالحات 

اگرازسراپای آن، عطرفرحت بخش ِ کلتور رواج وعنعنات ِآن بايد دوست داشت. يعنی  ورسم و

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

صدای خندۀ کودکان ِسالم وخوشحال  -درگوشه گوشۀ آن سرزمين -را نمی ارزد...، اگرگوش های ما

شده وبی روح، ارزشی نخواهد  جز تماشای يک خـِّطـۀ خشن، مسخ -نوازش نکند...،آن وطن 

داشت... کرسی های دولتی اش، اگراحساس کنيم که توسط ِ وطن فروشان به چرخش افتاده است، 

 انربرای بنده وکسانی که بامن هم عقيده هستند، ناراحت تر ازچوکی الکتريکی )مخصوص گـُـنه کا

 .محکوم به اعدام( ، خواهد بود  

دولت ِپاکستان وقسماً حکومت ِآخوندی ايران، اما بطورکل : گروه های کرد که سردمداران  توجه بايد

زردشتی )دور افتاده ازمرکز ايران(، درجنايت ها و ِاِعمال نفوذ در ذهن وشعورجوانان افغان و 

تالش ها برای تهاجم  ِکثيف ِ فرهنگ وزبان و درنهايت امر، ذليل ساختن ِ کشور ومردم افغانستان... 

يعنی ]طورمثال[ ِِصرف نکوهِش سياست های غلط ِحکومت آخوندی ايران ودولت تنها نيستند، 

ماجراجو وسخت افراطی پاکستان، مارا از ُجرم ِ تعميم فرهنگ های خاص ِآن دوکشور دروطن ِما 

وطن ِما برائت نمی دهد وهم نمی تواند ثبوت آن باشد که  کشور در فرهنگ های خاص ِآن دو برائت
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رايران وپاکستان نيستيم! توجه شود که عدۀ زيادی ازروشنفکران، دانايان وحتی گويا ما تحت تأثي

استادان ِناسيوناليست ومتعصب ايران و پاکستان وچند کشور ديگرکه ظاهرا ًچهرۀ خوش نشان ميدهند 

واظهارمحبت وصميميت می کنند، نيز با تالش بی حدوحصر وباحيله های متعارف ِ ارج گزاری 

فغان وطرح دوستی ومحبت ِ مصنوعی با افغانان ِ سرشناس، مرام ِشوم خود را به ظاهری به ملت ا

وسيلۀ يک عده از افغانان ِمطرح ومؤثر)يا چند دانشگاهی ُسست ايمان( عملی می سازند، توسط 

کنند  نشم افغانستان خيانت و به اجنبی کرافغانانی عملی می سازند که حاضرشده اند به وطن ومرد

ضی ازاعضای دولت، برخی از برنامه سازان وحتی چند صا حب ِتلويزيون و نويسندۀ )از قبيل: بع

افغان که آلوده ساختن ِکلتور وزبان افغانستان راشايد جزء بالندگی وافتخارات ِخود می دانند(! 

حضرت ِاقبال به يکی ازمشخصات ِوطندوستان ِحق پرست چنين اشاره می کند: )هرکه حق باشد 

 خـم نگردد  پيش باطل گـردنش(. -تنش چــوجان اندر 

درجايی خواندم که هيأت معاونت ملل متحد برای افغانستان، نوشته است: برخی ازرسانه های افغان  

يا شديداً  به نفع پاليسی های کشورهای بيگانه  ای اطالعاتی خارجی قرارگرفته انددرخدمِت  سازمان ه

ايت از ايران و پاکستان تقسيم شده اند. همسايه های نشرات دارند. اين رسانه های افغان بين حم

ی برای تقويت متحدين داخل -افغانستان رسانه های افغان را جهت استحکام موقف شان عليه يکديگر و

با ايجاد حساسيت داخلی مورد استفاده قرارمی دهند... رسانه های محلی افغانستان از کشورهای  -خود

.)مشاور مطبوعاتی رئيس جمهور ايران نيز اعتراف کرد  که: "ايران همسايه  پول به دست می آورند

  رسانه هارا به خاطر منافع خود تمويل می نمايد تا افغان ها ازاشغال غربی ها رهايی يابند"!(.
 

يک نويسندۀ باوجدان ِافغان می نويسد: "با تمام اين زشتی ها وکشتار وتحقيرهايی که ايرانی ها در  -2

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

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

پستی، از هرمزدوری  شرف و وجدان خود بازی می کنند و نشان می دهند که در وطنفروشی و

   ند.امزدورتر 
 

يک افغان بی گناه را به گير می دهند، چون اگر  -بعداز گرفتاری -بسياری از قاچاقچيان ايرانی  -3

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

می شنود و نه اورا اجازه می دهد که از خود دفاع کند. بيشترين  گرفتاری نه کسی صدای افغان را

هزار جوان ِافغان که همين اکنون در زندان های ايران به سر می برند و سه هزار آن برای  ٦بخش از

 رفتن به پای دار ثانيه شماری می کنند، از اين قبيل افراد اند. 
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ملل متحد دروغ گفته باشد؟... درحالی که ما، سؤال اين است که: آيا ممکن است هيأت ِمعاونت ِ  

مردم ِخود را خوب می شناسيم وهمچنان ازسياست های چند دهۀ اخير پاکستان وايران نيز اطالع کافی 

داريم.  حکومت آخوندی ايران که با استفاده ازپول های سرشار نفت، يکسو دست می اندازد، دگرسو 

نان کشِوِرخود رحم نمی کند. يکی از عزيزان ِ ما دراين پای، به حدی متعصب است که حتی بر جوا

   مورد نوشته بود:
 

رژيم ايران چنان درتار و پود تعصب گنديدۀ مذهبی و انديشۀ " صفوی گری" جلو رفت که ََهمان »

نقشۀ سياسی و دموگرافيکی اسراييل راکه درمناطق اشغالی فلسطينی ها به کاربرده است، موبه مو 

   «.نشين ايران تطبيق و عملی کرده استدرمناطق سنی 
 

آخرين تذکر وتمنا: برخی ازنويسندگان ِسايت ها وبرنامه سازان ِعزيزما درتلويزيون ها، هرگاه  -4 

دربارۀ مشکالت داخلی خِوِد ما چيزی می نويسند، يا با اظهارتأثر ازبرخورد ها وبگو مگوهای ُخرد 

وآن را  مايندهای قومی وزبانی اشاره می نوبزرگ ما ياد می کنند، غالبا ً هم به مشکل ِ برخورد 

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

دارند ؟...  نزد خواننده يا  ها )چه کسانی( قوم پرستی می کنند؟ کيها برخوردهايی لسانی دارند؟ چرا

گويا اکثريت جامعۀ ما در اين گناه  شنونده که ازماجراء بی خبراست، اين تـََوُهم ايجاد می شود که

بزرگ شامل اند؛ همه باهم پرخاش دارند که گويا زبان قوم من بهتراز قوم شما است! ...در حاليکه 

داريم ، باچندين زبان ِ ُخرد وکالن ِديگر...  -دری وپشتو -ابدا ًچنين نيست. ما دو زبان ِملی ورسمی

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

انتقادات ِگنک، متأسفانه باعث ايجاد تـََوُهم شده، خشک وتر را درآتش قضاوت های نادرست می 

اين واقعيت را برای چندمين بار تکرارمی کنم که يک عدۀ معدود )ازجمع ناَخلَفان( ، ِِصرف  !سوزاند

ی از زبان های کشورميتازند وبه منفعت سياسی يکی ازهمسايه بريکی ازاقوام شريف افغانستان ويک

ها وباتحريکات ِعنودانۀ آن همسايۀ موذی، توطئه می نمايند ودرتالش )مذبوحانه( افتاده اند تا به هوس 

خدمتگزاری به ُمزد دهندگان ِخود، بين آن قوم نجيب وسايراقوام شريف افغانستان، به زعم خود، فاصله 

  .ايجاد کنند
 

اين توطئه ها که پس ازسقوط نظام شاهی، درحدوِد چهل سال دوام کرده است، يک عقدۀ بزرگ حقارت 

)خود کوچک بينی( رانشان می دهد؛ زيرا احساس کرده اند که باوصف ِازميان رفتِن آن نظام، اين 

تگر غارقوم نجيب )مانند ديگراقوام( هنوزمستحکم و باعظمت است. زيرا ديدند: چند نفر دنياپرست ِ
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که ازميان ساير اقوام نجيب افغانستان برخاستند وباهزاران چال وفريب وچسپيدن به دامن روس وايران 

دهۀ اخير، زمام اموررا به دست گرفتند، نه تنها شهکاری  وپاکستان و عربستان سعودی، درطول چهار

 يکسان ن را با خاکشان آپديد نيامد، که هيچ، حتی مدنيت ِنسبی وطن را به قهقرا بُردند و نام ون

  کردند.
 

همين چند نفر)افغانستانی!( که درهرحال فرزندان ِعزيز وطن ِماهستند، چون نتوانستند به کمک 

پاسداران ايران، آن قوم مورد نظررا طرد کنند، مساعی شان درايجاد فدراليزم نيزخنثی گرديد، يعنی 

 ازند...ازق سجا ًبه ايران يا يک کشورديگر ملحنتوانستند حتی خود را ازپيکر ملت جدا ساخته، تدري

يک سو آتش تعصبات مذهبی راشعله ورساخته، خرافات مذهبی آخوندها را دروطن ما ترويج می 

دهند وازسوی ديگر، با لجبازی های مداوم، کلمات واصطالحات ِخاص ايرانی را برجای کلمات ِ 

جزآن که محض  وطن پرستان( چاره يی نداريممعمول ومقبول مردم افغانستان می نشا نند... وما )

با  -از ارزش های معنوی کشور و از زبـان برگزيده و شيرين و اصطالحات ِخاص وطـن ِخود

دفاع کنيم ... بلی، ما درسنگردفاع از ارزش های ملی وتاريخی کشور ومردم   -پايداری و حرارت 

رجيح دادن ِ يک زبان ِافغانستان، بر ديگرزبان ت»خود قرارداريم . آيا اين دفاع ِ الزمی را می توان 

يا برخـــورد های « قوم پرستی»دانست؟ ...آيا اسم اين دفاع وطنخواهانه را می توان « های وطن

 گذاشت؟« تنگ نظری»  قومـــی وزبانی ويا قسما ً 
 

يادی ت ِ زاگردرگفتارشماعزيزان که هرجمله، حتی هرکلمۀ تان، درپروگرام های تلويزيونی، مؤثري  

که از اين زد و بندها بی  دارد، چنين وضاحتی موجود نباشد، عـدۀ بيشماری ازمردم نجيب کشور

« قوم پرستی»خبرمانده اند، تصورمی کنند که هرکه قلم برداشت و چيزی دراين مورد نوشت، حتما 

جنگ وجدل می کند و يا با ترجيح دادن ِيک زبان وطن برساير زبانهای مردم کشورخود، باهم در

ذهن و شعور واحساس ما: همه زبان ها، لهجه ها،  اند!... که هرگزچنين نبوده ونيست! ... در

اصطالحات وحتی َمـثـَـَلهای سی ميليون نفوس افغانستان ِعزيز، زيبا، دلپسند و ارزشمند است ) طبعاً 

سازان عزيزتمنا دارم که اصطالحات و مـَـثـَـَل هايی که ازخود ِشان است، نه واردشده و  ازبرنامه 

اگرنمی توانند )يانمی خواهند( دردفاع ازفرهنگ وزبان ِ برگزيدۀ ملی ورسمی افغانستان عزيز که 

ل  خط ِ فاص -ازروی لطف  -اجزای پُرافتخارهويِت ملی ما را تشکيل می دهند، شريک شوند، کم ازکم 

 بيِن متعرضان و مدافعان را روشنترسازند. همين وبس.

 

دارد ادامه  


