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   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

  ــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادــچو کشور نباشـد تن من مبــ                             
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

  
  
  

  Political  سياسی
  

                                    روفی                                             دپلوم انجنير خليل اهللا مع
  ٢٠٠٨ آگست ٦برلين، 

  
  

  

  تخطئۀ مفاخر تاريخی افغانستان
  و

  منشأ ظهور و تغـذيۀ آن
  

تبليغات بيشرمانۀ پروپاگندها و " برپاکردن"و " بوجود آمدن" و کشف علل اصلی و بنيادی جهت درک
سطور آتی ارجمند را به خوانندۀ توجِه ، شخرد و کالنو ظلمۀ ات و انصار َون و اَخو حواريا" راملطيف پد"

   :کنم  میجلب
  

يو "که اخيرًا از طريق " لطيف پدرام"موضوع اسائۀ ادب به اعليحضرت امان اهللا خان غازی از زبان 
نازل گرديده باشد، و نه " آسمان" از و سيعًا نشر شد، نه کدام امريست منفرد که يکشبه و بدون مقدمه" توب

بنده اين موضوع  به عقيدۀ . مسأله ايست خاص افغانی، که بدون دخالت اجانب سر دست گرفته شده باشد
 شده و ريزی گسترده ايست که در خارج افغانستان طرح"ستراتژی"کالن  و " کليِت"از يک جزئی ناچيز 

و " ستراتژی شوونيستی"اصل مسأله از . تان پياده ميگرددغانسقدمه به قدمه و مرحله به مرحله در داخل اف
سيطرۀ سياسی و "اين  مسأله که بر .  غربی ما برخاستهکشور همسايۀدولتمردان " جنون عظمت طلبی"

 در روزگار ان رژيم پهلوی بدينسو سر دست گرفته شده و از زمبر منطقه استوار است، " اقتصادی
خود گرفته ،  ابعاد وسيعتر و عميق تر را به "دين فـروش"و در واقعيت امر " دين پناه "آخوندان و ماليان

را " هخامنشيان" و "ساسانيان"غيراسالمیِ  خواب پيوسته ايران که آخوندی " اسالميستی" رژيم .است
 برآمده است، پيهم پالن می سازد و طرح می ريزد، تا "پارس قديم"بيند و در صدد احيای عظمت پارينۀ مي
در عمل "ترجمه شده از فرنگی، " باللفظ"به اصطالح جديد و ين خواب رؤيائی را جامۀ عمل بپوشاند و ا

  ."پياده نمايد
  

مبالغ حاصله از عوايد سرشار و سرسام آور نفت ، عمامه بسران مسلط  بر کشور ايران را هوائی ساخته و 
اين پالن همه ابعاد الزم ــ  از .  مبدل سازند"ابرقدرت منطقه"ايشان را بر آن داشته، تا سرزمين خود را به 

سياسی و اقتصادی و نظامی گرفته تا  فرهنگی و حتی صنعتی و تکنالوژيک ــ را در بر ميگيرد و من 
  :درينجا به دو بعد صنعتی و فرهنگی قضيه مختصر اشارتی ميکنم 

  
  د تکنالوژيکـبع

ــ در جيب " طالی سياه" که از رهگذر نفت ــ اين زمامداران تندرو مذهبی ايران از برکت منافع هنگفتی
می ريزند، می کوشند که بر وفق پالن های عظمت طلبانۀ خويش ، در پهلوی ساحات اساسی ديگر ،  به 

انکشاف صنايع و تکنالوژی به  صورت عام و . نيز دست يابند" تکنالوژيک"و " جهش صنعتی"يک 
انکشاف ، آزمايش و توليد . طمح نظر رژيم ماليان استبه صورت خاص، م" صنعت و تکنالوجی نظامی"



 ٢

های رنگ رنگ و درجه به درجه و تجهيز اردوی عظيم "شهاب"راکت های نزديک پرواز و ميانه پرواز 
يا " ذروی"تالش در جهت انکشاف و ساختن اسلحۀ .  ايران با آنها، يکی از نمونه های بارز اين تالش است

. منحصر به چند قدرت ذروی جهان، اوج اين جهش تکنالوجيک شمرده ميشودبا تکنالوجی خاص و " اتمی"
 نظامی ميخواهد نه تنها خود را به  Hightech"های تک"ايران از طريق نيل به تکنالوجی عالی و 

نظامی منطقه مبدل سازد، بلکه حتی منافع حياتی و شاهرگ های صنايع جهان " َزَبرقدرت"و " ابرقدرت"
و به اصطالح غلط ايرانی " چلنج"ۀ غرب امپريالستی را نيز تهديد نمايد؛ و اين را بايد پيشتاز و تازند

  . ی  دانست بس عظيم  به اين کشورها و امری بس خطرناک برای خود کشور ايران"چالش"
  
  د فرهنگیـبع

ش  را در منطقه ای پي"حوزۀ تمدنی"و " قلمرو فرهنگی"و " قلمرو زبان فارسی"کشور ايران موضوع 
کشيده ، که شامل تمام مناطق فارسی زبان يا قسمًا فارسی زبان است ؛ از خود ايران گرفته تا افغانستان و 

و مناطقی از قفقاز و چين و " پاردريا"تاجيکستان و قسمًا ممالک ماوراء النهر و به اصطالح زيبای خود ما 
  .پاکستان و هند

ان، پالن های فرهنگی آنست، تا تمام منطقه را از نگاه ذهنی پيک و بريِد زمينه ساز پالنهای شووينيستی اير
زبان و "بلی؛ زمامداران يران ميخواهند منطقۀ دور و نواح خود را به بهانۀ . آمادۀ اين کار بگرداند

 و غيره و از طريق تبليغات وسيع و جهندۀ مطبوعاتی خويش، ذهنًا آماده ساخته "حوزۀ تمدنی"و " فرهنگ
  .های بعدی  خود را بر آن پهن و تطبيق نمايندو سپس پروگرام 

     
  :دولتمردان ايران در نيل به اين ستراتژی شووينستی و توسعه طلبانۀ خود ، به دو مانع عمده بر ميخورند 

  "ترکيه"و همبستگی ترکتباران منطقه به رهبری کشور " تورانيزم" ــ  ١
   افغانستاندر "پشتون ِ انان افغ"و باالخص  انافغانو موجوديت " افغانيت" ــ  ٢

" شووينيزم توسعه طلبانۀ"که سد بزرگی را در برابر " پان تورکيزم"تورانيزم و "پرداختن به موضوع 
  .ماليان ايران تشکيل داده ، موضوع بحث ما در اين مقاله نيست

، نکتۀ دومی خيلی  هستيم"افغانستان" سرزمين سربلند و پرافتخار ان و صاحبان باشندگکهبرای ما افغانان 
ايران در پيشبرد پالن کالن ستراتژيک خود به سد سديدی دولتمردان . مهم و بلکه از اهم امور است

در آن قطعی و غير " پشتونها"، که رول  " افغانستان" از موجوديت کشوری بنام ستد، که عبارتنبرميخور
  .قابل انکار است
ر و متعاقب آن فتح اصفهان و سقوط دولت صفوی فارس را ايران که عروج غلجائيان قندهارهبران مذهبی 

د که در راه نيل به اهداف بزرگ ستراتژيک خود به مانعی ن، ميدان اندبه دست پرتوان هوتکيان، از ياد نبرده
بصورت عام و " افغانان"يست تسخير ناپذير که "دژ"يست سديد و "سد"د و آن نبس بزرگ روبرو ميباش

ِ  پشتون" " افغانان" دقيقًا می دانند که ايرانيانآری؛ . االخص در مقابل شان تشکيل داده اندب" افغانان
درهم  "اند و تا اين دو نيروی اليزالِ " افغانستان"، حافظ و حامی خاصتًا "پشتونان"و بصورت عام 

با اين دژ اينست که . هم از ناممکنات خواهد بود" کشور افغانان"وجود دارند، تسلط عام و تام بر " مندمج
  . و َمصاف بدهندندمقابله کنُمحکم و سد تسخير نپذير  با تمام قوه و قدرت بايد 
بايد " دژ مستحکم"و اين " سد سديد"، اين " ستراتژيک"بر اساس اين پالن ديررس و باصطالح فرنگی 

بی خواهد ويران و يا مسخر گردد ، در غير آن نيل به اهداف  شووينستی و عظمت خواهانۀ ماليان، خوا
يک کشور، در " حذف فزيکی"چون روياروئی مستقيم  و بالوسيله برانداختن و . بود،  در عالم خياالت

جغرافيای امروزی جهان و نظر به نظمی که بر آن حاکم است، امکان ندارد، پس بايد وسائل و راههائی 
  !!!!ديگر،  جست و جو و پيدا گردند

 هاست پشتون" تضعيف"و " تخريب"، " تخطئه"شتن اين مانع عظيم، مؤثر ترين وسيله برای از ميان بردا
وسيله ــ و شايد مؤثر ترين ــ ازين ميان، ارزان ترين . ؛ با تمام  انواع وسائل و امکانات موجود و دستداشته

گوش به فرمان "، " نوکر پول"،  " نمک حرام"بدين وظيفه است؛  افغانان " افغانان"خود " گماشتن"، 
  ".از خود کش بيگانه پرست"افغانان و "  هبيگان

بنا برين، پيش ازين و نيز به ُموازات اين که افغانستان عزيز توپ فوتبال ابرقدرت های شرق و غرب و 
ناتو قرار گيرد ، دولتمردان مفتن و حيله گر کشور ايران پالن های ديررس و ستراتژيک خود را در آن 

  .عملی می ساختند و ساخته ميروند
   

، دولتمردان عظمت طلب و جنون زدۀ کشور "پشتونانتضعيِف  تخطئۀ و تخريب و "طراح و سازندۀ پالن 
  : روی پرده عـبارتند از دو گروه  ضعيف النفس افغانیعمدۀ ايران اند، و مجريان 

نک پرورده شده و ايپاک اين خاک و رنجبران ــ  افغانانی که در آغوش افغانستان و از پول محنت کشان ١
طيف وسيعی از اين افغانان که شامل .  رژيم سياهپوش کربالئی ايران قرار دارندان فتنه گردر خدمت آخوند



 ٣

 اهل  گرفته تا و شاعر و داستان نويس و دانشمند و نويسنده و استاد پوهنتوناديب ــ از "فرهنگيان"
 ه پای سطوح پائينارداران خردکــ از " ديوانيان"و و وسائل ارتباط جمعی کالسيک و مدرن ــ مطبوعات 

مال  ــ و غيره ميباشند، از طرق مختلف شکار ُعسطوح باالئی دولت بزرگ دولتی گرفته تا کارمندان
دهن "اينان که همه . در خدمتشان درآمده اندو يا که غيرمستقيم جمهوری کربالئی ايران گرديده و مستقيمًا 

اشند، شب و روز و وقت و  بمی" اسالمی"اصطلح ه  ب اين رژيم منحِط" وابستۀ"و " عاش بگيرُم"و " پرآب
برهم زدن نظم امور  وظيفۀ اينان فقط . ناوقت خدمات خود را در پيشگاه بادار کربالئی خود عرضه ميدارند

 خلق اهللا وطن و افگندن تفرقه و نزاع در بين چوکات دفتر و ديوان و اداره و تدريس و امور اطالعاتی در 
  .  مردم افغانستان و افغانان خارج از افغانستان استو 
ايران غلتيدند و فتنه انداز افغانستان در دامان رژيم اخير سی سالۀ شوم ــ  افغانانی که به اثر ماجرا های ٢

وظيفۀ ايشان کامًال . هميشه سوگوار،  قرار گرفتند مفلوِک  اين رژيم و يا غيرمستقيم زير تربيۀ مستقيم
  . وفادار نباشند،خويشکارفرما و گمارندۀ توانند به مقابل بادار ي و اينان نممشخص است

هردو گروه نمک حرام ، زير رژی مستقيم مقامات و ُعمال نمايان و پشت پردۀ ايرانی، پالنهای رژيم 
هژمونيست ايران را قدم به قدم و مرحله به مرحله در وطن پدری و مادری  خود و نيز در خارج از آن ، 

، دست "ماشينری عظيم"تقسيم وظائف طوريست که هر کدام به حيث مهره و پرزه ای از يک  .پياده ميکنند
به کارند و کارها و امور  محولۀ خود را با جد و جهد الزم و در خور تنخواه  و مزد و پابندی ، بسر 

  .ميرسانند
      

  :اين قرار اند نکات محسوس و گوشه های ملموس فعاليت های اين دو گروه ، از 
و رسمی کشور ملی ، که يکی از دو زبان بزرِگ "پشتو" زبان استهزاء و حتی تحقير ه بازی گرفتن،ــ  ب

 و رسمهای هابه اسم، "پشتونان"ماست و نيز استهزاء و استحقار عنعنات و سنن و رسوم و رواجهای 
   و منحطنامردانه

 به عوض" افغانستانی"نی و تفرقه افگن ح غير قانواصطالو استعمال و وضع " افغانيت"انکار از "ــ  
 و بالوسيله تفريق  کردن و فرقه فرقه و فريق فريق ساختن  و در تقابل قرار دادنِ  باشندگان و تبعۀ "افغان"

  ".غير پشتون"و " پشتون"افغانستان ، به 
برخاسته و " پشتو" ملی ــ  رد و حذف کلمات و اصطالحات علمی و نظامی و اداری و ديوانيی که از زبان

  وارد چوکات اداری و ديوانی و تدريسی و مطبوعات و اطالعات و غيرۀ کشور گرديده اند
زبان فارسی و به اين " سره سازی"به بهانۀ " دری"از زبان " پشتو"ــ  حذف اصطالحات عام و قبول شدۀ 

که محض به زبان خود بگويند و بنويسند فارسی زبانان افغانستان بايد اين حق را داشته باشند « : بهانه که 
 اين کار عاقبت نينديشانه در حالی صورت ميگيرد، که ».را بکار نبرند" بيگانه"و هيچ کلمه و اصطالح 

 زبان دری، خود هزاران اصطالح و کلمۀ عربی و ترکی ِ"سره سازی و سره گوئی و سره نويسی"مناديان 
اينجاست که ضديت عجيب و .  تحرير خود استعمال ميکنندو هندی و اروپائی را روزمره در تقرير و

و اصطالحات متين و پرتمکين اين زبان ملی و رسمی و " پشتو"غريب و هدفمندانۀ اينان  به مقابل زبان 
  .، به مشاهده ميرسد"زبان دری"قانونًا همتراز  

  "آريانا"و يا " خراسان"به " ستانافغان" کشور ما از اسمو سعی در تغيير " افغانستان"ــ  تحقير نام مبارک 
   ماــ  تخطئه و تحريف تاريخ دوصد و پنجاه سال اخير کشور

که " تواريخی"، خصوصًا "تاريخ واقعی افغانستان" تاريخ های جعلی و توهين آميز به نام   عرضه کردنــ
  و هويدا ديده ميشودجلی بصورت  هانشان انگشت ايرانيان بر آن

تاريخ و فرهنگ افغانستان و بالخاصه آنانی که به قوم بزرگ و نجيب ر  بزرگمردان ــ  توهين  و استحقا
پشتون تعلق دارند و نيز  آن بزرگانی که در روشن ساختن تاريخ دراز دامن ما، سعيی بليغ بخرج داده و 

   و غيره"عبدالحی حبيبی" عالمه  ،"احمد علی کهزاد"از قبيل عالمه سهمی عظيم گرفته اند؛ 
ــ مؤسس " احمد شاه بابای کبيراعليحضرت "توهين به شاهان و اميران افغانستان و باالخص توهين به ــ  

 ــ محصل و "حضرت غازی امير امان اهللا خانياعل"و ــ " افغانستان"و بنيانگذار عاليشأن کشور محبوب ما 
 ملت قهرمان افغان حاصل قهرمان استقالل افغانستان ؛ استقاللی که به زور شمشير و سرپنجۀ شيرگيرِ 

  گرديد
و و تبجيل تجليل کذائی و دروغين، از طريق " قهرمانان"برجسته ساختن کارنامۀ دزدان ، خائنان و ــ  

 و "قهرمان ملی"و " سپهساالر"و " عيار"و بر سر زبانها انداختن ايشان و دادن القابی از قبيل بزرگداشت 
  غيره به ايشان

راديوها و و منحِط معلوم الحال ائد طريق وبسايت های انترنتی نوکر اجانب، جرنه از تبليغات بيشرماــ 
" يو توب"ئز کننده از طريق شمداخل و خارج وطن  و پخش ويدئوهای مبتذل و م تفرقه افگن تلويزيونهای 

  و غير
  



 ٤

يل  ، کار مگر در همين جا ختم نميگردد، بلکه در عرصه های ديگر به اشکال واضحًا  مداخلتگرانۀ ذ
  :هويدا ميگردد 

ــ ساختن شهرک های اقليت نشين مذهبی در قلب ساکنان بومی غرب و جنوب غرب افغانستان و در 
همسرحدی بالفصل  ايران و بالوسيله وصل کردن نقاط سرحدی ايران با دهليزی که تا قلب افغانستان کشيده 

  ميشود
 ايران کشيده شده و تا قلب افغانستان پيش  ساختن دهليز و کوريدوری عريض و طويل ، که از سرحدــ

  ميرود و متوطن ساختن آن افغانانی در آن، که با ايران تعلقات و مشترکات مذهبی دارند
ايران و برسميت "  مشهد"و " قم"ــ پابند ساختن افغانان تابع مذهب جعفری افغانستان  به حوزه های علميۀ 

بر هموطنان جعفری مذهب " مراجع تقليد مذهبی"نفوذ اين ". هبیمراجع تقليد مذ"شناختاندن آنها  به حيث 
برپا ساختن مراسم . ما در حديست که بعضًا ساحات سياسی و اداری افغانستان را نيز در می نوردد

" ميدان کربال"بشکل وقيح و غير انسانی آن در افغانستان، سياهپوش گردانيدن و "  عاشورای حسينی"
  .ايران است" مراجع تقليد"دست آوردهای مستقيم اين تابعيت از ساختن شهر و ديار، از 

  :شايان تذکر ميدانم که نکتۀ آخر  ارتباط در
شيخ محمد آصف ابتکار آيت اهللا  به "حوزۀ علميۀ کابل" درست باشد، که تأسيس  کسانسابشايد حدس 

 .ند شمار میيران و عراق امذهب جعفری " مرجعيت تقليد "چنگالاز  رهائیاستقالل و  ی، نوعرامحسنی 
  واهللا اعلم

  
هموطنان ارجمندی را که ميخواهند گوشه های . اين بود رؤوس مطالبی که در همين چوکات می گنجند

اط ، در پورتال بموضوع را جذری تر و عميق تر درک فرمايند، به مطالعۀ مقاالت معتدد بنده در اين ارت
افغانستان آزاد ــ آزاد "ف در آيندۀ  نزديک، در پورتال اين آرشي .دعوت ميکنم" افغان جرمن آنالين"

برای سهولت کار خوانندۀ خواهنده، فهرست يک تعداد مقاالت . نيز قابل دسترس خواهد بود" افغانستان
  :مربوطۀ  اين آرشيف را مينويسم 

   
  )در چهار بخش " ( افغان، افغانی، افغانستانی" ــ  ١
  "د يک داکتررد ادعا های سست بنيا" ــ  ٢  
  "  ورود لغات بی مورد و ناباب در زبان دری" ــ  ٣
  »پرمرض " افغانستانی"بيغرض  و " افغانستانی"«  ــ  ٤
  "دزد سر خود پر دارد و دروغگوی منطق ندارد" ــ  ٥
  "  خائن خائف  است" ــ  ٦
  )بخش سوم "(  درد در کجا و باد و بخارش در کجا؟" ــ  ٧
  "اعرانهعقده گشائی ش" ــ  ٨
  "ـانيت ، افغانستانی  ــ  افغانستانيت؟افغان  ــ  افغ" ــ  ٩
  "افغان يا افغانستانی؟" ــ  ١٠
  " تبديل نام افغانستان نه دردی را دوا ميکند  و نه عملی و امکان پذير است" ــ  ١١
  !"م نميکند تاريخ بی پرواست  و بر هيچ کس رح  ــ حکم محکمۀ تاريخ در مورد زبان ستيزان" ــ  ١٢
  "حامی افغانستان ــ افغانان اصيل ، افغانان اصيل ــ حامی افغانستان" ــ  ١٣
  "هـم نزدند" حسابی"ی که يک گپ "استاد"ــ  دو " يگانه"رد ادعاهای دو استاد " ــ  ١٤
  "دکتاتوری فـرهـنگی ايران بر قـلمرو زبان فارسی" ــ  ١٥

  »؟؟؟" پشتو"يا  نفرت از "  دری"  عـشق به  ــدانشگاه  بجای  پوهـنتون «  ــ  ١٦  
  »ــ  پيشنهاد به حکومت افغانستان "  انجمن حفـظ  و  پرورش زبانهای ملی"تشکيل «  ــ  ١٧
  "صدور انارشی زير نام حمايت از دموکراسی  ــ  هياهو از خارج رهبری ميگرديد" ــ  ١٨
  "اندر باب دری افغانستان و فارسی ايران" ــ  ١٩
  "اختطاف و استراق نام ها  ــ  چرا ايران نامهای تاريخی ما را از آنِ  خود ميسازد؟؟؟  " ــ٢٠
  "نفوذ زبان پشتو در دری افغانستان  ــ  آيا زدودن کلمات پشتو از دری امکان دارد؟؟؟" ــ  ٢١
  »ه ؟؟؟ــ  دانشنامه  يا  توهيننام"  یدانشنـامۀ ادب فارســ "گذری انتقادی بر جلد سوم«  ــ  ٢٢
   مجلس؟؟؟ ــ يورش فرهنگی جمهوریولسی جرگه   يا   مجلس نمايندگان؟؟؟ ــ  شورا  يا«  ــ  ٢٣

  »!!!سياهپوش ايران بر افغانستان          
  
 
 
 


