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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره
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 ۳۱۲۲نوامبر،  ۳۴                                                                     ماللی موسی نظام               
      

 سایۀ منحوس ایران بر ارزش های ملی افغانستان
 

و حدودی  حدالبته  ،مصائبی که ملت بیچارۀ افغانستان در گیر است و دامنۀ آن روبروز وسعت مییابدبرای 
هر نوع  اف عایدات تیل ایران برایزمهمی ازین بدبختی های ملی همانا مصرف گ . قسمتنمیتوان قائل گردید

آن است.   «ایرانی سازی» تغیرات بنیادی معارف و کلتور ارزشمند افغانی و تخریب جامعۀ افغانستان، منجمله

عروق شان جریان حب وطن در کترینایکه کوچته شده هموطنان فروخعفن، دست های بیشمار متدرین خندق 
میسازند و یا »!«  ، قانونندارد، تا شانه غرق است. فرقی ندارد که که این گروه و گروپ وزارت مینمایند

 !مینمایند، همه و همه برای جامعۀ شریف افغانی مار هایی اند اژدار گشته ءعدالت را اجرا ظاهرا  اینکه 
 

افغانستان که رهنما و  کومت ضعیف و بی کفایت حامد کرزی از نشر ملیون ها کتاب درسی معارفوقتی ح
که مصرف آنرا هم  «کمک دولت همسایه» مشعل فروزان اوالد وطن محسوب میگردد، بنامچراغ منور و 

عالی و دار و صیالت ــ، از وزیر کلتور، معارف، تحممانعت به عمل نمی آورد ممالک خارجی پرداخت نموده،
و پامال علنی حقوق زنان افغان، چه شکوه و آنان وتخریبات ذهنی مستند  «حسنی هام» وابستۀ   گاه ــدست

 شکایتی میتوان داشت؟!
 بی وسیله و ترین به دسترس متعلمینترین و انشاء بد با امالی غلط که ی صادر شده از ایراناین کتاب ها

. در سابق با یکی دو چاپخانۀ دولتی و شخصی مواد درسی جای گریه و افسوس است ،مجبور ما گذاشته میشود
و کتاب از ایران  در حالیکه امروز در افغانستان صد ها مطبع مشغول کار هستندهیچ کم و کاستی نداشت، 

د درین خیانت بزرگ که بی اعتنایی و غفلت اولیای امور و مسئولین بصورت واضح و آشکارا موجو. میآید
خود هم آموخته اند، به  افغانی است، اطفال و نوجوانان معارف افغانستان آنچه را از کتاب و مواد درسی

أنوس با اصطالحات و لغات نامدر پهلوی امال و انشاء غلط،  «ساخت ایران» فراموشی سپرده و به کتب درسی
ار و دردناک که ارزش های ملی را از هنجزمینۀ این استحالۀ نا در اجبارا  متوصل میگردند. و غیر قابل فهم

امحای  در ی کهأثیرات خانمان برانداز آن با ریشه های عمیقب نموده میرود، باید اقرار نمود که تتخریتهداب 
 ئیلهای اتومی ایران و اسرا جنگاز آنچه در اثر دارد،  کشور ازهم پاشیدۀ ما کلتور و معارف و حقوق اتباع

 تر است. در آینده تصور میگردد، خطرناک
آخند های ایران درین بیشتر از سه دهه بر هموطنان مظلوم ما و اجبار  به همه معلوم است که ظلم و تعدی

مهاجرت های افغان ها به ایران، میتواند بصورت داستان ها و کتب تراژیدی و اشک آور دنباله داری، سال 
بی وسیله و بدون بازخواست، لکۀ سیاهی است  انافغان یه کشتار و اعدام هاهای متمادی تحریر گردد، منجمل

 بر چهرۀ مفلوک ظلم خانه ای بنام دولت آخندی! 
 

بدون کوچکترین شک و تردید، تجاوزات فرهنگی ایران بر لسان ارزشمند دری افغانستان که مهد و جای تولد 
فرهنگستان آخندی که النهر قرار دارد، جنایتیست آشکارا. است که افغانستان امروزه و ماور آن همین مناطقی
از پیکر لسان فارسی ایران  معمول بوحانه در تالش امحای لغات عربی و اصطالحات تکنالوژیبه زعم خود مذ

آخند های مکار، در صدد تغیرات نا جائز در استعمال لغات و  میباشد، به اساس سیاست تخریبی و توسعه طلبانۀ
به  باشند که ع مهاجرتافغانان در هر اجتما .هست هم ارزشمند دری باستانی افغانستان عزیزاصطالحات 

، ایراد میگیرند که چرا دری زیبا، عام فهم و دتلویزیون های افغانی که از داخل مملکت پروگرام پخش مینماین
میگردد؟ بلی، بی جهت تعویض و تخریب  توسط این دستگاهای مخابراتی افغانستاندر  قرن ها مروج

هموطنان، همۀ ما چنین سوالهایی را با خشم، افسوس و اعتراض مطرح مینماییم. جواب بسیار ساده است، پول 
ایران در عقب پرده های تلویزیون ها و دستگاهای مخابراتی دست باال دارد. زمانیکه به  دولت آخندی سرشار
که شناخت جهانی دارد  «هلی کوپتر»و یا به عوض  «به خوانش می گیریم»گفته شود که  «میخوانیم»عوض 
به همین منوال هر روز این بنامیم، پس « تار نما» را« سایتوب»لغت جهان فهم  و« بال چرخ»بگوییم 
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 german.de-maqalat@afghan  ئًل موږ سري اړیکً ټیىگً کړ پً درښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًافغان جرمه آوالیه 
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به » تری را به اصطالح ایرانیان »*«خدمتگاران به ظاهر عامه، لغات نا مانوس تر واصطالحات جدید
 مردم افغانستان میدهند. «خورد

  
اکثرا  شعیه مذهب  که با ورود عساکر امریکا و ناتو در افغانستان، ایران این است که ازعجایب روزگاریکی 

گردیده و بالی جان ملت  یکدیگر دستهم حال داشت، خونی یدشمن طالبان سنی مذهب با بوده و افراطی
نه تنها اسلحۀ ساخت چین و اخندی در کشتار و تخریب شده اند. صریحا  ثابت گردیده که دولت  مظلوم افغانستان
را از ورای سرحدات به دسترس مخالفین مسلح دولت کرزی میگذارد، بلکه در شهر  ایرانمین های ساخت 

کامال  آزاد گذاشته  اجازه  نانراو فراگیری عملیات تخریبی آ مات تروریست هالیتعبروجرد تعلیمات و کمپ های 
 م از مملکت اسالمی دیگری برای کشتار مردم بیگناه ما داخل میگردند.نتیجتا  طالبان از سرحد غربی ه است.

، منجمله دختران وی در یک منطقۀ کامال  «بن الدن» بعد از سقوط طالبان در افغانستان، تعدادی از فامیل 
در  با فرار از خانه «بن الدن»محفوظ در ایران پذیرایی و حمایه میگردند. اطالع داریم که یکی از دختران 

 . ه استپناه برد، وطن عربستان برای بازگشت به به سفارت تهران
 

شان در تار و پود دولت کرزی در  افغانی همانطور که مشاهده میشود، نفوذ ایران و پاکستان به کمک عمال
 ایران وکیل سرسپرده و تنخواه خور ۰۱حال انکشاف هراس انگیزی است. در مملکتی که تنها در پارلمان آن 

» به  ، منجمله وزارت کلتور که سفیر ایرانوزارت خانه های کلیدی جود باشد و معاونین رئیس جمهور ومو
توقیف »!« کابلشهر  در خود  را« مدرسه» ، فلم افغانیوزیر آن خود بدون اطالع «ارادۀ شخص شخیص

آن  بینوای آیندۀ تاریک مردم ، چه امیدی را برایادیده بگیرندهمه و همه تجاوزات گوناگون ایران را ن نمود،
  ؟!میتوان داشت

 

همچنان تالش وسیع  ،البته به کمک عمال سرسپردۀ افغانی ء،باال، ایران با تمام قوا متذکرۀ به اضافۀ تفصیالت 
در قسمت های مختلفۀ  «کمیتۀ امداد امام خمینی» بنام  کمکی مراکزبا تشکیل هرچه بیشتر ظاهرا   دارد تا

هرچه بیشتر و تشویق به گرویدن  احکام امام خیمنیبه  یو تلقین برای پیرومردم تخریب اذهان  با افغانستان
در سایۀ منحوس خود را بر ملت بینوای افغانستان پخش نماید. در بدل کمک های مالی، محتاج  یفامیل ها
است، هموطنان میتوانند به این خطر آشکارا و بزرگی که جامعۀ افغانی را واقعا  استیال نموده آگاهی به  مورد 

کنندۀ آقای رزاق مامون که در صفحۀ نظرخواهی پورتال افغان جرمن آنالین غرض  ءارزشمند و افشا مضمون
افشاگرانۀ محترم ولی و نوشتۀ  «در کابل اسلحه توزیع نمیکند آیا کمیتۀ امام خمینی» بنام نظر قضاوت و ابراز 

مراجعه نموده و بر معلومات  « نفوذ ایران در افغانستان: کمیتۀ امداد امام خمینی »احمد نوری تحت عنوان 
 .خود ها بیفزایند

 

 پایان

 نوت: 
در مورد هجوم فرهنگی ایران باالی کلتور و فرهنگ اصیل افغانستان، خاصتا  در مورد لسان ارزشمند  -»*«

ریر گردیده و گفته شده است، ولی کو گوش شنوا؟! ستان، مقاالت و اعتراضات زیادی تحو عام فهم دری افغان
تقدیم  بزودیخدمت هموطنان انشاهللا  این جانب هم درین زمینه مقاالتی داشته ام که جدید ترین آنرا مفصال  

  خواهم نمود. 

 
 


