
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۴۱1۱  پتمبرس 1۱ نظری شریف محمد
 

 افغانستان در سیاسی ثباتی بی تزریق و ایران رژیم
 

افغانستان بهره گیرد. توسعه  رژیم ایران در پی آنست تا چگونه از طریق ایجاد بی ثباتی سیاسی هر چه بیشتر در
ریخ أ، زبان مشترک و ترژیم ایران در داخل افغانستان تحت پوشش نام های "فرهنگ مشترک یومنطقطلبی 

 .مشترک" به وقوع می پیوندد
 

و  دینیو همچنان " "زبانی"با ابزار سازی های 
مذهبی" در بین مردم افغانستان تفرقه های ایجاد می 

، خودش را افگنی های زیرکانه اش  نماید و با هراس
، دین" ، گاهی "هم، غم خوریک کشور همسایۀ مهربان
دارای "تاریخ مشترک و  أزمانی "هم مذهب" و اکثر

اذهان مردم افغانستان را به  ،زبان مشترک" خوانده
ذب می کند. چنانچه امروز تحلیل خود و عالیق خود ج

های رژیم ایران در قبال موضوعات جهانی و 
از "گلوی" مطبوعات و  ،موضوعات مربوط به منطقه

لخصوص جوانان افغانستان را، سخت تحت ا، مردم افغانستان، برسانه های اجتماعی افغانستان انعکاس پیدا نموده
 .ثیر و نفوذ خود قرار داده استأت

 
رژیم ایران قرار گرفته  یومنطقمطبوعات و رسانه های اجتماعی افغانستان در چنگال توسعه طلبی  اینکه امروز

یک تصادف نبوده، بلکه در عقب این کار "سیاست زبانی" دقیق و زیرکانۀ سیزده سال اخیر رژیم ایران نهفته 
، خود میالدی بدینطرف ۴۱۱1ز اکتوبر ، یعنی انفرانس بن برای افغانستانمیباشد. چنانچه رژیم ایران از شروع ک

پروگرام ها و پروژه  ،، مگر در خفا پالن هامک کنندۀ پروسۀ دولت سازی در افغانستان معرفی نمودهرا به حیث ک
نفوذ آن رژیم در داخل افغانستان تحت پوشش نام های  ۀ، برای توسعه طلبی رژیم ایران و توسعهای خودش را

 .ریخ مشترک" دست بکار گردیده استأ، دین مشترک و ت، مذهب مشترکترک، زبان مش"فرهنگ مشترک
 
، یک تعداد زیادی هموطنان ما از جانب رژیم ایران یک نوع شست و شوی مغزی در سیزده سال اخیر سفانهأمت

، البته در یل میدارندتجزیه و تحل ،بررسی، مطالعه" ل را از عقب "عینک عالیق رژیم ایرانئگردیده اند، و همه مسا
و همچنان در اثر موجودیت فساد اداری در دستگاۀ دولتی و موجودیت مستخدمین رژیم  یالملل اثر غفلت جوامع بین
 .ایران در افغانستان

 
در  افغانستان یوعاتمطبو  رسانه های اجتماعی ،تلویزیون ها ،آیا این یک تصادف است که اکثریت ژورنالیستان

 ؟اند یک دهۀ اخیر "رنگ و بویی ایرانی" به خود اختیار نموده
 

، م ۴۱1٢ست گا ۴٢رخۀ ؤآگاۀ ما که جناب محترم داکتر صاحب هاشمیان در نبشتۀ م یکی از هموطنان محترم و
امون تجویز دانشمند پیر مقالهء دو قابل توجه زبانشناسان و جامعه شناسان افغان تبصره باالی دوتحت عنوان "

 :چنین مینویسند  "استندرد سازی زبان
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، اجنت های در داخل حکومت افغانستان داشته و دارد، با اعمال نفوذ مصروف بوده أو علن أحکومت ایران رسم "

 .نندمیک وکرده که اهداف ایران را تطبیق 
 
، به لهجۀ ایرانی تلفظ مل شدحیث استاد در پوهنځی ادبیات شاه م ب ٠۱آقای سید مخدوم رهین که در اواخر دهۀ  

طرز تفکر ایرانی داشت و هم از مدعیات ایران دفاع میکرد به ارتباط قدامت و اصالت زبان فارسی )نه  ،میکرد
، همه کلمات و اصطالحات فارسی ایرانی به دری( دفاع میکرد و تا امروز در خدمت مقاصد ایران قرار داشته

 .ستاافغانستان شده  فرهنگ داخل یواجازۀ 
 

 تصور کنید در مملکتی که در تشکیالت اساسی خود )وزارت سرحدات( و )وزارت زراعت( داشته باشد، اما
، هرگز کسی به اینطرف )مرز( و )کشاورزی( میگویند و می نویسندسال  1۴مطبوعات و میدیای این کشور از 

شند، زیرا گل روی رهین در پیش روی شان نشر کرده با ین بابردزراعت و سرحدات اعتراضی  اء  رنشنیده که وز
 ستد دارند. بنابر آن نام وزارت های زراعت و قرار دارد، و وزراء در بین خود همکاری و داد و

 باالی هر وزارت برای نمود نصب است! تلویزیون طلوع با چند تا جوانک زبانباز و کم ۀسرحدات فقط در لوح
ولیدات زراعتی( را )فرآورده های کشاورزی( و )طرزالعمل( را سواد خود که از ایران معاش میگیرند، )ت

)کارشیوه( ساخته، ترکیباتی از قبیل )واژه( و ) چالش( هر روز صدها بار در چینل ها و مطبوعات تکرار می 
 .شوند

 تا حال کسی از رهین نپرسیده که وظیفۀ تو به حیث وزیر فرهنگ چیست؟ و اگر کسی هم بپرسد، جواب او این
 “.اهد بود که من مانع آزادی بیان شده نمیتوانمخو
 
آیا این یک تصادف میباشد که آقای رهین به حیث وزیر اطالعات و کلتور افغانستان و یا به که  تساین جاال ؤس

فرق میان "آزادی بیان" و "محتوی بیان" را نمی و  ؟می گردد یفظوتفرهنگ افغانستان  حیث وزیر اطالعات و
 داند؟

 
از سیزده  أ، یعنی تقریببه هر صورت رژیم ایران از همان آغاز پروسۀ به اصطالح دولت سازی برای افغانستان

 .مستخدمینش در دستگاۀ دولت افغانستان از هیچ نوع مداخالتی دریغ نه نموده استب نمودن ص، برای نسال بدینسو
 

از مطبوعات و رسانه های  یآیا این یک تصادف میباشد که یک تعداد زیادی از تلویزیون ها و نیز تعداد کثیر
 اجتماعی در افغانستان "ایران محور" فعالیت دارند؟

 
ین حالیکه ایران برای نفوذش در حند که در بلکه مشاهدات چنین می رسا فکر نمی کنم که این همه تصادفی باشد،

ش از کانال های یک "سیاست زبانی" دقیق عمل می کند و همچنان یک " مدتال افغانستان و به تعقیب منافع طویل
ران ما به یک سفانه نه مردم ما و نه هم سیاست مداأدقیق را ابزار سازی نموده است، مت أدینی" نسبت-سیاست مذهبی

 .ل اندئارزیابی و بررسی دقیق از "سیاست زبانی" به شکل عمومی و مفصل آن اهمیتی قا ،همطالع
 
، شباهت به "سیاست ندسیاست زبانی" که روس ها بدان وسیله هفتاد سال مناطق بالتیکوم را در چنگ خود نگهداشت"

. رژیم ایران از کانال مطبوعات داخل افغانستان و توسط "سیاست ودشزبانی" ایران دارد که در افغانستان پیاده می 
 .زبانی" اش بی ثباتی سیاسی را دامن می زند

 
 ؟آیا ما می دانیم که "سیاست زبانی" چه است

 
برای "سیاست زبانی" افغانستان خاصی حکومت افغانستان کدام تعریفی  ولخصوص دولت اآیا مردم افغانستان و ب

 د؟مداخالت رژیم ایران را در افغانستان ببند هبتواند بدان وسیله را دارد، که
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