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 11-11-4112                                                                      قیس کبیر

با تأسف فراوان باید گفت که حکومت افغانستان در مدت دوازده سال، درحالیکه منابع 

اد بیشماری از مالی و تخنیکی فراوان در اختیار خود داشت و میتوانست از تجربیات تعد

هموطنان تحصیل یافته و دانشمند ما در داخل و خارج از کشور در قسمت تخنیک 

کامپیوتر و انترنت، سود برده و الاقل مانند دوستان آخند خود در جمهوری اسالمی 

،  Afghanblogآوردن شبکه های وبالگ، مختص به افغانستان ایران، در قسمت بوجود

گردد، هیچ تالشی در زمینه نکرد و فقط مشغول "  عیسومصدر خدمات فرهنگی 

یوروالگ " بود.) منظور از یورو الگ، خریطه های یورو و دالر آخند های ایرانی به 

 مقامات افغانی است(.

 شبکه های اجتماعی و بطی شدن استفاده از وبالگ ها  توسعۀ
 نجات نسبی از دیکتاتوری  فرهنگی ایران 

 

بود  *یکی ازاین مقاالت در باره وبالگ ها 4111/ 6/ 11ی اطالعاتی درتاریخ ژبارۀ  تکنولوبه سلسله مقاالتی در   
که در پهلوی تشریح جنبۀ تخنیکی موضوع ، به مسئله تاثیرات زبان وفرهنگ ایرانی نیزاشاره  شده بود. درصورت 

 .عالقمندی به معلومات بیشترمیتوان به لینک آتی مراجعه کرد
 

 بالگر و ویبالگ بالگ،

 
وبالگ های لسانی  -دراینجا نگاهی گذرا می اندازیم به قسمتی از مسائل طرح شدۀ گذشته به ارتباط  اثرات زبانی

 ز بخش های متعددی تشکیل گردیده اند، که در یک یا دو قسمت آن بالگر ایرانی باالی جوانان افغان. وبالگها اکثراً ا
 کنترول محتوای آنرا دارد.

 به دو چوکات نشانی شدۀ سبزتوجه کنید(. و بخشهای دیگر آن تحت ادارۀ ارائه کنندگان این خدمات میباشد که به(
نشانی شدۀ سرخ توجه کنید(، که در آن  کمک مدیریت، ظرفیت و محتوای آنرا تعیین می نمایند. )به چوکات های

 .کنندگان بالگ از اصطالحات ملی خود استفاده میکنند و برای افغانها اصطالحات نامأنوس میباشند ارائه
 

.  
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با تأسف باید گفت افغانها تا کنون موفق به ایجاد و پیشبرد خدمات وبالگی مختص بخود نگردیده اند و در این راستا همچنان به 
) بالگفا (  ه کنندگان ایرانی این گونه خدمات فرهنگی، نیازمند هستند.  طور مثال خدمات وبالگی ایرانی ها، )پرشن بالگ( یاارائ

 را مد نظر بگیرید.

)بالگفا( ،  درتصویر ذیل مشاهده میشود که تعداد کثیری از وبالگ گرهای افغان، زیر پوشش ارائه کنندگان ایرانی
 با تأسف که سروی احصائیه ها و ارقام وبالگ های افغانها در ) پرشن بالگ( قابل دریافت نبود. مشغول فعالیت هستند.

 

   
Fa (Farsi) 

 اما میتوان قیاس کرد که به همین تعداد و یا کمتر و یا بیشتر از آن در ) پرشن بالگ ( نیز مشغول فعالیت اند. 
 نهادند. هتوسعالگ ها به سرعت رو به با ایجاد سیستم انترنتی در افغانستان، کمیت این وب

 
ود آمدن لوژی و به وجواز برکت انکشاف تکن

با امکانات نا  شبکه های اجتماعی متفاوت
محدود، بازار وبالگ نویسی ایرانی آهسته آهسته 
کساد شد وتا اندازه ای افغانها از زیربار نفوذ 

 فرهنگی ایران کمر راست کردند. -زبانی
که عالقمند به مسائل اکنون هموطنان ما 

کلتوری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هستند، 
میتوانند به سادگی از تمام امکانات نا محدود این 
شبکه ها سود برده و وبالگ نویسی را به طاق 

 زبانی و...، ایران برای همیش بدر شوند. -بلند نسیه بگذارند تا از زیر بار فرهنگی
ۀ زیادی از این میتوان امیدوار بود که تا انداز

بابت، بازار سوداگری فرهنگی ایران در کشور 
ما از رونق افتاده است، اما متأسفانه از نگاه 
جابجائی گماشتگان آخند های ایران در داخل 
حکومت موجوده، بازهم رفتار موریانه وار 

مذهبی و اقتصادی خود را در  فرهنگی، زبانی،
هنوز بصورت ُکلی افغانستان ادامه داده و تا 

ازتیر رس آن بدور نشده ایم و به زمان بیشتری 
 ضرورت داریم. 

یکی از گماشتگان سازمان اطالعاتی ایران در 
"سید  افغانستان، شخص معلوم الحالی است بنام

مخدوم رهین" )وزیر اطالعات وفرهنگ فعلی 
حکومت کرزی( که با هم قطاران خود به شدت 

لیست های انیزم( را در افغانستان پیاده نماید. آنان جهت تحقق اهداف دراز مدت جهانی نیشنتالش میورزد تا )پان ایر
سیاسی، زبانی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، تخنیکی و....( در کشور ما، سخت مشغول ایران در ساحات مختلف )
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درحالی که در ایران  توجه کنید! فعالیت بوده و میکوشند این ساحات را زیر کنترول خویش داشته باشند. به تصویر ذیل
 .نمیشود هرگز تصویری از رهبران تاریخی افغانستان نمایش داده نشده و

 

 
       
ایران که مرکز آن در تهران باشد، به  ایجاد یک شبکۀ تلویزیونی فارسی زبان از جانب کشورهای افغانستان، تاجیکستان و     

ر نمایش گذاشتن پروگرام های اطفال که د
ایران تهیه شده و در تلویزیونهای داخل 

وارد  فغانستان به نمایش گذاشته میشود،ا
 نمودن کانتینر های کتاب از ایران وتوزیع

، همه و آن در میان محصالن پوهنتونها...
اهداف  همه یک بخش کوچک از این

های سیاسی   استعماری و دراز مدت رژیم
        ایران در کشور ما میباشد.            
که با  اگر اندکی دقت گردد، دیده میشود

وجود آنکه در اطریش، سویس، هنگری، 
چک، قسماً تعداد کثیری از آلمانی زبانها ها 
حیات بسر میبرند، و هر کدام لهجه ها و 
اصطالحات خود را دارند، اما دولت آلمان 
هیچگاه به این فکر و اندیشه نیفتاده است تا 

افغانهای مقیم  و اما می بینیم که ایران کوشش دارد حتی یزیونی برای مناطق آلمانی زبان ایجاد نماید.ک تلویک پروگرام مشتر
 غرب را نیز با شیوه های متفاوت و طرق مختلف، تحت نفوذ خویش درآورد.

میانه از سیاست پان سیای آسراسر  تاجیکستان و اما ایران از هر وسیله وامکانی برای تحت نفوذ قراردادن مردمان افغانستان و
 فرهنگ خود را صادر مینماید. گویا برای ما زبان و ایرانیزم خود بهره برداری میکند و

است هم برنده یاین در س از اکنون باید از آقای کرزی که میگوید: افغانها در جنگ برنده ودر سیاست بازنده اند، بگذارید بعد 
 مذهبی ایران –ناوه نفوذ فرهنگی  باران در زیر یرزسیاست را که افغانستان را از م این یشوند واینکار را بمن واگذارید، بناز

 قرار داد؟!
 

 «.الگ»و « ویب»عنوان "ویبالگ" مرکب است از: -*

 یا "کتاب درج وقایع".  Logbook"الگ" منشاء می گیرد از: "کتاب الگ" -  
 "بالگ" مخفف "و یبالگ" است. -  
 ا می نویسند یا ترتیب می دهند، "بالگر" نامیده می شوند. کسانیکه یک "ویبالگ" ر-  

 

 ختم
"انستیتوت کارلسرو برای تکنولوژی" در رشتٔه الکتروتخنیک تحصیل کرده و اکنون به حیث دیپلوم انجنیر  KIT–در پوهنتونمتتبع این نگارش 

کار می کند. او همزمان انجنیر سیستم های    Automation Systems آتومیشندر امور سیستم های Siemens AG در کمپنی زیمنس 
 افغانپورتال  است، مؤلف ونگارندۀ مقالۀ حاضریکی از مسؤولینآن را دار«  MSDNعضویت شبکٔه انکشافی»بوده و MCSE میکروسافت

 نیز می باشد. آنالین جرمن
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