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 جاغوری. رها: نويسنده
Kabulpress 

 اهانت های هميشگی و خويشتن داری های بی فايده
سالهای مهاجرت و آوارگی سالهای نهايت سخت و رنج آوری برای مهاجران افغان بوده است ، عالوه بررنج دوری از 

(  ها ، وضرب وشتم های وطن، و درد غربت که هر غريبی در هرجای جهان می کشد ، زخم زبانها ، تحقير ها، توهين
 .ميزبانان ايرانی بر آالم و مصيبت های اين آوارگان افزوده است) بقول ايرانی ها کتک کاری های مفصل

وقتی پای صحبت های اين پناه جويان می نشينی به طنز تلخی بر می خوری، آنگاه که از زبان يک مهاجر مسلمان 
 و مهاجرت کرده است ، و بايد شايسته ی پاداش های دنيوی واخروی مخلص که به اعتقاد خودش در راه خداوند جهاد

باشد، ، اينک بجای پاداش های و عده داده شده در اسالم در خانه ی مسلمان همسايه که ادعای ام القرای اسالم را دارد و 
 را بی خبر سر داده  ولی امر مسلمينی که از احوال مسلمين خود-رهبری اين کشور خود را ولی امر مسلمين می داند 

 از سوی ميز بانانی که ديروز مرز های شان را باز گذاشتند و شعار اسالم مرز ندارد و انقالب ما انقالب -است 
 .تحمل می کنند... سر می دادند از بام تا شام توهين وتحقير و کتک و ... مصتضعفان جهان است و

 که به شهروندان مدينه دستور داده بود که مهاجران را بخانه های تان تو نا خود آگاه بياد روزگار پيامبر اسالم می افتی
و همچنين يادت می آيد که سرزمين های . ببريد وپذيرايی کنيد ، عقد اخوت به آنان ببنديد و آنان ازشما ارث می برند

می متعلق به همه بر اساس احکام اسال) سرزمين های که با جنگ توسط لشکر اسالم فتح شده است ( مفتوحه العنوه 
مسلمانان است و معادن و سرمايه های آن بايد به همه مسلمانان تعلق بگيرد و گرنه قوانين و احکام سالمی زير پا شده 

 .است 

اما زهی خيال باطل ، نهايتا به اين جا می رسی که عمال دين در جوامع امروزی کنار گذاشته شده است و جز پاره ی از 
منافعی برخی ها را تامين می کند الباقی همه تعطيل است و اين بيچارگان اند که گول دينداران و دين آموزه های دينی که 

مداران را می خوررند، بی آنکه بدانند اين جماعت از دين و احساسات دينی ومذهبی شان سو استفاده می کنند و ازين 
بخت برگشتگان هنوز نمی دانند که اين منافع رهگذر هرروز بر ثروت وقدرت ومکنت خويش می افزايند وشايد اين 

 .ملت ها و مردمان اند که در دنيای پراگماتيستی امروزی اصل تعيين کننده است ، نه چيزی ديگر

 مقدمه ام طوالنی شد بگذريم،
ه هر آنچه که مرا وادار به نوشتن اين مطلب کرد توهين های مکرر رسانه های ايرانی به مردم کشورم وهموطنانم بود ک

از چندی بصورت سيستماتيک و برنامه ريزی شده انجام می گيرد ، و همچنين سکوت و شکيبايی بيش از حد رسانه 
های افغانستان و خود مهاجران افغان عامل مضاعف شد اين سطور را بنويسم تا عالوه بر آنکه مهاجران هموطن بويژه 

 توجه نمايند، رسانه های افغانستان هم اين توهين ها ی مکرر را تحصيل کردگان واهل قلم مهاجر در ايران به اين مسئله
 .بی پاسخ نگذارد و اگر نه ، نوشته ام از باب هرکه را دردی رسد نا چار گويد وای وای خواهد بود

يکی از پر مخاطب ترين رسانه ها درايران راديو تلويزيون اين کشور است که روزانه مليون ها ايرانی را پای گيرنده 
در چند سال اخير هر از چند گاهی شبکه های مختلف تلويزيونی ايران، افغانها را دربرنامه . های شان ميخکوب می کند

های مختلف ، سريال های تلويزيونی و فيلم های سينمايی به استهزا و تمسخر گرفته و اهانت های جور واجور را در 
ونه سريال ها، سريالی بی محتوا و ضعيفی است که بنام چهار خانه حق اين مردم روا می دارند، يکی از نمونه های اينگ

در اين سريال دو شخصيت افغانی با نام های شنبه و . هرشب از شبکه سوم سيمای جمهوری اسالمی پخش می گردد
و اسامی که در هيچ جای کشورما بر کسی گذاشته نمی شود و سرفا به دليل تمسخر و استهزازروی اين د( چهار شنبه

نقش ايفا می کند که در قالب اين دو شخصيت عالوه بر آنکه زبان و فرهنگ ما مورد توهين ) شخصيت گذاشته شده است
قرار گرفته است ، افغانها به عنوان انسانهای فريبکار ، دروغگو ، اهل خدعه ونيرنگ معرفی می گردد که با چاپلوسی 

 .می نمايند، دغل بازی و نيرنگ خود را بر ايرانی ها تحميل 

و در اين سريال آشکارا فرهنگ، زبان ، صداقت ، شهامت و عزت افغانها به سخره گرفته شده است و کامال يک 
 .تصوير منفی و کاذب از افغانها ارائه می گردد
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البته اعتراض رايزن فرهنگی سفارت افغانستان هم ره بجای نبرده است و اين سريال باو قاحت تمام همچنا ن هر شب 
 .خش می گرددپ

ازين نمونه برنامه ها از صدا وسيمای ايران زياد پخش گرديده است و اين سناريوی است که همه ساله ادامه دارد و 
 .در اهانت به افغانها از اين شبکه ها پخش می گردد... عالوه بر سريال ها، برنامه های ديگری در قالب تحليل ، خبر و 

 ديگر در ايران روزنامه ، هفته نامه ها، سايت های انترنتی و رسانه های نوشتاری يکی ديگر از رسانه های پر مخاطب
است، اين رسانه ها هم در تحقير و توهين افغانها از صدا وسيما جمهوری اسالمی عقب نمانده و در بسی موارد جلو تر 

 .از صدا وسيما است

اين رسانه ها معموال بيش از نصف قتل ها و جنايت ها در ايران را به افغانها نسبت ميدهند و به مخاطبان خود افغانها را 
به عنوان انسانهای شرور ، خشن ، قاچاقچی ، دزد ، چاقو کش و وحشی معرفی می کنند که بتوانند از اين رهگذر مردم 

 .اخراج افغانها تسريع صورت گيرد را بر عليه افغانها بشوراند تا در پروسه 

تاثيری چندانی بر افکار عمومی .... اما همانطوريکه ساير تبليغاتهای پر طمطراق آنان در مورد فلسطين و لبنان و 
 .ندارد، اين مورد نيز تاثيری بر باورهای مردم در مورد افغانها نداشته است 

ی و عزت نفس افغانها را می بينند و اهميتی هم به اين فرافکنی چون آنان روزانه از نزديک صداقت ، ايمان ، مردانگ
 .های دولت و حکومت شان که بخاطر ضعف مديريت انجام می دهند نمی دهند

عالوه بر توهين ها به مهاجران افغانی توهين به مقامات عالی رتبه کشور و پارلمان و نهادهای سياسی اجتماعی کشور 
که ال اقل اگر مسولين و رسانه های افغانستان برای مهاجران بخت برگشته .  ها قرار دارد نيز در دستور کار اين رسانه

 .کاری نمی کنند برای حفظ آبرو وحيثيت کشور و ملت خود کاری کنند

به عنوان مثال سخنان خانمی کم تجربه ی که پارلمان کشور را طويله خوانده بود چندی پيش در ايران بسيار روی آن 
ده می شد و تيتر های بزرگی در صفحه نخست روزنامه ها به چشم می خورد وتصاوير عجيب و غريب از مانور دا

پارلمان افغانستان و اعضای آن راکنار هم می چيدند تا به مخاطبان خود چنين القاکند که حرف اين خانم حرف ما هم 
 .هست و درست گفته و درسفته

دی پيش صورت گرفت عالوه بر گذارش های مغرضانه که معموال در مورد در مورد سفر آقای کرزی به آمريکا که چن
حوادث مربوط بهافغانستان منتشر می شود برخی از روزنامه های ايرانی عکس ايشان را در کنار رئيس جمهور بوش 

مواظب : چاپ کرده بود که در اين عکس آقای کرزی کاله اش را با دست نگه داشته بود وزير اين عکس نوشته بودند 
 .است کال ه اش را برندارند در حاليکه نمی داند خيلی وقته سرش کاله رفته است

در سفر اخير ا حمدی نژاد به کابل عاله بر آنکه سفر ايشان به کابل را در حد سفری چند ساعته و نيم روزه، وافغنستان 
ونتاژ شده ی را از دو رئيس جمهور به را کشور کم اهميت جلوه می دادند برخی از روزنامه های اين کشور عکسی م

چاپ رسانده که در اين عکس گيالس آب کرزی نعلبکی ندارد ، و روی ميز خالی گذاشته شده و گيالس آب احمدی نژاد 
دو تا نعلبکی دارد، يکی زير، و دومی که در وا قع نعلبکی گيالس کرزی است روی گيالس آب احمدی نژاد بصورت 

و آقای کرزی در حال تعارف کردن چيزی به احمدی نژاد است شايدهم تعارف می کند . ارد سرچپه و معکوس قرار د
در حاليکه رئيس جمهور ايران نعلبکی ليوان ريس جمهور را روی ليوان خود گذاشته است و آب ! آب نوش جان فر ماييد

ن نعلبکی و رو باز جلوی اش قرار دارد، را قابل استفاده نمی داند اين درحالی است که ليوان رييس جمهور افغانستان بدو
در زير اين عکس نوشته شده است استقبال از احمدی نژاد در کاخ گلخانه کلمه کاخ دقيقا زير ليوان احمدی نزاد قرار 

 .گرفته است

نمونه های زيادی از اين گونه عملکرد های رسانه های ايرانی می توان شمرد که تفصيل بيشترالزم نيست و خود 
 .انهای مهاجر بيش تر از من بر مطلب واقف اند افغ

در اخير بايد متذکرشد که دو ملت افغان و ايران دو ملتی بزگوار ، دوست وبرادر هم اند و به معنای دقيق کلمه اصال دو 
ملت نيستند يک ملت اند که در غم وشادی هم همواره شريک بوده اند مردمان دوسوی مرزی که با يک زبان صحبت 
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نند به يک دين معتقد اند يک نزاد و يک درد و يک شادی دارند را چگونه می توان دو ملت خطاب کرد اما به هر می ک
 .حال در هر مردمی می توان نقاط ضعف های يافت و هم نقات مثبت و قوت و زيبايی های يافت 

امين ، پاکدشت و شوش ومولوی آيا درست است که رسانه های افغانستان هم هر آنچه در ترمينال جنوب تهران ، ور
 -روزانه اتفاق می افتد را بنام کل ايران برای مخاطبان شان پخش نموده و با سياهکاری تصويری زشتی از ايرانی ها 

 ارائه دهد تا -که به اندازه کافی در برخی کشور های دور ونزديک چهره ی زشتی از ايرانی به تصويرکشيده می شود 
نه سياهکاری کاری درستی نيست نه شرعا ، نه . ن دوملت بکارد و آتش نفاق را شعله ورتر نمايد؟ بذرکينه نفاق را ميا
 .اخالقا ونه منطقا

بياييم ملت ها را به هم نزديک سازيم ، دل شکستن هنر نيست تا توانی دلی بدست آور، يا بقول شاعر خود شکن آينه 
 .شکستن خطاست

ی نداشت بايد فکری به حال خويش کرد تا همانگونه که خيلی از مفاخر علمی اما اگر خويشتن داری ها همچنان سود
کشور ما را اين وآن به نفع خويش مسترد می نمايد نکند فردا ما بمانيم و سرزمينی با مردمان آنگونه که ديگران می 

 .خواهند

 


