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  م٢٠/٠٢/٢٠٠٨                      حميد ادم
  

  بی بی سی؛ دستی ماهرانه برای دريدن سقف وحدت افغانها
  

از زمانی که چيزی بنام خبر را درک کردم از بی بی سی هم آگاه شدم، شايد در آنزمان يگانه وسيلۀ اطالع رسانی  
   مردم ميرسانيدرا بگوشسرکاری برای فارسی زبانان بود که صدايی غير از صدای  

بی بی سی جزء زندگی فاميلی هزاران فاميليکه احتياج به آگاهی درست تر از اوضاع وطن و جهان را داشتند گرديده 
شايد دليلش هم اين بود که ما ديگر منبع خبری مستقلی نداشتيم بغير از راديو کابل که طبعا خبر را به ذوق طبقه . بود

در آنزمان بی بی سی فارسی  نه برای افغانها بلکه بخاطر ايرانيان تأسيس شده روشن است که . حاکمه نشر ميکرد
  .بود ولی از افغانستان هم ضمن اخبار دنيا يادی ميکرد

  
بعد از کودتای مرحوم داؤود خان  بی بی سی اهميت بيشتری در نزد مردم ما پيداکرد چنانچه توجه بی بی سی هم 

که پس از کودتای ثور و پس از اينکه آن باور های قبلی خيليها در مورد افغانها بيشتر به قضايای افغانی شد تا اين
مبنی بر اينکه ديگر افغانستان جمهوريت جديدی در دايرۀ جمهوريت های سابقه روس خواهد شد، درست نبرامد و 

رده  تا بيسواد  همه در مقابل ديدند که مردم ما از شهر و ده ، از کوه پايه ها و دامنه ها، از عالم تا عامی، از تحصيلک
  استخدام افغانهاقدرت حاکمه مزدور بپا خاسته اند، راديوی بی بی سی  بخش خاصی را برای افغانها ايجاد کرد که با

اين جای تعجب هم نيست زيرا . نمودند) ايرانی و افغانی ( در آن بخش، تصديق ضمنی بر تفاوت ميان اين دو بخش 
اما ايرانيان در دستگاه بی بی سی  بر افغانها گويا .  اصطالحات دو کشور از هم تفاوت داشتندخيلی چيزها و ازجمله 

گذاشته بودند که بايد از لهجه و اصطالحات ايرانی استفاده کنند، و يا هم خدای ناخواسته ) قولی يا ذهنی ( که شرط 
  .افغانهای ما برای تملق، خودشان چنين چيزيرا دنبال کردند

کل مخالف پيروی و يا تأثير پذيری از ديگران نيستم اما تا جاييکه هويت و شخصيت خودرا از دست ندهيم،  من در 
ويا با چنين پيروی مورد اهانت و تحقير قرار نگيريم که گويا افغانها ملتی نادان و بی همه چيزی اند و هرچه دارند از 

  !. دارند) ديگران ( برکت 
د از انکه گروپ کار کشته و وابسته بدستگاه نيمه خبری و نيمه جاسوسی  نووستی در  اين تبعيت و دنباله روی بع

  . کابل در بی بی سی جا گرفتند به شکل مفتضح  ان رسيد
آنانی در بی بی سی مسند گرفتند که خيلی ازمردمان ما را و بصورت مشخص محصلين و شاگردان !  تعجب است

  . ز بی بی سی  تهديد کردند، توبيخ کردند و به زندانهای مخوف روانه کردندپوهنتون و مکاتب را بجرم شنيدن خبر ا
اينها شايد بخاطر عقدۀ که ايشان را هموطنان ما چون زباله استعماربدور انداخته بودند خواستند از مردم انتقام گيرند و 

ا بطرفی ديگر متوجه ساخته و خود را آنها را بجان هم بيندازند که مؤفق هم شدند،  و يا هم شايد بخاطر اينکه مردم ر
  .وشايدهم هردو . در پناه اين گرد و غبار از اذهان مردم بدور سازند

برادر کريم شادان که حکم قتل و شکنجه هزاران هموطن بيچاره و باألخص ( از زمانيکه ظاهر طنين و عبداهللا شادان 
انان سابقه و خدمت گذاران روس  در ين دستگاه جا و اهسته اهسته ديگر همپيم) تحصيلکرده مارا صادر کرده است

گرفتند قضيه محو هويت فرهنگی افغانها توسط اين دستگاه که روی ضرورت از منابع مهم خبری برای افغانها بود، 
درمورد کار کرد و شخصيت اين دو فرد، نمونه کوچکی را ميتوان در صفحات . ( شدت و وسعت بيشتری گرفت

زير بحث  اتحاديه " ١٩٩٦ – ١٩١٩تحليل واقعات سياسی افغانستان  " اقای عبدالحميد مبارز بنام  و مابعد کتاب ٣٩٩
  ).ژوناليستان مطالعه نماييد

" زير، زبر و پيش " اينها برای اهداف خاصی که نزد شان  بود چنان در اين کار افراط کردند که در حرکات کلمات 
تلفظ مينمايند، ) پ(  را که در افغانستان بصورت  تقريبا کل  با کسر حرف  ٥٠نيز از ايرانيان تقليد کردند مثال عدد  

کلماتی را در نقل اخبار بکار ميبردند که اکثريت قاطع . اينان با پيروی از ايرانيان با فتحۀ غليظ  بخواندن ميگرفتند
عمو، ) و انهم بضم حرف دال( ، چادرمثال  صندلی ، خمپاره .. ملت ما مراد  انرا درک نميکردند ويا اشتباه ميگرفتند

، و يا استفاده از ترجمه فرانسوی که ايرانيان در قسمت بعضی از کلمات با ان عادت کرده اند و در ...مجلس  و 
که " ببينيد" تا حدی که تکيه کالم. و خيليهای ديگر... افغانستان غير متعارف است  مثال ژنرال،  ژانويه ، فوريه و

وضعيت اين . سابقه دار ايرانی در بی بی سی  استفاده ميشد جزء صحبت اقای طنين گرديده بودتوسط خبرنگار  
و يا هم ! ( مردمان مرا بياد ضرب المثل معروفی ميندازد که ميگفتند نان از کی ميخورد و خدمت به کی ميکنند؟

  .فتند اما خدمت برای ايرانيان ميکردنداز انگليس ميگر) حقوق: يا بتعبير ايشان (معاش  ) بمفاهيم و تعبيرات ديگری 
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اصال اينها اهميتی بهويت ملی و عزت مردمی ما نداشتند چون اگر ميداشتند در خدمت روس برعليه ملت خود قرار 
  .نميگرفتند، اينها ميتوانند بهرطرفی بدوند که در انجا طعمه و دخلی باشد

  

زدن وحدت ملی ما، يکی هم تحريف خبر است بگونه که از شهکار های اينگروه در پهلوی محو هويت ملی و بهم 
و دست مالی ميکنند تا خيلی ماهرانه مردم را و بگفته عاميانه بکوچه حسن چپ روان "  کپی کشی " انرا آنقدر

برای نمونه خبری را که امروز در صفحه افغانستان  . کنند، و خبر را مطابق به هدف و طرز ديد خودشان بسازند
اجع به دوستم و ماجرای اخير وی نشر نموده اند مورد مطالعه قرار ميدهيم که چگونه اين خبر را گريم بی بی سی ر

کاری نموده اند تا حقيقت را ازميان برداشته و در اينده ها اگر بتوانند از ان بشکلی که برايشان خوش آيند است 
  .استفاده کنند

 نشر " حکم دادستانی غير قانونيست: دوستم "  زير عنوان فبروری١٩ در خبری که بی بی سی درينمورد امروز 
  :کرده چنين ميخوانيم 

 .....  
  }..... اخير ميان ژنرال دوستم و اکبر بای  جنجالهای دادستانی کل افغانستان بدنبال { 

شد، همه به ميبا... قضيه يی با ان همه رسوايی که در ان از اختطاف لت و کوب و حشيانه ، تجاوز بر حريم فاميلی و
و نزد مردم ما مفهوم جنجال  تا لت و کوب و . جنجالی خالصه گرديد که دو طرف مساويانه در ان سهم داشتند

 شادان ماهرانه از رفيق قديم شان دفاع -و بدين ترتيب تيم دست پروردگان طنين. اختطاف زمين و اسمان فرق دارد
  . ميکنند

  :ادامه ميدهند
 که -بدون پيشوند تشريفاتی، آقا(  اقای دوستم ، اکبر بای افراد   ادعا شدورت ميگيرد که  اين تحوالت پس از آن ص{ 

  } ... برده اندرا حدود دوهفته پيش مورد ضرب و شتم قرار داده و اورا از خانه اش  ) در مورد دوستم استفاده شده
معنی است که از اهميت و حقيقت غالبا  که بصيغه مجهول استعمال گرديده  طبق قواعد زبان به اين ادعا شدکلمه 

  هدف  را تاحد زيادی به پيش ميبرند، به اين معنی که خود ان ژنرال زحمت افرادخالی ميباشد، و با اوردن کلمه  
  افراد طرفين جنجالدر قضيه هيچ دخلی نداشته و شايد در اينده ها بگويند که دوستم بخاطر حل  !!! کش و مشفق

درحاليکه در تمام گذارشات و ازجمله  شهادت خود اکبر بای، دوستم و شرکايش مستقيما شرکت . !ميانجيگری ميکرد
  .داشتند

  .} خانه اش برده اندو او را از ... { : و چگونه با کلمات بازی می کنند وقتی مينويسند که
اصال موضوع جبر و . د خيلی ساده مثلی که دوستی دوست خود را از خانه اش ميگيرد و به جايی برای چکر ميبر

  .اختطاف را نميخواهند در اذهان مردم درين قضيه داخل کنند
  از حمايت در ظا هرا بر اساس حکم دادستانی کل افغانستان ، وظايف دونفر از اعضای پارلمان نيز که  { : بازهم 

واهند خيلی آرام بمردم برساند که  ميخظاهرا با بکار بردن کلمه } ... اقای دوستم قرار داشتند به حالت تعليق در امده
   حمايتو اما از کلمه! اينگونه در ظاهر گفته و يا در ظاهر چنين مشهور شده، در حاليکه در حقيقت چنين نبوده 

ميخواهند در اذهان بگنجانند که دوستم مورد تهاجم و ظلمی که قرار گرفت ، ان دو نفر هم  از وی دفاع و حمايه 
  . کردند

در گير  در اين قضيه  به نوعی که گفته ميشود وعبداللطيف پدرام ، رهبر حزب کنگره ملی افغانستان  ... { : بازهم 
  }.  از افغانستان ممنوع الخروج شده استبوده 

  بصيغه مجهول  استفاده ميکند  که در مسايل غير دقيق و مشکوک بحد نفی ان بکار گفته ميشود باز هم از کلمه  
 ميخواهند بگويند که پدرام  بنوعی همچنان از کلمه  .  همين چيز  مراد اين تيم معلوم الهويه ميباشدو طبيعتا. ميرود

در صورتيکه اکبر بای مستقيما .  تصادفا، بناحق ، بدون خواست و رضايت خودش  در اين قضيه ربط داده شده است
وه يادشده که خود سازنده شخصيت برای تيم و گر. از لطيف پدرام نام ميبرد که در يورش بخانه وی شريک بود

عبداللطيف پدرام بوده اند و در کارخانه روشنفکر سازی اقای ظاهر طنين خيلی رنگ و روغن زده شد هرگز 
  .نميخواهند يکی از محصوالت خودرا در چنين دايره بدنامی ببينند 

ر حاليکه تمام خبر های اولی نام  فيض اهللا د} .افشا نشده است... { بازهم در قسمت نام دو عضو پارلمان ميگويد که 
  .ذکی و شاکر کار گر را ذکر کرده بودند

  
و بهمينگونه در قسمت تمام اخباری که اين تيم ، بشکلی  انرا بنفع ياضرر خود ميبينند  چنين تصرفاتی برای تحريف 

ر بگونه ديگرش در ذهن مردم جا مفهوم اصلی خبر ميکنند که با تأسف عدۀ از هموطنان ما به ان متوجه نشده و خب
  .گزين ميشود
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  :ارنوال يا بگفته ايرانيان دادستان کل هم ريخته اند به اين ترتيبدر همين خبر جام غضب خود را باالی  لوی 

  } دادستان کل افغانستانجبار ثابت مصاحبه با  /  بشنويد {  
  : حالت صورت ميگيرد٣ اسمای مرکب در در فرهنگ مردم ما کامال شايع است  که ترخيم اسماء و تجزئه

 در حالتی که فرد نام گرفته شده  خيلی به فرد نام برنده از ناحيه فاميلی، عاطفی و دوستی نزديک  باشد مثال پدر به -١
فرزند خود يا برادر به برادر و يا قريبی به قريب خود يا دوستی بدوست خود بگويد حنان،دل، رحيم ، زر،  تور، انو 

که اين نوع نام بردن نشاندهنده محبت و . جای  عبدالحنان، دلشاد، عبدالرحيم ، زرغونه، تور يالی، انوشيروان،  ب
  .قرابت زياد دوطرف ميباشد و ميان شان  حاجتی به مسايل تشريفاتی نيست

  . در صورتيکه خود فرد صاحب نام  همين تجزئه را اختيار کند و آنرا خودش ضمن معرفی خود بگويد– ٢
  .  در حالتی که کسی از ديگری بدش بيايد و وی را با گرفتن نيمه نامش توهين کنند– ٣

حالت اول  بهيچوجه نميتواند که شامل حال اقای ثابت و گردانندگان بی بی سی شود، چنانچه در چنين مواقفی  که 
  . دوطرف دارند  بکلی بدور از اداب اجتماعی پنداشته ميشود

  .ارنوال خود را بنام جبار ثابت معرفی نموده باشدچ جايی رسمی  معروف نشده که لوی حالت دومی که در هي
ارنوال يا دادستان کل به اشکال گوناگون  و  در اوقات مختلفی مورد   اما حالت سومی جای شکی ندارد زيرا لوی 

  .اهانت و تجاوز ايران پرستان قرار گرفته است
  

الحات،  اين گونه افراد هميشه ادعا کرده اند که فرقی ميان اصطالحات ايرانی و در رابطه به استعمال کلمات و اصط
بفرض اگر اين را قبول کنيم و بپذيريم !.  افغانی نيست فقط فرق لهجه است که در بين زبان های ديگر هم ديده ميشود
  !. کردی غلط:  ميخواهم از ايشان تقاضاکنم  که برای يک ايرانی وقتی اشتباهی ميکند بگويند

  .را بيارند) قوری ( و  غوری !  ويا هم از يک ايرانی و يک افغانی بخواهند که  هرکدام يک صندلی بخرند 
که مرادشان کلمات عربی و ترکی   ( احيانا اين طبقه خودرا در پناه  احيای کلمات فارسی و زدودن کلمات اجنبی 

يا چرا کلمه کاکا  .  پياله را بجای فنجان عربی استفاده نميکنندپس چرا کلمه زيبای !... ميگيرند، بازهم قبول) است 
مگر نه اينست که نقل از جانب افغانی به آنطرف حرام است  اما . دری را  بجای کلمه  عمو  عربی بکار نميبرند؟؟

  ؟ !و ثواب هم!. سيطره  فرهنگی ايران برما  بايد 
در افغانستان  کلمه مکتب .  دن در حالی که هردو فارسی نيستند و يا اينکه کلمه مدرسه را بجای مکتب استفاده کر

به مفهوم افغانی ان که نيرنگ ( و بفحوای ضرب المثلی که گويند اگر در بين چالی . مروج و در ايران کلمه مدرسه
را بجای ؟ چ!نباشد، خر بخر بدل کردن چه معنی دارد) معنی ميدهد، نه بمفهوم ايرانی اش که چقری و حفره ميباشد

در حاليلکه  مدرسه نزد همه  مردم ما  مفهوم خاص و مکتب مفهوم . کلمه عربی مکتب  کلمه مدرسه را ذکر ميکنند
  .خاص خودرا دارند

  !. جدايی بيندازند... بعضی ها هم غوغا براه انداخته اند که عدۀ ميخواهند ميان دو برادر همفرهنگ و
در انجا و انهم  بصورت گسترده و ... "  هم فرهنگيها و"  ما توسط اين فکر ميکنم اهانت ها وظلمی که بهموطنان

  . اگرسيال باشد بس است:  منسجم صورت ميگيرد خودش برای کسی که بگفته شيرين ما 
 تا  شـــــنبه به اين هموطنان عزيز که غمی ديگر جز دفاع از ظلم و تعدی بيگانه گان بر هموطن خويش ندارند از 

   طلب توفيق ميدارم چار شـــنبه
  

زير نام ) افغانی( ودر اخير به پيامی ميخواهم اشاره کنم که در جايی توسط وابستگان حاکم در بی بی سی فارسی 
  .خيلی خوبی درج شده بود و ظاهرا تقدير از زندگان را برای مردم توصيه ميکرد 

  
ردن اقای ظاهر طنين و يگان ديگری در پهلوی ظاهر موضوع ، خوب و قابل قدر  اما در باطن و زير پرده ،  در او

درجمله اسپ سواران خرسوارانی :  عده يی ميباشد  که آنعده مورد پسند مردم زيادی اند،  تا بدين طريق به اصطالح 
و اال ظاهر طنين در طول عمرش چه خدمتی بملت افغان کرده ؟ وی که خدمتش به روس و ايران و . رانيز داخل کنند

و هم او پيش قراول هجوم فرهنگی است که فقط يکطرفه ميدود، و پيش قراول .  بغير افغان بوده است خالصه... 
  . اقتصادی، سياسی و جعرافی ميباشد)  استعمار ( هجوم

   
  .                           اين مدعيان ميخواهند زهر را در الی عسل بمردم بخورانند

  
  پايان

 


