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  2021فبروری   19جمعه         ماللی موسی نظام                                     
  200۷ورجنیا، مارچ      

 اوج به حضیض  از
 

در سال   میدهد  نشان  آن  تأریخ  همانطوریکه  نوشته  و    200۷)این  نظار  تبلیغات شورای  زمانیکه 

در بیرون کشور میزدند    سترده بین اقوام شریف افغانستانگجمیعت ربانی دست به تفرقه و تبعیض  

نام   به  امریکا  در  تلویزیونی را  تحریر و نشر    »خراسان« و  تمویل می نمودند،  به همین منظور 

گردیده است. طوریکه مشاهده میگردد، نظر به ایجابات همان زمان و فعالیت و تبلیغات مضر آن  

با تمایالت و سابقه داری چپی، همگام این گروه گردیده بود،    »رهنورد زریاب«دستگاه که آقای  

 قایقی برمال میگردد(. ح
 

 

، غافل  «اعظم رهنورد زریاب »آقای    افغان   مطرح بعد از چند سالی كه از احوال و فعالیت نویسندۀ  

به    كه   « خراسان»معلوم الحال    ن تفرقه انداز و وبه نحوی در پروگرام تلوزی وی  اسم ا   دفعتا    ماندیم، 

زبان ها افتاد. این دستگاه  سربر    از الس آنجلس پخش میگردد،  همت حزب جمیعت و شورای نظار 

چاپ ایالت ورجنیا، بر عالوۀ اینكه بوضاحت در راه    »امید«  دۀسی از خط مش نشراتی جریبه تأ  که

اقوام شریف    نفاق و  بین  ت  یه سم  ابه نحو آشکار،  هست فعالیت    در  برابر ملت افغان   بهمتبعیض 

استعمال صحیح لسان    ۀ وانمندی و سوی ازحد اقل ت   ، در حقیقت اجرای وظیفه مینماید   نوع ایرانی   رایی گ

دری اصیل افغانستان مبرا و ناتوان میباشد. بنابران یكی از وظایف مهم وسائل ارتباط جمعی كه  

آموختن  و  انكشاف  افغانی  و  تاریخ   همانا  اصیل  مهاجرین وجدر  السنۀ  و    افغان  امع  هرگز  است، 

 .هیچگاهی توسط این تلوزیون بسیار ناتوان، برآورده نمیگردد 

وحدت ملی چگونه به تفرقه و جدا سازی    ضد   توسط این دستگاه  کشور ماهم برابر  ه  اینكه اقوام ب  

سوق داده میشوند، درد دیگریست كه از جانب دشمنان ملت افغان، با موجودیت وابستگی ها و دالئل  

 شناخته شده وارد میگردد. 

خپلواکی            استقالل   
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افغانستان   اینجانب  بار ، یكی د «اعظم رهنورد زریاب »  آقایبا    در    ما   در منزل دوست ارجمند   و 

در كابل    «شاد باد   همیشه   انوحشر »  كه شخصیت خبرۀ مطبوعاتی    «آقای محمد عظیم رعد »مرحوم  

این مالقات ها قبل از نزول بربادی بنیادی مملكتی بنام افغانستان توسط  البته  .  م ه بود مالقات نمود 

پایتخت توسط مهاج سیاه طالبان    دورۀ  مین تنظیمی،وطن فروشان خلق و پرچم، اشغال و ویرانی 

 .و روزگارمغلق وناكام صلح وبازسازی مملكت ویران امروزی، صورت گرفته بود   عصر حجر

میالدی،  199۸دو دهه ازمهاجرت اجباری ملت افغان، در سال  از  باری بعد ازسپری شدن بیشتر

كه   من ارسال نمود ب  را لست سواالتی آقای زریاب با ارتباط با یكی از اعضای فامیل من، مكتوب و

  در مورد   در كار جمع آوری و ترتیب كتابیسخت    بوده و   مقیم فرانسه  مذکور  سندۀنشان میداد كه نوی

زمینه بین ما    ، مكاتباتی درمهم  د. به اساس این نظر و اقدام فرهنگیباشمی   افغان«   داستان نویسان »

و استعمال دوبارۀ قلم    ویسندگی گشت به ن  به اینجانب در باز   وی اصرار    بدل گردید كه مجموعا    رد و 

گذشتۀ  هیچ مطبوعاتی یی نه میبائیست جای پای فرهنگی    و افغانی بود كه به زعم ا  اجر مه  در جامعۀ 

آقای رهنورد نویسندگان به اجتماع خود متعلق    دۀ خویش رامعدوم نموده و انزوا اختیار نماید. به عقی

ی موجود است، قلم آنان باید بروی كاغذ فعالیت  میباشند و تا زمانیكه توان و امكانات روانی و جسم

 .  نماید 

چهرۀ  »  داستان   شرح حال مختصری،  مۀ، اینجانب ضمی«رهنورد زریاب »به اساس در خواست آقای   

شر در  ن  برای  بودم،    تحریر نموده مرگ بار بدخشان    كه در همان زمان به ارتباط زلزلۀ را    آشنا«

   تم. داشارسال کتابی که گویا سر دست داشت 

ناگفته نماند که به عنوان همکاری برای جمع آوری آثار نویسندگان و داستان نویسان افغان که در  

چنانچه در آنزمان مرحوم    از هر تالشی دریغ ننمودم،  هر گوشه ای پراگنده بودند، حتی المقدور

  د زریاب«رهنور»ستانی را با شرح حال خویش برای  دا  ویسندۀ خبره هم مطبوعاتی و ن  حسن قسیم« »

 فرستاد. 

، مدافعین  وطننویسند گان    ۀ در سای   و   به نوشتن رو آوردم دوباره    که بعد از سال ها دوری از قلم، من  

آنانیکه    باالخره،   افغان و   ملت   وحدت وهویت ملی و مبارزین امحای تفرقه اندازی بین اقوام برابر 

  .هم گام و هم قدم گردم   ،در تالش بودند  افغانستان خاموش  برای دفاع از منافع علیای مردم

از   باز  بعد  و  المللی  بین  قوای  توسط  طالبان  در  شكست  آقای    شدن  ویران، چون  افغانستان  های 

، به زعم و باور اینكه امكانات  وزارت اطالعات و كلتور مقرر شد   به كابل و به  زریاب« رهنورد »

تیلفون    مذکور  سندۀنوی  دفتر   موجود خواهد بود، بهچاپ و ترتیب كتاب موعود، در افغانستان بیشتر  
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، همین و  ووو  د كنكه روی آن كار می گفت  را  مختص  وینموده و جویای امكانات چاپ كتاب گردیدم. 

دکان افغان که وی خود تعریف نموده بود،  نیعنی با موجودیت آثار داستانی عدۀ زیادی از نویس  .همین

یعی برخوردار بود، دقیقا  آقای  مکانات وسدر حالیکه تنظیم و نشر چنان اثری در داخل افغانستان از ا

ید که کامال  غیر ملی پنداشته می گردد.... تحریف  یگری اشتغال ورزد کار های    به  رهنورد زریاب«»

نامفهوم و    ت غیر ضروری و اطالحات و لغص لسان زیبا، عنعنوی و عام فهم دری افغانستان به ا

محول    از کشور آخندی   که به وی   غیر ملی ای ایران!! چرا؟ نظر به وظیفۀ جدید و    جدیدالتشکیل 

 که تأثیرات روز افزون آن چون زهر در شریان فرهنگ اصیل افغانی اثر میکرد و میکند!!   گشته بود 

، یكبار دیگر اسم  خراسان« » طلب    و ماجرای حیرت آور تلوزیون تبعیض  بعد ازگذشت سالها حال،  

ن  با پیچید   اوچگونه  كه    ن زنده گردید. بگذریم در اذها با وابستگی دیگر وی    « رهنورد زریاب »آقای  

  درتبرۀ   وهفته ها سپری گردید وهیچ  كوشش قناعت بخشی   مطرح گشت   لحاف تفرقه اندازان قومیدر

وابستگی  ازین  در حالیكه   وی  نیامد،  به سادگی،  »  ها  ناظمی   به عمل  اشتراك هم در همان  ؟«  با 

 .تفاهم را رفع مینمودند   ءسو تلوزیون كذایی،

  مطرح نموده   «ب ا رهنورد زری»آقای    با  را  تی سواال   واستممیخ   مدت زمانی بود که اینجانب   حال بهر

اید بر كاغذ اثر  ب بنده را به استعمال آن تشویق نمودند، به چه جهتی نامبرده  كه این قلمی كه ، بپرسم 

  گذارد؟

ت مظلوم افغان، معتقد  سی از آرمان مقدس اكثریت ملأبه ت  اکثریت مردم وطنمانند من و  مذکور  آیا   

  مملكت، فقط و فقط وحدت و همبستگی   تاریخ ساز   به این اصل میباشند كه در چنین موقعیت حساس و 

، امنیت  براساسات صلح که   اگشته ای ر  گم  آن جامعۀ  همه اقوام بهم برابر افغان است كه میتواند ای 

  د؟گردد، تضمین نمای ی تشكیل اجتماع  فاه ر و

مختلفه، ادیان ومذاهب    الرغم داشتن السنۀ  عقیده برین هست كه مردم گیتی علی  راهم  نامبردهآیا     

سیاسی    سرحدات   محدودۀ  در  كه  انیــهم زم  های گوناگون و تفاوت های اجتماعی، باز  متعدد، نژاد 

 دهند؟ تشكیل میبا افتخار   را حاكمه قرار میگیرند، ملت واحدی مملكت و داشتن قوۀ  یك

استثنائی،    وازحد    لسانی بیش  شكیل ملت هند كه با تفاوت های نژادی و مذهبی و آیا آقای زریاب به ت 

، مانند تفرقه انداز  نكرده  خدای   و یا   د دار  عقیدتیبوجود آورده است،    را  بزرگترین دیموكراسی دنیا 

افغانستان، پیشنهاد ساختن یك مملكت    اقلیت و اكثریت قومی در  نظرداشت هر در    های حرفوی كه با 

ن  ، از گروه وط «خاد   نجیب   داكتر»، همكار«لطیف پدرام افغانستانی »مانند    را مینمایند و   داگانه )!(ج

بوده و سیستم سیاسی فدرال را برای سرزمین    معتقد   »ملیت ها« فروشان پرچم، به اصطالح مزموم  
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به آنان، اسیر است،  طماع وابسته    در چنگ جنگ ساالران و همسایگان  هنوز ای كه هم گسیخته    از

  سندۀ با نوی  شنیدم كه گویا  از افغانان مربوط به ائتالف شمال باری سال گذشته ازیكی    ؟د مینمایند پیشنها

برای    «   كمیتهء مسعود شناسی »در  گر عده ای دیدو با    آقای زریاب همكار بوده و هر  ی یعنی محترم

 .مینمودند  »؟ !«چندین ماه بزل مساعی

فعلی احتیاجات اجتماعی و اقتصادی، چگونه  در شرائط    ویران ما  زدۀكه درمملكت جنگ    بگذریم 

وقت و سرمایه برای شناخت این و آن، ولو جای پایی هم در تاریخ داشته باشند، بمصرف میرسد،  

راعقیده براین هست كه    آقای رهنورد و دست اندر كاران چنین فعالیت ها  ولی سوال اینست كه آیا

،  «را  صرف حقایق »  ملت را   ، حقایق تاریخی یك محققین باید بر مبنای اصل امانت داری  و   مورخین 

  بنیادی مملكت را باموجودیت   ای بربادی    سه دهۀ  تاریخ نویسی   ثبت نمایند و   بدون كم و كاست بیان و 

نشرات منابع    وسیع و جامع از كتب و   و استفادۀ  سسات حقوق بشر ؤمستند م   عینی، راپورهای شاهدان  

رخ ومحققی  بنابران، مؤ  مثبت باشد   ند؟ اگر جواب ایشان خارجی و داخلی بیان نموده و بر كاغذ بیاور 

نه آنچه  »   كه اقدام به نوشتن تاریخ مینماید، در پهلوی مراجعه به شواهد عینی و نشرات بیطرف ملی 

حقایقی    و مغالطۀ  از تفاله های خلق و پرچم در عهد اشغال مملكت به نشر رسیده است و یا تحریف

ها  تنظیم  در عصر  نظر  است.«   دیده پراگنده گر  كه  یی مستند    دقیقی   باید  نشرات خارجی   به  هم 

 . بیاندازند 

ممالك خارج در بیان واقعیت ها و  در  به اساس تشریحاتی كه ذكر گردید، كتب و مضامین زیادی 

بازی  سای تنظیمی و  ئرو   زمامداران و   تمویل   ابر قدرت ها، استخدام و   مداخلۀ،  پشت پرده  جریانات 

آنجمله میتوان    اخیر، به تحریر در آمده كه از  ما در سه دهۀ   لكت ویرانمممربوط  ای  های سیاسی  

  را مثال آورد  I for Infidel خواهد بجنگد   جنگ ارواح، بوش در جنگ، االشه شكن، افغانی كه نمی 

این    را کامال  شناسایی نمود و افسوس خورد.  »احمد شاه مسعود«ای چون    هکه چهره های مسخ گشت

دست رس قرار    مختلفه در  ممالك جهان و به السنۀ   اكثریت كتاب خانه هایكتب و رساله ها در  

 .دارند 

  منتشرۀ   افغانستان«   راپور داد خواهی   » بنام    ای بی طرفی   تحقیقی   کمسیون   کار   زمینه باید از   در 

احوال    در  حقوق بشر نقض پرنسیب های   ارتباط با  كه تحقیقات وسیع و مستندی را در  هالند نام برد 

  با موجودیت   با مصاحبه ها با شش هزار افغان شاهد جنگ های کشور و  قدمه  قدم ب  ما   مردم جنگ زدۀ

ها   دادخواهیبنام »  و بشكل رساله ای   کرده  جمع آوری ترجمان  دیروز،  ترتیب    امروز«   جنایات 

  میباشد.   و معرفی جنایت کاران جنگی در افغانستان  حقایق  روشنگر  كه محتویات آن بسیار  نموده است 
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ۀ معتبر خارجی و زبان های ملی افغانی منتشر گردیده و در وبسایت آن هم موجود  نلسور به اپاین را 

یاد   است. در  همچنان  به مناسبت    200۴فروری    22آوری میگردد كه  واشنگتن پوست مضمونی 

پانزدهمین سال شكست عساكر اتحاد شوروی سابق در افغانستان به نشر سپرد كه با بیان حقایق پشت  

در     CIA . درین مقاله كه اسرار فعالیت داشت   داخلی و خارجی تاثیر بسزایی   عامۀ افكار   پرده، روی 

،  است   گردیده  ءبعد از آن به وضاحت افشا  دوره های  طول مدت اشغال افغانستان توسط قوای سرخ و

  .د نمومطابقت می   ،كه آنهم به همین مناسبت نشر شده بود   KGBیراپورها نكاتی بنظر میرسد كه با 

به حیث    وی  «مسعود شناسی»  تهكمی   در  اینست كه تا چه حدودی  «رهنورد زریاب »رم  سوال از محت

بیطرف از منابع خارجی علی الخصوص از آثاری كه در باال ذكر گرید، استفاده    »؟!«یك محقق  

درین تحقیق و مطالعه مواد و گزارشات این آثار مد نظر گرفته نشده باشد، تحقیق    اگر  است؟   نموده 

آن نامكمل و نقیض اسناد و شواهدی میباشد كه ممالك خارج در    مربوطۀ   پور های و در نتیجه را 

به نشر    اخیرتاریخ افغانستان با دالئل مستند، از فعالیت های خویش ارائه نموده و   سه دهۀ   جریان

 . سپرده اند 

انگیز  افتادن اسم محترم   به   برمیگردیم بر موضوع حیرت  توسط    « رهنورد زریاب »  !!! سر زبان 

یك شخصیت ضد ملی، پشتون ستیز و    ، بمنزلۀ   »خراسان «  غیر ملی معلوم الحال تلوزیوندستگاه  

 :تفرقه انداز

دانایی چون آقای  ظاهرا       سندۀباور بفرمایید كه بسیار غیرعادالنه و دور از انصاف است كه نوی

  و   ون ستیزی را به اتهام تفرقه اندازی بین اقوام شریف و مظلوم افغانستان و پشت « رهنورد زریاب »

  منسوب و متهم گردانند.   « پشتون  فاشیزم پشتونی و بی ننگ های غیر   » مضمون    به   دادن ارتباط  

هویت،    دارای شخصیت سوالیه یی نباشند،«  عبدهللا رها  »   آقای مانند    اگر  »؟«   ناظمی     حكیم   آقای

لطیف  »  با نمبر تیلفون خود، همان طوری که آقای   سوابق مطبوعاتی و محل بود وباش خویش را 

  « رهنورد زریاب   آقای »دقیقا     تا اتهامی كه   د،نمای   ء افشا  ،ست کرده ا  بیان   خود   ،نامۀ شان  در  « ناظمی

پاك    او چون    قلم بدست مطرحیاز دامان    كشانیده است كامال    « یض حض  به    اوج  »ازبدون شک  را  

   !!آخر كسی را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك  .د گرد 

و    بودن پشتون ها »؟«  چه موضوعاتی را در خارجی  دۀ کم سواد پروگرامگردانن  اینكه آقای قادری  

، دانشمند  «عبدالحی حبیبی» چون    بی مثالی استاد  و    چه در افشانی هایی را در قوم ستیزی بكار میبرد 

آثار وی  افتخار نوشتن  بار پشتو و   در   خبره و مورخ شهیرافغان را كه  لسان پر    دری اصیل   دو 

میدهد    «   هدایت »و به پشتو زبانان مملكت    قلمداد مینماید   ؟؟«   هرچه نویس »   ،افغانستان مشهود است 



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

، اگر به كابل  مانند مهاجرینی كه به امریكا می آیند   اال  یا در سرزمین های خویش باقی بمانند و  كه

  عاجزمتأسفانه بسیارتکلم درست آن    که خود از   شان؟«ای»  آمدند، باید به لسان فارسی دری   « ایشان؟»

  .حرف بزنند و و... موضوع دیگری است د، میباشن

در ایران، در    وی  مبنی برینكه   «زریاب »رهنورد  مورد آقای  در  الرغم اشتهاراتی   باید گفت كه علی 

است،    ورزیده  انكارکامال   پشتو  به لسان    آشنایی  ، ازمهری شاه حسینی، خبر نگار ایرانی  مصاحبه با 

  ، پسر خان  هجری» ، منجمله كتاب  است  نموده نقد   وشت لسان ارزشمند پدر  را خود آثاری   وا باید گفت 

ن  ا ، شاید با تغییر عقاید همانطور که به چپگرایرا می توان مثال آورد   «ملیخوشحال خان ختك، شاعر

در استخدام طلوع به تحریف لسان مادری پرداخت و جای پای تاریکی از خود باقی  بعدا   پیوست و  

 ظر به عقاید جدید، دوری گزید. گذاشت، از عالقه به لسان پشتو هم ن

را هزاران    وی كه صدای    ؟«ناظمی   لطیف»  ، آقای »تلویزیون تبلیغاتی خراسان«به ارتباط همان  

  »ملت شكن« ندۀ آن اثرــسرا نوی  «ورد زریاب ــرهن»شنیده اند، به وضاحت    زیونیتلوآن    ۀشنوند 

  « سعید فیضی»و آقای   «انكوش  قوی »مانند ، به یقین از جانب اشخاص دیگری ست نموده ا  معرفی

اشخاص غیر آشنا تشكیل نمیگردد. باید گفت كه    مدوری با   گرنه هیچ میز  و  ست شده ا  هم شناسایی

به جامعه افغانی    شكه هرگز هویت   داشت   حیات   د« امی»دۀ  درجری  عبدهللا رها«   آقای »  مدت زمانی یك 

همیشه معرف شخصیت پشت  آلمان بود البته كه    شده از  كه صادراو    برمال نگشت ولی سبك آشنای

هویت میباشد، بلكه در دنیای  معرف  خط وی   و ان انس نه تنها سبك تحریر . آخر میگردید  وی پرده یی  

آواز آشنا را    «انهانی»ج،  شنیده میشود   دستگاه تلوزیونتكنالوجی سریع امروزی، همینكه صدا از

سۀ همان شهر بمناسبت  در لیتشخیص میدهند، چه رسد كه آدم در شهر فیر فاكس ایالت ورجنیا    ا  فور

نموده    هم  شاعر افغان، در حضور صد ها هم وطن سخنرانی   رازق فانی«  »  آقایبزرگداشت از

  نام خدا مردم ما در همه ساحات حیات از استعداد خدا داد افغانی برخوردار بوده منجمله در   .باشد 

 . و تشخیص صدا اشتباه نمی نمایند   شناخت سبك تحریر

است كه    «»امید جریدۀ    و   نتییك تلوزیون و چند تا سایت انتر   « ندانم كاری»   انیرانیا  بگفتۀ  حال این

وی  را به    «اعظم رهنورد زریاب »آقای    مطرحی چون   ۀنویسند نمیدارند و حیثیت    بر  پرده از حقایق

 .اعاده نمی نمایند 

دیگران،   اپیوستن ب یا   و  ها  با سهل انگاری چنین شخصیت های وطن ماجای تاسف و تاثر است كه  

از    چند   اتی ، به لحظنموده اند  كوره راه زندگی كمایی   را كه در   ای اجتماعی    ارزشمند   اندوختۀ   چنین 

 :  كه  ادب  و  شعر  بزرگان  . به گفتۀ دهند میدست 
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 زمینت میزند نادان دوست بر    ت میكند   دشمن دانا بلند
___________________________________   _________________________________________________________________________________________ 
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