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آقای رهنورد زرياب، شمابه جامعه وفرهنگ افغانی چه خدمتيرا انجام 
 داده ائيد؟

 
 

 رهنورد زرياب را برايم ايميل نمود آه دران نويسندۀ افغان چند هفته قبل دوست ارجمندی جريان مصاحبۀ آقای اعظم
و محترم » آاغذ پران باز« از مليت افغانی دو نويسندۀ نام آور افغانستان، آقای خالد حسينی نويسندۀ موفق آتاب » !«ما

ن دونويسندۀ افتخار فرانسه، انكار نموده و نظر به اينكه آ» گنكور« آقای عتيق رحيمی برندهء جائزۀ ادبی بلند مرتبۀ 
اينكه ايشان تا چه حد به !! آفرين وطن، به لسان غير السنۀ افغانی آثارخويش را بوجود آورده اند، سلب مليت نموده اند

عزيزمعلوماتی درزمينۀ شرائط اهداء و سلب مليت افغانی  قوانين اساسی ملل و خاصتًا قانون اساسی موجودۀ افغانستان
داده شده » بافيصلۀ خود مختاری ای سلب مليت « اليست آه دقيقًا جواب آن در همين مصاحبه معلومات دارند، خود سو

  !است
برندۀ باالترين جائزۀ ادبی فرانسه، » سنگ صبور« اينكه آقای رهنورد زرياب آثاراين نويسندگان، علی الخصوص آتاب 

 واالی افغانی مينمايند، آنقدرها هم تعجب ندارد، اثرآقای عتيق رحيمی را مطالعه ننموده و نويسندگان ما را سلب مليت
فرقی نميکند که اين بيخبری ازروحيه . جناب شان بدون تحقيق ومطالعه بوده استده سال اخير چون اآثر فعاليت های

» عمًال« راحتی در سويۀ باالترين مقاما ت دولتی و پارلمانی» دو مليتی« ونص قانون باشد آه حالت موجودۀ افغانستان،
مسـعود « پذيرفته است و يا سالها اغما ض درمورد مسئوليت ووظيفۀ مهم وبه ظاهرتحقيقی ای ايشان درآــميتۀ ای بنام 

که الجرم تـــحقيق و مطالعۀ هرســطری را آــه در مـــورد قومــاندان مذکور تحريرميگردد، ايجاب مينمايد، » شناسـی
رد زرياب در قسمت رويۀ غير بشری دولت آخندی ايران برمهاجرين وباالخره، عدم عالقمندی و سکوت آقای رهنو

مظلوم افغان که بدون شک برخالف تمام معاهدات حقوق بشر و برعكس همه اصول اسالمی و انسانی پذيرفته شده،  
  .اثبات گرديده است

  
رهنورد زرياب، ايشان البته به تائيد نظر محترم آقای نوری در نظر خواهی ای که جريان دارد، در مورد مصاحبۀ آقای 

آه د ارای لياقت و سويۀ ادبی بوده و آثار و داستان ها يشان آه اآثرًا به سبک آا فكا و صادق هدايت تحرير گرديده، 
اما اغماض ومسامحه در روش مطبوعاتی ايشان دربيشتر از ده سال اخير و فعاليت های .  خواندنی و قابل قدر است
تگی های گروهی جنجال برانگيز، موقف نويسنده را کامًال از مجرای ديگری مطرح ميسازد سياسی و اجتماعی ووابس

 .که البته از سبك نويسندگی و لياقت اد بی آقای رهنورد زرياب، مجزا ميباشد
 
 سال به اينطرف که آقای رهنورد زرياب ساالنه علی الرغم اينكه »٨« به خوانندگان محترم معلوم است آه ازعرصۀ   
ا يك تعداد از همراهان شان به شمول خانمی ازمنطقۀ بود و باش اينجانب در امريکا، در جلسات و گرد هم آئی هايی ب

والبته يك بودجۀ بادآوردۀ گرانبها راهم به مصرف ميرسانند، آوچكترين » !«وقت گرانبها» مسعود شناسی« درآميتۀ 
 تحقيقی  ای مستند از آرشيف های  معتبرجهان، مامورين عالقه ای به ده ها آتاب، اثر، رساله و صد ها مضمون 

استخباراتی خارجی، ژورنالستان فعال وقت، حتی جنرال ها و صاحب منسبان وابسته به قوای اشغالگر اتحاد شوروی 
که معاهدات جبل سراج و خنجان با وی امضا گرديد،  وباالخره ياد داشت » گروموف« سابق به شمول خاطرات جنرال 

ای » مسعود شناسی« و خاطرات ده ها افغان و غير افغانی آه شاهدان عينی بوده اند، هرگز نه خود شان نه تيم آاری ها 
وابسته به ايشان، نداشته اند و هرگز هيچ گونه استفادۀ منطقی و تاريخی ازين منابع معتبردرآجندای آاری آقای رهنورد 

درحاليکه بدون مطالعات عميق، ريسرچ و تحقيقات منطقی و دقيق، . اشدزرياب و تيم قابل سوالشان، موجودنبوده ونميب
چگونه يک تيم کاری در احوال يک شخصيتی يا موضوعی، موفق به شناسايی و ارائۀ معلومات  اجبماعی و تاريخی 

  ميگردد؟؟ 
 

اد نموده اند آه برای رد پيشنه» ١« به ارتباط به موضوع باال، تعداد زيادی از قلم بدستان ملی بارها به آقای زرياب
اينهمه نظريات مشابه دقيق وتحقيقی ای آه هر روز در صفحات آتب و رساله ها و مضامين نقش ميبندد، بايد  اعضای 

با درنظر داشت وقت و سرمايه ای آه درين راه به » وظيفتًا« آميتۀ مسعود شناسی، يعنی آقای رهنورد زرياب وتيم شان
ت گرفته و يك بيك برقبول ويا رد همۀ آن ادعاهای صد ها آتب، رساله و مقاله، با يك مصرف ميرسد، قلم نقد بدس
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اما ومگر همانطوريكه ميبينيم، هيچ نوع وفاداری به ..... قضاوت سالم، و با ارائۀ داليل دقيق ومبرهن تاريخی، بپردازند
« ت افغان در آجندای آاری ايشان درآميتۀآن آميته و روشنگری و خدمت  درپذيرش و نا پذيرش استناد تاريخی برای مل

  !!، تا به امروزموجود نبوده است»مسعود شناسی
 

هم وطنان ما ازنگاه عضويت فعال آقای رهنورد زرياب چه در آميتۀ مسعود شناسی و چه از سوابق آارمطبوعاتی 
فعاليت فرهنگی درايام مهاجرت ، دررژيم آمونيستی داآتر نجيب اهللا و نيمچه »اتحاديۀ نويسندگان« ايشان دررياست 

، ودسپلين شديد برای »طلوع « درفرانسه وباالخره موجوديت ورول بسيارمهم امروزيشان درپس پردۀ تلويزيون
آه اين تلوزيون در قسمت تحريف آلتور و لسان » !«تغيرلغات دری به فارسی ايرانی و نحوۀ آار و سمت و جهتی

ازی در پيش گرفته و درين استحالۀ غير ملی ای ناجائز، چهار نعل روان ميباشد، پرغنای دری اصيل افغانی به ايرانی س
چنانچه آه درنظر خواهی ای پورتال افغان جرمن مشهود است، در مورد ايشان يک قضاوت وسيع . آامًالواقف ميباشند

  .و گستردۀ  از جانب جوامع پراگندۀ  افغانی صورتگرفته است
 

ك نابسامانی اجتماعی، انرشی و فقر و فساد وحشتناك اداری دست و پا ميزند، واقعًا انگيزۀ در شرائطی آه مملكت مادر ي
و امثال چنين تخريب آاری ها در جامعۀ » دانشگاه« به آلمۀ نا مانوس و جديد » پوهنتون« تغير نام برازنده و عام فهم

تی معصوم و شاگردی آه آيندۀ اين مملكت را مريض و محتاج افغانی اينقدر ساده نيست آه تحريك چند تا محصل احساسا
بايد به آف پرآفايت خود ها بگيرند، بر اسم پوهنتون ودانشگاه آشوب برپا نمايند؟؟ آيا اصل قضيه اين نيست آه آقای 
زرياب و همراهانشان علی الرغم دسترسی آامل بيك دستگا ه تلوزيون جهانی، هرگز ازمظالمی آه دولت خائن ايران بر 

وارد مينمايد، سخنی بر زبان و قلمی بروی آاغذ » اسالمی« رد و آودك بی پناه و مظلوم افغان، زير نام جامعۀ زن، م
  نميكشند؟؟

 آيا مين های آشند ۀ ای آه ساخت ايران بوده و بدسترس طالبان برای آشتار بيگناهان در مملكت ما قرار ميگيرد، الزم 
آنان در مطبوعات واقع شود؟؟ بايد از آقای رجبعلی پکتياوال آه به يقين با اسم نيست آه مورد انتقاد زرياب ها و امثال 

مخلوط مستعار در نظر خواهی افغان جرمن، يك تنه به دفاع از لياقت و سوابق فرهنكی آقای زرياب برخواسته اند پرسيد 
 در بيان حال زار اطفال بيگناه افغان به قلم و نويسندگی، داستانی هم» نيم قرنه« آه آيا داستان نويس خبره، با دسترسی

نحيف وآوچكشان برباالی چوبۀ دار توسط عمال مخــوف جمهوری اسالمی ايران با  زير سن رشد آه اجساد
 Amnesty«حضوروالدين بيچارۀ شان، درطلوع آفتاب صبحگاهی، آويزان بوده و آميتۀ عفو بين المللی

International« ی آن صحنه های فجيع رابار بار در معرض ديد جهانيان قرارداده وابسته به ملل متحد، عكس ها
   است، هم چيزی نوشته اند؟؟

 
در مورد اخراج بيرحمانۀ پناهگزينان ما در ايران آه اآثرًا در فصل زمستان واقع ميگردد و در اثر آن هزاران افغان 

يگردند، جناب رجبعلی پکتيا وال  چه فكر م» رد مرز« مظلوم، بی وسيله و بی سرپنا ه ما به شمول زنان و اطفال 
ميكنند؟؟ آيا ايشان هرگزازطريق تلوزيون طلوع يا خامۀ توانای آقای رهنورد زرياب، راپوری، شكايتی، داستانی و يا 

 نفر مرد، زن و طفل ١٢٠اعتراضی بر آن دولت نا قض حقوق حقۀ بشری، چيزی شنيده و يا خوانده اند؟؟ سال گذشته 
 نفر، اآثرًا اطفال، در ١٣گرديند و در حدود » رد مرز« ن ازطرف دستگاه وحشتناك عمال جمهوری اسالمیبيگناه افغا

بين راه در برف و يخبندان، هالك شدند، آيا آقای رهنورد زرياب، داستان نويس ما آه دو داستان نويس نام آور افغان 
نموده اند و به يقين اعتراض شان بر کتاب ارزشمند ميرمن » يت سلب مل « رابدون داشتن صالحيت قانونی و حقوقی

وی از جانب آقای » مليت« که جديدًا به لسان انگليسی اقبال نشر يافته است، هم منجر به سلب » ٢« عاليه راوی اکبر
به عمل زرياب خواهد گرديد، هرگز نوشته ای، مصاحبه ای و يا اعتراضی براين تراژدی ای  انسانی ای رقت بار 

  آورده اند ؟؟
 

باری بعد از اخراج اشغالگران شوروی، همان طوری آه محترم آقای بارز بيان داشته اند و اينجانب هم معلوماتی در 
فعاليت های مطبوعاتی را » مان پيليه« زمينه دارم، آقای رهنورد زرياب پناهندۀ دولت فرانسه ميگردند، آه ازهمان شهر

به ارتباط . گويا آغازنمودند» داستان نويسان افغان« شان، درزمينۀ جمع آوری و ترتيب آتابی ازالبته نظر به ادعای خود 
به اين موضوع خوب است آه آقای پکتيا وال و امثال شانهم سوالی را آه درمورد جمع آوری و نشر اين آتاب و کار بس 

  .هنگی آقای زرياب جواب داده بتوانندمدافع درزمينۀ فعاليتهای گستردۀ فر» يگانه« مهم موجود است، به حيث
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 آقای رهنورد زرياب به اين هيچ مدان هم مراجعه نموده و در نامۀ مرا مالمت ١٩٩٧باری در همان آوان، يعنی سال 
و پا بپای قلم بدستان افغانی درمطبوعات بيرون سرحدات وطن به نوبۀ خود » ٣«فرمودند آه گوشۀ عذلت را رها نموده 

نويسندۀ ايرانی در مورد » خوافی«اتی ای انجام دهم، ضمنًا بيان داشتند آه بعد از مطالعۀ آتاب محمود فعاليت مطبوع
، وی احساس آمرسی مينمايد آه خود به صفت يك داستان نويس  »۴« جمع آوری و نشر يك تعداد داستان نويسان افغان

اد زيادی ازآثار و شرح حال داستان نويسان را جمع افغان بايد چنين يک خدمت مطبوعاتی را انجام دهند بنابران، تعد
اين گنجينۀ » زودتر« آوری نموده و در تكميل و نشر اين آتاب ارزشمند، توجه و سعی فراوان بخرج ميدهند تا هرچه 

 انالبته ازين جانب هم در پهلوی داستانی آه با الهام از زلزلۀ آشنده و خانم. فرهنگی داستان نويسان سر انجام يابد
بايد به .   نوشته بودم،  ضميمۀ شرح حال خويش، با پوسته به ايشان ارسال داشتم١٩٩٨ بر انداز بد خشان در سال  

افسوس و نابا وری عالوه نمود آه با گذشت بيشتر از يك دهـــه، هنوز هم بـــا وجود اقامت آقای رهنورد زرياب در ما 
، هرگز هيچ خبری ازآنهمه آثار و احوال داستان نويسان مملكت شنيده در وطن و امكانات وسيع نشرات و مطابع متعدد

  !نشد آه نشد
 

باری اينجانب زمانی آه آقای زرياب در وزارت اطالعات و آلتور برای مدت آوتاهی اجرای وظيفه مينمودند، تلفون 
غانستان جويای معلومات دفتررا به مشكل به دست آورده و ازايشان درمورد همان آتاب مجموعۀ داستان نويسان اف

بازهم، بار ديگربسته ای از مجموع . گرديدم، آه به يقين ايشان بخاطر خواهند داشت آه جوابی در زمينه حاصل نگرديد
را با مكتوبی در مورد سرنوشت نشر و ترتيب » مردم افغانستان« و جريدۀ ملی» درد دل افغان« مجالت وزين 

ولی متاسفانه آن دوست آه با آقای . ستی آه روندۀ آابل بود، برای ايشان ارسال داشتمآثارداستان نويسان افغان، بدست دو
زرياب در يك رستوران مهمان بود، بعد از مراجعت از افغانستان با نا اميدی ٱنچه را خودازاوضاع دريافته بود، به 

داستان نويسان افغان راآامًال به » ستاندا«اينجانب آه هنوزاميدوارنشر ٱن گنجينۀ داستانی بودم، توصيه نمود آه بايد 
وی تاآيد نمود آه با ور نميكند آه شخصی را آه او مالقات نمود، در چنين آارمطبوعاتی ای برازنده، . فراموشی بسپارم

  !!با تمام امكاناتی آه امروز درآابل موجود است، هرگز اقدام نمايد
شمند دستخوش آفات و اغماض گری های آقای اعظم رهنورد علی الرغم نظرآن دوست، اميد است آه آن گنجينۀ ارز

زرياب نگرديده باشد و اقًال وظيفۀ جمع آوری وتعهدی را که به نويسندگان افغان درين زمينه سپرده اند سبب گردد که 
  .اقًال کار تنظيم و نشر آن مجموعۀ ادبی و فرهنگی را به شخص امين و مسئولی بسپارند

 
 آه چنين قدم های مردمی و خدمات فرهنگی جای خويش را به ايجاد معضله و آشمكش های بی البته جای افسوس است

البته اين رسم ملت سوز . موردی چون پوهنتون و دانشگاه و غيره تحريكات غير ملی بين اقوام شريف افغانستان ميدهد
 با تحريكات غير ملی و تفرقه اندازی آه ميراث وابستگان خلق و پرچم و يعد تررواج خونين تنظيم های جهادی ميباشد،

ها، مردم مارا بجان هم مياندازد تا بدينوسيله، متوجه مداخالت و خرابكاری های دشمان اصلی آه همان همسايه های 
  .غدارو وابستگان داخلی آنان باشند، نگردند

 
ی، بايد به عرض رسانيد در مورد مطرح شدن آقای اعظم رهنورد زرياب در عالم مطبوعات جهانی، و سکوت هميشگ

هفغانستان « آه به لياقت حامد قادری مسئول تلويزيون پشتون ستيزو تفرقه انداز » درويش دريادلی« آه ايشان در قضيۀ 
و شهادت آقای لطيف ناظمی آامًال سر زبان ها افتيدند، ولی همانطور آه درمقابل تحقيقات منتشر شدۀ بين » حضيض 

.  از اغماض و بی اعتنائی آار ميگيرند، دران قضيه هم هيچ دفاعی را از خود بروز نداد ند»مسعود« المللی در احوال
و امثال آن آه به دفاع ازوی پرداختند، بيشتر پای » اميد« والبته جريدۀ وابستۀ» خاوران« صرف سايت معلوم الحال 

 ها و جرايد، به دفاع آقای رهنوردزرياب نويسنده رادرقضا يا، به اثبات رسا نيدند، يعنی آه هرگاهی اين سايـــــت
در .پرداخته اند، ارتباط ويرا با آنان قوی ساخته و موقف ملی وی را ضعيف تر نموده و ايشانرا سرزبان ها انداخته اند

  .حاليكه به حيث يك مطبوعاتی سابقه دار، خود بايد با قلم و برهان قاطع به دفاع  ازخود باالخره اقدام نمايند
 

لم آه هرگزادعای قرارگرفتن درصف نويسندگان و خبرگان فرهنگی افغانستان عزيزرا نداشته ام،عالقمندی مفرطی اين ق
آه ازطفوليت به دنيای مطالعه و نتيجتًا بستگی دراحوال اهل مطبوعات و قلم بدستان افغان و خارجی دارم، باعث 

يرملی آنان، چه درمملكت آبايی و چه درغربت گرديده آنجكاوی و توجه بنده درمورد مطبوعاتيان وراه و روش ملی وغ
خوش بختانه دردنيای شگفت آور تكنالوژی سريع امروزی، آه از نگاه ارتباطات بشری دنيا را به يك دهكدۀ . است

آوچكی مبدل نموده است، امكانات آگاهی به هر حرآت و هر فعاليتی آه زريعۀ وسائل ارتباط جمعی پخش گردد، 
  . ميسر ميگرددبصورت جهانی
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  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 
هيهات آه عدۀ اغماض گر آه به نحوی از انحا جای پائی درين آئينه های جهان نما از خود باقی ميگذارند از يك جهت،  

و آنهای ديگری آه اين جای پا را در سه دهۀ اخير به حكم بی چون و چرای تاريخ، با وضاحت و با موجوديت شاهدان 
ساله ها وجرائد بجا گذاشته اند، آامًال با دست آم گرفتن مردم شريف و آگاه افغانستان عينی و باالخره در البالی آتب ور

در مورد چون و چرای واقعات مبرهن وحوادث مملكت و طرزالعمل های آنها، به هررنگی آه خواسته اند جامه بدل 
  !انگشت ميپوشانندنموده و آفتاب جهانتاب حقايق غير قابل انكارتاريخ مملکت رابه نفع خود ها به دو 

  
********************************                                          

  
  :نوت 

  
مضمون اينجانب درمورد آقای زريا ب، بعد از افشاگری های آقای لطيف ناظمی در تلوزيون :  اول 

من آنالين به نشر آه در پورتال افغان جر» از اوج به حضيض« منقرض گشتۀ خراسا ن ، تحت عنوان 
 .رسيده است

  
زنان افغان زير سايۀ « اثر ارزشمند ميرمن عاليه، راوی اآبر، نويسنده، شاعره ورسام، بنام  :دوم 

   آه اخيرًا,Afghan Women under the Shadow of Terror and Politicsيا» دهشت وسياست
 اين آتاب ۀمطالع.  دريافت است قابلwww.amazon.comبه لسان انگليسی اقبال نشر يافته و در 

 .مهم، برای آنانی آه در جستجوی حقايق مبرهن تاريخی افغانستان عزيز ميباشند، توصيه ميگردد
 

مکاتيب ارسالی آقای اعظم رهنورد زريا ب درمورد وعدۀ آارجمع آوری و نشر مجموعۀ آثا : سوم 
 .رداستا ن نويسان افغان، نزد اينجا نب موجود است 

 
 نويسندۀ افغان به شمول آقای ٢٩مجموع داستانی » داستان ها ی امروز افغانستان« آتاب : چهارم 

 در مشهد به نشررسيد ه ١٩٩٨رهنورد زرياب و اين قلم، آه توسط محمود خوافی تنظيم و در سال 
 .است

 


