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بايد به مثابه دالالن  جواب طلب نيستند، " خاوران"نويسندگان سايت 

 !جنايتکاران جهادی طرد شوند
 لشنيار فحاش سايت خاوراندر باره ی جواب محمود نکته دان به گ

 
دان مثل هر همکشور ضد جنايتکاران بنيادگرا دلش سوخته که در اين شرايطی که مردم ما به علت حاکميت   محمود نکته

ا،  " دانشگاهيان"ی بنيادگرا و جاسوس پيشگان شان، چرا برخی از به اصطالح  مهاجمان امريکايی و رژيم دست نشانده   م
ردازی می      شب و روز در باره ضرورت      ه پ ه     به کار گيری زبان نوشتاری در ايران، در کشوری حرافی و مقال د ک نماين

ی    ان را م ان ش وايی کودک نگی و بين ردمش از گرس اطقی م ند در من ت دست    . فروش ا، دول شانی امريک ر پي ياه ب ی س ننگ
 با امريکا، ايران و پاکستان در با نظام موجود را در وابستگی ای که راه سازش اش و کليه روشنفکران خودفروخته نشانده

ای     "و بدينترتيب در پاسخ به يکی از ايران پرستهای سايت رسوای خاوران مطلبی زير عنوان                . پيش گرفته اند   ه آق تقديم ب
 .پديد آورده است" گلشنيار نويسنده فحاش سايت خاوران

 
شتون و   ن گلشنيار ولو هم عليه او چيزی نمیاما او به اين نکته توجه ندارد که       وشت، باز عامل ايران و نفاق افکن و ضد پ

د،          " جبهه ملی "در آخرين تحليل وابسته به       اب، سميع حام ورد زري بود و بايد به جای مباحثه با او، به عنوان همنوای رهن
ا حدودی مجاز و ال     . شد لطيف پدرام، کامران ميرهزار و ازاين قبيل افشا و طرد می  ا ت زم از زيرا مدتها پيش اين بحث ه

ه            " راوا"سوی   د ک ا ميدانن و تعدادی از نويسندگان دموکرات ما انجام گرفته و اغلب روشنفکران کشور از طريق سايت ه
د                         ستان دارن ه افغان ران  ب ای تجاوزی اي ی ديگر    . جبهه مدافعان ايران چه ذهنيت و نقشه هايی در باره هموار ساختن پ يعن

ا و موسسات دولتی جاری              خواهند آن اصطال    بحث اينکه چرا اينان می     انه ه الی رس حات رايج در ايران بر زبان و قلم اه
ه جاسوسی              . خورد  باشد، اضافی به نظر می     م شوند، از طرق ديگر ب اد خجالت آور خسته ه ن ارش اينان اگر زمانی ازاي

د،  پس تا آن زمان که اين فرهنگيان مدافع ايران به انتقاد از مو         . برای ايران ادامه خواهند داد     اضع خاينانه شان نپرداخته ان
ه                      1  بر روشنفکران وطنپرست و دموکرات ماست که به آنان فقط به مثابه عوامل استخبارات رژيم ايران برخورد کنند و ن

 .بيش
 

ه چشم                        وثر ب اهی بخش و م د آگ ابراين نميتوان ين نيست و بن ن عناصر چن ه    متاسفانه برخورد آقای نکته دان به اي خورد ب
 :رينداليل زي

 
ه                         -١ اش  " او پس از اينکه گويا از سوی گلشنيار به طرز اهانت آميزی مورد حمله قرار گرفته، تازه تکان خورده و ب اوب

رده است    ... و  " بی عفتی در کالم و قلم     "،  "عدم پای بندی اخالقی در مناظره ها      "،  "منشی ی ب حال  . گلشنيار و نظايرش پ

                                            
 البته این خود سوال برانگير است که آیا چنين انتظاری از این اراذل بيهوده نخواهد بود؟ اکثـر آنـان طـوق شـرم     -  1

حتـی یـک    تـا امـروز     ولی آیا   . آور عضویت در حزب ميهنفروشان پرچم و این یا آن باند جنایتکار مذهبی را داشته اند               
 کثيف و خونپر پرچمی و خلقی خود شدند که حـاال بـا انتقـاد از خـود، عبـای                     ن پوستي  از آنان حاضر به سوزاندن     تن

 مزدوری به ایران خود را پاره پاره کنند؟
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د، عسکر موسوی، صبوراله سياهسنگ و          آنکه گلشنيار به تناسب رهنورد زرياب،        ايد  ... واصف باختری، سميع حام ش
د            رار گيرن ان ق ه     . در رده های سوم و چهارم ايرانخواه ود نکت شا می       اد  خوب ب شنيار را اف تادان گل ه     ن اس ايی ب رد و اعتن ک

ا                     . گلشنيار نمی نمود   ه اهميت آنه رد ک يش بب ا او پ ورد        زيرا قبل از همه بايد بحث های ناچيزی را ب ل از رهن ثال تجلي ا م  ب
ه        ا ستايش خاينان ران ي سه نيست       زرياب در سفارت اي ل مقاي اتمی هرگزقاب د خ امون از محم ن جاسوسان از   .ی رزاق م  اي

اتمی سر                    ران و پايبوسی خ تعفن سفارت اي اتالق م بکارگيری و ترويج اصطالحات ايرانی شروع کردند و  سرانجام از ب
 .کنند فرهنگ خارج شده و نقش خود را عموما منحيث دالالن سياسی ايران ايفا میيعنی از پوشش حريری . کشيدند

 
روش می                            -٢ ان ميهنف ای فرهنگي ی بازيه اره ايران ل بحث اش درب ورد علت العل ه دان در م سد    مهمتر اينکه آقای نکت : نوي
 خود ملتی هستيم و نبايد چون  علت مباحثه و ريشه نفرت من در مورد بکارگيری کلمات ايرانی در اين است که ماهم از             "

بهمين دليل نميخواهم وزارت ماليه را که کلمه قبول شده عربی است، وزارت دارايی  . ميمون ها از دم ديگران تقليد نماييم      
 ...."بگوييم و 

 
ی حرف می                      . نه د های ايران ا لهجه آخون ه ب را ک ران گ سندگان اي ا     من فکر ميکنم اگر شاعران و نوي ستقيم ي د، م ر  زنن غي

ه         مستقيم وابسته به رژيم ايران نمی بودند و با صراحت و پيگير عليه آن موضع می                داشتند، هيچ غمی نبود و دير يا زود ب
ه        " جبهه ملی "خود در شرايط استيالی جنايتکاران      " ادبی"و  " فرهنگی"اشتباه جوشش    اهی يافت و اربابان خارجی شان آگ

ران را      ار اي م جنايتک د رژي ارزه برض هو مب ه      وظيف ات بچگان ارتر از عملي ر و پرافتخ دس ت شگاهی"ای مق ان " دان ش
  2. پنداشتند می

 
ايی، خاوران،                    ايتهای آري د و س مشکل سميع حامد، منيژه باختری، رهنورد زرياب، ضيا رفعت و خيل شان در جريده امي

ليقه ره، مشکل س ل پرس و غي دگی، کاب ردا، سرنوشت، زن اربرد ک ف ه ک ه از ب ست ک ادل ای ني ه مع سبت ب ی ن ات ايران لم
 .متداول آنها در افغانستان بيشتر به شوق و ذوق بيايند

 
ده         . بود  کاش موضوع اينقدر ساده می     زی کرک آور و مشمئز کنن ن عرقري کنه گپ اين است که فرهنگيان ايرانی باز با اي

د و                       می ران در کشور را صاف کنن اک و       خواهند جاده نفوذ و تجاوز اقتصادی و سياسی اي در خطرن ين علت همانق ه هم ب
خاين اند که رحيم وردک، داکتر حليم تنوير، جنرال رحمت اهللا صافی، خليل اهللا هاشميان، کريم خرم، همايون حميد زاده،         

ر از                 گاسحق ن  ه غي ذا ک ارگر، زمری بشری، جاويد لودين، آصف ننگ، داکتر امين فاطمی، انور الحق احدی و قس عليه
شه نفرت   .وونيستی، دم جاسوسی بعضی های شان به سی آی ای و آی اس آی از دور پيداستپشتونگرايی های ش    پس ري

                                            
سئله  در پاسخ به این میند، اولت در یک برنامه تلویزیون طلوع که در آن رهنورد زریاب و پرتو نادری شرکت داش-  2

اما پرتو  .  ایجاد نفوذ سياسی ميشود صدایش نبرامد و با بيشرمی خاصی از آن طفره رفت              بسترکه نفوذ فرهنگی    
 کـه بـه طـور تـصنعی کتـابی سـخنی             اوامـا   ! نادری جویده جویده گفت که ما با سياست رژیم ایـران کـاری نـداریم              

  شود که به همراهی منيژه باختری، ر پست می آنقد،ميگوید و ظاهرش را هم به صورت مهدی اخوان ثالث درآورده  
 از قلمبدسـتان فرومایـه بـه دستبوسـی عطامحمـد جنایتکـار رفتـه و در          دیگـر  رهنورد زریاب، جاوید فرهاد و جمعـی      

 !ستایش از او باهم به مسابقه پرداختند
 

 شعر سرایی بـرای     طلبه باوصف ، ابوطالب مظفری و غيره شاعران       همين جا باید افزود که کاظم کاظمی، یعقوبی       
دانستند و آن شعر سرایی ها   میبی ناموسیبودند و جيره خوار بودن رژیم را  ، اگر از رژیم ایران متنفر میخمينی

 ولی متاسفانه روشن است که آنان کمتر از سميع حامد، پرتو            .ميدادند، زیاد قيمت نداشتند   را صرفا جنبه مذهبی     
 و ازاینـرو بایـد بيـشتر بـر اسـاس همـين شـغل        نـد کن میکار واواک و برای   پليدتر نيستند .... نادری، سياهسنگ و    

 .شان یاد شوند تا چيز دیگر
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ران باشد           ن       . ما از دالالن ظاهرا فرهنگی ايران ميبايد ناشی از نوکری آنان به رژيم اي ه پشت اي يم ک د ببين ا باي وزارت "م
سايل       .  است گفتن ها کدام مقاصد سياسی خوابيده     " بازرگانی"و  " پزشک"و  " دارايی ن م ه اي ام زن  "ب " راوا"و سايت    " پي

 .به خوبی و به تفصيل پرداخته اند که بد نيست آقای نکته دان و ساير خوانندگان به آنها نگاهی بيندازند
 
ه در طول          " نکته دان که ادامه ميدهد       -٣ شود ک ه مي ل گفت ين دلي آيا بخاطر اينکه خمينی نسبت به اعراب تنفر داشته و بهم

ازهم از  " مشرف نگرديده، شما هم بايد با زبان عربی ستيزه کنيد؟) رض(د به زيارت مزار حضرت امام رضا   عمر خو  ب
ستايند                  سته و آن را مي ن جماعت   . ياد ميبرد که ايران گرايان وطنی باد رهبران رژيم ايران را هم عطر و خوشبويی دان اي

ان            ط می      حقير چندان عربی ستيز نيستند و نه بضاعت سره کردن زب د؛ فق ی را دارن در     فارسی از کلمات عرب کوشند آنق
د              وه نماين ی جل ر از ايران ه در نوشته          . ايرانی بازی کنند تا ايرانی ت انطوری ک ثال هم ه     " راوا"م ده کلم ه   " مدرسه "آم را ب

ی نم       . برند صرفا به خاطر آنکه در ايران مدرسه معمول است           به کار می  " مکتب"جای   ان مرض ايرانگراي تند  اگر آن يداش
محمد حسين جعفريان  اما گويی رژيم ايران و پيشوايان شان چنگيز پهلوان و .هيچگاه مدرسه را بر مکتب ترجيح نميدادند      

 .به آنان فهمانده اند که سعی کنند هميشه کاسه داغتر از آش باشند... و فالحيان و 
 

ی   از زمان تسلط فاشيزم مذهبی      . تنفر خمينی از اعراب هم افسانه است       ارات عرب خمينی تا به حال به کاربرد کلمات و عب
ه است                   زايش يافت ان ديگری در آن کشور اف ل رواج ذکر  . به جای فارسی بيش از هر زم رحيم   "مث رحمن ال سم اهللا ال و " ب

ستان ب               " السالم عليکم و رحمة اهللا و برکاة      " ار شان در افغان ا گفت ه توسط جنايت ساالران جهادی و شرکا در سر نامه ها ي
ه           ه ماهيت عوامفريبان ی توجه ب و ضد   ی منفی   منظور هرچه غليظ تراسالم نمايی، که بدبختانه گاه افرادی روشنبين نيز ب
 .سکيوالر بودنش و نيز از ترس اينکه مبادا توسط مافيای جهادی تکفيرشوند، آنها را مينويسند و ميگويند

 
ست    م ني ارت مه ه آن زي ی ب رفتن خمين تن و ن ا     . ضمنا رف ت ي ارت ميرف ارت و آن زي ن زي ه اي ه ب ه او چ ست ک م اين مه

ای بود که بسياری از کشور ها منجمله و مخصوصا افغانستان تيره بخت ما از شر و         رفت، رهبر رژيمی جنايت پيشه      نمی
وران دارد         پليدی خون آلود آن در امان نماند و خون صدها هزار فرزند             راستين و بزرگ ايران از سر و روی اين رژيم ف

شا شود       ه                          . و مطلقا بايد اف ی علي ستی خمين وای تروري سان، فت ه شمول خاوران نوي ران ب م اي دار رژي ان طرف ام فرهنگي تم
دی  لمان رش ی3س د م د  را تايي ان   . کنن م وصل فرهنگي ه مه ن نقط ه اي وکرات است ک ادگرای دم ارزان ضد بني ر مب ا ب  ام

 . خودفروخته با رژيم ايران را رسوا سازند
 
ی           -۴ ه غايت ب ان او و                  محمود نکته دان به نکات ب ستن ده ه جای ب ن برخورد ب ه اي رده ک شنيار مکث ک اهميت نوشته گل

ه دامن زدن بحث های حاشيه     شتر ب ان را بي ارانش، آن سايل    ي رين م تن ازبحث روی اساسی ت ره رف د ارزش و طف ای فاق
د   شجيع خواه ردت د و        . ک ه پذيرن سئله، ب ون، م ونزم، ملي الی کم تی ام اع از درس ه دف ال او ب ور مث ه ط ه و ... ب پرداخت

 .شدند، رد کرده است نوشته می" بپذيرند"، "مساله"، "ميليون"، "کمونيزم"فرمايشات آقای گلشنيار را که بايد ، 
 

دعی از  ای منطق و استدالل يک م ی پ ه وقت د درک ميکرد ک سنده باي د نوي د و نتوان شنيار از لحاظ سياسی بلنگ جنس گل

                                            
حاشا خواهی های متملقانه و خونبار . ای عالقمند نيستم  ـ من به آثار و شخصيت سياسی سلمان رشدی ذره  3

ته آن پـشتيبانی پرشـور و جهـانی         او در برابر رژیم ایران منزجر کننـده بـود و حـيفم آمـد کـه کـاش او واقعـا شایـس                       
 .دفاع من از او بيان نفرت و ضدیتم با تروریزم و دفاع از آزادی های دموکراتيک است. بود می
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شا يک                        کشاله ی ارتباط خود يا استادان کثيفش را با رژيمی جالدپيشه بپوشاند، ناگزير به عيب جويی کودکانه در امال و ان
ی  ز م ته تمرک ا  نوش شد ت ری"بخ ی"و" برت ضايل ادب د  " ف ايش ده شاگرش نم ه اف سبت ب ه   . اش را ن د ب ه دان باي ای نکت آق

متظاهرانه نويسنده خاوران انگشت نگذاشته و به بند بودن سر اين افراد در آخور رژيم جنايتکار ايران تمرکز               " قاداتانت"
ه       . ميبخشيد  ه دان درتوجي ه نکت ر اينست ک سئله مهمت ا م ونزم "ام ه صورت    " کم ونيزم "و رد نوشتن آن ب سد می " کم : نوي

 . را مثال ميدهد" کمونيزم"و امالی." کنند که صحيح نيست  تلفظ میايرانی ها هر کلمه را درست مثل نوشته انگليسی آن"
 

 بحث کردن تبر عوامل ايران را دسته دادن است " ی"يا بدون " ی"اوال طوريکه گفتم روی نوشتن اين کلمه با 
ر اساس تلفظ   و اغلب ايرانيان کلمات خارجی را ب. و دوم  اينکه زبان اول خارجی در ايران فرانسوی است و نه انگليسی          

سند  می ) تلفظ فرانسوی" (کمونيسم"را اکثرا   " کمونيزم"مثال همين   . نويسند  فرانسوی و نه انگليسی آنها می      ا يک   . نوي اتفاق
ورد      ان "مرض در م سوی آنهاست              " فرهنگي ا تلفظ فران را نوشتن کلمات خارجی ب ران گ ده  . اي شان    مرض خن ه ن آوری ک

ا تلفظ           ميدهد اين دالالل تا چه حدی در پيروی        ا ب ه م سوی را ک  از مطبوعات ايران غرق و بيقرار اند که حتی ماههای عي
ار           : آنها مينويسيم مارچ يا جون، مينويسند     ) زبان اول خارجی در افغانستان    (انگليسی   ن ترتيب اظه مارس يا ژوئن تا به اي

 .عبوديت شان مقابل رژيم خيانت و خون تثبيت شده باشد
 

سئله "ستيز ما بايد اوال ميدانست که مليونها فارسی دان منجمله استادان بيشمار ادبيات فارسی  همچنين نکته دان بيگانه      " م
اهنگی در چگونگی             را با همين امال می     ستان اختالف و ناهم ران و افغان ان فارسی در اي تادان زب ين اس وز ب سند و هن نوي

شده است          ددی حل ن ارز اير          . نوشتن کلمات متع تاد شريف و مب ر دو               و هيچ اس ان ب سلط دژخيم انی در شرايط ت ی و افغ ان
ات درستی                            اد نگران شده و در صدد اثب د زي م نباي کشور، حل موضوع را در صدر وظايف خود قرار نميدهند و بنا او ه

 .برآمد اماليش می
 

ه سايت                  شنيار را ب ر "ثانيا اينکه محمود نکته دان در اثبات درستی اماليش، گل ارم شيرازی       " معتب رجعت داده   ناصر مک
نکته ! درست مثل اينکه گلشنيار جهت اثبات درستی حرفش او را به سايت سرجنايتکار ربانی يا محقق رجعت دهد                 ! است

ه                        دان بايد دقت ميداشت که آيا حق داريم برای اثبات موضوعی به اين کوچکی سايت يکی از سران رژيمی تبهکار را ک
ه ناصر       بايد با آن بی امان در پيکار باشيم، برجست  ه ب د ک م بودن انی ک ه نماييم؟ مگر استادن مسلم ادبيات چه ايرانی چه افغ

 مکارم شيرازی رو آورده شود؟
 

ه                                    ارزه مطرح باشد و ن د مب ا باي ا و تنه ران تنه ه جنايت ساالران جمهوری اسالمی اي با ناصر مکارم شيرازی ها  و کلي
م برسد              ای مربوط به زبان فارس      استناد به آنان آنهم در مسئله       .ی حتی اگر سر برخی از آنان در عرصه ادبيات به عرش ه

 :مينوشتم" پيام زن"بودم در پاسخ به گلشنيار به شيوه  خالصه اگر من به جای محمود نکته دان می
 

ول                 اشاره ا سر و چشم قب م                  . ی تان به غلط های اماليی من ب ر ماسکدار رژي وان مزدبگي ه عن شای شما ب منظور من اف
انی                   . ايران بود  د شاه مسعود و رب ولی آيا شما آنقدر شهامت داريد که رژيم ايران و چاکران وطنی شيعه و سنی از احم

اختری و                       ژه ب درام و مني ان و لطيف پ رم عثم د و اک ورد و سميع حام گرفته تا قانونی و محقق و خليلی و دوستم و رهن
رين                را جنايتکارن و دستياران     ... لطيف ناظمی و اسداهللا حبيب و        ان را نابخشودنی ت د آن ده و شما تايي جنايتکاران نامي

 شماريد؟ بيشرافتی و ننگ می
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 5از  5 :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 

تنها به علت احساس همدلی با وی در مبارزه عليه مزدوران ايران، خواستم توجه شان          . من سربحث با نکته دان را ندارم      
ادگرايی، دشمن را        آرزوی من اينست که بيگانه ستيزان از موضعی دموکر        . را به نکاتی جلب نمايم     اتيک و عميقا ضد بني

 .آماج قرار دهند
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