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  آسمايیمنبع لطيف ناظمی

 هر کسی از ظن خود شد يار من 
نزديک به يک ماه از مصاحبۀ مسخره و مضحکی که در تلويزيون خراسان سازمان يافته بود؛ ميگذرد و هنوزهم 

روزی که از ماجرای آن گفتگو آگاهی يافتم به . گروهی شمشيرهای آختۀ انتقام و کينه ورزی خويش را در نيام نميگذارند
رس قاطع پی بردم که دسيسه يی را عليه من و رهنورد زرياب، سازمان داده اند تا برخی از ذهنيت را مغشوش ض

همان بود که در گفتگوی کوتاهی با مدير آسمايی اعالم کردم که آن ناظمی نام . تفاهم چرکينی را ايجاد کنند سازند و سوء
انديشيدم که با  ۀ بيان و منطق بی پايۀ او سر سازگاری هم ندارم و مینهاد من نبوده ام و با انديشه و افکار آشفته و شيو

خبر از اين که کارشناسان صدا ، برمی خيزند  ها مرفوع خواهند گشت؛ بی همين توضيح کوتاه اما صريح، همۀ بدگمانی
ه هم شک و می گويند من صدای لطيف ناظمی را می شناسم و يک ميليونم حص. و به شهادت دروغ دست می يازند
 .ندارم که صدا، صدای هموست

تلويزيون خراسان پس از صحنه سازی آن شب پوزش می خواهد و اعالم می کند که در مصاحبۀ آن شب کسی به نام 
زيد و اگر کسانی خواسته باشند؛ شمارۀ تيليفون اين مرد را در  حکيم ناظمی شرکت کرده بود که در کشور هالند می

جای خود باقی می   و در سه برنامۀ متوالی از اين ماجرا سخن می زند، ولی هنوزهم اتهام براختيار شان خواهد گذاشت
 .ماند و شمشير ها همچنان برهنه

من با همۀ اين احوال گردانندۀ آن برنامه را مسؤول ميشناسم و اميدوارم روزی و روزگاری بتوانم عامالن اين توطئه را 
 .بشناسم و از چهرۀ شان پرده بردارم

در همين جريان افشا می گردد که خالف ادعای حکيم ناظمی ، درويش دريادلی، رهنورد زرياب نه، بل بريالی شنوا 
 .است که برهان ديگری است بر مغالطۀ آشکار و دسيسۀ سازمان يافتۀ تلويزيون خراسان و تهمت ناروای حکيم ناظمی

وجود داشت که نصف نامم را پنهان کنم ؛ اسم اولم را اجازه من اگر در آن گفتگوی تلويزيونی سهم می داشتم چه منطقی 
 گی ام را به جای آلمان ، اروپا وانمود کنم ؟ ندهم که اعالم بدارند و محل زنده

بودم چگونه ممکن بود که دوست ديرينم رهنورد زرياب را که گويا با نام مستعار مقاالتی را  من اگر همان ناظمی می
 ست که نامش را بدانند افشا کنم و به رفيق چهل ساله ام خيانت روا دارم؟خوا رقم زده بود و نمی

اگر آن ناظمی من می بودم از چه کسی هراس داشتم که فردای آن منکر شوم و تصور کنم که اين جا دنيای آزاد نيست و 
 .قراوالن حکومتی به دنبال دستيگری من اند

 .انديشه، شخصت و سواد من اهانت می کنندپندارند آن ناظمی من بوده ام به  کسانی که می

چهل سال است که قلم می زنم و هيچگاه چون افراد پر عقده و بيمار، خامه ام را به تفرقه افگنی های زبانی ، قومی ، 
شمارم و  من به زبان مادری ام عشق می ورزم ولی هيچ زبان ديگری را خوار نمی. يی آلوده نساخته ام  مذهبی و منطقه

کسان در تنگنای  ها حرمت قايلم و هيچگاه چون برخی از ه اقوام و گروه های تباری کشور و متکلمان همۀ زبانبه هم
 .تعصب و تحجر زبانی نزيسته ام

من معتقدم کسانی که زبان را ابزار تعصب و خشونت ساخته اند و بر تفوق و برتری جويی تباری باور دارند بيماران 
 .يستندروانی خرد باخته يی بيش ن

من در تمام عمرم فقط يک بار آن هم در دوران تحصيل با نام مستعار در ماهنامۀ ژوندون مقالتی را چاپ کرده ام و بس 
من  .و کسانی را که زير حجاب نام مستعار به پخش انديشه های سياه شان می پردازند؛ افراد بزدل و ترسومی نامم 

هفده سال پسين که در کشور های مختلف در باب . هماره باور هايم را بی پرده، شفاف و بدون ابهام بر زبان می آورم
زبان و فرهنگ و ادبيات سخن زده ام ؛ کلمه يی که از آن بوی تعصب استشمام شود بر زبان نرانده ام و از ديگران نيز 

 . خورد کنند دلی با من بر ورزی و بد انتظار ندارم که با تعصب و کينه
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اگر به اين بازی ها پايان داده نشود گمان من به يقين مبدل می گردد که کاسه يی زير نيم کاسه است و قربانی دسيسۀ 
 .ديگری خواهم بود

 من به ديگران کاری ندارم،اما از جناب سيستانی به عنوان دانشمند ، مؤرخ و محقق توقع دارم که انگشت انتقادی را که
 چون دانشمندان راستين چنين اند و کسی که بيش از بيست -به سوی من نشانه گرفته اند ببندند و اتهام شان را پس بگيرند

کتاب و ده ها مقاله نگاشته است شهامت اين را هم خواهد داشت که خالف واقعيت رقم نزند و از معذرت خواهی هم 
 .نهراسد

 ...چنين کنند بزرگان

 

 غان و افغانستان دشمنی نورزد، دشمنی ندارمبا کسی که با اف

ايکاش آقای ناظمی اين نوشته را ولو کوتاه تر در همان آغاز با قلم خود بيان و بر فضای انترنت جاری ميساختند تا من 

چون شهادت عليه محترم زرياب بصورت توطئه : که به سخن و قلم ايشان سخت احترام دارم، بدون درنگ مينوشتم که

از سوی تلويزيون خراسان سازماندهی شده است، بنابر اين اتهام عليه زرياب خود به خود منتفی و بی اعتبار آميزی 

 . است

ن هم که هيچ گونه سابقۀ نامطلوبی با هرگونه شک و شبهه را از ميان می برد و منوشتۀ جناب لطيف ناظمی اکنون 

آقايان ناظمی و رهنورد زرياب ندارم چرا در بند توطئه يی قرار بگيرم که سناريوی آن توسط قوی کوشان، نوشته شده و 

بنابر اين من سخنانی را که به آدرس آقايان لطيف ناظمی و .  اجرا گرديد٢٠٠٧مارچ ٣توسط تلويزيون خراسان در شب 

زيرا ما ديگر . ب گفته ام ، پس ميگيرم و از هر دو نويسندۀ بزرگوار کشور برادرانه پوزش ميخواهمرهنوردزريا

بايد يادآور شد که توطئه عليه زرياب با تمام سوءنيتش يک دست آورد . را شناخته ايم) عمر راوی،غزنيچی" ( دريادلی "

شتيم داشت وآن اين که با دراز نمودن انگشت اتهام به برای من و امثال من که به دنبال چهرۀ اصلی درويش دريادلی ميگ

سوی زرياب ، وجدان مرد وطنپرستی تکان خورد و تمام اطالعات خود را در مورد دريادلی صادقانه بيان کرد و چهرۀ 

 پنهان شده بود و از آن جا بر من و قوم" درويش دريادلی" بريالی شنوا را که در پشت نام مستعار -اصلی عمر راوی

منبعد هر کسی که زير نام درويش . پشتون و تمام کسانی که افغانستان را دوست ميدارند، ناسزا ميگفت، فاش ساخت

دريادلی و نام های مستعار ديگر، عليه قوم پشتون در رسانه های گروهی به تخريب بپردازند، بدون ترديد، همان عمر 

ستعار جديدی وضع کرده و روی صفحات انترنت و يا صفحات راوی و يا کسی خواهد بود که قوی کوشان برايش نام م

 .جريده اميد و يا پشت خط تيليفونی تلويزيون خراسان قرار ميدهد

 .گی همه روشنفکران وطن دوست افغان به اميدهمبسته


