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خلیل هللا معروفی

نامکشوف "اعظم رهنورد زریاب"
ابعاد
ِ
در ارتباط با "تهاجم فرهنگی ایران"
صم" :پوهاند صاحب دودیال"!!!
مخاطب خا ّ
ی افغانستان بود و اگر او را "استاد" خطاب
"محمد اعظم رهنورد زریاب" بدون شک سرامد قلمزنان ادبیّات داستان ِّ ّ
کرده اند ،کامالً بجای است" .رهنورد زریاب" نه تنها در افغانستان ،بلکه در منطقه و باالخص در کشور همسایه و
همزبان ما "ایران" هم از شهرت بسزائی برخوردار بود" .رهنورد زریاب" پارسال در روز یازدهم دسمبر ،جهان
زندگان را ترک گفت .پس در همین امروز ــ  11دسمبر  2021ــ که ُمصادف با اولین سالروز و سالگر ِّه وفات او
بود ،در داخل وطن به تجلیلش پرداختند و اندر باب خدمات نیمقرنه و پنجاهساله اش به ادبیات و زبان دری/فارسی
سخنها گفتند .من هم به رسته و به نوبۀ خود در زمینه چیزی مینگارم ،مگر بر ابعاد نامکشوف و نامشهود چهرۀ او
روشنی می اندازم .البته از قلم من ،که مدّاحیگری را یاد نگرفته است ،توقع نِّشخوار کردن سخنان تکراری را نبرند؛
مکرر گفته اند.
مکرر در
مرات و
ّ
ّ
کرات و ّ
یعنی سخنانی را ،که دیگران به ّ
نامحسوس "رهنورد زریاب" مکث میکنم و اگر سخنان
ضمن این نوشته بر ابعاد ناشناخته و نامکشوف و نامشهود و
ِّ
نخورد ،باکی هم ندارم .من عادت کرده ام ،که در پهلوی گوشه های مثبت ،بر جهات
من به مذاق بعض کسان خوش
َ
و جنبه های منفی اشخاص هم پرتو افگنم .آنچه را خوانندۀ عزیز و گرامی ولی "متوازن و باانصاف" درین مقاله
طرفداران "رهنورد زریاب" ناگوار خواهد افتاد.
میخواند ،برای بسا کسان و بالخاصه برای هواداران و هواخواهان و
ِّ
به هر حال همین است ،که است و غیر ازین را شایسته نیست گفتن:
جناب "پوهاند محمد بشیر دودیال" در بدو مقالۀ خود در صفحۀ  ۶دسمبر  2021در پورتال "افغان جرمن آنالین" در
مورد درگذشت "استاد آشکارا" ،از وفات چند دانشمند خدمتگزار افغان در روزگار ما حکایت کرده و با خطاب "اعظم
رهنورد زریاب" به حیث "استاد" ،او را در ردیف نویسندگانی چون "پوهاند رسول باوری" و "عنابی" و "عمرخیل"
و "استاد نگارگر" و "استاد تاج محمد یاری" قرار میدهند .سؤال من از جنابشان ،که نویسندۀ ماهر و دانشمند آگاه و
متب ِّ ّحر هستند ،اینست ،که آیا از کارنامۀ ناگوار و سخت مذموم "اعظم رهنورد زریاب" در بزم و رزم فرهنگ و
سیاست وطن آگاه هستند؟؟؟ اگر جواب منفی ست ــ که فکر میکنم حتما ً و هرومرو منفی ست ــ پس اجازه بدهند ،که
در زمینه چیزهائی را پیش بکشم:
"جناب دودیال صاحب" و بسا خوانندگان ارجمند دیگر حتما ً از "تهاجم فرهنگی ایران در افغانستان" شنیده و اثرات
شومش را در عمل چشیده اند؛ و اگر چنین نیست ،اجازه بدهند ،که در زمینه اندک معلومات ارائه نمایم:
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شوم ملموس و ناملموسش را در عرصه های
البته باید به تأکید بگویم ،که "تهاجم فرهنگی ایران" و اثرات سوء و
ِّ
فرهنگی و سیاسی و اجتماعی ،هیچ افغان متعادل و آگاهی نمیتواند انکار کند؛ و باید دریافت ،که "رهنور زریاب" چه
مخرب و بربادگری را در همین عرصه بازی کرده است؟؟؟
رول
ّ
در مورد "تهاجم فرهنگی ایران در افغانستان" مقاالت فراوان و مختلف النوعی منتشر ساخته ام ،که همه در پورتال
مفخم و آزادۀ "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" و اندکی هم در همین وبسایت ّ
معزز "آریانا افغانستان آنالین" قابل
دریافت استند .جای دارد ،که جناب "پوهاند دودیال" سری به آرشیف مقاالتم در هردو وبسایت زده و الاقل تعدادی از
این مقاالت را از نظر مبارک خود بگذرانند!!!
باید جدا ً و به تأکید بگویم ،که "تهاجم فرهنگی ایران در افغانستان" چیزی نیست ،که کس منکرش شده بتواند و اگر
بگویم ،که منکر چنین پدیده ای" ،کافر" است ،جای دارد .کشور همسایۀ ما" ،ایران" ،این تهاجم را را زمانی آغاز
کرد ،که نام خود را از "فارس" به "ایران"؛ یعنی "سرزمین آرینها" تعویض کرد؛ و این در سال 1۹۳۵ع و در جوش
عروج "حزب نازی" در المان به وقوع پیوست ،که "آریائی پرستی" رونق روز گشته بود!!!
"تهاجم فرهنگی ایران" از همان وقت تا به امروز به طور فزاینده ای در گسترش بوده و ابعاد تازه تر و وسیعتری را
به خود گرفته است؛ در حدّی ،که امروز از "زبان و فرهنگ" فراتر رفته و وجهه و خصلت سیاسی پیدا کرده است.
دولتهای "بیغمباش ِّ" بر سر اقتدار افغانستان در زمینه هیچ توجهی نکردند؛ و
متأسفانه دولتهای "خَوبُرده" و در واقع
ِّ
تکلیف چل و چند سال بی ثباتی سیاسی و جنگ ویرانگر اخیر هم خود به خود روشن است ،که باعث توسعه و رشد
مزید و فوق العاده سریع این پدیدۀ شوم گشته است.
رژیم استبدادی ولی بلندپرواز و "آخوندکرات" ایران چنان ،که بر همه مردم منطقۀ دور و نزدیک ما روشن گشته،
گامهای وسیعتر و گسترده تری را درین عرصه برداشته است" .رژیم ُمالکراسی ایران" اهداف تهاجمی خود را مگر
ی خود عملی میکند .بلی؛ "رژیم ایران" و نیز "دستان پشت پرده و پنهان"،
از طریق ُ
ع ّمال و نوکران زرخرید افغان ِّ ّ
ینستی خود را از طریق ع ّمال زرخرید و غالمان حلقه بگوش خود ــ که متأسفانه وطنداران
آمال و امیال شوم و شوو
ِّ ّ
"ناافغان" و "ضد افغان" ولی در هر حال" ،بی وجدان" مایند ــ عملی میکنند!!! "تهاجم فرهنگی ایران" به ظاهر،
محض در کسوت و حلۀ "فرهنگی و زبانی" جلوه میفروشد ،اما در کنهش اهداف خطرناک "سیاسی و ستراتژیک"
نهفته است .اندرین باب "یک سینه سخن" در ذهنم خطور میکند ،که امیدوارم عمر و صحت یاری کنند ،تا شمه ای
روی وطنداران ارجمندم بگذارم!!!
از آن را در طبق اخالص نهاده و پیش
ِّ
یکی از چهره ها و مهره های خطرناک و غالمان زرخرید و حلقه بگوش ایران ،همین "رهنورد زریاب" بود ،که
وایرس کشندۀ کورونا به سروقتش رسید و به حیات نکبتبارش خاتمه بخشید" .اعظم رهنورد زریاب" نور
ویروس یا
ِّ
چشم ایران و "رژیم کربالئی و شووینیست ایران" بود و خدمتگار و خدمتگزار صادق آن رژیم توسعه طلب و مداخله
گر ،که منطقۀ ما از دستش به داد رسیده و به اصطالح عامیانۀ کابلی" ،کون ده کون" گشته است:
ــ "زریاب" هرسال به دعوت "جمهوری اسالمی ایران" رهسپار آن کشور گشته و هربار حدود یک ماه را به حیث
مهمان عزیز و عالیقدر آن رژیم سپری میکرد.
ــ "رهنورد زریاب" در ظاهر امر به دعوت نویسندۀ مشهور ایران" ،محمود دولت آبادی" ،عازم ایران میشد ،مگر
میزبان و مهماندار اصلی و پشت پردۀ وی ،خود رژیم "فلوته باز" و سیطره جوی و توسعه طلب ایران بود.
ــ "زریاب" ظاهرا ً در آن کشور "کانفرانسها" دائر کرده و از "فرهنگ و دانش و زبان فارسی" داستانسرائی کرده
داد سخن میداد ،اما سفرهای او به ایران ،در ُکنه ذاتش ،جهت تقدیم "راپور کار" و گرفتن "هدایات جدید" بود ،که
برای یکسال م ِّ ّد نظر گرفته میشد.
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ــ "رهنورد زریاب" وظیفه گرفته بود ،که مطبوعات و نشرات افغانستان و بالخاصه تلویزیونهای مهم وطن را نشانه
ی مطبوعاتی ِّ" ما و تعویض آن
گرفته و مسخ کند و ازین کار هدف دیگری نداشت ،جز حذف کردن "ترمینولوژی مل ِّ ّ
خاص و در اکثر موارد ،منحط و مبتذل فارسی ایران.
با ترمینولوژی
ّ
ــ جایگاه و پایگا ِّه عمل "رهنورد زریاب" ظاهرا ً "تلویزیون طلوع" بود ،ولی غیر مستقیم تلویزیونهای دیگر از قبیل
"آریانا" یا atn؛ یعنی  Ariana Television Networkرا نیز زیر چتر کار خود قرار میداد.
ــ "رهنورد زریاب" مأمور رسمی و عالیقدر "تلویزیون طلوع" بود ،که با ُمعاش گزاف "دوهزار دالری" اجرای
خاص تلویزیون "طلوع" روزانه و در ساعات معیَّن پیشین به سراغ "رهنورد زریاب" می آمد و
وظیفه میکرد .موتر
ِّ ّ
او را با "اخ و دپ" به ستودیوی آن تلویزیون میبرد ،تا به اصالح و تصحیح و تنقیح اخبار و گزارشها بپردازد.
ــ وظیفۀ او تصحیح و تنقیح اخبار و گزارشها و مواد نشراتی آن تلویزیون از نگاه "زبان" بود و همو بود ،که
خاص فارسی ایران را جانشین کلمات و اصطالحات مطبوعاتی و ملی ما میکرد!!!
اصطالحات
ِّ ّ
ــ "رهنورد زریاب" بود ،که تعیین میکرد ،که کدام کلمات و اصطالحات بر زبان نطاقان و خبرنگاران و راپورترها
جاری شوند و از استعمال کدام کلمات و اصطالحات پرهیز گردد!!!
ــ "رهنورد زریاب" بود ،که شیوۀ غلط امالئی "رهنمود امالی دری" ــ محصول کار اتحادیۀ نویسندگان دورۀ خلق و
پرچم ــ را در این تلویزیون رائج ساخته و زیرنویسهای اخبار را فقط و فقط با همین امالی غلط می آراست!!!
گزارشگران پروگرامهای دری ،کلمۀ
ــ "رهنورد زریاب" اخطار داده بود ،که اگر کسی از نطاقان و راپورتران و
ِّ
"پوهنتون" را به کار بُرد" ،ده دالر" ُمجازات خواهد شد!!!
ــ همین "محمد اعظم رهنورد زریاب" بود ،که حکم میکرد و فرمان میداد ،تا در عوض کلمات و اصطالحات عا ِّ ّم
ملی ما از قبیل «"پوهنتون" و "صدراعظم" و "سرمنشی" و "کلوب(کلب)" و "جلسه(مجلس و اجالس و کنفرانس)"
و "کانفرانس مطبوعاتی" و "سابق" و "آخر" و "شکل(صورت)" و "شاهد" و "اساس" و "ښاروالی" و "محکمه" و
"خاص(مخصوص)" و "راپور" و "تکنالوژی" و "فستیوال" و "قومندان" و "اردو" و
"ولسی جرگه" و "شفاخانه" و
ّ
خاص و مخصوص
"لوی درستیز" و "هویّت" و "توقیف(دستگیر)" و "عکس العمل" و "دوسیه" و ،»...اصطالحات
ّ
و غالبا ً "هشت َرخ نُه گِّرد" فارسی ایران؛ یعنی «"دانشگاه" و "نخست وزیر" و "دبیر ُکل" و "باشگاه" و "نشست"
و "نشست خبری" و "پیشین" و "پسین" و "گونه" و "گواه" و "بنیاد" و "شهرداری" و "دادگاه" و "مجلس نمایندگان"
و "بیمارستان" و "ویژه" و "خبرنامه" و "فناوری" و "جشنواره" و "فرمانده" و "ارتش" و "رئیس ستاد ارتش" و
"کیستی" و "بازداشت" و "واکنش" و "پرونده" و  »...استعمال گردند!!!
(قابل تذکر میدانم ،که اگر کسی در زمینۀ این لغات و هزاران لغت و اصطالح مماثل آن بخواهد با این فلم وارد بحث
گردد ،پیشانی باز و جبین کشاده ام را پیشکشش میکنم!!!)
ــ "محمد اعظم رهنورد زریاب" با الهام از "دانشمندان منحرف و زبان ناشناس ایرانی" ،جداً معتقد به "سره ساختن"
یا "خالص ساختن" زبان دری/فارسی بود ،که در کشور کثیراللسانی چون "افغانستان" ،حکم "زهر ُمقاتل" و گویا
"زهر هالهل" را دارد .چون اگر "دری زبانان افغانستان" در صدد "خالص ساختن زبان دری" برایند ،و "پشتوزبانان
افغانستان" به عمل شوم "خالص ساختن زبان پشتو" انهماک ورزند" ،افهام و تفهیم موجود" در بین مردم ما برهم
ی ِّ" ما صدمۀ سنگین و جبران ناپذیری وارد میگردد!!!
میخورد و بالوسیله بر "وحدت مل ّ
ــ "اعظم رهنورد زریاب" دشمن "افغان و افغانستان" بود و از سردستگان سرسپردۀ "افغانستانی ها" .این گروه منح ّ
ط،
مردم افغانستان را به دو دسته تقسیم میکنند:
ــ یکی "افغان" به معنای "پشتون"
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ــ و دیگری "افغانستانی"؛ یعنی "تبعۀ غیر پشتون افغانستان"
پس "تقسیم کردن مردم افغانستان" به "پشتون و غیر پشتون(حتی ضد پشتون)" ،جزءِّ فلسفۀ وجودی این منحرفان
تأریخ و فرهنگ است .اینها دشمنان کشور عزیز و محبوبی به نام "افغانستان" استند ،که میکوشند این "نام مبارک" و
"اسم مقدّس" از سرلوحه و عنوان سرزمین ما برداشته شود؛ پس اگر به این گروه "خائن ملی" خطاب گردد ،عین
صواب است و صواب صائب و مح ّقق!!!
و  ...و  ...و ....
سخن در مورد "اعظم رهنورد زریاب" و "زریابهای مکتوم دیگر" ،و کارنامۀ شوم و مذموم ایشان بسیار زیاد و در
ح ِّ ّد یک کتاب ضخیم و قطور و حجیم است ،مگر بر سبیل نمونه و به اصطالح عوا ِّّم کابلی ،به حیث " َچشَک" ،به
همین چند نکته اکتفاء کردم.
تمام نکات و سخنانی را ،که بر حسب مثال پیش کشیدم ،یا از اشخاص و منابع ثقه شنیده و دریافته ام و یا از خالل
داستانها و رومانهای "رهنورد زریاب" بیرون کشیده ام .اگر باور ندارید ،داستانهای "چار گرد قال گشتم" و "درویش
پنجم" و "گلنار و آیینه" و "پایان کار سه رویین تن" و دیگر آثار "رهنورد زریاب" را از نظر بگذرانید!!!
آرزومندم ،که جناب "پوهاند دودیال صاحب" به حیث یک افغان وارسته و باوجدان و دانشمن ِّد وطنخواه به عرائضم،
که از اعماق یک قلب پردرد و دلسوز برخاسته است ،توجه کرده باشند!!!
مردم فهیم کابل قدیم در مورد اعمال و کارنامۀ اشخاصُ ،مدام میگفتند:

«برابر دو ِّغش ،پاغنده میزنه!!!»
در سطور باال و ضمن تمام نکاتی ،که در مورد "محمد اعظم رهنورد زریاب" نوشتمُ ،مفا ِّد همین ضرب المثل قدیم و
شیرین کابلی را م ِّ ّد نظر داشتم و نه بیشتر از آن را!!!
با محبت فراوان او په درناوی
(خلیل هللا معروفی ــ جرمنی ــ  11دسمبر )2021

برای مطالب دیگر خلیل هللا معروفی روی عکس کلیک کنید
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