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 خيانت ديگر خاينان ملی: ینزاع زبان
  

 نه  بين پشتون زبان منتھا اين بار. شود درين روز ھا بار ديگر موضوع زبان به شکل حاد آن در سايت ھا مطرح می

  .بدون ترديد که دست اجانب درين توطئه نھفته است. ھا و دری زبان ھا، بلکه ميان خود دری زبانان

که در دورۀ سيزدھم شورای دورۀ ظاھرشاھی، منازعات زبانی را افراد ضد ملی و متعصب در ھر دو  ھمانطوری

 مانند یدر آن زمان اشخاص نا مبارک. شود ينانه تکرار میجناح دامن زدند، امروز ھم به نحو ديگری اين عملکرد خا

، ننگ يوسفزی و ديگران در گروه پشتون ھا کشمکش زبانی »بچۀ سقو« اميرحبيب هللا کلکانی مشھور به  پسرواصفی 

ن در گروه دری زبانان ھم، يک عده وکالی شمال که از جانب داکتر جاويد و روان فرھادی از بيرو.  را توسعه دادند

اما امروز کسانی ديگری اند که منازعنۀ فارسی و دری را دامن . شدند، منازعات زبانی را گسترش دادند رھبری می

 سال ١۴مسعود خليلی بعد از . در رأس اينھا مسعود خليلی و سيد مخدوم رھين است که ھر دو بيکار شده اند. می زنند

عياری از "نام ه ھمين شخص بود که کتاب پدر خود را ب. می نمايدسفارت به کابل برگشته و برای خود مصروفيت خلق 

  .خواند  میًی توزيع کرد و حتا برای شان شخصاترويج داد و آن را در ميان مردم شمال" خراسان

شک و .  استدخيل دست استخبارات کشور ھای بيگانه ،در عقب اين صحنه سازی ھاکه  برداشت مردم چنن است 

عمال ايران مخالف  . ين خصوص وجود داردامورد فعاليت ھای استخباراتی ايران و امريکا در در  ترديد فراوان

امريکا ھم به منظور مات کردن . ال ببردؤاست که حاکميت فرھنگی ايران را در افغانستان زير س" دری"استعمال کلمۀ 

 و يا نا ًو خارج عمدا و ضد ملی در داخل سايت ھای ضد مردمی. کند  میءايران در افغانستان، موذيانه سھم خود را ادا

. شود کند و باعث تکامل فکری و تحقيقی  می اگر بحث علمی باشد، فرقی نمی. ين  جنايت عظيم سھيم اندابخرادانه در

  .اما افراد خاين اين برداشت را ندارند، بلکه ھدف شان تخريب وحدت ملی و خدمت گذاری به اجانب است

  .   فتندباشند که در دام خاينان ملی نيوجه ھم ميھنان شريف ما مت

  

 

 


