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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  گروه پيشگام افغانستان

  1386حوت 

  

  جنگ زرگري زباني به خاطر چيست؟
 

ته، که گويی بعد از از چندی به اينسو اختالفات زبانی ميان عده ای از به اصطالح روشنفکران و تحليل گران اوج گرف

بخشی از آنان دانشگاه و . اين ھياھو بيشتر بر چھار واژه می چرخد. چند روز گلوی پوقانه ای ھمه خوا ھد ترکيد

رسانه ھای ھمگانی پر از خبر، گزارش و ميزگرد .  می چسبندپوہنځیدانشکده می پسندند و بخش ديگر به پوھنتون و

 خبر از دنيا در کابل، قندھار و مزارشريف شرم چنين دفاعی را بر جبين بسته، جوانان بی جبھه و بی. درين باره اند

نيمی، از ترمينولوژی مسخره زبان و از قانون اساسی  . بعضی بر ضد دانشگاه و برخی بر ضد پوھنتون شعار می دھند

 گل آلود ژه می خواھند از آبمسخره تر از آن درين رابطه دفاع می کنند و نيم ديگر جل قوم و زبان را با اين چھار وا

 فردا برسانند و ھر دو طرف طوری وانمود می کنند که اگر اين مشکل حل گردد، دنيا گل و ۀامروز به ساحل تنگنظران

  .گلزار شده، مردم به مراد دل می رسند

ی شان تالش می ورزند در کشور اشغال شده ای ما که امپرياليستھای متجاوز امريکايی و اروپايی جھت تحکيم پايگاه ھا

تا از اين طريق نه تنھا شيرۀ جان و ھست و بود خلقھای  افغانستان، که آسيا را ببلعند، به راه اندازی چنين بحث ھا و 

مصروف داشتن مردم به چنين الطائالتی، جز خدمت به تجاوز و اشغال و منحرف ساختن اذھان توده ھا از فقر، فساد و 

  .ی دوزخ آسای کنونی چيز ديگری نيستدر نھايت قبوالندن زندگ

اين يکی از خصوصيات تمامی رژيم ھای دست نشانده و مزدور است که وقتی در برابر خواستھای خلقھا درمانده و 

ُبيچاره می شوند، شعارھا و وعده ھای ميان خالی آنھا و باداران شان چون تفی بر رخسارگان زرد شان می افتد، تقال 

آنھا جھت برآوردن . ف دارنديوه ھای گوناگون توجه مردم را به چيزھای فرعی و غير اساسی معطومی نمايند تا با ش

مول از روشنفکران بی جبھه چون ابزارھای ارزان و بی قيمتی سود می برند و با آنان چنين تنورھايی را داغ أاين م

ًا وسيعا پخش کرده تا کارد تجاوز و  نگه می دارند و در کنار آن رسانه ھای وابسته و خود فروش اين بحث ھا ر

  .استثمار در استخوان مردم عميقتر جا بگيرد

 سال تمام امپرياليست ھای رنگارنگ با مزدوران دموکراتيکی، جھادی، طالبی و تکنوکراتيکی شان ٣٠در کشور ما که 

مليارد دالر ذخاير زيرزمينی آن را  ھزار ۵٠٠تالش نموده تا افغانستان را به عنوان گذرگاه مھم آسيايی کنترول کنند و 

بچاپند، گرھگاه تضادھای ابرقدرتھا و مزدوران منطقه ای شان بوده و اکنون که معاھدات ستراتيژيک را با جرثومه 
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" فرصت طاليی" می رسانند، باز ھم اين روشنفکران وطنفروش اند که اشغال امروزی را ءھای قالده بند شان به امضا

اين اشغال فرياد می کشند و شعارھای يک و نيم ھزار متری می نويسند و در زير چتر " ونمند نمودنقان"ناميده و برای 

ای ديگر که تا ديروز در زير لوای تجاوز ھمسايه شمالی شعر می گفتند، داستان  عده. تجاوز نويد زندگی بھتر می دھند

ون پھلوانان کاغذی باد رفته به دريوزگی مقابل می نوشتند و بر قامت رژيم مزدور نجيب شکلکی می بافتند، امروز چ

مدرنيته و جامعه مدنی را قلقله می کنند و اين گونه در ھر دور به دنبال نشخوار  ديگران ھر طرف دست می اندازند،

چتلی ھای چربتری سرگردان اند و تالش می نمايند تا بر اشغال امروزی نه تنھا مھر تأييد بگذارند که اين مھر را با 

جنايتکاران دموکراتيکی، تنظيمی و طالبی که درين سه دھه، . واژه ھای شيرين دری بر سينه و قلب توده ھا حک نمايند

، تکنوکراتھای غربی نيز به اين جمع پيوسته، تالش "موھبت بن"بسته و بعد از  ناموس وطن را به چارسوق قمار

. خود را سازمان دھند يق کنند و بر گردۀ شان لشکرھای جنايتنمودند تا با ابزار مليت، مذھب و زبان توده ھا را تحم

له برخورد کرده تا به أناليزم کثيف تنگنظرانه به اين مسًآنان عموما از دو موضع شئونيزم کثيف تماميت خواه و ناسيو

ان خواستھای طبقاتی، شخصی، خانوادگی و گروھی شان برسند و ديديم که تاوان اين اختالفات را جز زحمتکش

 ھزار ۶٠بعد از يازده سپتامبر که جنايتکاران شمال طوق مزدوری را تنگتر به گلو آويختند و . افغانستان کسی نپرداخت

و اين ) که اگر نمی کردند ھم به اندازه خاشاکی اھميت نداشتند(نيروی امپرياليستی را جھت اشغال کشور دعوت نمودند 

ی پوش مبدل شده، شيفته پلوراليزم، مدرنيزم و رأی و انتخاب  ئنکتابار پکول پوشھای ريش دراز به روشنفکران 

ر چتر گرديدند؛ حزب و سازمان ساختند و به انگليسی آموختن آغاز نمودند تا از غربزده ھا عقب نمانند و چون در زي

از خانه اش به گريه نيز با پرواز آن بر فر) گلم جم دوستم( شريرترين و لومپن ترين آنان ا که حت۵٢اشغال و تھديد بی 

افتاد و ديگر توان تانک و توپ کشی مقابل يکديگر چه که سوته نشان دادن را ھم نداشتند، لذا ھمان جنگ به وسيله 

رفقای دموکراتيکی که روزی بر چاين تانکھای روسی گل شعر و کاج داستان می کاشتند و پيکر پاره پاره وطن را به 

ادران اخوانی و مدرنيته گرا در دو صف ترمينولوژی گراھای زبان ملی پشتو و پای شان عريان ميفروختند، با بر

شيرين زبانان دری قرار گرفتند تا يک طرف از ويرانه ھای پوھنتون دانشگاه بسازد و طرف ديگر استخوانھای 

ليت ھای قوم و قبيله وؤ تجزيه طلب اند و بدينگونه ھم مس را به دربار کرزی بکشاند و واويال سر دھند که اينانپوھنځی

ای کالنتر از طرفداران احمق شده را سرھم بندی کنند، سياسی و  برآورده شود تا در انتخابات و حزب سازی، گله

تحليلگر معرفی شوند، در مقامات باالی فرھنگی قرار بگيرند و از سوی ديگر دموکراسی ليبرال غربی را در عمل 

ه دارند، به سيمينارھا و مھمانيھا صدرنشين شوند، بر پرده ھای تلويزيون ھا جا پياده سازند و بادار بزرگ را راضی نگ

دست آورند و به سفرھای خارج بروند و کيف کنند، ورنه ھزاران اصطالحی که بعد ه بگيرند، دعوت سفارتخانه ھا را ب

نجو، پروپوزل،کپسيتی بلدينگ از ريختن خارجيھا به افغانستان وارد کشور ما شد و با پولھای کالنی ھمراه بود؛ چون ا

که در شھر نصب شده، ترمينولوژی گرايان و شيرين ... وغيره با صدھا لوحه چون سوپرمارکيت، سيتی سنتر، تاور و

زبانان فارسی روزانه صدھا بار آنھا را قلقله می کنند و چون از غرب آمده اند، پول دارند، با مدرنيته و دموکراسی 

رتخانه ھا بايد با آنھا رفت، جامعه مدنی را بايد با آنھا مزين کرد، با آنھا جيب پر و باالنشين شد؛ ھمخوانی دارند، به سفا

ًامال لنگ است و سر تعظيم ديگر برای ترمينولوژی و زبان شيرين دری جايی نيست و کميت دفاع قالده بندان درينجا ک

به اين مصطلحات غير ملی عاجزانه فرود می آورند و قانون درينجا از بند بوت شان ھم بی ارزشتر می گردد و رقص 

ميزان " سردمدار بزرگترين دموکراسی جھان"اين تحليلگران، شاعران، داستان نويسان و زبان شناسان با قاش  پيشانی 

 .ود که اين آدمکھا چقدر پوشالی  و بی قيمت اندمی گردد و نشان داده می ش
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ھياھوی اين جدال زمانی به اوج خود رسيد که دوزخ زندگی، شعله ھايش را تا انگشتان و شتالنگ و گاه تا گلوی مردم 

ما رسانده، در کنار قحطی و گرسنگی، برف، باران و سرمازدگی، زندگی صدھا توده محروم را گرفت و دست و پای 

درين .  را بر تمامی بدبختی ھای اين مردم افزودينبا خوابيدن به روی برف سياه گشت و گروه بزرگی از معلولبسياری 

را در تھران  جشن " دانشگاه"و " دانشکده"ميان حاميان زبان شيرين دری که شصت سالگی آقای زرياب اين سرکرده  

ه سانتی گريد مھاجرين افغان را از ايران بيرون  درج۴٠گرفتند، نيز در ميان برف سنگين در سرمای پايين تر از 

! گم شويد پدر سوخته ھا: انداختند و اين ھمزبانان شيرين آقای زرياب، کوچکترين رحمی حتا به زبان شان نکرده، گفتند

تھرانی که زندان بھترين فرزندان شاعر و داستان نويس زبان دری است و معلوم است که نه تنھا آقای زرياب ازين 

جليل به خود نلرزيده که بسيار کيف ھم کرده است و ھرگز عرق سردی بر پيشانی اش سرازير نشده، زيرا از زندان ت

دست مدافع ه ِاوين تا حال فريادھايی در گلو خفته ای سعيد سلطانپور، بھرام راد، سعيد سيرجانی، پوينده و دھھا قلم ب

ن باختند و بر ھرچه نويسندگان خاين، وطنفروش و ھزارچھره خلق کبير ايران که در زير ساطور ميزبانان زرياب جا

تف انداختند، در فضای انقالبی تھران طنين انداز می باشد، گرچه مقايسه پشقلی مثل زرياب با چنان قھرمانانی سخت 

بان دری دردآور است، ولی چون پای شعر و داستان در ميان است بايد اين کرنشگران و تسليم طلبان را با قھرمانان ز

  . مقايسه کرد تا مردم ماھيت و مضمون گلو دريدگی اينان را بھتر بدانند

ِ در دو سوی جدال اخير، کريم خرم وزير اطالعات و فرھنگ با حواريون درون و بيرون وزارتش و تلويزيون به 
اينانی . ر داشتش قرااصطالح ملی و در سوی ديگر زرياب، پرتو نادری با تلويزيون طلوع و گرداننده استخباراتی ا

ت اظھار يک کلمه در مورد اشغال، قتل و غارت را بر زبان نداشتند و چون کلوخ ھای بيروح به أکه حتا يک روز جر

سوراخھا خزيده و بار جنگ جنايتکارانه ای ديروز شيرين زبانان دری چون ربانی، محقق، دوستم، مسعود و ديگران را 

نی چون مالعمر و گلبدين، امروز با گلو دريدن در تلويزيون ھا به دوش ميکشند، خود به با ابزار زبان مقابل پشتو زبانا

کريم خرم با يار غارش حليم تنويرکه . خود روشن ميشود که ھدف آنان چيست و در خدمت چه پستی ھايی قرار دارند

ه انداختن اين ريسمان کشی، سر در آخور حزب اسالمی دارند و حال از توبره غرب ھم نوش جان می کنند، با به را

تالش کردند تا بزرگان جنايتکار شان را خوشحال نگه دارند و خشم مردم از فقر، فساد، جنايات ائتالف و ناتو را به اين 

  .  کنندءمسايل پيش پا افتاده معطوف دارند و به باداران اشغالگر شان نيلوفر و نسرين اھدا

ام جناياتی که رخ داد، در شعر و ناشعرش کلمه ای از آنھا بر زبان نياورد و با  پرتو نادری که طی چند سال اخير با تم

َاخوان ثالث(مو کشالی و اداھای شاعر ھميشه جاويد ايران  َ، اخوانی که پاک زيست و بزرگ مرد و زمستان خلقش را )َ َ

 در زير بال حزب گفتن ھای عق آورش که تا ديروز" اون"سرود، درين جنگ يکباره از سوراخ برآمد و با 

قرار داشت و امروز از مناديان جامعه مدنی شده و به قبله آمالش " رفقا"دموکراتيک می خفت و شعرش در خدمت 

می انديشد، کف بر دھان به دفاع از دانشکده و دانشگاه برخاسته، پھلوان اين معرکه شده، درحاليکه از به ) غرب(

 می برد و در برابر آنھا تلخ و شيرين دری را به بند بوتش برابر می کاربرد کلمات مدنی غربی بی ھيچ شرمی لذت

اينان که نه تنھا کينه . ايستد و ھياھويش گوش رسانه ھا را کر می سازد دست در برابر پشتو میه سازد، اما ساطور ب

گلم (جنايتکارترين آنان ای از جنايتکاران جنگساالر شيرين زبان فارسی در سينه ندارند؛ مانند پدرام که با پست ترين و 

در مغازله قرار داشته، از بوسيدن پاھای مارشال و سترجنرال لذت می برند و بدين ترتيب تالش می ) جم دوستم بای

کنند تا مردم را از انتقاد بر اين جانيان دور نگه دارند و با به راه انداختن اين جنگ بر گذشته جنايتبار اين وطنفروشان 

  .ار دارندای ساتر ھمو پرده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

کريم خرم با حليم تنوير و مشاوران ترمينولوژيک ديگرش که تا ھنوز شير حزب گلبدين در شريانھای شان جريان 

دارد، ادامه جنگھای چارآسياب را به شيوه دلربای غربيھا پيشه کرده، بدون گز و پل کردن، ديوانه وار با چاشنی فاشيزم 

ی کرده، ئی سه نفر را از کار برکنار و جزااطر به کار بردن دو واژه فارسُگلبدينی  بی گدر به آب می زنند و به خ

کرزی ھم با استفاده ازين مشاجرات و پنھان نگه داشته شدن خيانتھا و نارسايی ھايش از آن لذت می برد، زيرا ممکن 

  .دنيست درين تصميم گيريھای خرم، مشاوران کرزی چون ھيوادمل و فاروق وردک شرکت نداشته باشن

درين روزھا از يک طرف کشتار مردم به وسيله اشغالگران امريکايی، از سوی ديگر مرگ مردم از برف و قحطی و 

از طرف ديگر جنايتکاران طالب که خون مردم را می ريزانند، چنين بحث ھايی نه تنھا برای آنان ايده آل ميباشند که 

ا داغتر شود و به درازا بکشد، به ھمان اندازه جنايتکاران  ماھی امريکاييان با آن ھا نفس راحت کشيده، ھرچه اين بحثھ

  . مراد می گيرند

ِمردم ازين شاعران و تحليلگران پوشالی می پرسند که حل به اصطالح چند واژه، چه دردی از دردھای شان را دوا می 
ر به قتل می رسد، روزانه کند؟ اين درحاليکه در ھر دو ساعت يک نفر توسط نيروھای امريکايی، طالب و جنگساال

 مادر بر والدت جان ميدھند، ماھانه صد نفر با اصابت ماين کشته ٧٠ طفل کمتر از پنج سال می ميرند، ھر روز ٧٠٠

 ۵٠ مليون نفر آواره اند، بيش از ۵ مليون نفر بيکار اند، ۴می شوند، ھفتاد درصد مردم زير خط فقر زندگی دارند، 

 ھزار جاسوس در کشور ما فعاليت دارند، امريکايی ھا شبانه به خانه ھا ھجوم ۶٠بتال اند، درصد زنان به توبرکلوز م

برده ھرچه از جنايت و بی ناموسی در توان دارند، دريغ نمی کنند و اين آقايان چون پھلوان پنبه ھای بی غيرت و 

 و پشتو را نواخته، زمين و زمان را به وطنفروش با تمام اين آمار و ارقام بدبختی، فقط طبل دفاع از چھار واژۀ دری

  .توپھای کاغذی می بندند

گروه پيشگام افغانستان اين جدل ھا را جز جنگ زرگری ميان گروھی از وابستگان به اجانب، اشغالگران و جنايتکاران 

به فکر جنگ ندانسته، از جوانان انقالبی کشور می خواھد تا فريب اين روشنفکران بی جبھه و پوشالی را نخورده، 

  .واقعی در برابر اشغالگران و جنايتکاران طالبی و جنگساالر باشند

  
  

 


