
 ۵۱۰۲ می ۰۱ یکشنبه                                                                                 انوری حمید

                             

 " هردو؟ یا اغیار یا است یار از ویرانه وطن"
  

 آن در تندبادی گویا که است رفته چنان تقدیر افغانستان، بنام سرزمینی بازار آشفته در روزها این

 به دیده پسین دهۀ یک از بیشتر در که را چرکین و ضخیم های پرده و گرفته وزیدن آباد ناکجا

 هموار مملکت و ملت به خائن و سودجو گر، معامله فاسد، افراد مشت یک جنایات روی بر دانسته

 از ممکن طریق هر به تا است جریان در ای گسترده های تالش ازینرو و درد می بودند، نموده

 .آید بعمل جلوگیری ها دری پرده همچو

 داخل گزارشات و اخبار درشت و ریز عناوین و سرخط به نگاهی یک گذشته دوهفتۀ یکی در اگر

 و است کشیده باریک جاهای به مال لحاف باالی جنگ که رسید نتیجه این به میتوان بیندازیم، کشور

 به گذشته سال سیزده در مقامات آنچه میانه اندرین و گردیده آغاز مختلف های گونه به ها دری پرده

 .شوند می روشن و آفتابی آهسته آهسته نمایند، پنهان مردم دید از تا کردند تالش شدت

 :ها خبررسانی مختلف منابع از گزارش و خبر چند سرخط به بیندازیم نگاهی باهم بیائید

  است شده شمال در آرامی نا باعث حکومت، در افراد بین اختالفات: علومی
 بخدی خبرگزاری  10.02.1394

 ....رفت کندز والیت به رسمی سفر یک طی کشور داخله امور وزیر علومی الحق نور

 که کسانی بین موجود اختالفات گفت، کندز والیت مردم با مالقات در افغانستان داخلهء امور وزیر

 .است شده افغانستان شمال در آرامی نا باعث دارند، حضور فعلی حکومت چتر زیر

 :افزود علومی الحق نور

 در که اند کسانی ناخداگا یا آگاهانه شمال در اما اند، افگن دهشت های گروه کشور، جنوب در ..."

 معدن باالی جا بی های بحث با. سازند می مساعد ها امنی نا برای را زمنیه زیادتر و اند شامل نظام

 ".اند ساخته مساعد ها امنی نا به را زمینه و دارند اختالفات قدرت حفظ بخاطر یا و ها

 همچو که نیست داخله وزیر فقط که بود تواند این است، تأمل و دقت خور در و غور قابل آنچه

 و اعوان و القاعده و طالب از که میکند تفهیم مردم به مستقیم غیر و سازد می مطرح را مسائل

 لباس در پلنگانی گویا و گردیده ظاهر دوست لباس در که اند ای دشمنان خطرناکتر شان، انصار

 .میش لباس در گرگانی یا و اند ملنگ

 :مورد همین اندر دیگری گزارش به میندازیم نگاهی اکنون و

 شد ها انتحاری مسوول نگهداری به متهم سنا رییس برادر نمایندگان؛ برخی سوی از
 بخدی خبرگزاری – ۰٩٣١ ثور ۰١ چهارشنبه

 مسوول که کردند متهم را سنا رییس یار، مسلم هادی فضل برادر مجلس، نمایندگان از شماری

 .است کرده می نگهداری اش خانه در را ننگرهار والیت در ها انتحاری

 اش برادر و خود و است گرفته افتیدن ثروت و قدرت بام از گویا یار مسلم هادی فضل رسوائی تشت

 .شوند می پلنگ شب و اند ملنگ روز گویا یعنی شوند، می طالبان از حمایت و  همکاری به متهم

 یونس خانه ملی، امنیت ماموران پیش، روز دو که گوید می مجلس در قندهار نماینده حمیدزی اللی

 ورود اجازه بالخره تا ماندند دروازه عقب ساعت سه حدود و کرده محاصره را یار مسلم آقای برادر

 .شد داده آنها به

 ادعای این آیا که بگوید جواب باید ملی امنیت میکند، توطئه یا میگوید دروغ حمیدزی اللی اگر حال

 واضح پاسخ مردم به باید ملی امنیت دارد، حقیقت متذکره ادعای اگر. غلط یا است درست حمیدزی



 قرار چه از جریان و بودند کرده محاصره را یار مسلم برادر منزل منظور چه به که بدهد روشن و

 اقدم باید ادعا آن رد در ندارد، حقیقت و نیست درست ادعا این هم اگر. شد چه نتیجه و است بوده

 .گردد نروش قضیه تا کنند

 مسوول شوند، می یونس خانه وارد ملی امنیت ماموران که زمانی ساعت سه از پس:" گفت او

 ."بود کرده فرار او خانه از ننگرهار در ها انتحاری

 سر و است(  ای اس آی)  در کالوه سر یک که شود می دیده پس باشد، داشته حقیقت قضیه این اگر

 ."جرگه مشرانو"  اصطالح به همان یا سنا مجلس ریاست در آن دیگر

 اجازۀ تا بکشند باید انتظار ساعت سه ناکسی و کس هر در عقب کشور امنیتی نیروهای واقعا   اگر

 .خواند باید هم را ملی امنیت فاتحۀ پس بیابند، را منزل داخل به ورود

 :بیندازیم اللی ادعای این به نگاهی دیگر جای یک از بیائید

  0.0.90..1.: تاریخ     افغانستان - هرات: سکونت محل    ارغندیوال صادق محمد داکتر: اسم

 افغانستان مختلف والیات در و اجرا جهانی خیریه موسسات از یکی در که وظیفه اساس به ... 

 آنجا در. شدم آباد جالل وشهر ننگرهار بهار همیشه والیت عازم قبل روز چند. میباشم کار مصروف

 .نمیکردم هم را اش تصور گز هر که برخوردم واقیعتی به

 را پاکستان نظامی استخبارات سازمان به وابسته انتحاری افراد از تعدادی ننگرهار ملی امنیت -بلی

 والیت عامه نظم چهار لوای های کندک از یکی قوماندان مسلمیار یونس محمد دگروال خانه در

 .کردند فرار محل از شده پدید مشکالت اثر در دیگر تعدادی دستگیرکرد؛که حالی در ننگرهار

 .میباشد جرگه مشرانو رءیس مسلمیار الهادی فضل برادر مسلمیار یونس محمد دگروال

 اللی حمید طرف از وارده های ادعا مسلمیار الهادی فضل که آنست از حاکی کابل از واصله اخبار

 موضوع ترس از نیز نبیل هللا رحمت افغانستان امنیت عمومی رءیس و رد، زمینه در را حمیدزی

 .است خوانده نادرست را مذکور

 سربازان و افسران ها، شخصیت از کثیری وتعداد. میباشد واقعیت موضوع این که متاسفانه  اما

 .دلسردساخت میکنند، نظاره نزدیک از مستیما   را موضوع که را ننگرهاری خواه میهن و وطنپرست

 (آنالین جرمن -افغان"  سایت  ظرخواهین بخش)                                                                    

 قابل غیر و غیرقانونی را یار مسلم آقای برادر کار این نیز نمایندگان مجلس اول معاون قدیر ظاهر

 را شان های بررسی سریعتر هرچه مورد این در خواست امنیتی های ارگان از و خواند بخشش

 .کنند آغاز

 .گیرند قرار بازپرس مورد باید هستند که سطحی هر در قضیه این در متهمان که گفت قدیر، آقای

 نباشد تا"  که باشد گفته این موئید میتواند خود نوبۀ به قدیر سوی از اللی های گفته تائید حالیکه در

 تائید را شده مطرح ادعای این هم عینی شاهد یک که بینیم می حال". ها چیز نگویند مردم چیزکی،

 ترس"  اند گفته بجا چه. میکنند انکار قضیه وقوع از او سخنگوی نیز و ملی امنیت رئیس اما میکند،

 ." است مرگ برادر

 انتحاری مهاجمان نگهداری به متهم را یار مسلم هادی فضل امنیتی منابع برخی نیز این از پیش

 .است کرده رد شدت به را اتهامات این یار مسلم آقای اما بودند کرده

 تروریستان با تنگاتنگ همکاری به متهم را یار مسلم که نیست نخست بار این که شود می دیده پس

 ایجاب امنیتی مقامات مسؤولیت و اند کرده مطرح را قضیۀ چنین قبال   هم امنیتی منابع میکنند، طالب

 و کنند دنبال و کرده مطرح را قضیه بعد و آرند بدست کافی شواهد و اسناد اول قدم در تا میکند

 و کافی اسناد امنیتی منابع حتما    که میتوانیم گفته پس. بزنند توقیف و تالشی و محاصره به دست

 یار مسلم اینکه. میگردد الزم اقدامات مانع که است گونۀ به ارتباطات اما دارند، بدست مؤثق

 او اما دهد، انجام میتوانست که کاریست تنها  است، کرده رد"  شدت به" را متذکره اتهامات



 باالی که است کرده تالش خفا در فقط و نداده نشان خود از مورد در دیگری العمل عکس هیچگونه

 .شود سپرده فراموشی به و شده انداخته پرده قضیه

 والیت های انتحاری مسوول نگهداری به متهم را سنا مجلس رییس برادر حالی در نمایندگان مجلس

 طالبان از حمایت به متهم را شان همکاران برخی مجلس این اعضای از شماری که ننگرهارکرده

 .اند کرده

 همین بر درست  هم داخله وزیر گیرد، قرار دقت و غور مورد باید که است نکته همین درست و

 کشور شمال و کردند تخریب ما دشمنان را کشور جنوب" است گفته و گذاشته انگشت اساسی نکتۀ

 .خروار نمونۀ مشت البته است، داخله وزیر علومی نظر مورد دوستان همان اینها و ،"ما دوستان را

 را طالبان های زخمی که شناسد می را ای نماینده که گوید می مجلس دیگر نماینده پیمان عبدالودود

 .فرستد می پاکستان به تداوی برای

 این از هیچکدام چرا که اینجاست سوال اما! درآمدند آب از طالب همه نمایندگان این!  الهی بار

 که اند وحشت در قدرتی چه از. ندارند را افراد این هویت افشاء شهامت بودن، مردم نمایندۀ مدعیان

 !میزنند؟ خیزک دور از

 .فرستد می طالب سربازان برای را شان معاش که کرد متهم را همکارانش از برخی همچنان او

 .نبرد نام کسی هیچ از مورد این در پیمان آقای

 پاکستان به تداوی جهت را تروریست زخمیان دیگری میکند، پنهان منزلش در را ها انتحاری یکی

 ...و میدهند خود طلب برادران به شانرا معاشات هم دیگر وکیل چند و میدهد انتقال

 :میگوید او. دهد نشان العمل عکس اینکه مگر است، نداشته دیگری چارۀ یار مسلم اینبار اما و

 العمل عکس به دست قاچاقبران مقابل در نشود، ثابت برمن اتهامات هفته یک تا اگر"

 "زد خواهم
 و خود داشتن دست بر مبنی اتهاماتى رد با مشرانوجرگه، رییس(: ٣١ ثور ۰١ پژواک،) کابل 

 ثابت هرگاه و نیست بیش افواهاتى این، که گفت" تروریستی" های شبکه با همکاری در اش خانواده

 .هستند محاکمه به حاضر اند، داشته دست که شود

 !سازد؟ ثابت را اتهامات این تا بود خواهد قدرت کدام بازار آشفته این در حال

 از بیشتر در. من نه و دانی تو نه را کار انجام که  اند شده پیچانیده درهم ای گونه به کشور در قضایا

 رتبۀ پائین یا رتبه بلند مقام یک که نداریم یاد به هرگز گذشته، سال سیزده بخصوص و پسین دهۀ سه

 .میداند خوب اینرا هم یار مسلم. باشند کشانده محکمه به باری را حکومتی

 پیدا موقع کنند، مى وارد اتهام که کسانی برای و شوند محاکمه باید تن، دو این:  افزاید می مسلمیار

 .نمایند وارد اتهام دیگری باالی تا نشود

  :میخوانیم گزارش ترین تازه در اما و

 دارد قرار امریکا سیاه لیست در مسلمیار: نمایندگان مجلس اول معاون تازۀ ادعای
 توسط یونس، نام به آباد جالل در عامه نظم کندک فرمانده خانه پیش روز چند قدیر، آقای گفته به

 در که کسانی با شخص این که کشیدند بیرون او خانه از را نفر یک و شد محاصره دو صفر کندک

 .بود کرده برقرار تلفنی ارتباط داشتند، دست بانک کابل و شینواری انگیزه به حمله

 قوماندان" به مشهور هللا سمیع شده بازداشت شخص که گوید می مجلس عضو دیگر حمیدزی اللی

 .است ملی امنیت زندان در اکنون هم و است" مسلم

 از نفر ۵۱۱ و شد انتحاری آباد جالل در که روزی کنید؛ پرسان: "است گفته مجلس اول معاون اما

 به هردویش ملی امنیت رییس و ملی امنیت شورای رییس اش  شب فردا شدند، کشته هایم والیتی هم



 ای رسانه را موضوع این که بود داده هشدار سنا مجلس رییس یانه؛ بود آمده مجلس رییس خانه

 ."کند می ایجاد مشکل امریکا با امنیتی پیمان راه برسر گرنه و نکنند

 این که دارد قرار فشار تحت یار مسلم آقای سوی از ملی امنیت اداره که گوید می نیز زی حمید اللی

 .نکند افشا را(  دوسیه) پرونده

  .دارند خبر آن از ها امریکایی و ملی امنیت و نیست پوشیده قضیه این: افزود اللی آقای
 (۰٩٣۱ ثور ۰٣-بخدی خبرگزاری)                                                                           

 رئیس مسلمیار و نیست هوائی ادعای یک گویا و سطحی هم آنقدرها قضیه که شود می دیده پس

 های اخطار و دارد قرار امریکا سیاه لیست در نور محمد عطا مانند درست هم افغانستان سنای

 .است افتاده کارگر هم ملی امنیت مقامات به مسلمیار

 گیرند هست هرآنکه شهر در     گیرند مست که شود حکم گر
 من: "افزود است، ننموده وارد اتهام کسی به هیچگاه حال به تا اینکه بیان با مشرانوجرگه، رییس ...

 که هستم مسلمان و افغان بچۀ یک من... هستم فساد به آغشته و گمرکی اموال مخدر، مواد قاچاقبر نه

 رسیده موقف این به بد راه از که کسانی مثل توانم نمی من و ام رسیده موقف این به مردم، کمک به

 ".برسم اند،

 باشد، متوجه و بداند آنکه بدون خود او اما است، پیمان و قدیر و اللی متوجه مسلمیار خطاب البته

 که است روشن اعتراف یک خود این و" است ننموده وارد اتهام کسی به هیچگاه حال به تا" میگوید

 .ندارد وجود سندی و ثبوت هیچ زمینه در و است"  اتهام"  یک حد در او سخنان

 شان براى هفته یک ظرف هرگاه که افزود حکومت، به هشدار ضمن مشرانوجرگه، رییس ...

 ولسی رهبری جرگه، ولسی اعضای جرگه، ولسی کشور؛ در بدبختی هر عامل نشود، داده قناعت

 .باشد می حکومت رهبری و جرگه

 کشور نشود،"  حیثیت"  گویا اعادۀ او از اگر دیگر هفتۀ یک تا که میدهد اخطار حقیقت در مسلمیار 

  .شد خواهد روشن بعدا   وسائل، یا وسیله کدام با و چگونه اینکه. میکشاند بدبختی و آشوب به را

 به اتهام نمودن وارد با که کسی و است افغانستان مردم به بزرگ توهین اتهام، این": گفت وی ...

 اعاده صدد در و سازد روشن شان مقابل در را خود موقف باید حکومت کند، می خلق مشکل مردم

 ".باشد مجلس و ام خانواده من، حیثیت

 نیستند، مردم فکر در هرگز است، نیآمده شان طالئی های دندان زیر ریگی زمانیکه تا جنابان این

 و اید داد انجام ها شما آنچه. میزنند مردم از داد آمد، شان دندان زیر ریگی زمانیکه درست اما

 اینرا. بزنید مردم نمایندگی از داد توانید نمی هیچکدام و ندارد مردم با ارتباطی هیچ هنوز، میدهید

 .است بس دیگر مردم نام با تجارت. هم مردم و میدانید خوب هم شما

 را داعش که هستم بغدادی هستم، حقانی بچه هستم، عمر مال که دانم نمی من": افزود موصوف

 به مردم رای به و دموکراسی و قانون راه از هستم، افغان بچه یک من کنم؛ می رهبری

 ".ام آمده مشرانوجرگه

 و قانون نام با تان های سوداگری به  دیگر لطف روی از مردم؟ کدام دیموکراسی؟ کدام قانون؟ کدام 

 .ندارد خریداری و است باخته رنگ ملت نزد دیگر شما حنای. دهید خاتمه مردم و دیموکراسی

 چهار در کنند، می همکاری انتحاری افراد با که کسانی و شود تطبیق باید عدالت": افزود مسلمیار

 می همکاری من اگر و شوند آویزان ننگرهار و مزار هرات، کندهار، والیات یا و کابل مهم چوک

 ".شوم اعدام کنم،

 می سودمند ها خیلی نگرفت، که میگرفت، صورت انتقالی بعد و مؤقت حکومت آغاز در اینکار اگر

 فاسد حکومت یک غنی اشرف بگفتۀ. است گذشته سر از آب و است دیر خیلی دیگر حاال اما افتاد،

 .است رسیده میراث به او به ورشکسته و



 خبری، نشست یک در دیروز ملی، امنیت عمومی ریاست سخنگوی صدیقی حسیب حال، همین در

" تروریستی" های شبکه بعضی با را مشرانوجرگه رییس مسلمیار هادی فضل خانوادۀ داشتن دست

 .ندارد حقیقت و هست ها آوازه و افواهات این که گفت نموده رد

 او وظیفۀ این و میکند عمل آموز دست طوطی یک چون درست ملی اصطالح به امنیت سخنگوی

 جوابگوی باید که است ملی امنیت رئیس این پس میکند، تکرار شود، می گفته برایش آنچه است،

 !!!است فطیر چند نان یک که باشد

 آباد جالل در که روزی کنید؛ پرسان": است گفته که دارد حقیقت قدیر ظاهر اظهارات این آیا

 و ملی امنیت شورای رییس اش  شب فردا شدند، کشته هایم والیتی هم از نفر ۵۱۱ و شد انتحاری

 که بود داده هشدار سنا مجلس رییس نه؛ یا بود آمده مجلس رییس خانه به هردویش ملی امنیت رییس

 اگر.. "کند می ایجاد مشکل امریکا با امنیتی پیمان راه برسر گرنه و نکنند ای رسانه را موضوع این

 رئیس ملی امنیت مشاور اتمر حنیف تا است ضرور صورت هردو در منفی، یا است مثبت جواب

 توضیحات مورد در و گردیده حاضر کشور پارلمان به امنیت عمومی رئیس نبیل نیز و جمهور

 .نمایند ارائه بخش قناعت

 :کنید توجه خبر ترین تازه سرخط به قسمت این در

 شو کړاى ګوښه دندې له والي پکتیکا د
 شوى ګوښه دندې له وروسته پرېکړې تر شورا امنیت ملي د متین عبدالکریم والي پکتیکا د:کابل

 .دى

 له شورا امنیت ملي د افغانستان د چې وه، کړې ادعا کې مرکه یوه په مخکې ورځې څو نوموړي

                                .دي شوې وېشل پیسې کورنیو پر والو وسله داعش د کې والیت پکتیکا په خوا

 (0.90 می 1 افغانستان گران ملی سایت)                                                                                            
 گفت شود می پس گردید، سبکدوش وظیفه از نتوانست، کرده ثابت را خود ادعای چون پکتیکا والی

 شواهد و اسناد تا بگیرد صورت گسترده تحقیقات یدبا نیز جرگه ولسی وکیالن ادعای مورد در که

 یابند حضور محکمه در عینی شاهد یک عنوان به نیز ارغندیوال صادق آقای و کنند پیشکش را خود

 ."باشد غش او در هرکه شود روی سیه"  تا

  به و کرده تخریب حکومت داخل از دستان کدام را کشور شمال که است این در مطلب جان اما

 خطر در را خود منافع که دوستان این و اند ها کی دوستان از وزیرداخله منظور کشانند، می آشوب

  .باشد داشته دربر میتواند  را همه وکال و وزرا تا گرفته ها والی از اند، دیده

 فرا گوش او سخنان به دقت به و کرده کلیک ذیل لینک به: میگوید چه بلخ مختار خود والی ببینیم

 :دهید
https://www.facebook.com/LoveAfghanistan4ever/videos/vb.309805402365520/1013699015309485/?type=2&theater 

 

 

 به همین از یکی او. است مطلوب ماهی صید صدد در نموده آلود ِگل را آبها نور محمد عطا

 هم آن لتع و کشاند می اغتشاش و شورش به را کشور شمال سمت که است" دوستان" اصطالح

 زوال به رو ماوا آن در دیگر او اقتدار و است رسیده خط آخر به دیگر او. است روشن و واضح

 داده قرار دشوار تقابل یک در را جمهور رئیس و اجرائیه رئیس او مورد در تصمیم هرچند میرود،

 .است

 سخن قسمت یک در. او گفتار به شوید دقیق خوب. میگوید چه داند نمی حتی که است آشفته چنان او

. گذارد ما اختیار در را" ملت خانم"  این آدرس بتواند او ایکاش میزند،" ملت خانم"  و خود خانم از

 .است کشیده خود معدۀ از او دیگر را" ملت خانم"  اما بودیم، شنیده را" پدروطن"  و"وطن مادر" 

https://www.facebook.com/LoveAfghanistan4ever/videos/vb.309805402365520/1013699015309485/?type=2&theater


 خوبی به را ملنگ لباس در پلنگان و نما دوست دشمنان میتوان یقین به دهیم ادامه را سلسله این اگر

بسنده  به منزلۀ مشت نمونۀ خروار و قطرۀ از ابحار به همین قدر  اما کرد، شناسائی سادگی و

 ".است بس حرف یک است، کس خانه در اگر"  .میکنیم

 

 


