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 "آسیا قلب" کنفرانس با خان بیکمراد ارتباط

 

جرمن آنالین هموطن ما آقای محترم )بیکمراد( خان نارضایتی خودرا  –درکلکین نظریابی پورتال وزین افغان 
درپاکستان"" نشر شده بود، اظهار داشته  و این قلم  ازمقالۀ من که چند روز قبل تحت عنوان ""کنفرانس "قلب آسیا" 

رامالمت قرارداده بودند که چرااز تاریخچه وچگونگی آن کنفرانس خبرنداشته و چرا رهبران کشور رابا کلمات 
رکیک مخاطب قرارداده است . هکذا بیکزاد صاحب تبصرۀ مختصر این قلم متضمن استقبال من از افتتاح مکاتب 

 8نفوذ طالبان را راموردانتقاد قرارداده اند. آنگاه محترم بیکزاد صاحب قسمتی از یک مقالۀ نشریۀ در مناطق تحت 
( را بمنظور اطالع وتنویرمن از تاریخچۀ کنفرانس "قلب آسیا" اقتباس  2010صبح از تاریخ پنجسال قبل )سال 
 ودر همان کلکین نشرنموده بودند.

 صبح اقتباس نموده اید، نکات آتی را بعرض میرسانم: 8با اظهارامتنان از معلومایتکه ازنشریه 
( در پاراگراف اول همان مقالۀ خودنوشته بودم که راجع به سوابق . هدف کنفرانس "قلب آسیا" خبرومعلومات 1

عاتی در جهان جریان دارند که  ندارم، و.چیزی نمیدانم. عدم معلومات البته "قصور" است وبسیار مسایل و موضو
 من از آنها  نا آگاهم  و خود را مقصر میشمارم.

صبح را هیچوقت  8صبح پنح سال قبل در بارۀ این کنفرانس مطالبی نشرکرده، من نشریۀ  8( اینکه نشریۀ 2
فر ایران، نخوانده ونمیخوانم، زیرا موسسین ومدیران آنرا میشناسم که از کشورهای خارجی، بشمول سرمایۀ وا

تمویل میشوند وهویت این نشریه وخواهر خوانده اش )طلوع(، در نزد من "فروخته شده" پنداشته میشود. اینکه 
صبح معلومات پنجسال قبل را  8ساعت بعد از نشرمقالۀ من، از آرشیف بسیار ضخیم  24جناب شما درظرف 

صبح  8در آینده اخبار مورد نیازخودرا از دستیاب ونشرکردید، خوش شدم مرجع مطمئنی یافتم که امیداوارم 
 وطلوع، از طریق شما حاصل نمایم.

 eories of Communication–یک سمستر مضمونی بنام )تئوریهای مخابره 1979( من درسال تعلیمی 3
Th معلومات فوری که  –( درصنف چهارم دپارتمتنت ژورنالیزم تدریس میکردم وکمی با این رشته آشنایی دارم

شما درموضوع کنفرانس قلب آسیا ازائه نمودید، درتصورمن بیانگر این واقعیت است که شما با ژورنالیزم  جناب
این وضع با نام یا  -صبح وتلویزیون طلوع دارد 8آشنایی نزدیک دارید وسبک نگارش تان شباهت زیاد به نشرات 

معهذا  -تان میباشد ، چندان چسپش نمیرساندتخلص  مبارک تان )بیکمراد( که ترکیبی از نامهای ترکمنی در افغانس
 جناب شما رابحیث یک هموطن "شه راغلی"  وخیرمقدم میگویم.

( بسوال وانتقاد شما که هاشمیان "کنفرانس قلب آسیا، یک پروسۀ ملی وافغانی راچراتخریب میکند؟" بعرض 4
رهردو صورت، درین سوال شما خامی میرسانم که اگر ژورنالیزم خوانده اید یا در رشتۀ دیگری تخصص دارید، د

کشور دایر شده  20اندیشه و معلومات شما مضمر است ! کنفرانسی بنام "قلب آسبا" که بقرارادعای شما دربیشتراز 
 8ومیشود، به اساس کدام محاسبه و منطق، شما آنرا "یک پروسۀ ملی وافغانی" قلمداد کرده اید؟؟؟ اینکه نشریۀ 

خاطراشتراک زعیم افغان دراجتماع این کنفرانس در پاکستان تبلیغات براه انداخته اند، این صبح وتلویزیون  طلوع  ب
برخالف ادعای شما، اشتراک زعیم افغان درین  –کنفرانس را  یک   "پروسۀ ملی و افغانی" ساخته نمیتواند 

د" درپاکستان، درتضاد با کنفرانس بخاطری اهانت بملت افغان شمرده میشودکه انعقاد کنفرانسی بنام "قلب آسیا
ادعای عنعننوی ملت افغان قرارمیگیرد که عنوان "قلب آسیا" به خاک وملت افغان تعلق داشته و دنیاهم ، خصوصا 

 کشورهای آسیایی، این عنوان را برای افغالنستان پذیرفته اند.  
ان هم درین راه مصرف میکند تا صبح وطلوع میدهد وپاکست 8( کنفرانس "قلب آسیا" پول زیاد برای تبلیغات به 5

زعیم افغان را مجبور به اشتراک درین کنفرانس بپاکستان کند، اگر جنین حرکتی صورت بگیرد، لقب "قلب آسیا" 
ازینحاست که من در مقالۀ قبلی خود نوشته بودم  -که از آِن ملت افغان است بعد ازین بپاکستان تعبق خواهد گرفت 

کنفرانس به خاک خود، "خاک هشت َرخ نُه گردی" که در دوطرف خود خاکهای قدیمی و  که پاکستان با انعقاد این
آبایی پشتونها و بلوچها را ضمیمه ساخته، اکنون میخواهد لقب تاریخی وعنعنوی "قلب اسیا" را که به قلمرو ومردم 
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ۀ انگلیس" است! آیا ندیدید این سرزمین تعلق دارد، از طریق سیاسی سرقت نماید !!! نوشته بودم که پاکستان "چوچ
که درکنفرانس پاریس  صدراعظم انگلیس در پهلوی نواز شریف نشسته بود وطبعا هردو سعی داشتند اشرف غنی 
را به اشتراک درین کنفرانس تشویق نمایند. من نمیگویم که داکتر اشرف غنی اگر الزم بداند برای مذاکرات صلح 

برود، اما درین کنفرانس " قلب آسیا" نرود، بلکه بعدازین کنفرانس،  بپاکستان نرود، یکیار نی که چند بار
درصورتیکه قناعت حاصل نموده باشد که پاکستان صادقانه پیش آمد میکند، بنام کنفرانس "مذاکرات صلح" بپاکستان 

افغانستان برود، اما به زیرنام کنفرانس "قلب آسیا" بخاک پاکستاِن ظالم ،غاصب ، دشمن فرهنگ اصیل و امنیت 
صبح و طلوع مساعد نیست،  8پاماندن به پاکستان،   یک خیانت است!!! میدانم این شعار "خیانت" برای منافع جیب 

 اما در دست ما یتیم بچه های محروم از خاک  چیز دیگری غیر از شعار میسر نیست .
افغانهای مهاجر به َکش وفَش  صبح وطلوع ازیک کاسه آب میخورند، اما یکعده 8( جناب آقای بیکمراد که با6

امروز داستان  مزه دار نویسندۀ توانا آقای فقیرفقیر بعنوان ""ُغر وفِش های بیعقالنه...."  –طلوع بازی خورده اند 
را میخواندم که ازافسرده گی خاطر محترمه بی بی کوجان بخاطرنداشتن تلویزیون رنگه وتقاعد بیوقت خودش 

ارنوالی څف آن به اصطالحات ابتکاری "طلوع" برخوردم که والیت را "آستان"، شکایت داشت و دریک پاراگرا
را"دادستان کل" و تکراری را "بازپخش" ساخته، ودرجای دیگر همان داستان،  به عبارت ذیل برخوردم که جناب 

 فقیر صاحب در تلویزیون خانۀ همسایه چنین میدیدند:
چاالن بود. بحیث یک نکتۀ ضمنی باید درینجا عرض کنم که این  ""...اخبار طلوع با لهجۀ شیرین ایرانی خود

روزها درحلقۀ چیزفهمان و "کارشناسان" افغانستان، صحبت های رسانه ای با لهجۀ دری افغانی دال بر بیسوادی 
سخنگو پنداتشه میشود. بناًء نطاقان جوان و شیک پوش طلوع و سایر رسانه های محبوب سعی بلیغ به خرچ میدهند 
تا از نگاه حرکات صورت و دست با نطاقان امریکایی همطراز باشند واز نظر لهجه و طرز ادا  با هم کسوتان 

 ایرانی خود رقابت کنند..." 
( ادعای جناب بیکمراد که این قلم در مورد زعمای افغان از کلمات "رکیک" کارگرفته، ارزش آفاقی ندارد، بلکه 7

"رکیک" ضعیف وناقص میسازد. اینست دوفقره ای که در آن مقاله نام زعمای  فهم و دانش شما را از معنی کلمۀ
 افغان را دربر داشته :

" آقایان اشرف غنی و اکتور شیک پوش فلمهای هالیوود"         ------" اشرف جان ونامزدش شیک پوش هالیوود" 
بنظرمن "شیک   -کلمات رکیک وجود داردحاال خواننده های این پورتال  قضاوت کنند که درکدام جای دوفقرۀ باال 

پوش هالیوود" و " اکتور شیک پوش فلمهای هالیوود" نه تنها رکیک نیستند، بلکه برای داکتر عبدهللا یک "توصیف" 
 است.

 
( جناب بیکمرادصاحب که الحمدهلل یک افغان متمدن معلوم میشوند، نمیدانم باالی تبصره واستنقبال مختصر من 8 

کاتب در مناطق تحت نفوذ طالبان، چرا متاثر شده وعکس العمل شدید داده اند؟؟؟ شاید شما واقارب تان از افتتاح م
در آن مناطق اطفال مکتب رو نداشته باشید، اما ازمساعد شدن زمینۀ تحصیل  برای هزاران طفل محروم باید 

ملۀ متعصبین وتاریک نگران خورسندمیشدید! ولی این نوع عکس العمل منفی،  جناب بیکمراد صاحب را درج
 قرارمیدهد، که اگرحقیقت نداشته باشد باید به تردید آن بپردازید.  

(  به ارتباط  مذاکرات نامنهاد صلح، چه تحول نوی، غیرازدیدار نوازشریف واستاد انگلیسش درپاریس، رخ داده 9
ا تحت ضمات شخص خودش همرای که زعیم افغان بپاکستان برود؟  چرا نواز شریف ده نفر از زعمای طالب ر

خود به ضمانت ملل متحد به افغانستان تمی آورد که مذاکرات افغانها درخاک خودشان صورت بگیرد؟؟؟ چرا پاکستا 
ن هربار زعیم افغان را بنام مذاکرات صلح بخاک خود" لوله لوپان" میکند، ولی از مذاکرات "فیللی فس" می برآید 

د و "دهان پُر او" میشود ؟؟؟  سیاست پاکستان اکنون متقاضی آنست که تصمیم معقول وبیچاره زعیم افغان خیله خن
حکومت افغانستان را که "" دیگر برای مذاکرات ساختگی ونام نهاد صلح بپالکستان نمیرود"" بشکناند !!! تقاضای 

!!! اگر پاکستان صادق نوازشریف اززعیم افغان برای دیدار در پاریس برای شکستاندن همان تصمیِم معقول است 
باشد وهدف مذاکرات صلح قطع جنگ و رویکار آوردن صلح باشد،  اینبار نوازشریف صدراعظم انگلیس و 
سرمنشی ملل متحد را با زعمای طالبان بکابل بیارد، تامذاکرات درخاک پاک افغان در کابل یا درخرقۀ مبارک در 

صورت بگیرد ! از پاکستان که از هروجِب پنجاب و قندهار یا در روضۀ حضرت علی )رض( در مزار شریف 
ِسند استعممار انگلیس مشهود است، شرافت صلح را توقع داشتن، حماقت است !  فاعتبروا یا اولی االبصار . با 

 سید خلیل هللا هاشمیان –خدمتگار افغانستان احترام .
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