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 5312مارچ  33 داکتر خلیل هللا هاشمیان

 

 غیل ایل و
 

نمیدانم این اصطالح از کدام زبان به زبان  دری آمده )شاید ترکی یا مغولی(، اما یک معنی آن مخلوط ساختن است.  
 :ساخته ام را درین مقاله مخلوط )ایل و غیل(بنابر آن من هم چند موضوع 

 

 عرض تعزیت:
 

اولتر از همه وفات دانشمند همایون بابر را یک ضایعۀ علمی دانسته، تأثرات شخصی خود را توام با تسلیت به خانوادۀ 
 مرحومی تقدیم می نمایم و از خداوند متعال برای آن مرحومی بخشایش  و جنت برین را استدعا میکنم. 

 اناهلل و انا الیه راجعون
 

 امتیازات وکالی پارلمان ، یعنی خون ملت فقیر را چوشیدن:
 

عسکر و چهار درجن موتر های 3333در بارۀ امتیازات اعضای پارلمان افغانستان چیز های عجیب خواندم که حدود 
 رد. نمایندگان ولسی جرگه و سنایهیچ کشور دنیا سابقه ندا دولت برای امنیت آنها گماشته شده، این نوع امتیازات در

امریکا و وکالی پارلمان انگلیس غیر از معاش معینه دیگر امتیازات ندارند. اینها توسط موتر های شخصی خود به 
وظیفه میروند این رشوه دهی در دورۀ حکومت نابکار کرزی شروع شد، چونکه خود کرزی و همه اعضای حکومت 

کردند، به وکالء نیز امتیاز میدادند، و یکنوع داد و گرفت چاالن بود که: " تو مره او با دزدی و اختالس  حکومت می
چیزی نگو، مه تو ره چیزی نمیگم."  حکومت اشرف غنی که سخن از مبارزه با فساد میزند و کابل بانک را کانون 

ر افغانستان  دست نمی زند، و فساد خوانده، شاید به خاطر رأی اعتماد به اعضای کابینۀ خود به دومین کانون فساد د
 اینهم یکنوع داد و گرفت است.

 

 باز دید اشرف غنی از امریکا بسیار موفقانه بود:
 

در دوران بازدید اخیر داکتر اشرف غنی از امریکا و مالقاتهای زعمای افغانستان با زعما و کانگرس امریکا، باید 
خطابه های زعما و سران کشور های شرقی و عربی  در سال اخیر که من شاهد و ناظر  33اعتراف کرد که در 

کانگرس امریکا بوده ام، نطق و بیانیۀ داکتر اشرف غنی بهترین و برازنده ترین همۀ آنها بوده و من از پورتال وزین 
اینست  رکردند. نکتۀ قابل تذکر درباب بیانیۀ مذکو )تول افغانستان( متشکرم که متن کامل این بیانیه را بزبان دری نشر

بار با برپاخیزی و  11که نمایندگان امریکا  که با در نظر داشت سیکالوجی مردم امریکا صحبت شده و عالوه برین
چک چک استقبال کردند، تأثیر سیکالوجیکی آن در بین مردم امریکا خیلی مؤثر و برازنده بود. یک  جورنالست 

ۀ رئیس یفغانستان با من صحبت میکند، در تیلفون گفت: " بیانامریکایی که وقتاً فوقتاً پیرامون اوضاع و حاالت ا
را که از بابت تلفات عساکر و پول ما تکس دهندگان در افغانستان صورت گرفته بود،  جمهور شما همه کدورت های

 از دل ما بیرون ساخت..."
 

نکات قابل بحث دارد:  که بروز دعوت جان کری وزیر خارجۀ امریکا از هر دو جانب صورت گرفته اما بیاناتی
افغانها در بارۀ بیانات جان کری، و خصوصاً یک نکته از بیانات او، تبصره های زیادی کردند،  آن نکته اینست که 
او گفت: "غنی بر بنیاد هیچ قانون یا هیچ پیشینیۀ مجبور به تقسیم قدرت و تشکیل حکومت وحدت ملی  نبود، اما 

ا کرد و باور داشت که اینکار بهترین گزینه برای جلو رفتن است..." همه میدانند که بخاطر منافع افغانستان اینکار ر
نسخۀ حکومت وحدت ملی را جان کری ایجاد و تطبیق کرد و افغانها باالی ماهیت این حکومت که از دو قطب غیر 

ه: نسخه چرا کری گفت کمتجانس ساخته شده بسیار اعتراش کرده اند، پس اکنون  بعد از شش ماه تطبیق ناکام این 
"غنی مجبور به تقسیم قدرت نبود..."افغانها در امریکا این نکته از بیانات جان کری را چنین تعبیر کردند که گویا 
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جان کری میگوید که: "امریکا و دنیا اشرف غنی را برندۀ انتخابات و مستحق زعامت افغانستان می شناسند..."  و با 
نددس سیاسی کنده و هوشدار داده که با همین موقفی که برایش داده شده باید قانع ذکر این نکته داکتر عبدهللا  را یک چد

 و شکرگذار باشد. 
 

آنگاه داکتر اشرف غنی به خاطر دل جویی داکتر عبدهللا در بیانات خود اول این نکته را ذکر کرد: "نخست از همه 
پس با کلمات شمردۀ  سیاسی به داکتر عبدهللا فهماند که در اینکه حکومت وحدت ملی یک پدیدۀ پایدار است ..." و س

سال به اینسو نخبگان سیاسی افغانستان فراتر از نیاز های فوری خود فکر  533پی نفاق و شقاق نباشد. او گفت: " از 
قرار  فوری نمی کردند، امیدوار استم که ما حکومتی را تشکیل داده بتوانیم که منافع ملی همیشه باالتر از نیازهای

 گیرد. "علماء و اهل خبره معنی این کلمات داکتر غنی  را )در آن موقع بعد از نکتۀ جان کری(  خوبتر می فهمند.
متباقی بیانات داکتر اشرف غنی به ادامۀ نکات فوق الذکر، تأئید و ادامۀ آن نکات میباشد. او گفت: " رهبری عبارت 

ل فداکاری و قرار دادن کشور در نخست، و قراردادن امور به ترتیب است. است از فداکاری، رهبری امتیاز نیست، ب
رهبری عبارت از تعهد برای آوردن اصالحات است. عبارت است از صادق بودن در مورد اینکه ما یکی از کشور 

غلبه  های مفسد جهان استیم و این یک شرم ملی است، و ما این شرم را تحمیل نخواهیم کرد. ما بر این شرم ملی
و   عبدهللا خواهیم کرد، همانطور که بر مشکالت دیگر غلبه کردیم."  چرا داکتر اشرف غنی با حضورداشت داکتر

در محضر ملت امریکا افغانستان را "یکی از کشورهای  مفسد جهان خواند" ؟ افغانها در امریکا تبصره کردند که 
ـنـددس سیاسی بود به داکتر سال گذشته اعم و اکثر فساد در افغانستان توسط  13گویا در  عبدهللا که این  هم یک چد
 اعضای شورای نظار صورت گرفته است!

 

چند شب پیش دوستان و اقارب به دیدن من تشریف آورده بودند و به هنگام شب  زن و مرد همه دور تلویزیون جمع 
خبری" را از تلویزیون طلوع میدیدیم و می شنیدیم. گردانندۀ این پروگرام این موضوع را به  شده یک صحنۀ "تودی

حیث یک سؤال به چهار نفر مهمانان خود مطرح کرد که درین وضع خراب مملکت و بی امنیتی درهمه والیات  و 
رخ داده بود( چرا هر دو  نفر و شهادت مرحومه فرخنده نیز 31خصوصاً در شهر زابل و  کابل )که گروگان گیری 

زعیم  یکجا به امریکا رفتند؟ اگر اشرف غنی مجبور بود بنا بر دعوت قبلی برود، رئیس اجرائیه داکتر عبدهللا چرا با 
او رفت؟ او باید به کابل میبود تا مملکت بی سرپرست نمی ماند و چرا داکتر عبدهللا اصرار میورزد که به هر جا که 

ود او هم همراهش باشد؟ مهمانان تلویزیون هر کدام رفتن هر دو زعیم را درین فرصت یک داکتر غنی دعوت میش
حرکت نامناسب و عدم اعتناء به مسؤولیت های شان در برابر مردم و مملکت دانسته و بسیار انتقاد کردند، و خصوصاً 

ن بی مزه تلقی میکردند. یقین دارم ایهمراهی و رفتن داکتر عبدهللا را درین سفر یک خودنمایی غیر مفید، بی لزوم و 
های حاضر در منزل من گفت: "عبدهللا  مانند  زنی که  برنامه طلوع را اکثر مردم دیده اند. درین اثنا یکی از خانم

باالی شوهر خود اعتماد ندارد، غنی را تنها نمی گذارد، این بی اعتمادی  اگر دوام کند، نتیجۀ آن  جدایی خواهد 
 بود..."

 

 لس ترحیم شهید فرخنده در الس انجلس:مج
 

هزار نفر تخمین  03انجمن زنهای افغان در الس انجلس که دو صد عضو فعال دارد )نفوس افغانها درین منطقه حدود 
مارچ در یک صالون بزرگ مجلس ترحیم مرحومه شهید فرخنده را برگزار کردند. ابتداء هیأت مدیرۀ  51شده( بروز 

کرده و سرشناس افغان میباشد، در تقبیح عمل وحشیانه ایکه منجر به  های تحصیل از خانم این انجمن که متشکل
 در مجموع شهادت مرحومه فرخنده در کابل گردید، مقاالت و اشعار)مرثیه ها(  خواندند، سپس نوبت به مردها رسید و

حکومت افغانستان تقاضا نمودند تا  نفر زن و مرد در بیانات شان به عاملین این قتل لعنت فرستادند و از 52حدود 
 مجرمین را طبق قانون جزا بدهند. قطعنامه ای هم از جانب افغانهای مقیم الس انجلس صادر گردید.

هاشمیان در نوبت سخنرانی خود، بعد از تالوت یک آیت قران مجید، از جانب خود و همکاران مجلۀ آئینه افغانستان 
افغان در داخل و خارج افغانستان تسلیت عرض نمود و به ارتباط این عمل  نانه همه زشهادت مرحومه فرخنده را ب

وحشیانه و مخالف اساسات دین مبین اسالم،  دست آورد های اجتماعی این حادثه را برای زنهای افغان قرار ذیل تذکر 
 داد:
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هاشمیان گفت: شهید فرخنده از دنیا رفت و روح او اکنون در جنت معلی قرار گرفته، اما شهادت فرخنده به ارتباط 
حقوق زن افغان  فرخندگیها بجا گذاشته است، زیرا یک سلسله اقدامات معقول و انقالبی  از جانب زنها اتخاذ گردید، 

 ازینقرار: 
 ر مراسم تشییع جنازۀ شهید فرخنده با مرد ها یکجا اشتراس کردند.سال زنها د 1333یک( بار اول در تاریخ 

 

 شانه کشیدنده دو( بار اول زنها تابوت میت را خود شان ب
 

سه( بار اول زنها در مراسم تدفین اشتراس کردند، یعنی باالی قبر و دفن شهید فرخنده همراه با مردان حاضر بودند 
 وت انداختند.و یک مشت یا یک بیل خاس هم باالی تاب

 

 چهار( بار اول زنها توانستند از اشتراس یک مالی نا مطلوب در مراسم تشییع جنازۀ شهید فرخنده جلوگیری کنند.
 

پنج( بار اول در اثر این حادثه دولت حاضر شده بساط تعویذ گری و مجاورگری را  در افغانستان تحت کنترول قرار 
 این بساط برچیده شود. باید رت باالی دین به شمار میرود ودهد، تعویذ گری و مجاورگری  یکنوع تجا

 

کدام از اقدام فوق یک تحول بزرگ اجتماعی و یک حرکت انقالبی به شمار میرود که خوشبختانه مطابق به  هر
اساسات دین مبین اسالم میباشد،  زیرا قران مجید و احادیث پیغمبر )صلعم( و شریعت اسالم هیچکدام از مشارکت 

زنها در کعبه یکجا با مردان طواف میکنند، لهذا در  ،و مراسم تدفین میت ممانعت نکرده ا در مراسم تشییع جنازهزنه
باید  ست که میت زنا مراسم تشییع جنازه و تدفین میت نیز با مردها اشتراس میتوانند. یگانه محدودیت شرعی درین

مسلمان افغان دعا  های فین شود. ما برای موفقیت خانمتوسط زنها و میت مرد باید توسط مردها شست و شو و تک
 یق.  التوفمن هللا های متذکره را بتوانند بطور مسالمت آمیز حفظ نموده، ادامه بدهند. و  واریم دست آوردمیکنیم و امید

 به شما هموطنان محترم  میرسانم. "ایل و غیل"همین چند موضوع را یکجا کرده تحت عنوان  در حال حاضر
 

    

 
 پایان
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