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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 1112اپریل  11                                    سیدخلیل هللا هاشمیانداکتر 

 از جنون تصویر تا جنگ تصویر
 

ین نظریابی پیشنهادی خواندم ازهموطن محترم شاغلی غالم حضرت از سویدن که تقاضا میکرد همه افغانها و درکلک
یچ تصویرنمایی، بلکه این عادت مذموم تصویرنمایی مکه نه تنها  و صدا برآرند همه پورتالها و ویبسایتهامتحد شوند

میچ دوهفته قبل بود که یک تصویر کالن داکتر  شاغلی غالم حضرت ناشی از درافغانستان منسوخ قرارگیرد. پیشنهاد
آن محفل را معطل قرارداد تا یک تصویرخودش بعین  داکترعبدهللا انعقاد و اشرف غنی درکدام محفل تعلیق شده بود

 سایز درپهلوی تصویراشرف غنی تعلیق گردد.
 

 –(در سابق وجود نداشت ابازاره و )تعلیق در دیوارها جنون تصویر نمایی درافغانستان بشکل دیواری وبازاری آن
که یک  نشرمیشد گاهگاهی به مناسبت های خاص درجراید تصاویرپادشاه وصدراعظم ها و رئیس جمهورداودخان تنها

امریکا که منجر به اشغال  ائتالف نظامی  شورای نظار با از امابعد  روش قبول شدۀ جهانی در ژورنالیزم میباشد.
 ی نواقتصادی تبدیل شد، پنجشیریها–و شورای نظاربیک قدرت نظامی نظامی افغانستان توسط عساکر امریکایی گردید

تصاویراحمدشاه شاه مسعود را باراول به دیوار های شهر کابل تعلیق کردند، زیرا درآنوقت  1111بدولت رسیده درسال 

رخدمت بحیث "دروازه وان سالنگ" د و وطنفروشیهای احمد شاه مسعود مقاله ها وکتابهای متعددی راجع به خیانتها
ی پنجشیر  داخل افغانستان چاپ شده بود. لقب "موش کابل" درخارج و اهداف شوروی، هکذا بحیث "فاتح "افشار" با

نده پوشا دیوار های کابل، مرداری های سابق اورا در کالن احمدشاه مسعود بسیار تعلیق تصاویر ها فکرکردندکه با
شورای نظارباقی ماند ودربعضی جاها آن تصاویر محض بحیث ارضای مکنونات قدرت نمایی  اما میتوانند،

برای زین "خاد" بود( فهیم)که دردورۀ حکومت خلقی داکترنجیب هللا آمر زندان زنانۀ کرزی وقسیم  تصاویرکوچکتر حامد
 این جنون را تاحال دوام داده اند. "وزن بیت" تعلیق میگردید. پنجشیریها

 

گ تصویر نمایی توسط شورای نظارتبدیل شده است. سال، اینک درین اواخربه جن 11اماجنون تصویرنمایی بعد از 

وحدت  بنام سمبول نماینده گی ازموجودیت  یک دولت و ً   ظاهرا پیروان اودرین اواخر داکتراشرف غنی را تصویر
هایی که ازپگاه تا بیگاه در میدیای افغان به این رئیس  نهاد ملی و در حقیقت به مثابۀ روپوشی بمقابل حقارت ودشنام نام

لغوکرد وفرمایش دادتا بعین  رئیس جمهور را شورای نظارمجلس وخطابۀ میشود، تعلیق کرده بودند. اما جمهورحواله
اجتماع  ات این رهبرسینمایی آنها، نیز بعین سایز چاپ ودرپهلوی تصویرداکتر غنی تعلیق شود سایزتصویرداکترعبدهللا،

ند که آن دیوارگنجایش نصب آن دو نقیضین بمفهوم)ع غ( بهتر تمثیل شده بتواند. قرارمسموع مهندسین گفت
نیز  داکترعبدهللا جان آن دیوار را بطول دو متر طویلتر سازندتا تصویر)ع( شورای نظار دستور داد تا -تصویرراندارد
 داکتر غنی جان نصب شده بتواند. در پهلوی )غ(

 

ۀ مت گزاف باالی بودجقیه درافغانستان که مردم ازشدت فقروبیکاری ترک وطن را گزیده اند، جنگ تصویرنمایی ب
رعبدهللا داکتراشرف غنی و داکت عالوتا یک یتیم خانه تمویل شده میتواند، ،دولت تحمیل میشود، باجلوگیری ازین مصرف

یری( اینک آقای)ک شان باشند. تصاویر دیداردرین مدت یکنیم سال کاری برای ملت ومردم انجام نداده اند که مردم کباب 
 ام سلطنت)ع غ(رابه پنجسال تمدید کرده تاتصاویر بیشتر درکوچه ها نصب بتوانند.دیدار اخیر خوداز کابل دو در

جنایتکار ودروالیت فاریاب  وسرپل تصاویردوستم گلمجم  یک دزد درمزارشریف ومربوطات والیت بلخ تصاویر
  همین سه هفته قبل باالی جنگ تصویردربلخ چندنفر کشته وزخمی شدند.  نصب گردیده، وبازارها دردیوارها

تقاضا میکنم برای ختم جنون تصویر نمایی  ً   احتراما هائیکه دل شان بحال این ملت مظلوم میسوزد، من ازهمه افغان
والیات شمال و هم  تا همه تصاویر ازدیوارهای کابل و و جنگ تصویر نمایی یک صدای متحد ودسته جمعی باال کنند

تصویرکه درکرۀ زمین تنها درافغانستان رواج یافته، از مجالس رسمی برداشته شوند وبه این رسم جنون تصویر وجنگ 
تغییر دهند وسعی کنند بعوض تصاویر  خاتمه داده شود. زعیم های ساختگی و جنرالهای پوپکی راه و روش خود را

     خشن وزشت شان، د ر دل مردم جا پیداکنند. و من هللا التوفیق . با عرض احترام.
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