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 !!ئیس الوزرا و جهانی صاحب دانشمندجنابان ربه تذکری 
 تر وجود دارد؟ازین بد یبردگیی ازین سخیف تر و بیچارگی

 

 پاکی ! بر بنیاد تجارب علمی وبیچاره ونا بسامان شمند اطالعات و فرهنگ افغانستان  جهانی وزیر دانجناب 
الله آن وزارت رهین آغای هفت رنگ را رونق نوینی داده و بصراط ءشخصیت شما چنین گمان میرفت که انشا

هی از مشکل آندولت دوست آفرینآن هنما می شوید و اما با گذشت دوسال ازعمررالمستقیمش   ! نه تنها گر 
بخریده خوری کهنه پاره اخبار و پس خوردهٔ دال و چپاتی ش و روزگار نشد که اکنون کار برداشتهغمجن سرزمین 
 تجارت کراچی وانها هم رونق آفرین!ما را در وطن انگبین سازد و هاینان پزی تارسیده 

دُور! انش داز معرفت واقعی علم و اند و اکثراً بیسواد دم بیچارهٔ افغانستان ولواستاد گرامی و شاعر توانا! اساساً مر
   فهمد که دلده شور است یا نه؟یکُور هم م ،که گفتهٔ عوام مااما ب
را برای حق  از نیم سیر ترمثقال کمیک و اند/ گلمرجان در مطبوعات وطن مفته خر / به که عبدالله خانیو

های  همسایه هک سری بسبشهید را با تمام  ملت هرَدم د توهین شمرده و سرنوشتخو به ؛دولت گردانیموروثی 
 ناجوان نه َجوی از د واوری بر ابرو میخم دبل بنده بودن خودنه از که دُور خود تحفه میدهد  نزدیک و دوستان

و  بیژنی!های بوقلمون  نکتائی را با نمایش کن بودن خودمانیمزایای کاهد ولی  میخود مردی جخاد گردانی 
ا زیر! کنند نمیفراموش  جنس لطیف ُکش همنوای شیال جیب و پیراهن و دریمدست

نمیخواهم در عین حال و د راوجود د ...در همچو وانکار ناپذیری مثالهای مستند و زنده
بدالله تشریف دارند و نه چرا عبدالله عکه جعلی شان حرفی بزنم محتویات سجل از 

مرحوم غالم محی پسر عینی  ،؟ نه مانند جنرال عبدال لطیف هلمندیهلمندی عبدالله
 !! الدین خان هلمندی

من افغانیت شهٔ اصل سند منتشرهٔ کهنه دباهمین اشارات قلیل اللفظ کثیرالمعنی و ارائ پس
 د پاکمناز شما جهانی صاحب دانش نخور افغان با ناباوری مجددی به دبل بندهٔ بدرد

با را حرام کنید و  مفهوم مردمی میخواهیم که لطفاً خواب تانبه سرشت میخواهم و 
ت تان را نام افغانی و حق حالل مردم عمل شرم آوراین تحریم کردن عاجل و بیدریغ 
 را از تهاجم فضول دم مارده وبرین پرگرام منحوس شاگردان شیطان خط کشیده مرهرچه زودتر جبران و حالل ک

  بی بی سی : یهٔ راخطامتن  و اینهم در امان سازید ر نشینان پاکستانمآبانهٔ صد
 ۲۱1۲اکنوبر ۲1 – سیبیبی سید انور - های کهنه پاکستانی و نگرانی تازه افغانستان روزنامه

 رسانیهم

  
 

برخی  های کابل و دولت افغانستان در بازار های کهنه پاکستانی با محتوای تبلیغات ضد آسای روزنامه ورود سیل
  استها سبب نگرانی در این کشور شده  والیت
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شود، ولی تصور عمومی این است ها به کار برده می ها برای انتقال مواد مصرفی در بازار هر چند این روزنامه
  که اهداف سیاسی در عقب این تجارت غیرقانونی وجود دارد

های دیگر  شود و از آنجا به والیتآباد در شرق افغانستان می های پاکستانی نخست وارد شهر جالل روزنامه
  شودمی فرستاده

ترین آنها از های کهنه است که بیشترین و ارزان بازار مرکزی )مندوی( کابل مرکز عمده فروشی روزنامه
  شودپاکستان وارد می

ها کهنه اما مطالب ضد دولت افغانستان  ها دو تا چهار هفته پیش چاپ شده است. این روزنامهبیشتر این روزنامه
  میشه نو استاین کشور ه اتباعآنها برای 

های پاکستانی  سی گفت که مصرف رونامهبیهای خارجی در کابل به بی ذاکر حسین از عمده فروشان روزنامه
  رسد تنها در شهر کابل ماهانه به بیش از بیست تن می

های کهنه.  رسانیم: روزنامه پاکستانی، چینی، چاپ کابل و مجله او افزود: "چهار نوع روزنامه به فروش می
های  افغانی و روزنامه ۲۵۱دالر(، روزنامه چینی  3افغانی )معادل حدود  1۸۱فت کیلو روزنامه پاکستانی ه

 ".رسدافغانی به فروش می 3۱۱چاپ کابل نزدیک به 
  فروشندهای کهنه خارجی می مغازه دیگر تنها در مندوی کابل روزنامه ۲۱فروشی، بیش ازدر کنار چند عمده

های مختلف سال متفاوت است. در فصل برداشت  های پاکستانی در فصل صرف روزنامهافزود که میزان م او
پاکستانی و خاصتاً های خارجی  گفته او، مصرف روزنامههای خارجی بیشتر میشود. ب نامه میوه، فروش روز

 ً  کابل   .ها استساندویچ )برگر( فروشیدر نانوایی و عمدتا
مند هستند تا نان داغ را بجای گویند که مردم عالقهشمال افغانستان مینانوایان شهر کابل و شهر مزار شریف در 

  ها بپیچانند دارد، در میان روزنامهضد صحت پیچاندن در پالستیک، که به گفته دولت افغانستان عوارض 
ای هیطه رخسی گفت مردم نان را در بیمسعود، که در بندر تاشقرغان در شهر مزار شریف نانوایی دارد، به بی

ین ا و کنندهای پاکستانی استفاده می برند، اما بیشتر مردم از روزنامهپالستیکی و یا هم روزنامه به خانه می
  ها همیشه در بازار وجود داردروزنامه

توجه ، ممبه خانه بردپاکستانی گوید وقتی اولین بار نان را الی روزنامه سید ناصر، ساکن شهر مزار شریف می
  استاش شدهپریشانیکه باعث  متبلیغات ضد دولتی آن شد محتوای

ً آورم. این روزنامهاو افزود: "من نان را با روزنامه پیچانده به خانه و یا دفتر می های انگلیسی و به زبان ها عمدتا
 ای را که با نان آورده بودم، چشمم به تصویر رئیساست. یک روز روزنامه اردو و در پاکستان چاپ شده
 "مند شدم تا مطلب را بخوانم که در مورد رئیس جمهوری ما چه نوشته است؟جمهوری افغانستان افتاد. عالقه

صورت رسمی وارد روز انتشار و ب های پاکستانی به صورت منظم در همان در زمان حاکمیت طالبان روزنامه
  گرفتر میدفاتر دولتی و غیردولتی در دسترس مردم قرا عضیشد، در بافغانستان می

آباد، ورود تصویری، صوتی و چاپی در افغانستان و تیره شدن روابط میان کابل و اسالم نشراتبا گسترش فعالیت 
  های پاکستانی به افغانستان پس از یکی دو سال منع شدروزانه روزنامه

ها و  ه روزنامهگوید که از وجود این همهارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان می
  تواند این موضوع را پیگیری کندورود آن به این پیمانه زیاد اطالع ندارد، ولی می

 تاشود و در ادارای رسمی وارد افغانستان نمیچاپی پاکستانی به گونه اخباراو گفت: "از یک دهه به این سو 
 ".می هم ندارنددر افغانستان نمایندگی رس اخبارشود و این افغانستان توزیع نمی

وارد افغانستان  تجارتیهای  های کاال ها و بسته نرسمی در کارت ها به صورت غیر به گفته او این روزنامه
  شودمی

های نزدیک به  که نه تنها در والیتگوید و اینای که شما میهای خارجی به این پیمانه او گفت: "ورود روزنامه
است. وزارت اطالعات و فرهنگ این  کننده رسد، نگران تلف افغانستان میهای مخ خط دیورند، بلکه به والیت

 "های پاکستانی در چه حدی است کند تا مشخص شود که ورود روزنامهموضوع را بررسی می
  .های حکومت افغانستان است ها و راهکار پاکستانی مغایر ارزش نشراتپذیرد که ذهنیت آقای حکیمی می
ده است. پس کننشود، نگرانچاپی پاکستان وارد افغانستان می نشراتاین ذهنیت منفی از طریق که به گفته او، "این

تان همگانی افغانس نشراتهای کهنه پاکستانی در تناقض با قانون از بررسی اگر دیده شود که محتویات روزنامه
  ری و از بین برده شودآوها جمع شویم تا این رونامهنهادهای امنیتی خواهان همکاری میاست، ما از 
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دهد که در سه سال اخیر حدود سی قرارداده، نشان میبیافغانستان در اختیار بی  رسمی را که وزارت مالیه ارقام
مالیاتی افغانستان از این  عوایداست، اما اطالعات مربوط به میزان  تن روزنامه کهنه وارد افغانستان شده ۲۴۴۱

 .ها در دست نیستروزنامه
گوید این یک تجارت غیرقانونی است که عوارض جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میانخ

  اقتصادی و سیاسی دارد
شود. از چین شود، بلکه از ایران هم وارد میهای کهنه نه تنها از پاکستان وارد افغانستان می او افزود: "روزنامه

 ".کندشود و مالیه پرداخت میهای کهنه چینی قانونی وارد می امهشود، اما روزنهم یک مقدار وارد می
با هدف سیاسی و غیرقانوی وارد پاکستانی خصوص های کشورهای همسایه ب آقای الکوزی گفت که روزنامه

انه خدولت و مردم افغانستان است و ب های پاکستانی دارای مطالب تبلیغاتی، ضد روزنامه شود، به دلیل اینکهمی
  های انگلیسی، اردو و حتی یک تعداد به زبان پشتو استزبانروزنامه ب کند. اینافغان راه پیدا می دممر

  .کندها بخشی از کارزار تبلیغاتی است و ذهنیت مردم را "منحرف" میاو افزود که ورود این روزنامه
های کهنه به خزانه دولت واریز مهدر سه سال گذشته نزدیک به چهار میلیون افغانی مالیات از ناحیه ورود روزنا

  .شده است، اما پیامدهای سیاسی آن هنوز محاسبه نشده است
که  غاتینوع تبل نیبهتر است بساط ا ندیگویازمردم افغان م یاریبس ،یتینا بسامان امن تیبا در نظرداشت وضع

   .شود دهیکهنه برچ یها با ممنوع کردن ورود روزنامه کند،یوارد م بیمردم آس تیبه ذهن
****** 

 فهیوام وظاز د! یگرید تیهر واقع ایو  یضیبنا بر علت مر یکه جناب جهان دمیمطلب با آنکه شن نیاکمال ا با
وطن کهن و بافتخار و مردم جان  تیثیبا ح کنیموضوع  باز نیمعذرت خواسته و استعفا کرده اند بازهم از نشر ا

وزارت فرهنگ  نیهم ندهٔ یآ ریامور و وز یایاول اما!! صرف نظر نکرده و آن را لزوماً به نشر سپردم ت یفدا
  ندینما غیدربیب یمورد و موارد امثال آن توجه جد نینگهدار افغانستان در

 
 ختم
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