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 دد؟رکتمان گ« بین االفغانی» افغانستان مسائل افعآیا برای حمایه از من
 محترم احمد فواد ارسال هموطن به جواب

 

 احمد فواد ارسال سالم و احترام تقدیم است،برادر محترم آقای 
به شما اطمینان می دهم که من نه تنها در مورد توصیف تان از نوشتۀ تحقیقی و آموزندۀ محترم حامد نوید در 

طوریکه در ستون مطالب نشر شده فرموده  ،ازین طالب العلم مورد آبهای افغانستان عزیز و عدم یاد آوری تان
ارسال آن با ایمیل، به دوستان  ایشان تعریف نموده و ذریعۀآموزندۀ آزرده نشده ام، بلکه من خود از مضمون  اید،

 آ وری نموده ام. هم چنان از آن یاد ،«آب»در نوشتۀ مربوط به موضوع آنرا توصیه و مطالعۀ مطبوعاتی 
یان مستقل خود ها که جزئی از حسن مطبوعات آزاد همین است که ما و شما به اساس داشتن حق فکر و ب 

است می توانیم نظر و عقاید « اعالمیۀ حقوق بشر»و جزئی از اجزای اساسات قابل قدر یک دیموکراسی واقعی
و اکثراً مستند خود را نشر نماییم. درست فرموده اید که این قلم در بسیاری نوشته ها از روش  ، متفاوتسالم

در شیوۀ مبارزوی دفاع از منافع مردم افغانستان  وظایفی کهه ام چونکه استفاده نمود «سیاست بین االفغانی»
پیش گرفته ام،  خصوصاً  که در قبال حقوق و مزایای حقۀ زنان محروم ومظلوم کشور خویشعموماً و وجیبه ای

اً ظلم و لنع ملت شریف افغان را تشکیل میدهند و الجرم با حق تلفان و آنانیکه در مورد آن بینوایان که نصفی از
. یعنی که پامال قانونیت و عدم وجود عدالت در مظالمی که بر زنان افغان می باشم بیعدالتی روا میدارند، مواجه

وارد میگردد، باید یکی از مهمترین مشکالت اجتماعی افغانستان عزیز باشد، مخصوصاً که تا بحال کمترین 
و  . پس صدارمین شناخته شده برائت حاصل نموده اندتی در چنین زمینه ای صورت نگرفته و عمدْا مجبازخواس

 وبلند می شود قلمی حتی در خارج کشور، اگر به پشتیبانی از ملیون ها حنجرۀ خاموش و درد های بیشمار آنان 
  بخود می گیرد.دریا گشته و دقیقاً حکم یک مبارزۀ ملی را  هیا می نویسد، قطره قطر

طفل افغان، از همان آغاز کودتای منحوس ثور برای دهه های متوالی و چون مظالم و حق تلفی در حق زن و 
پشتیبانی متون قانون اساسی افغانستان از حق زنان، هم از جانب  صراحت و سال اخیر با وجود ۰۱درین  حتی

جنگ ساالران، تفنگ ساالران و مقتدرین افغان که زر و زور داشته اند، در هر گوشه ای از سرزمین ما در 
یان هست و ضعف و سیاست مصلحت گرایی حکومت هیچ مجرمی را در واقعیت امر به جزایی که در خور جر

م از امید مردمواجه می باشیم. البته که « بین افغانی» ما با یک معضلۀ کامالً پس  ،وی بوده، محکوم ننموده است
 .و پامال عدالت خواهد بود ، جداً تغیر این بی عدالتیدر آینده دولت جدید

ست، ما و شما صفتی که افغان و هموطن روز دخترک معصوم پنج ساله در شهر مزار شریف مورد تجاوز دددی
گرفته است، اگر مجرم دستگیر هم شود، امید واریم که مانند گذشته و مثل همیشه در زمینۀ با ظلم فاحشی قرار 

ی عالی رتبه وسیلۀ عفو چنین یک جنایتکار رمند و این کارداآن قدرت ،«بین االفغانی» این عمل تکرار شدۀ قبیح 
نباید  یرداموچنین در ما باور بفرماید که خاموشید. که جزای اعدام برای وی کافی نخواهد بود، قرار نگیرن

پامال جفای  کامالً در سرزمین ما زن مظلوم و بی دفاع افغان را که  موجودۀ پس برای حمایه از حقوقجائز باشد. 
من و شما و صد های می باشد، اگر هم  «بین االفغانی»صد فیصد  و مشکل موضوع دیده ومرد ساالری گر
نتوانسته اند که به عدالت دست یافته و به ننماییم، خود آن بیچاره ها هرگز  صدا بلندبرای دفاع دیگر مانند ما، 

  حق خود ها برسند.
ن بی»بازهم به نظر شما موافق هستم که در نوشته های من اکثراً انگیزۀ در مورد دفاع از حق مردم افغانستان، 

مشهود می باشد. درینجا نظری به نوشتۀ شما در تقدیر از مضمون تحقیقی موضوع ،آبهای افغانستان  «االفغانی
ان در اثر محترم آقای نوید می اندازیم، آنچه در مورد تخریب و دسیسه های مغرضانۀ همسایگان غدار افغانست

ه و کارکنان شریف و بیگناه آن پروژ خارجی تأخیر و مشکالت بند های مختلفۀ آبگردان که تا سویۀ قتل مأمورین

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/


  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

های عام المنفعه پیش رویی نموده است، کامالً صحیح بوده و هنوز خالصه بیان کرده اید. اما در حالیکه زندگی 
هد، هر کارشکنی ای که در مورد تعلیق و تخریب پالن اکثریت ملت افغانستان را زراعت و مالداری تشکیل مید

را دارا می به مردم بیچارۀ ماجنبۀ جنایت و خیانت ر مملکت ما صورت می گیرد، کامالً هر دوهای بند و انهار د
پهلوی دسیسه های مخرب همسایگان، هستند فرزندان ناخلف این آب و خاک  بفرمایید که دریقین باور . باشد

می باشند. دور نمی رویم، همین بند  سرحدات ماشرقی ها و غربی های ماورای ته و عمال همان مقدس که گماش
که سالها قبل باید فعال می گردید و هزاران فامیل بی بضاعت هموطن ما و شما را به نوا  «سلما»آبگردان مهم 

یب اف برای تخررف مبالغ گزولت محیل آخوندی با مصمی رسانید و از فقر و بدبختی نجات میداد، در حالیکه د
ستم دولت فاسد را چونکه و تعویق امور آن، گاهی طالبان و آدمکشان را میخرد، گاهی عمال بلند پایۀ داخل سی

  حضرت حافظ فرموده است: ، چنانچه کهامکان پذیر استضد افغانی ای شرائط چنین اعمال زمینه و  متأسفانه
 کرد آشنا آن کرد هرچه من با که    ننالم هرگز گان بیگانه از من

باور نمایید که به تجارب تلخ افغان ها، اشغال سرزمین مقدس ما هرگز واقع نمیگردید اگر جمعی خاک فروش 
بیشتر از دو دهه با اتحاد شوری سابق، همرا و همگام نمی گردیدند و  «خلق و پرچم»معلوم الحال زیر نام 

روس در کابل به اثبات نمی رسانیدند. بعد نوبت آنهایی رسید که با وفاداری خود ها را با جیره خوری سفارت 
امضای قرار داد ها با همان ابر قدرت اشغالگر، جنگ های مجاهدین واقعی و سرسپردۀ افغانستان را از دو سال 

رای ب اطفال مکتب میدانند که سالنگ ها و پیپ لین گاز شمال به جنوب را حتی به ده سال تمدید نمودند و امروز
بعد تر گروهی وابسته به پاکستان و ایران حفظ و مراقبت کردند.  ، همین جمعی از فرزندان ناخلف وطنباداران

برای احراز قدرت کابل زیبا و سکنۀ آنرا به خون و آتش کشیدند، تا اینکه مملکت بدست طالبان فروخته شدۀ 
 از ماست که برماست؟ :نمایید برادر محترم که حال مشاهده میعصر حجر سقوط نمود.

به رتبه های مختلفه در هرم اداری دولت و  انیجاسوسولیت ؤل اخیر با موجودیت یک دولت بی مسسا ۰۱در 
راه گردیده در هر سه قوۀ آن با دشمنان افغانستان که مخصوصاً همسایگان شرقی و غربی باشد، هم دست و هم 

. حال اگر باور ندارید، اختیار دارید، مظلوم در نزدشان هیچ ارزشی نداشته است علیای ملت اند، چنانچه که منافع
ه کامالً اشاره نمایید، البته ک «بین االفغانی» ولی اگر واقف هستید و عقیده ندارید که به این مسائل به فرمودۀ تان

 احترام مینمایم.کامالً به آن   مختار بوده و آزادی فکر و بیان این حق مسلم را به شما تفویض نموده و بنده هم
شاید شما هموطنان از ورای فعالیت مطبوعاتی اینجانب معتقد باشید که مبارزۀ قلمی من صرف مخالفت با گروهی 
و دسته هایی است که افغان بوده و اقالً برخالف ما در داخل افغانستان عزیز زندگانی می نمایند و عینک سیاه 

 آگاهی ازبا  در حالیکه چنین نمی باشد، عینک شاید کمی سیاه باشد که مخصوصاً  من همه را گنهکار می داند،
سال اخیر، با عدم وجود عدالت و پامال حقوق مردم به صورت عموم، نشناختن حقوق  ۰۱ن موجودیت قانون دری

، ممانعت از پیشرفت های صنعتی و ل فساد وسیع اداری چون زخم ناسورزن و طفل افغان خصوصاً، مجا
باشد. ولی مطمئن گرفته رنگ  یزراعتی، منجمله شکست همین پروژه های بند و انهار، عینک الجرم از سیاه

 حق شناختندکی کاسته نشده است و در راه گراست، ا باشید که از قدرت دید زره بینی آن که بیطرفانه و ملت
 می گراید.   و روشنی مردم افغانستان کامالً به سفیدی

حدت و»دست از انتقاد بگیریم، در مورد دولت جدیدالتشکیل  «شرائط موجوده»این باشد که در اگر منظور تان 
و  هر نوع تنقید ، گرچه ساختمان سیاسی آن متأسفانه مورد سوال می باشد، باید به عرض رسانید که االن«ملی

عۀ ید که دقیقاً به خیر جامباشد، مگر اینکه شرائطی پیش آ کارشکنی ای در زمینه قبل از وقت بوده و جائز نمی
امروز افغانستان نباشد، مثالً خدای نکرده تقرر وزراء و مأمورینی که امتحان نا شائستی برای ملت افغان داده 

 ،در غیر آن خوب است برای پالن های انکشافی اقتصادی، تغیرات بنیادی ؛اری نداشته اندو یا هرگز اهلیت ک اند
ظلوم افغان، اصالحات اجتماعی مخصوصاً مجادله برعلیه فساد وسیع اداری، بهبود اوضاع نابسامان زنان م

مار عجدی به پروژه های ته بنایی از قبیل ا صالح سیستم قضایی سرتاسری و توجهبرقراری عدالت انتقالی و ا
 د. درگ دخیل و مطالبهو تشویق مردم هم  صادقانهپر آب وطن، فرصت و همکاری  بند و انهار بر روی دریاهای

هموطنان ما شکوه و شکایت را بعضی از  م انتخابات جنجالی سپری شده است،در حالیکه دو ماه از ختمتأسفانه 
جامۀ عمل نپوشیده »!« آغاز نموده و میگویند که وعده های رئیس جمهور جدید درزمان انتخابات، تا به حال 

رای اعالم کابینۀ جدید می باشد که متصل به است وووو. در حالت فعلی آنچه قابل تشویش است انتظار مردم ب
یک و والی ها از بین اشخاصی که ب دولت تعویق می افتد. البته دالئل قابل پریشانی مثل مقرری کرسی های بلند

قعات ، توبرای جامعه مفید واقع نگردیدهاقلیت خاصی متعلق هستند و متأسفانه قدرتمندی آنان در دهه های اخیر 
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ادی باال برده است که انتخاب بر اساس شائسته ساالری از بین اشخاص جدید با کفایت و اهلیت شان را تا حد زی
ه در حادثۀ ناروا و هراس آور خیمۀ لویه جرگجایز نا شدناز تکرار اداری، آنها را ناراض و عاصی می سازد.

 نمی نمایند.نیک استقبال  هرگز روز های انتخابات، مردم افغانستان
ه به ارتباط تأخیر کابین»از برادر ما آقای جلیل غنی در همین پورتال تحت عنوان دلچسپی بسیار  مضموندیروز 

 پاسخ می دهد، خوب است آنرا مطالعه نماییم.مطرح  به سواالتو تا حدودی منتشر گردیده « مذاکرات صلح
الئلی دصتی میسر گردید که درپایان برادر محترم، گرچه شما مختصری خطاب به این قلم ابراز فرمودید، ولی فر

مخصوصاً  ددرفع گر ،و اگر سوء تفاهماتی باشد بیان نماید ینجانب رابه عرض برسانم که شیوۀ فعالیت مطبوعاتی ا
را الزم است که در مبارزات جانب بیطرفی و منافع علیای مردم مظلوم افغانستان را مراعات افغان که قلم بدستان
مراعات  باید در هر سطریهم  ، آداب واالی قلماستو سازنده  ، آموزندهیکه انتقادات شان اصالحینموده، در حال

 مضمر باشد. گردیده و
 تان.نظریات نیک به آرزوی سالمتی و 
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