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 ۴۱1۲مارچ، ۴۲ماللی موسی نظام                                                                                     
                         

تاحدی حق بجانب محترم آقای زکی هوشمند، آقای نسیم یوسف 
 *هستند

 

درین روز ها که کمپاین انتخاباتی به اوج خود رسیده است، طرفداری و مخالفت هواخواهان کاندیدان و 
معاونین آنها هم مطبوعات داخلی و خارجی افغانستان را در انحصار همین موضوع در آورده اند. اخیراً دو 

در تحلیل شخصیت و سوابق بعضی از کاندیدان مقاالتی در هموطن افغان ما البته به نقیض ادعاهای همدیگر 
پورتال افغان جرمن آنالین منتشر نموده اند. یکی ازین هموطنان آقای محمد نسیم یوسف هستند که ظاهراً در 

امریکایی نوشته و نتیجتاً بر انتقاداتی بر داکتر اشرف غنی پرداخته اند و طرف  -مذمت زلمی خلیلزاد، افغان
 م آقای زکی هوشمند هستند که هردو نوشته ها در پورتال مذکور موجود میباشد.ایشان ه

ما مهاجرین شاهد و ناظر هستیم که در فعالیت های انتخاباتی در امریکا که صرف دو حزب مقتدر و گروهی 
ه با بیطرف اشتراک مینمایند و ملت هم دارای شعور سیاسی کافی میباشد، چه تهمت ها و جنجال هایی نیست ک

آتش افروزی های میدیا، صورت نمی گیرد. حتی رقبای متعلق به عین حزب چه ها نیست که بر همدیگر نثار 
وناگون نمی نمایند. حال در یک مملکتی مثل افغانستان که با شرائط عدم شعور سیاسی اکثریت و تأثیرات گ

قر و استفادۀ مادی از رای دهی، وابستگی ها به غیر، مشکالت اوضاع جوی، ف محیطی از قبیل بی امنیتی،
تهدید و ارعاب، ارتشاء و خرید و فروش آراء و مسائل گوناگون دیگر، آیا مشروعیت انتخابات به ذات خود 

 زیر سوال نمیرود؟!
، «انتخابات و زلمی خلیل زاد» بهرحال، می بینیم که محترم آقای محمد نسیم یوسف در مضمونی تحت عنوان 

 رمایند که مختصراً قابل غور و مداقه است.نکاتی را اشاره میف
شاکی هستند، در حالیکه خلیل  ، از اعمال ویایشان که معتقد هستند خلیل زاد خود را از انتخابات کنار کشیده

بسیار گران تمام شد، در حقیقت  غیر عمدی وی برای مردم افغانستانزاد که الحق اشتباهات زیاد قصدی و یا
که بعدآ رسماً منحیث  سفیر آن مملکت در افغانستان بود امریکا محسوب شده ویک مأمور رسمی حکومت 

اینکه خلیل زاد از تولد افغان بوده، جای  ،سفیر و نمایندۀ آن مملکت در ملل متحد ایفای وظیفه نمود. بنابر آن
ارج بوش از شکی نیست، تفاوت وی با دیگر افغانان مهاجر در امریکا بسیار است، فرقی بین خلیل زاد و ج

لحاظ مامور رسمی امریکا بودن موجود نیست، بلکه  انتخاب و انتصاب وی در وطن ما مخالف متون قانون 
 اساسی افغانستان میباشد! 

اینکه محترم آقای یوسف در اشتباهات گوناگون خلیل زاد یکی قوم گرایی را نوشته اند، یقین منظور شان تفرقۀ  
جان ملت مظلوم افغانستان و اقوام شریف و از لحاظ حقوق و وجائب بهم برابر اندازی قومی میباشد که بالی 

 افغان گردیده است. من با ایشان کامالً موافقه دارم، خلیل زاد متأسفانه این کار را نموده است. 
، ناقضین و جنایتکاران جنگی «بن» همچنان به مردم ما معلوم است که خلیل زاد با دائر شدن جلسات 

ستان را که متعلق به ادوار جنگ های خونین و جنایات بشری بر ملت مظلوم افغان از همان آغاز کودتای افغان
منحوس ثور و جنگ های کابل بودند، عمدآ روی کار آورده و به همراهی حامد کرزی، وسیله گردید تا در 

تی و غصب دارایی های عامه و هرسه قوای دولت جدید التشکیل اخذ موقع نمایند و ملت و مملکت را با بی کفای
 فساد اداری به جایی برسانند که امروز هست! 

آقای نسیم یوسف در جملۀ تیم انتخاباتی خلیل زاد که از موجودیت این تیم رسماً هیچ نشنیده ایم، آقای علی احمد 
 ۸نموده اند. در اخبار جاللی را هم شامل نموده اند، باور بفرمایید ما نمی دانستیم که ایشان هم خود را کاندید 

و چند جای دیگرخواندیم که آقای رحیم وردک از فعالیت انتخاباتی  آژانس پژواک صبح منتشرۀ کابل و
به نفع هیچ کاندیدی این کار صورت نگرفته است. حال که آقای یوسف میگویند که  ، در حالیکهمنصرف گردید

 د.ناست که آن همه اخبار، درین زمینه حقیقت را ننوشتبه نفع آقای اشرف غنی استعفاء داده اند، گویا عجیب 

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


  

 

 

 4تر ۴ له :د پاڼو شمیره

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

 

محترم آقای یوسف فرموده اند که آقای زلمی رسول در مأموریت وزارت خارجۀ افغانستان هیچ آوازی بلند 
نکرد، که استقاللیت وزارت امور خارجه را در سیاست خارجی کشور نشان دهد. فکر میکنم درین مورد ایشان  

البته که در زمان مأموریت داکتر عبدهللا طبیعت هست. ، داکتر رسول یک انسان کامالً آرام حقیقت را گفته اند
در وزارت خارجه همیشه سر و صدا ازهر نوع  بلند بود و رفت و آمد زنان و مردان جوان فراوان، مثل 

ادیت مجزاء از یکنوع استقالل و خود ار هم سیستم خودمختاری والیت آقای عطاء نور در بلخ، وزارت خارجه
دیگر وزارت خانه های حکومتی داشت، ایشان کامالً راست میگویند. همان بود که بعد از عزل داکتر عبدهللا از 

صورت گرفته است. از جانب دیگر « ؟!»جانب کرزی، بعضی از مطبوعاتیان نوشتند که درین مورد، کودتا 
 طرز لباس پوشیدن و البسۀ گران قیمت همیشگی داکتر عبداللۀ واقعاً مقام وی را منحیث یک وزیر خارجه 

 حفظ نموده و شخصیت ویرا بسیار باال میبرد.طور دیگری 
اند، باور که محترم آقای نسیم یوسف اشاره نموده  «پوهنتون امریکایی بیروت»در مورد محصلین افغان 

اینکه تعدادی از اناث و ذکور افغان درین پوهنتون هم دارای  متوجه نگردیدم، بفرمایید که منظورشان را درست
، فیلوشپ اساس اسکالرشپها به بورس های تحصیلی از جانب امریکا گردیدند، تعداد بیشتری، دهه ها قبل از آن

پروگرام های فولبرایت و امثال آن برای تحصیل به امریکا آمده بودند. طبعاً آنانی که به وطن عودت  ها،
نکردند، در همین مملکت به کار و بار پرداختند، اینکه کی در کجا استخدام گردید و میگردد، الغیب عندهللا. 

اد شوروی سابق ارسال گردیدند و دیدیم که چگونه هزاران جوان بی تجربۀ ما با حاتم بخشی روس، به اتح
برگشتند و با همراهی اتحاد اکثراً با نقاب منحوس خلقی و پرچمی، تشنه به خون ملت مظلوم به مادر وطن 

 شوروی، کودتای منحوس ثور را طرح ریزی نمودند.
ارجه، دفاع امروز هم تعداد افغانان ما درین مملکت به هر نوع وظیفه مشغول اند، حتی قسمی هم به وزارت خ 

مأمور بوده و بدون شک استخبارات این کشور به منظور حفظ  «رسماً » و امنیت ملی امریکا با تمام قیود 
حتی عده ای در سفارتخانه های  نماید،امنیت و هر دلیل دیگری، سخت بر آنان امر و نهی و کنترول می 

 شته باشند. چارۀ این حقیقت عریان چیست؟امریکا مأمور رسمی هستند و یقین عضویت سی آی ای را هم باید دا
محترم آقای نسیم یوسف راست میگویند، آقای اشرف غنی در شروع کار در افغانستان دریشی می پوشیدند. 
واقعا که جنجال انتخابات همه کاندید ها را به لباس ملی مردم افغانستان ملبس گردانید، همه لنگی بسر، هم 

هم مانند دریشی های شیک و قیمتی خود، پیراهن و تنبان  ۴۱۱۲ه در کمپاین سال گردیده اند. داکتر عبدهللا ک
قندهاری و لنگی بسیار زیبا و فرمایشی هراتی میپوشید، حاال هم با پیروی از داکتر  ابریشمی خامک دوزی ناب

ا لباس ملی به و دیگر کاندیدان، اکثراً ب ، گل آغا شیرزیزلمی رسول، داکتر اشرف غنی، آقای داود سلطانزوی
د. اتفاقاً همۀ شان کار خوبی میکنند، با اجتماعاتی که طرف میشوند، نباید زیاد فرق نتبلیغات انتخاباتی میرو

 داشته باشند.
محترم آقای یوسف از مصائب مردم بینوای افغانستان و مجاهدین برحق افغان هم یاد آوری می نمایند، بلی 

ز جوانان افغان در ادوار سیاه بدبختی های ملت در عصر اشغال وطن و زمانیکه آقای اشرف غنی و تعدادی ا
، در خارج به تحصیل پرداخته و بعد از آن به کار و بار استخدام شدند. در چنین حالتی مردم ماکشتار و آورگی 

ی اتحاد شورو -، برای استقالل افغانستان عزیز از قید ابر قدرت متجاوزافغان مجاهدین واقعی و سر بکف
می آقای یوسف گردید که گردید، حقیقت هم همین است. البته فراموش  سابق، جانهای شان در راه وطن فدا

و شکست خفت بار شوروی، چگونه پامال جفای  جهانینوشتند ملت مظلوم افغان بعد از آن پیروزی بی سابقۀ 
» ان را با راکت پرانی های کورشهر زیبای کابل، پایتخت افغانست تنظیمی گردید، طوریکه قدرت طلبی سران 

برهان الدین » ون آلود ــر خــ، جنایات بینظیر خلیلی، سیاف، مزاری، محقق و بقیه، در عص«حکمتیار -مسعود
 هزارسکنۀ بیدفاع، به خاک برابر نمودند. ۵۶، با «ربانی

رد، وظیفتاً و ایماناً و آقای نسیم یوسف کامالً راست میگویند، هر کسی که به صدر دولت افغانستان قرار میگی
کرده آن روزگاران جنایات ااخالقاً و وجداناً باید از تاریخ نه چندان دور عبرت گرفته و کاری نکنند که خدای ن

شری خون و آتش، بازهم تکرار گردد، مخصوصاً افکار فدرالیزم را درچنین حالت بینظمی و عدم امنیت و ب
نماید تا خدای ناکرده سبب تجزیۀ مادر وطن نگردد. البته با اتحاد جمیع اقوام نبود قوای بین المللی از سر بیرون 

شریف افغان، یک حکومت مرکزی قوی، انشاهللا ضامن یک پارچگی و تمامیت ارضی افغانستان خواهد 
 گردید.
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سیار تعجب آقای یوسف از انتخاب دوستم بحیث معاون از جانب داکتر اشرف غنی انتقاد نموده اند، بخدا ما هم ب
آیا باور مینمودید که داکتر  ند،ه ادر انتخاب خودها ملت بیچاره را حیران و متأثر نمود . این کاندید هاکردیم

افشار، حتی به یک میز با هم بنشینند؟  رویداد رقتبار هللا و محقق بعد از حوادث خونین جنگ های کابل وعبد
چه شرائط از باور بدور را در مملکت  و زد و بند ها ی هاهرگز نه، ببینید که قحط الرجال سیاسی خویش خور

آورده است. آیا فکرمیکردید که داکتر زلمی رسول، ضیاء مسعود را با چنان سوابقی بحیث معاون احتمالی 
 خویش انتخاب نماید و وی برعلیه داکتر عبدهللا جبهه بگیرد؟ بهر حال از ماست که برماست. 

ز پراگندگی آن تشکیل نوشتند، جبهۀ نامنهاد ملی که این قلم و عدۀ زیادی از همانطور که آقای یوسف هم ا
مسمی نموده بودیم، از اول  «جبهۀ شتر گاو پلنگ» مطبوعاتیان، در همان آغاز بخاطر نقاضت در ترکیب، آنرا

سکنۀ  هزار ۵۶خشت خامی بود در آب. آخر میشد که آنانی که عمالً  در کشور خود، شهر کابل را ویران و 
بی دفاع آنرا برای تفوق طلبی و قدرت بر علیه یک دیگر، شهید نمودند، باهم یکجا حزب، پارتی و تشکیلی 

 برای ایجاد صلح، رفاه و منافع علیای ملت مظلوم افغانستان جنگ زدۀ ویران بسازند و دوام هم بیاورد؟ 
 

همانا موضوع شفافیت رول زنان در  موضوعی را که یقین محترم نسیم یوسف فراموش نمودند که بنویسند،
مقدرات افغانستان عزیز است. گرچه قانون اساسی موجوده مثل قانون دهۀ دیمکراسی ظاهراً حقوق و مزایای 

اشد و بزیادی برای زنان، این نیمی از پیکر اجتماع افغانی قائل گردیده است، ولی عمالً این حقوق موجود نمی 
اکثریت خانم های اعضای بلند رتبۀ دولتی دقیقاً در اجتماع کامالً ناپدید  دساالری،ی بانی از مربه ارتباط به پشت

تشریف دارند. خانم آقای کرزی که خود داکتر طب است، به عوض خبرگیری شفاخانه ها، مکاتب، یتیم خانه ها 
مانند آقای و مؤسسات خیریه و انجمن های زنان از هر نوع، در ارگ پناه برده است، خانم های بعضی ها 

هللا به عوض اشتراک در فعالیت شریف دارند و خانم های داکتر عبدقانونی و ضیاء مسعود در لندن و دوبی ت
های اجتماعی وی، هردو فرانسه و هند را برای اقامت برگزیده اند. یقین که در پارلمان و بقیه ارگان های 

جنسان وده و از مسائل مملکتی و حق و حقوق هم ار نمزنان شان فعالیت را به مردان واگذدولت هم اکثراً 
اکیداً نمی توانند خبر داشته باشند. درین مورد مطبوعات خارجی همیشه مضامینی را به نشر سپرده و  مظلوم،

 آزادی زنان انتقاد می نمایند.  حق و  بخاظر حمایه از
نتون وظیفه دار بود، در همینجا یک خانم داکتر اشرف غنی از لبنان است و این جانب زمانیکه شوهرش در پوه
کمک می نماید، با وی دیدار کار و  مرتبه توسط خانم افغانی که برای اطفال کوچه گرد مؤسسۀ خیریۀ آشیانه 

وپالن های  «وز هم فعال باشدشاید هن»نمودم. او هم در همان مؤسسه در کابل رضاکارانه کار می کرد 
انتفاعی برای اطفال آن انجمن داشت. خودش میگفت که در حالیکه شوهرش در افغانستان کار کند، وی زندگی 

اتخاذ  ۴1را ترجیح میدهد. اینکه بعد از پیروزی شوهر در انتخابات، چه موقفی را منحیث یک زن قرن  آنجادر
 خواهد نمود، هنوز زود است که قضاوت نماییم.  

  

اجزانه اعتراف نمایم که در مورد مسئلۀ دین اسالم و تبصره ها و تقاضای هموطن ما محترم آقای نسیم باید ع
 یوسف، تاحدی مشکالت درک موضوع را دارم. می بینیم که این قسمت را چگونه یافته ام:

ینطور است و به ، که دقیقاً هم«که عبادت رازی است بین بنده و خداوند»حقیقت را آشکارا نوشته اند در ابتدا 
دیگران مربوط نمی گردد، اما  در عین حال مینویسند که داکتر اشرف غنی چرا در جریان انتخابات به زیارت 

 «خواسته باشد» رفت؟ ما و شما افغانان چقدر سالها شنیده ائیم که این شخص یا آنکس را خداوند باید «حج» 
مشکالتی حتماً برایش رونما میشد. پس زیارت خانۀ خدا به که راه رفتن به حج وی باز و هموار گردید، وگرنه 

هر زمانی، باید رابطه ای باشد بین خداوند و بندگان وی، همانطور که آقای یوسف فرمودند. البته اینجانب از 
تا بحال نشنیده بودم ولی جمیعت کثیری از اعضای پارلمان افغانستان را  «خانۀ خدا» رفتن یکی از کاندیدان به 

 تشریف فرما میگردند.  «حج» رسمی کار آن تشکیل، با ترک تاالر، تکراراً به  ایام ر سال می بینیم که دره
داکتر اشرف غنی را در فیس بک انداخته اند؟ باید   «حج» میفرمایند که چرا خبر زیارت آقای یوسف همچنان 

د، مثل اکثر انواع بستگی های مشابه، قبول نماییم که این گوشۀ ارتباطات الکترونیکی اگر خوب است و یا ب
خاکی، مثل بر روی کرۀ  بسرعت جزئی از زندگی امروزی بشر گردیده، طوریکه استعمال وسیع و بیحد آن

 چکنیم عصر ارتباطات است. نفس کشیدن شده است. باور بفرمائید که از کنترول خالیق کامالً بدور است.
 ی، پس چگونه آقای محمد نسیم یوسفی، بین خداوند و بندگان وبهر حال، اگر عبادت مسئله ای است انحصار
و افغانان مقیم امریکا میخواهند در  «پوهنتون امریکایی بیروت»از محصالن تقریباً چهل سال قبل افغان در 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

 

 ارائه نمایند؟ با تمام هم نظری هایی که « ؟!»مورد عقاید دینی و مذهبی یکی از هموطنان به ایشان معلومات 
های  از فرموده ن متحیرم.اظهار نمودم، درین قسمت از چنین درخواست عجیب شا در باال با آقای یوسف
نماید، به  آن اعتراف  ، حتی اگر خودست که بر هیچ کسی حکم کفر نکنیدا «ص»حضرت پیغمبر اسالم 

 مضمر باشد.  حالت نآ چونکه شاید ترس یا اجبار در
 

  ۴۱1۲مارچ، 1۱انتخابات و زلمی خلیل زاد. مضمون محترم نسیم یوسف: 
 1۸. سنجش درست زیان ندارد، آقای محمد نسیم یوسف مضمون محترم آقای زکی هوشمند:

 ۴۱1۲مارچ،
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