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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ته رابولي ښت تاسو همکارۍنپه 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 : يادونه

            
 ۰۲/۲۰/۰۲13                 یعبدالرشید قدوس

 

 «جرگه آزاد»مکثی بر 
 «(3)ملی افغانستان  نبی بی سی و تلويزيو خاصبرنامه  :...»

 

 :ذيل را دريافتم« لینک« »ايمیل»اخیرًا از طريق 
 

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/۰۲13/۲۰/13۲۰۲2_zs_open_jirga_3rd.shtml 

 
ونه استماع نمائید، ممکن هر يک به آن مهر خورده است، بطور نم( 3)وقتی مقدمۀ جريان اين برنامه را که شمارۀ 

در قدم اول از ديد اينجانب، چون در بسیاری . ، هم نظر باشندرم، در برخی موارد، با اينجانباز شما خوانندگان محت
خاصی را بخود « جای استعمال»را می توان يافت، که در روند زمان، يکنوع « کلماتی»ها و فرهنگ ها،  زبان

محافظت »را « کلمات»بعضًا چنین . دنمبدل می گرد علمی خاص« ترمینولوژی»الح و يا اختیار می کنند، به اصط
در قطار همچو کلمات بحساب « جرگه»، کلمۀ «منطقۀ ما»کشور و « فرهنگ»در تاريخ و . نیز می نامند« شده

آنرا « چنگیز خان»بعضًا از دوران .  شناخته شده است« قديمی از زبان های آسیای میانه»می آيد، که دارای ريشۀ 
و «  جرگه»مروج دانسته اند، که در تاريخ افغانستان، جلسات مهم سران اقوام و قبايل راهم، درتحت اين نام، چه 

« اجتماعی –سیاسی »از اهمیت و وزنۀ خاص « جرگه ها»فیصله های چنین . ، دعوت نموده اند«لويه جرگه»چه 
به هر صورت، با اظهار اين جمالت، نبايد . انتظار زياد داشته اندبرخوردار بوده، با شنیدن چنین کلمات، مردم 

 .چنان انتباه گرفته شود که گويا، نوع ممنوعیت برای سازمانده برنامۀ تلويزيونی تقاضا شده باشد
 

تا . برده اند« سود»کی ها « بحران افغانستان»پرسیده باشند، که از ممکن گاهی هم از خود هموطنان گرامی ما 
قرار نگرفته « نسل جوان»نیم دهه، بدسترس  بیش از سه و ل تحلیل همه جانبه در رابطه با وقايع کشور ما، درحا

کشور « طرح اولین سؤال يک دختر جوان»نظر رسید، ه ،  امیدوار کننده و نويد دهنده ب«برنامه»آنچه درين . است
 :ما بدين متن بوده است

زب سیاسی ملی نمی بینند و برای احزاب حه چشم يک نون مردم بچرا احزاب سیاسی را در افغانستان تا اک»
اين سؤال احساس خوشی نمودم، اشک خوشی و امید به در حالیکه با شنیدن « .سیاسی در افغانستان باورمند، نیستند

دعوت »فورًا ديده شد که از صف ن می يابند، از چشمانم جاری شد، نسل جوان ما که حتمًا راه خود را مطمئ
، بجواب دختر «آقای حاجی محمد محقق»فورًا کسی بنام « اجتماعی»مختلف سیاسی « سابقه های»، با «گانشد

نتوانستم، متن مکمل  کافیوقت  نداشتن از آنجائیکه به نسبت مشکالت تخنیکی، و . جوان کشور ما، پرداخت
نمايم، بناًء امیدورم تا، معرفی گرديد، رو نويس « حزب وحدت»صحبت جواب دهنده را که بحیث مقام رهبری 

قبل از اينکه به اشارات کوتاه، بپردازم، قابل درک . فوق استماع نمايند« لینک»خوانندگان محترم، برنامه را بکمک 
را از « تبلیغ»ممکن در صحبت خود، تمايل به « سیاسی»بر حال و يا  سابقۀ « چهره های»است، که هر يک از 

نا درست هم بخصوص برای  و عام بی مفهوم« گیریه نتیج»اما . ض را نمی نمايدخود نشان دهند، که ايجاب اعترا
، در همچو برنامه ها، اشتراک «علم و تحقیق»خاصتًا  در تحت نام . نسل جوان حکم زهر فکری را می داشته باشد

در عصر  در داخل، و ادعا های غیر دقیق در برابر باشندگان، نیم کشور. کردن معقول و عاقالنه نخواهد بود
نظر از اينکه گردانندۀ برنامه، در  صرف.  الکترونیک، در سراسر جهان، جوهر هر يک را برمال می سازد

برخی ها، کمتر توجه بخرچ داده « جواب»حین  ،«ژورنالیست»بحیث  ،«سؤال کنندگان»حمايت از شنوندگان و 
 .شانی های خود نگريسته انداف شکر« محتاجین»بعنوان « شنوندگان»است، عدۀ ديگری هم تا حدی، به 

 

،  صادر «بحران زده»عام نسبت به جامعۀ ما، افغانستان « گیریه نتج»آقای حاجی محمد محقق، با تعجب چنین  
بسیار . ...  عمدتًا بیکی از احزاب گرايش دارند... مردم ... موافق نیستم... البته من به گپ های شان» :می کند

بوجود نیامده « فضايی»به ادامه مدعی می شود که گويا در افغانستان « ...نیستکه بی طرف باشند، زياد ی افراد
 . ...است

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/02/130206_zs_open_jirga_3rd.shtml
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/qadousi_maksi_bar_jirga_azad.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/qadousi_maksi_bar_jirga_azad.pdf


  

 

 

 3تر ۰ له :د پاڼو شمیره

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

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

 

« جهان»مطیع حزبی خود و يا کاماًل در رابطه با وطن ما و « پیروان»تعجب است، همه شنوندگان را ممکن مانند، 
فکر می  ا استعداد را که مصاحبۀ يک جوان ب« فلم»ذيل وقتی « لینک»از . فکر کرده باشد« بی خبر»بیسواد و 
ر خواهند ديد، بیشت حزب وحدت انجام داده است،« رهبر»، با اين «مهمان يار»م، بعنوان ۰۲۲۲سال  درمی شود 

« خرسواری»که مهارت جوانی خود را در  ،ديده نخواهد شد« رهبر»، اين فتنگ در شیوۀ سخنکه نیازی به تعجب 
 با استعداد برای جوان .ده استوتعريف نم« کاديالک سواری» را در« رهبری»و  و امتیاز کالنسالی

از شوق موتر  در جريان صحبت همچنان و« ماهیچه»تشريح گوشت  به ،«میز غذا» ، عقب«ژورنالیست»
نبايد فراموش . نموده استخريدری « سفارت جاپان»ردد که از ، مدعی می گتوصیف بعمل آورده است« کاديالک»

وزير اکبر »، «پورشیر»در « چور و چپاول»از جريان  در کابل زندگی داشته،ها، در آن روز  نمائیم که نويسنده
مده داشته اند، حکايات و سهم ع« افراد اين حزب»که « موزيم»، غرب و جنوب کابل، بشمول «نوشهر»، «خان

ک موتر، نام خود را در سفارت جاپان نخواهد خواست، تا بخاطر ي. های زيادی از مردم شنیده استچشم ديد
 :.مطبوعات ببیند

http://www.youtube.com/watch?v=PvDftu2pDOg&feature=player_embedded 

 
در جامعۀ ما امکان وجود می داشت « فلم لیینک اولی» شامل  حال هر گاه روی چنین موضوع مهم، اين برنامه،

که شنیده شد، « پروازی های بلند»د، بر خالف يگردمی و غمخورانه ارايه « علمی»که به هموطنان، ارزيابی های 
فقط از آقای حاجی محمد محقق می تواند سؤالی . داير می گرديد« کابارۀ سیاسی»، يا « ساتیريک»بايد يک برنامۀ 

اجتماعی  شنیده اند  –تحلیلی يا احصائیوی در بخش اقتصادی « میتود های»دام وقت از مطرح شود که آيا ايشان ک
، بخود حق دادند، تا بجواب دختر جوان وطن ما، که مستحق «مطالعاتی»از روی کدام نتايج احتمالی . و يا خیر؟

تخمین « میلیون ۰۲» ا  حدودنفوس افغانستان ر. )جه بندی را فورًا اظهار نمايدتحسین و تقدير بوده است، اين در
خواهند چه تعداد عضو و هوادار  ديگر ود؟ همه احزاببد نهواداران و اعضای حزب او چه تعداد خواه .نموده اند

در حالیکه سؤالی است تاريخی، که (  .در اسالم انسان نبايد دروغ بگويد ؟؟ آيا واقعًا اين اطالع او دقیق استداشت
می گرديد، که  بايد مطالعه ، بايد با نیات نیک اظهار «مطالعات وسیع»و « یقاتضرورت تحق»عالوه بر ايجاب 

« حزب وحدت»، زمانیکه «بن»م، يعنی بعد از کنفرانس ۰۲۲1حال می توان دقیق ديد، که بعد از سال . شود
ديدند، گر« سیاسی»ادارۀ جديد « تشکیل»متعهد به  ، با سه گروپ ديگر،«اتحاد شمال»، «متحد»منجمله، بحیث 

 .، برداشته است«تنظیم های خود»ساختن « غیر نظامی»اساسی را در راه « قدم های»کدام 
 

که از اسم « پروان»از واليت « نظیفه جان مجددی»جا، حضور محترمه  ينا برای فرزندان جوان وطن ما و در
حزب  :نجیب کشور ن وفرزندان جوا: چنین اظهار می گردد ايشان در برنامه ياد آوری بعمل آمد، بطور مختصر

در نیمۀ دهۀ « بحران افغانستان»ياد می شود، از همان روزهای آغاز « حزب وحدت»ايکه امروز بعنوان مثال بنام 
صبغۀ »و « تمرکز»با « ظاهر سیاسی»به « ارگان های»با « تشکل های نظامی»قرن بیست، بشکل « هفتاد»

رهبری و تمويل آنها را . ت در ايران تشکیل گرديدندنخس« اهل تشیع»از قماش های مختلف، « مذهبی و نژادی
 . در دست داشته اند«« ساواک»استخبارات وقت ايران »بقايای 

 

الی آغا دهۀ .  تعیین می نموده اند« آيت اهلل ها»، «کربال» و « مشهد»، «قم»در رهبران مذهبی آنها را عمدتًا 
، «حرکت اسالمی؟»با جدا شدن . ياد می شدند« نه گانه»، اين گروپ ها بنام «نود؟»
، «پاکستان»به « ايران» و انتقال دفاتر آن از« گروپ شیخ آصف محسنی قندهاری»

« هشت گروپ»، از «آيت اهلل های قم»و « افسران استخبارات ايران»ری بتحت ره
هفتاد و های دهۀ  جريان سال در. ، تشکل گرديده است«حزب وحدت»متباقی، همین 

، اين گروپ ها، ما در قرن گذشته، در مناطق مختلف کشور« نستانجنگ افغا»هشتاد 
، بخصوص در مناطق مرکزی «فرقه يی»را در جنگ های  ما خون بی شمار هموطنان

تا وقتی اگر تنها حوادث . ينجا نمی گنجدا ريخته اند، که تفصیل درما نیز « شیعۀ»از صف برادران افغانستان، 
، جنگ ها در غرب و جنوب غرب کابل و ويرانی های «پورتی در شیردارائی های دول و چپاول چور»چون 

آنها را،  اين نسل فراموش  حرفوی تحت فرمان« قاتالن»و « جنگ ساالران« »هنر»و هزاران « شور بازار»
فرزند عزيز کشور، به پای . قدم گذارند« حزب ملی»د، يک عمر نیاز است، تا هر يک از آنها، به ماهیت يک بتوان
گر يان دنجوا. درست است ید، راه و انديشۀ شمانبر خود را حفظ ک دنظیفه جان مجددی اعتما. استوار بايستید خود

http://www.youtube.com/watch?v=PvDftu6pDOg&feature=player_embedded


  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

است، با آموزش دوامدار و بی پايان ادامه دهید، از در اختیار زياد امروز «علمی»منابع  .هم درست ادامه داده اند
 .ی امان دفاع مشترک نمائیدطن، اعم از زن ومرد، بی باک و بوحقوق مساوی هر فرد اين 

 «وحدت حزب»ارۀ خصوصیت و جهان بینی اين رهبرممکن تصويری را در ب. لطفًا لینک ذيل را هم مشاهده نمائید
به . جست و جو نمائید و بهمین ترتیب در جمع آوری معلومات حقیقی راجع به هر يک ديگر بدست آوريد هم
راهی که شما جوانان . سطحی نگر و شهرت طلب، تکیه ننمائید« نژاد پرست»های افراد خود خواه و « تحلیل»

 .سعادت باشید مؤفق  و با .نازنین وطن، خود می يابید، شما را به پیروزی نهائی انسانی می رساند
 

http://www.youtube.com/watch?v=ZnpadKDnjuc 
 

 
 پايان

  

http://www.youtube.com/watch?v=ZnpadKDnjuc

