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 2تر 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 

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

  س

                            2۱1۲-11-11                                                      وهاج سراج
         

 این مضمون شامل دوبخش است:

 درددل با دوستان –عرایضی به رئیس جمهور... بخِش دوم  –بخِش اول 

 

 است توقعاتی که امید ها و آرزو بخشی از
 گیرد هرچه زودتر مورد توجه رئیس جمهورافغانستان قرار

 

هستیم که رئیس جمهور: محمد اشرف غنی ) باارادٔه قوی که خاصٔه اوست(، هرچه  توقع داریم، حتی ُمِصر -

فرهنگی ایران و اجنت های  بمباردمان ِ کابل را ازمردم  راکت پرانیء پاکستان و را از زودتر، اهالی کنر

  شان ) توویزیون های لوو  و رریانا...( نجات دهد.  ٔقسم خوردهٔ 

به شرایل اجتماعی کشور و بدوِن  است که می بینیم این توویزیون ها، بدوِن توجه  ناگوار، حتی دردرور بسیار

قانون...، همه  و باآلخره بدوِن ترس از« افغانستانمصالح موی »گرفتِن پالیسی نشراتی و رعایِت  نظر در

و بی پروا، بجای  اصلالحات بیگانه، توأم با ترکیباِت ساخِت فرهنگستان ایران را، با افتخار روزه کومات و

 تر این که یکعده ) توجه فرمایید انگیز می سازند!...تأثر ما، منتشر اصلالحاِت برگزیدٔه خودِ  زباِن معیاری و

های انکشاف یافتٔه  رزادی کشور دیموکراسی و جوانان خونگرم ما که ازیکسو از کردم: یک عده( ازعرض 

 رتموسفیر را در باتبانی تعدادی از ردم های سست عنصر، خود -ازسوی دیگر غرب، الهام بدی گرفته اند و

برهم زنندٔه نظام  افغانی و اخالقِ  از داده اند...، نیز به چنین دسایِس دور قرار تحریکات عنودانٔه بیگانه 

 فرهنگی افغانستان، دامن می زنند!... 

بکوی از دست داده اند، فعالیِت بیشتری  توجه فرمایید: ایرانی هایی که اتکای معنوی خود به دیانِت اسالم را

 دارند برای تخریب فرهنگِ افغانستان!!

ایرن » ؟ا" نوشرته اسرت کره اعنوان" تغییرر دیرن چرر ملوبی با نویسندگاِن ایرانی، در ، یکی ازسعید شیبانیرفای 

 «.شدن است حال فراگیر این مسأله در معضالت ایرانی ها تغییر دین بوده و ها یکی از روز

 یکری گروهری کره در» اند، به دو دسته تقسریم مری کنرد:اسالم دلزده شده  ایران از این نویسنده کسانی را که در

هر حال نیاز به دین و خدا دارند و باید جایگزینی برای اسالم پیدا کنند، بنابراین به دین مسیحیت یا زرتشت یا 

 «گروه دیگر، کسانی که به کـُـوی دین را کنار می گذارند... دین دیگری روی می رورند... و

توویزیون لوو ،  ازجمؤه شرایِل شمولیت در»ولنخواه نوشته بود:  اِن هوشمند ودرهرحال، یکتن ازافغان

 ایران !  سابقٔه اقامت در –داشتِن لهجٔه پارسی ایرانی، ... ب  –دوتای رن مهم است: الف 

 دوبی موقعیت دارد، با داشتِن بیش از یازده کمپنی تبویغاتی در برادراِن محسنی که شاهرگ تجارتی شان در

قوی ترین وسایِل فشار، کنترول می کنند، بوکه خانوادٔه کوچک رسانه  با کابل، نه تنها نبِض سیاسی جامعه را

 یی کشوررا نیز درانحصار خود گرفته اند!

اسراییل،  عامه درمقابل امریکا و توجه فرمایید که افزایِش حس بی اعتمادی مردم درمقابل دولت، ایجاِد تنفر

 و باآلخره کتمان نمودِن غول کاریها و« دانشگاه -پوهنتون »  ایجاِد بحرانِ  اختالفاِت لسانی ودامن زدن به 
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 2تر 2 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 

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

 

همه جزء برنامٔه ستراتیژیکِ موسساِت تبویغاِت برادراِن  امور داخوی افغانستان...، همه و مداخالِت ایران در

 محسنی بوده است!  

مرکز  که همیشه رلٔه دست و« ولسی جرگه(( فغانستانعالی ترین مجوس قانون گزاری ا» چنین است بحرانِ  و

وکالی موت، هرگز صادقانه و  صد از کم هفتاد در که انتخاِب کم از نفوذ سیاسی بیگانه ها بوده، گفته می شود

نبوده است... تقاضای جدی مردم بیدار افغانستان این است که اگر نتوانیم « مرادـ بخش» برای مردم ِولن 

، «بار، بِه زوجود اش است عدم اش، هزار»ثر موی را از چنین بحراِن دایمی نجات بدهیم، این کانوِن مؤ

لول سیزده سال اخیر به وضوح دیده شد که غالبا ً بجای ولسی جرگه، بیگانه ها بر افغانستان  زیرا در

 حکومت کرده اند!

اعضای ولسی جرگه، بجز خورد  نیمی از ساِل اخیر، بیش از لول چهار همه شکایت دارند که الاقل در

وبـُرد و اخاذی و رقصیدن بساز بیگانه ها...، خدمتی نکرده اند، که هیچ، خیانت های مخرِب شان به ولن، 

هنوز می شنوند که  همولنان شـُـنیدند و نمی رویم: درچند هفتٔه اخیر، اکثر فراموش نشدنی است. زیاد دور

رهگشایی  من )بخالر همان اعضای ولسی جرگه که از»کند: اعتراف می « بوبل واری»سید مخدوم رهین 

 «.وِب صالحیت کرده بودند، دوباره بمن رأی اعتماد دادند!صاصلالحات بیگانه(  لغات و

افواه است که همسایٔه غربی افغانستان، میویون دالر را به َنَود نفر ازاعضای ولسی جرگه تقسیم کرد تا سید 

 ولن فروشی، به وظیفٔه سابق اش برگرداند! ... مخدوم را، برای تکمیل پروسهٔ 

تقرر اش به این مقام، وظیفٔه  افغانستان رگاه باشد که سید مخدوم رهین، سه سال بعد از شاید رئیس جمهور

سه نفر » ، به مقام فرهنگستان ایران پیشنهاد کرد تا 2۱۱۲را ازیاد نبرده، دراوایِل دسمبرسال  دایمی خود

پوهاند  استاداِن پوهنتون کابل )پوهاند همایون و تن از ا بنام سید فضل هللا قدسی )شاعر( و دوافغانستانی )!( ر

یمین( را ازروی للف )و ذره نوازی(، به عضویِت رن مؤسسه بپذیرند!!!. فرهنگستان هم، به پاس خدمات 

اجازه داد تا همٔه فراموش نشدنی سید مخدوم، رن سه تن را به عضویِت خود پذیرفت و برایشان  دایمی و

 ن مؤسسه را، یکه یکه، به افغانستان انتقال دهند !؟رتولیدات 

لبعا ً در ذهِن یک حکومِت بیدار سؤال پیدا می شود که نیمی از اعضای پارلمان به کدام عوت از یک مأمور 

ی اعتماد برحال سوب صالحیت می کند، اما، مدتی نمی گذرد که همان اعضای پارلمالن، به همان شخص، رأ

 داده، به عین وظیفه می گمارد اش ؟؟؟ 

لرفدار نظام پارلمانی نیستند. موت باید به رن  -درچنین حالتی -به همین عوت است که مردم هوشمند افغانستان 

مفاد شخصی خود  همولنان را بر اخالقی رسیده باشد تا با درک قوی بتواند سرفرازی دولت و رشد فکری و

 ترجیح دهد!

وظیفه سبکدوش گردد، بوکه وی به جرم فعالیت  از تقاضای مردم این نیست که سیدمخدوم رهین  فورا ًالبته 

های منفی ده ساله اش که قسما ًبه خیانت موی تعبیرمی شود، باید همراه بااعضای مظـنوِن پارلمان، اصوال ًبه 

 محکمه کشانده شود. 

 خِش دوم بزودی ممکن تقدیم می شود()ب                                            
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