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 09/02/201۶             حنیف رهیاب رحیمی

 

 اگر می خواهید اعصاب آرام داشته باشید

 اخبار مربوط افغانستان را نخوانید
 

های مقیم کشورهای  افغان خاصتا  چه در داخل، چه در خارج و خاطری نوشتم که عده ای از هموطنان ما ه این را ب

را منظما  تعقیب  شان زادگاهچهل سال است، اخبار و گزارشات وقایع مربوط به  ،خارج که عمر شان باالتر از سی

ناگوار چون قتل و کشتار و شاد و از اخبار  و خبرهای خوش آن که متأسفانه کمتر است، نموده و از پیروزی ها

 آن متأثر و پریشان و حتی مریض می شوند. ویرانی

که در کشور جرمنی حتی کارش به بستر شدن در شفاخانه انجامید و  من به خاطر اثبات این ادعای خود دوستی دارم

برای یک مدت نامعلوم از خواندن و نوشتن و تماس در شبکه های اجتماعی چون فیسبوک و غیره منع ساخته شد. 

 یکه همین حاال این سطور را مرور می کنند، ادعای مرا قرین به حقیقت و واقعیت م این تنها نیست اکثر دوستانی

 پندارند و بر آن صحه می گذارند.

توجه دوستان را به فشرده  اخبار امروز که را مستند و مدلل ساخته باشم بد نخواهد بود  برای اینکه این ادعای خود

یم. زیرا امروز با خواندن این اخبار خودم که در حوصله مندی جلب نماکه از طرف منابع مختلف تهیه و نشر شده 

ار فششدم و و دلشکسته بکلی مأیوس را قویتر می دانم،  چهار َدور و برم خودان و هموطنان دوستنسبت به اکثر 

 این چند سطر را خدمت تان تهیه نمایم: روحی که از این ناحیه بر من وارد گشت وادارم ساخت تا

 ر رسیده: در فیسبوک دو مکتوب از طرف روزنامه  سرنوشت در مورد تقرر دو شاروال برای والیت هلمند به نش -

های محلی، آقای انجنیر مطیع هللا بهیر را که دارای  مقام ریاست جمهوری بنا بر درخواست کمیسیون مستقل ارگان

دیپلوم ماستری است، به صفت شاروال هلمند تعیین نموده و رئیس جمهور هم در آخر مکتوب امضای چلپاسه مانندش 

 را حک نموده.

های محلی توصیه نموده که آقای حسیب هللا سلطانی  یه به کمیسیون مستقل ارگاناما در عین زمان مقام ریاست اجرای

مورد ما را بیشتر در جریان قرار  ینا را به صفت شاروال هلمند تعیین نمایند. روزنامه هرچه کوشش کرده که در

 های محلی جواب نداده. دهد، مگر ارگان

ر اصالحات و ونه( نماینده  خاص رئیس جمهور در اممنبع خبر: سالم وطندار، احمد ضیاء مسعود )کس دیگری هم  -

فریب مذاکرات صلح را حکومت داری خوب در یک مجلس قوماندانان جهادی در شهر تالقان مرکز تخار گفت: 

 نخورید، آماده  نبرد باشید. 
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یعنی مسلح ) شوینیعنی باالی دولت( برای دفاع از مناطق تان آماده ) او مردم باالی مذاکرات صلح اعتماد نکنین

و تمام والیات شمال را فتح می کنند.  نه در بهار امسال طالبان حمالت شدید تر از سال پیش را شروع شوین( وگر

 این هم شد سرنوشت مناطق شمال در سال آینده از زبان نفر سوم چهارم حکومت.

لی این سوال پیدا می شود که یعنی هزار پست دولتی خالی است. حا ۵1منبع رادیوی آزادی، در ادارات افغانستان  -

لیسانسه ها و تحصیلکرده های ما از بیکاری و بی روزگاری کشور را ترک کرده در آبهای ترکیه و یونان  چه؟ 

 غرق می شوند و به این تعداد کمبود در ادارات حکومت وجود دارد؟

 هور صاحب( برای برقراری صلحیباختر، معاون سخنگوی رئیس جمهور گفته که دولت )یعنی رئیس جم منبع خبر:  -

اعصاب شانرا از دست را در آن راحت ببینند. صلح صلح صلح، مردم با شنیدن این نام  تالش می ورزد که مردم خود

اند زیرا زمین و زمان همین را می گویند و پیش بینی می کنند که سال آینده خونین ترین و بحرانی ترین سال در  داده

امید آوردن صلح فریب می دهد و قیمت گزاف این فریبکاری اما رئیس جمهور مردم را به  تأریخ کشور خواهد بود.

اصش مردم را برای نبرد را نیروهای امنیتی کشور و مردم ملکی بیچاره و بینوا می پردازند. در حالیکه نماینده  خ

 می دهد.  آماده باش و هشدار

زاری با رکود مواجه است، معاون سخنگوی رئیس جمهور سید ظفر منبع: رادیوی آزادی، در افغانستان پروسه  قانونگ -

هاشمی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت گرچه پارلمان کشور به رخصتی زمستانی رفته اند اما نسبت اختالفات درونی 

 .یک تعداد زیاد قوانین که باید تصویب می شد، نشده و بیشتر اوقات حکومت در مسایل قانونگزاری ضایع می شود

این هم شد حکومت که تفکیک بین قوه  مقننه و اجرائیه وجود ندارد و نصف پارلمان هم بیسواد محض و معامله گر 

 اند.

منبع: خبر گزاری بخدی، سرپرست وزارت دفاع می گوید که صلح با طالبان پیمان امنیتی افغانستان و امریکا را  -

ت و ر نیساول این شخص معیوب وزیر دفاع کشو می کنند زیراتغییر خواهد داد. این چیزیست که مردم اصال  باور ن

مردم رد شده و دوم اینکه مردم می دانند و همه می داند که طالبان نمی  )مشروع؟(نماینده های پارلمان یا از طرف 

این  وخواهند با دولت افغانستان صلح کنند آنها قدرت سیاسی را دوباره می خواهند بدست بگیرند مثل چند سال پیش. 

مذاکرات و مذاکرات بازی و دید و بازدید های سیاسی بهانه برای مصروف نگهداشتن ذهنیت مردم است نه برای 

 صلح.

 ومنبع: دویچه ویله، نا امیدی به آینده، صف های پاسپورت را طویل تر کرده است. به این معنی که روزانه ده ها  -

 می آیند تا برای بهبود آینده  شان این دوزخ آقای غنی و عبدهللا را ترک بگویند. صدها جوان از والیات کشور به کابل

منبع خبر: صدای امریکا، داعش در ننگرهار چوب قاچاق می کند. افراد داعش در ولسوالی های اچین، ده باال و  -

چه مردم این مناطق جنگالت این ثروت طبیعی کشور را قطع و به آنسوی خط دیورند برده می فروشند. گرنازیان 

 چندین بار به دولت در این زمینه عارض شده اند اما هیچ نوع اقدامی از جانب دولت صورت نگرفته است.

منبع: روهی ویب، پیر سید احمد گیالنی به صفت رئیس و فاروق وردک به صفت رئیس داراالنشای شورای عالی  -

ت نمایید که در این کشور دیگر انسان یافت نمی شود که از صلح انتخاب شده اند. حال شما خواننده  عزیز خود قضاو

های بعضی های شان مانند فاروق وردک را که بزبان می  همین مهره های شناخته شده استفاده می کند. چانچه نام

 آوری انسان را استفراغ می گیرد.
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دالر در ماه رئیس ایسا مقرر هزار  ۷محمد قربان حقجو که چند ماه قبل با معاش صرف ) منبع: روهی ویب، حقجو -

انجام می سلیقوی را کامال  سمتی را مد نظر گرفته و مقرری ها و شد( در تقرر کدرهای ایسا مسایل قومی، زبانی 

مقامات رهبری، اصال  در رشته  سرمایگزاری و اقتصاد تحصیل نداشته و از موضوع جدید چنانچه بعضی افراد  دهد.

 بی خبر اند.

تن دیگر شان  3تن منسوبین اردوی ملی شهید و  1۸تخاری طالبان در ولسوالی دهدادی مزارشریف در یک حمله  ان -

 زخم برداشتند. 

این بود خبرهای یکروزه  یکی از سایت های معتبر انترنتی بنام افغان جرمن آنالین که اگر دوستان عالقمند هستند 

 بچشم سر ببینند و مطالعه نمایند.رفته و خود  Afghan-german.comمیتوانند در این لینک 

 برهای غیر دلخراشبرای اینکه صداقت مطبوعاتی رعایت شود می خواهم اضافه کنم که در این سرویس خبری این خ

 :که بهتر است از نظر نیاندازیم نیز وجود داشت «سیخکی»به اصطالح بعضی ها این چند خبر یا 

حدی زیاد شده که هیچکس در شهر ها ه درحالیکه این جرم بی کرد. )پولیس فاریاب از اختطاف ده ها مسافر جلوگیر -

 و هنگام سفر احساس مصوونیت نمی کند، پولیس اگر امروز جلوگیری کرد، روز دیگر باز این امر ُرخ می دهد(.

 امضاء شد.ساختمانی لوگر بین مقامات دولتی لوگر و یک کمپنی  - قرارداد ساختن سرک دوم کابل -

 حقیق کار ساخت دو تونل در شهر کابل و تونل جدید سالنگ شروع شد.جلسه در مورد ت -

 امتحان کانکور در والیت لغمان در فضای آرام گرفته شد. -

که تعداد خود مرداری و تلفات مردم بی دفاع و نیروهای امنیتی در آن بسیار  گونه روزها زیاد نیستناگفته نماند این 

 . این رقم بعضی روزها از چهل و پنجاه هم باال می رود.زخمی( است 3کشته و  1۸ناچیز ) یک خود مردار، 

و  سازنده با این تناسبی که بین اخبار دلخراش که از وضع نابسامان حکومت و دولت نمایندگی می کند، و اخبار

از تعقیب روزمره  هموطنان عزیز برای نگهداری صحت و سالمتی شان همین بهتر است که وجود دارد، عمرانی، 

 ی این کشور و این مردم بی دفاع،خبرها و واقعات صرفنظر کرده و در یک گوشه نشسته دعا کنند که خداوند باال

  بیچاره و مظلوم رحم کند.

 

 )پایان(

 

 

 

 


