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 17/11/2016                    وهاجِسراج 

 س جمهور کشوریعرایضی به رئ

 {گیرد است مورد توجه قرار توقعاتی که امید آرزوها و بخشی از}
 

** * ** 
 اشرف غنی نوشته بودم( ردوکتو جناب سال قبل، برای دو حدود )این مضمون را در 

 

** * ** 
اراده  قوی که  با) کشور: محمد اشرف غنی رئیس جمهور ( که جنابمی کنیم اصرار) هستیم رمص توقع داریم، حتی

همسایه   فرهنگی مبارانب مردم کابل را از راکت پرانی پاکستان و را از خاصه  اوست(، هرچه زودتر، اهالی کشور

 .( نجات دهدتلویزیون ها نشریه ها و متصدی برخی از شان )قسم خورده   هایغربی و اجنت 

 د، بدونکرده ان افغانستان زندگی خارج خبرنگاران که مدتی در است که می بینیم برخی از آور ناگوار، حتی درد بسیار

« افغانستان ۀجامع و کلتور مصالح ملی» تپالیسی نشراتی و رعای گرفتن نظر در نکشور و بدو توجه به شرایط اجتماعی

انه را، با بیگ فرهنگستان بات ساختاصطالحات بیگانه، توأم با ترکی قانون...، همیشه کلمات و ترس از بدون باالخرهو 

 کانگیزتر این که ی تأثر می سازند!... ما، منتشر خود برگزیده   اصطالحات معیاری و زبان جایه و بی پروا، ب افتخار

آزادی کشور های انکشاف یافته   و دموکراسی یکسو از ما که از مخون گرجوانان  فرمایید: یک عده( ازتوجه عده )

یکات تحر آتموسفیر را در تبانی تعدادی از آدم های سست عنصر، خود با – سوی دیگر از غرب، الهام بدی گرفته اند و

برهم زننده  نظام فرهنگی افغانستان، دامن  افغانی و خالقا از دور ئسعنودانه  بیگانه قرارداده اند...، نیز به چنین دسا

  ...!می زنند

شتری دارند بی تبکلی از دست داده اند، فعالی اسالم را انتکه اتکای معنوی خود به دیها توجه فرمایید: بعضی از بیگانه 

 !!افغانستان فرهنگ برای تخریب

 ها یکی ازاین روز»چرا؟ نوشته است:  دین عنوان" تغییر مطلبی با ایرانی، در سندگاننوی ، یکی از"سعید شیبانی"ای قآ

 شورک این نویسنده  ایرانی کسانی را که در. شدن است گیر حال فرا این مسأله در معضالت ایرانی ها تغییر دین بوده و

 خدای ز به دین وهرحال نیا یکی گروهی که در» کند: اسالم دلزده شده اند، به دو دسته تقسیم می اسالمی ایران از

باید جایگزینی برای اسالم پیدا کنند، عجوالنه به دین مسیحیت یا زرتشت یا دین دیگری روی می  وجل دارند وزع

 ...«لی دین را کنار می گذارندکه به کـ   دیگر، کسانی گروه آورند... و

 شمولیت در یکی از تلویزیون ها، دو طئجمله  شرا از»ما نوشته بود:  هوطن خوا هوشمند و افغانان حال، یکتن از هر در

  ! ایران سابقه  اقامت در –لهجه  پارسی ایرانی، ... ب  داشتن –آن مهم است: الف  تای
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ابل، نه تنها ک بیش از یازده کمپنی تبلیغاتی در داشتندوبی موقعیت دارد، با  محسنی که شاهرگ تجارتی شان در برادران

 نیز در را فشار، کنترول می کنند، بلکه خانواده  کوچک رسانه یی کشور وسایلقوی ترین  با سیاسی جامعه را نبض

 !انحصار خود گرفته اند

ه دامن زدن ب یل،ئمقابل امریکا و اسرا عامه در تنفر جادمقابل دولت، ای حس بی اعتمادی مردم در شتوجه شود که افزای

 ه درهمسایر مداخالت کشو غلط کاریها و نمودنکتمان  باالخرهو « دانشگاه -پوهنتون »بحران جاد ای لسانی و اختالفات

 !محسنی بوده است نغات برادراتبلی سساتؤک مهمه جزء برنامه  ستراتیژی داخلی افغانستان...، همه و امور

یاسی مرکز نفوذ س که همیشه آله  دست و« ولسی جرگه(افغانستان ) عالی ترین مجلس قانون گزاری» است بحران چنین و

 مراد»مردم وطن  صد از وکالی ملت، هرگز صادقانه و برای کم هفتاد در کم از که انتخاب بیگانه ها بوده، گفته می شود

 نمؤثر ملی را از چنی کانون نبوده است... تقاضای جدی مردم بیدار افغانستان این است که اگر نتوانیم این« ـ بخش

طول سیزده سال اخیر به وضوح دیده  ، زیرا در«ش استوجود ز بهبار،  عدم اش، هزار»دایمی نجات بدهیم،  بحران

 !جای ولسی جرگه، بیگانه ها بر افغانستان حکومت کرده انده شد که غالبا ً ب

بـ رد و اخاذی  جز خورد وه اعضای ولسی جرگه، ب نیمی از اخیر، بیش از طول شش سال همه شکایت دارند که الاقل در

شان به وطن، فراموش نشدنی است.  مخرب ها...، خدمتی نکرده اند، که هیچ، خیانت هایساز بیگانه ه و رقصیدن ب

ان، افغانست و فرهنگ اطالعات به اصطالح( وزیر) نیده باشند که سید مخدوم رهینش هموطنان نمی رویم: اکثر زیاد دور

 اصطالحات لغات و هگشاییراخاطر ه من )ب همان اعضای ولسی جرگه که از»... بار اعتراف کرده است که: بار

 «!.صالحیت کرده بودند، دوباره به من رأی اعتماد دادند افغان( سلب جوانانهوش  بیگانه بسوی افغانستان و گوش و

اعضای ولسی جرگه تقسیم کرد تا سید مخدوم  افواه است که همسایه  غربی افغانستان، یک میلیون دالر را به نََود نفر از

 ... !سه  وطن فروشی، به وظیفه  سابق اش برگرداندرا ، برای تکمیل پرو

ا ر ش به این مقام، وظیفه  دایمی خودتقرر افغانستان آگاه باشد که سید مخدوم رهین، سه سال بعد از شاید رئیس جمهور

نام  هرا بسه نفر افغانستانی )!( »کرد تا  ، به مقام فرهنگستان ایران پیشنهاد200۳سال ر ل دسمباوای یاد نبرده، در از

 روی لطف و ذره پوهاند یمین( را از پوهاند همایون و) پوهنتون کابل ناستادا تن از سید فضل هللا قدسی )شاعر( و دو

فراموش نشدنی سید مخدوم ،  خدمات دایمی و هم، به پاس ایران ن!!!. فرهنگستاآن مؤسسه بپذیرند تنوازی، به عضوی

ن مؤسسه را ، یکه آزه داد تا همه  کلمات و اصطالحات شان اجا خود پذیرفت و برای تآن سه تن افغان را به عضوی

 افغانستان انتقال دهند !؟ به مردم یکه،

 بیدار سؤال پیدا می شود که نیمی از اعضای پارلمان به کدام علت از یک حکومت یک سردمداران ذهن طبعا ً در 

ن به همان شخص، رأی اعتماد داده، اپارلم می گذرد که همان اعضایصالحیت می کند، اما، مدتی ن مأمور برحال سلب

  به عین وظیفه می گمارد اش ؟؟؟

طرفدار نظام پارلمانی نیستند. ملت باید به آن رشد  -چنین حالتی در –به همین علت است که مردم هوشمند افغانستان  

 !مفاد شخصی خود ترجیح دهد خود را بر هموطنان و دولتفرازی  اخالقی رسیده باشد تا با درک قوی بتواند سر فکری و

به جرم فعالیت های منفی ده ساله اش که به ) خواه این است که سید مخدوم رهین باید هرچه زود تر وطن مردم تقاضای

 .(ولسی جرگه، اصوال ً به محکمه کشانده شوند مظنون می شود(، همراه با اعضای خیانت ملی تعبیر

  

 ادامه دارد


