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 !!!ناقضین حقوق بشر رئیس جمهور آينده و
 آيا رئیس جمهور آيندۀ افغانستان هنوز هم در محاصرۀ ناقضین حقوق بشر خواهد بود؟

 .رول ارزنده دارددر زمینه  گان عزيزهموطنان و خوانندنظريات عالمانه و کارگر  البته
 

از آنجائیکه بحث کانديد های ُپست رياست جمهوری افغانستان در داخل و خارج از کشور موضوع داغ گرديده، و 
انتخاب  ن سرنوشت کشور ویهرکدام چه صادق و چه کاذب، چه وطندوست و چه وطنفروش، میخواهد در تعی

که از دوره های ی شخص اول مملکت نظر بدهد و بداند که کدام شخص اين وظیفۀ خطیر را با همه نابسامانی هاي
اينکه از لغات صادق و .  میراث مانده بدوش خواهد گرفته آور حامد کرزی و تیم مفسدش ب سیاه، ننگین و شرم

ها اند، تا جائیکه  رند که مخاطبین کیکاذب، وطندوست و وطنفروش حرف بعمل آمد، يکعده شايد تکان بخو
صدد اين هستند که رئیس جمهور مملکت  راست در موضوع به همه معلوم است که کاذبین و وطنفروشان چپ و

وی را ادامه دهد تا  ۀهای مصلحتگرايان های حامد کرزی را تعقیب و همان پالیسی بايد شخصی باشد تا نقش قدم
برعکس صادقین و وطندوستان در  . ندوزی و زندگی ننگین خود ادامه دهندا سبای ديگر به زر اينها بتوانند چهار

، که از خصائلی چون تقوا، عدالت، جديت، کفايت و درايت، انتخاب کنندد تا فردی را به اين ُپست پی اين هستن
تحصیالت عالی و تجارب خوب درهمه عرصه های زندگی فردی و اجتماعی، عاری از تعصبات لسانی، سمتی و 

که در اين سه دهۀ اخیر دامنگیر ملت واحد ما گرديده، ملبس باشد، و با خالقیت ايکه خداوند نصیبش خواهد  مذهبی
را به مردم بینوای ما مهیا سازد، در ضمن اين فرزند صديق، افغانستان و ملت واحدش  ه ایکنند کرد، آيندۀ امیدوار

ان حريص و بدخواه را از سرزمین ما کوتاه های ناپاک همسايگ را ازين پرتگاه بدبختی برای ابد نجات و دست
 .بسازد

وطندوست چون محترم  که در رأس شان اشخاص ملی، مهربان و یيون هايسو تلويز خوشبختانه از چند هفته بدين
دوی شان بخاطر آرامی و رفاهیت افغانستان می تپد  های هر خطاب قرار دارد، و دل نبیل مسکینیار و محترم عمر

باشد، در صدد اين شده اند تا اشخاص و افراد سرشناس و قابل قبول  از حب وطن میشان مملو  یدو و قلوب هر
را به يک وظیفۀ خطیر يعنی رياست جمهوری کشور ما کانديد  ملت افغانستان را در صحنۀ عمل بیآورند و ايشان

 .نمايند، که اين اقدام ايشان در خور ستايش و تمجید هموطنان قرار گرفته است
ینیار متصدی تلويزيون آريانای افغانستان که از اياالت متحدۀ امريکا نشرات دارد، بعد از غور و محترم نبیل مسک

مبارزه با فساد " مستقل"بررسی های همه جانبه به اين نتیجه رسید که آقای داکترعزيزاهلل لودين رئیس فعلی ادارۀ 
البته .  است جمهوری افغانستان خواهد بوداداری، در دستگاه فاسد رئیس جمهور کرزی، کانديد خوبی به کرسی ري

وصف اينکه بنده يک  به لیاقت، اهلیت و سويۀ علمی و تحصیلی آقای لودين هیچ شکی وجود ندارد، اما در اين جا با
بافی در ذهنم جا ندارد، و با همه احترامی که به آقای لودين منحیث يک  و هیچگاه منفی شخص مثبت نگر هستم 

عالی در  خواهم به يکی از نقاط ضعف جناب شان اشاره نمايم که خود جناب ستان دارم، میفرزند پرتالش افغان
که ايشان به يک "ونی شان با تلويزيون طلوع به اين موضوع صراحتأ اعتراف نمودند، ييکی از مصاحبه های تلويز

 " دتوان اما دريده نمی دکن می، که شکار ممان یدندان م شیر بی
که از خود تبارز داده، تا حال همین جرئت را نکرده که مقابل رئیس  یهاي همه جسارت آقای لودين با وصف

، تا اسمش در نمايد یؤولیت فاقد صالحیت خود استعفۀ چرب و از مسکت بیاستد و مردانه وار ازين لقمجمهور ممل
 تا حال به آن کرسی بیکه آقای لودين  یياز آنجا.  شد میخوبی بديگران  ِ ما نوشته، و درس تأريخصفحات زرين 

 : باشد میذيل مربوط  و منوط  ِ ده اين دلبستگی وعشق وی به داليلصالحیت مفتون است، که از نظر بن
 ،وابستگی بیحد و حصر آقای لودين به کرزی و کابینه اش -اول 
 ،آورند از دست ندادن امتیازات ايکه خود و پرسونل اداری شان ازين شرکت سهامی بدست می –دوم 
 .   شان که همه خطرات را متقبل شده اند جبن و بزدلی آقای لودين علیرغم گفته های -سوم 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/anwari_hash_rais_jamhur_ayenda_wa_naqezin_oq_bash.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/anwari_hash_rais_jamhur_ayenda_wa_naqezin_oq_bash.pdf
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از جانب ديگر خاموشی آقای لودين در رابطه به عدم افشای نامهای اراکین بلند رتبه و زور مندان به استثنای چند 
صريح و آشکار را از قانون که  میانتهی زير زده شد، تخطی ینفر محدود که دوسیه های ايشان نیز نظر به داليل

 . دهد جايگاه واالتر از هر چیز ديگر را در جامعه دارد نشان می
نقطۀ قابل عطف ديگر اينست که آقای لودين در مدت بیش از يکدهه که در دستگاه سهامی حامد کرزی ايفای وظیفه 

در مبارزه با فساد اداری و غضب نمايد، و بارها اين ادعا را هم نموده که از پشتیبانی خوب رئیس جمهور  می
باشد، اما متأسفانه تا امروز بنابر ملحوظات ايکه بین وی و رئیس جمهور وجود  های ملی برخوردار می دارائی

 های ملت را غضب نموده و تا هنوز غضب می نین و مفسدين ايکه دارائید، حاضر نگرديده تا يکی ازين خائدار
معرفی و به پنجۀ قانون بسپارد، تا برويت همان خدمات و گذشته های ها به ملت  نمايد، از طريق تلويزيون

به ُپست رياست جمهوری افغانستان به آسانی نايل میآمد، و به بسیار ( کانديد)درخشان، امروز باين اقدام نیک و ملی 
 .سهولت افکار و قلوب مردم افغانستان را باخود میداشت

های خوشنام  ستار سیرت بايد عرض کنم که جناب شان يکی از شخصیتدر رابطه به نامزادی داکتر صاحب عبدال
 روند، که از نگاه علمیت در مسايل دينی و اسالمی يکی از متبحرين جامعۀ افغانی بشمار می کشور ما بشمار می

نمايد، اينست که چگونه جناب  روند، اما يکی از موضوعات مهم و قابل بحث که در ذهن هر هموطن خطور می
حب با افراد و اشخاص مسلح و غیرمسلح ايکه بطور مستقیم يا غیر مستقیم درکنار دولت فعلی قرار سیرت صا

پنجه نرم خواهد  دارند، و افغانستان را در بیشتر از يکدهه در ِگرو خود دارند و به جهنم مبدل نموده اند دست و
ستگاه خود خواهد ساخت و سهمی در ديگری اين افراد را شامل د يا اينکه داکتر صاحب سیرت به نحوکرد، و 

 .شرکت سهامی برای شان قايل خواهد شد
يون پیام افغان خود با محترم عمر خطاب متصدی تلويز 3113/مارچ/32پروفیسور استاد سیرت در مصاحبۀ مورخ 

 که شما با جنگساالران و صاحبان قدرت در دستگاه دولت فعلی چه معامله خواهید»االت ؤدر جواب يکی از س
کنیم، ما امید وار هستیم جنگساالران و صاحبان  ما همه را از خود دور نمی"، چنین جواب ارائه نمودند «؟کرد

اقارب خود عملی  توانند علیۀ فامیل و قدرت توسط اقارب شان براه بیآيند، زيرا جنگساالران و صاحبان قدرت نمی
کنم داکتر صاحب  روسۀ صلح شامل شوند، فکر میانجام دهند و يا همه را از تیغ بکشند، مجبور هستند که در پ

سیرت از اين موضوع خبر ندارند که اقارب زورمندان و جنگساالران عاملین اصلی فساد و هزاران فجايع ديگر در 
 روند و مرتکب هزاران جنايت می افغانستان هستند، همین اقارب هستند که زير سايۀ شتر های بزرگ راه می

ها  رد به نظر سیرت صاحب اين اقارب زندگی های مجلل، سفر های خارج، و میلیونشوند، پس چطور امکان دا
دالر را ترک، و از حمايت ولی نعمات خود به نفع داکتر صاحب سیرت بگذرند، که از نظر بنده اين استدالل دور 

 .  از واقیعت های عینی افغانستان است
اين دو شخصیت برازنده در ُپست رياست جمهوری کشور را  پیشنهادعلیرغم نقاط انتقادی که در فوق يادآور شدم، 

سابقه ( تجارتی)های خارج از کشور، که خود در مسابقات و کشمکش های بیزنسی  از جانب متصديان تلويزيون
ن به خون مردم غوطه شا گیرم، تا خدا بخواهد در پرتو رهبری اينچنین اشخاص که دستان دارند، به فال نیک می

 .  برای مردم ما باز شود یامید ه ایور نیست دريچ
دو اشخاص منور و وطندوست هستند، هردو  که هر)های آقای خطاب و آقای مسکینیار  در رابطه به تلويزيون

دريک مسیر مثبت در حرکت  ًاتوانم بگويم که هردو تقريب گیرند، و می های ناکام دولت فعلی را به نقد می سیاست
معنی را کنار  های شخصی و رقابت های بی ون مخالفتيکه ايندو تلويز، بايد بعرض برسانم، که هر زمانی(هستند

که خاصۀ هر مسلمان خوب است پیروی نمايند، بدون شک يک اتحاد های خردمندانه  بگذارند، و ازسیاست
تواند تأثیر خوب و مثبتی باالی  آيد، که اين اتحاد و توافق همگانی می سرتاسری در خارج از افغانستان بوجود می

 .ات در داخل افغانستان داشته باشدجريان
رساند، اما يک چیز را بايد فراموش نکنیم،  های مثمر در زندگی، انسان را به مدارج بلند می درست است که تالش

که  که ما همه الحمداهلل مسلمان و معتقد به اعتقادات دينی و مذهبی خود هستیم، که بر وفق آن رزق و روزی حاللی
ا بگیرد، و ما هم قادر تواند آنرا از م برای هريک ما از روز اول مقرر گرديده، احدی نمی از جانب خداوند متعال

های  پس چرا اشخاص منور و تکنوکرات ما که در رأس تلويزيون. بیشتر از آن را نصیب شويم ایه نیستیم ذر
ی ناسالم افتاده ها گردند، سخت در تنگنای رقابت جهانی مصدر خدمات نیک به جامعۀ افغانی در سراسر جهان می

نمايند به اين  اند، که در نتیجۀ آن سخنان نه چندان نیکو که در شأن هیچکدام شان سزاوار نیست، نثار يکديگر می
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نگرند، در حالیکه همین دو  گرند، و کار های يکديگر را به ديدۀ کم مین معنی که يکديگر را به ديدۀ حقارت می
 .  برای جامعۀ افغانی باشندتوانند الگوی خوبی  منبع مهم مطبوعاتی می

صادقانه بايد به عرض برسانم که اين گفته ها در بارۀ اين دو تلويزون تنها از من نیست، کلمات پرعطوفت اتحاد، 
دوستی، ازخود گذری، تواضع و بالخره احترام متقابل و ارج گذاری بکارهای يکديگر از طرف اکثريت هموطنان 

فید و شود، که بايد آقای خطاب و آقای مسکینیار به نظريات م مطرح شده و می عزيز ما در اکثر محافل و مجالس
چه . ئیده دست بکشندها که به رقابت ناسالم گرا ان خود حرمت بگذارند، و ازين مخالفتگازندۀ شنوندگان و بینندس

نیا از خوب های های مهاجر در ديار غربت و مهاجرت در اين ُملک های پیشرفتۀ د خوب خواهد بود تا ما افغان
های خود را برای مردمان اين سرزمین ها در معرض معرفی بگذاريم، از خودخواهی  اين جوامع بیآموزيم و خوب

که سنگ  یياهد اين اعمال نیک ما باالی آنهاها که در دين مبین اسالم از آن به بدی ياد شده اجتناب کنیم، تا خدا بخو
میان ه ند تأثیر مثبت نمايد و يک اتحاد سراسری در وطن جنگزدۀ ما بسنگ آبادی های کشور ما را به گلوله بست

 .بیآيد
ون های امريکائی، کانادائی و ديگر کشورهای پیشرفتۀ دنیا خدمت تان بعرض يمثال خوب از تلويز خواهم يک می

که چگونه  ها کامأل در يک رقابت سالم و سازنده قرار دارند، و يکسره در صدد اين هستند ونيبرسانم، که اين تلويز
ها  Talk Showبا نشر و پخش برنامه های جالب و ديدنی با دعوت نمودن از ديگر مجری های برنامه ها و 

 .  گان شان قرار بگیردمورد پسند بینند لبتر بسازند تاپروگرام خود را جالب و جا
ن رئیس جمهور یوع تعیخواهم تذکر دهم که هموطنان ما مخصوصأ اهل خبره و دانشمندان بايد موض در اخیر می

 Hotآينده را در محراق توجه خود قرار دهند، رئیس جمهور آينده را به اصطالح انگلیسی بايد به چوکی داغ 
Seat نخواسته  بنشانند، سواالت کارساز از وی پرسیده شود، از گذشته هايش وارسی صورت بگیرد، تا خدا

زعیم آيندۀ ما بايد کسی باشد که دستش به .  ر تکرار نشودده سال اخی ًاهات نابخشودنی سه دهه قبل، مخصوصاشتبا
خون مردم آغشته نباشد، از دارائی های عامه به نفع خود و اقاربش سوء استفاده نکرده باشد، با جنگساالران معامله 

 های جهان امروز را بلد های پشت پرده نداشته باشد، نبض جهان را بداند، دارای تحصیالت عالی باشد، سیاست
باشد، تا افغانستان را از ِگرو کشور های همسايه بیرون و منحیث يک کشور آزاد و مستقل با روابط خوب 

 . ديپلوماسی در جهان معرفی کند
       

 به امید آن روز
 پای

    
 

 


