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مینع  زیمصاحبه جالب استاد محمد عز  

                      
 

سردار   یعنی پیش از سقوط حکومت طالبان با جناب مرحوم ،  ۲۰۰1سپتمبر سال  11حمید عبیدی بعد از حادثه 
ده  به نشر سپرده شده بود،در مجله اسمایی نیزقبآل که انجام داده ، این مصاحبه مصاحبه جالب  محمد عزیز نعیم

خود برای بار دیګر در صفحه انترنیتی اسمایی این مصاحبه فوق العاده علمی را سال قبل جناب اقای حمید عبیدی 
، به نشر می سپارم  برای بار دیګر عرض اګاهی بیشتر هموطنان ،بخاطر دلچسپ بودن انبه نشر سپرد. اینک 

 امید وارم مورد پسند خوانندګان قرار ګیرد. 
============================================================= 

   حادثه این های پیامد و نتایج به رابطه در  که را مطالبی  سپتامبر 11 فاجعهء  سالروز همیند مناسبت به اینک
  صفحهء در دوباره ، بودیم کرده منتشر آسمایی مجلهء  در  مرحله این  در ها افغان ملی وظایف و افغانستان برای

  .سازیم می منتشر هم آسمایی انترنتی
 سپتامبر 11 از پس بالفاصله افغان روشنفکران های گفته

 ۲۰۰1 نوامبر مورخ ۲۰ شمارهء از برگرفته
  افغانستان برای حادثه این های پیامد و نتایج مورد در سپتامبر 11 از پس افغان روشنفکران از شماری های دیدگاه

 !  نعیم عزیز محمد استاد شادروان:  ها افغان ملی وظایف و
 :نعیم عزیز محمد استاد با مصاحبه

 گیري شكل  حال در سپتمبر 11 حوادث از پس جهاني سطح در كه سیاسیي های گرایش و انكشافات:  عبیدی حمید
 ؟  داشت خواهند مدت دراز و مدت میان ، مدت كوتاه اثرات چي افغانستان براي ، اند تبارز و

 نعیم : عزیز
  افغانستان كه ، شد باعث را زنجیري های العمل عكس و وقایع گیري شكل ۲۰۰1 سپتامبر 11 حادثهء شك بدون -1

  حوادث با اخیر سال ۲3 مدت از  كه افغانستان ـ است گرفته قرار جهاني سیاست ثقل مركز منحیث آن نتیجهء در
 . است گردیده ور غوطه دیگري مصیبت به مصیبت یك از و كرده نرم پنجه ناگوار
 بر افغانستان ملت امروز كه آناني و ما چیزفهمان اما ، بودند غیرمترقبه سپتامبر  11  از ناشي حوادث كه هرچند

 .داشتند مي گي آماده و بودند مي آن  مشابه واقعات و واقعه همچو پیشبین باید ، كند مي حساب آنان
 و افگنان دهشت دسترس  به را خویــــــش كشور باید نخست ، بودند مي دلسوز افغانستان  براي اگر طالبان -۲

  حسن  و آرامش صلح، به ها مصیبت همه این  از بعد افغانستان كه خصوص  به ، دادند نمي قرار اجنبي جنگجویان
 و رفاه زمینهء بشر حقوق رعایت با توانستند مي  همچنان طالبان. داشت نیاز شدمجد  اعمار  براي المللي بین نیت

  كه نمایند مساعد را شرایطي و گردانند عام  زن و مرد براي  را معارف و سازند فراهم را افغانستان مردم خوشبختي
  قرن ماقبل به شباهت كه كردند پیاده را رژیمي اینان ، برعكس. بگیرد تصمیم اش آینده سرنوشت به راجع ملت
 ! میرساند میالدي هفتم

ــ  گردید مي یاد اسالمي دولت  نام به كه آنچه فرزند   این ـــ"  متحد جبههء -3 "  و شود تشكیل كه این از پیش ـ
  های شورا  جاي به ، داشت حاكمیت افغانستان خاك اعظم  قسمت بر نام به صرف"  اسالمي دولت"  كه هنگامي

 چهار مدت از بعد ، شده تعیین قبالً  اوقات تقسیم اساس به باید ، خویش بقاي براي"   هرات"  و"  عقد و حل"  قالبي
"  منسوبین ، عالوه  بر. سازد مساعد افغانستان آیندهء سازماندهي براي را زمینه موءقت حكومت كه گذاشت مي ماه

  همچنان ، اینان. زنند دامن  را مذهبي و زباني ، قومي ، نژادي اختالفات تا كوشیدند االمكان حتي"  اسالمي دولت
  به نـــتیجه نــیـــزدر پــایــتــخــــت بلكه ، كنند تأمین افغانســـتان  در تنها نه را سرتاسري حاكمیت كه نتوانستند
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 و سر بي همچو برابر در العمل عكس حقیقت در طالبان ظهور. گردید تقسیم رقیب های تنظیم بین حوزه چندین
 ! بود ساماني

  دراز گي آماده و سنجش جاي به ، كنند مي حساب آنان بر افغانستان ملـــــت امـــــروز كه آناني و ما چیزفهمان -۴
ً  های  چاره به دست الوقت دفع خاطر به ، ما كشور آیندهء براي مدت   از قبل كه هایي چاره  ـــ زدند مدت كوتاه عمدتا
  كه چنان هم هنوز تا.  یافتند نمي تطبیق مجال و گردید مي سپري آن زماني شرایط ، عمل  ساحهء به شدن پیاده

 . اندازند  راه به را  آن العمل طرز و العین نصب و كنند تعیین را خود پلتفورم اند نتوانسته اینان ، شود مي مالحظه
  ، مدت دراز و مدت میان ، مدت كوتاه در اخیر واقعات نتیجهء در كه گفت باید تأسف كمال با بررسي این با

 های مصیبت در  را ما كشور و بود خواهد مركزي قدرت خالي  و دوامدار های  بحران شاهد ما عزیز افغانستان
  ! ساخت خواهد ور غوطه مزید
ً  كه هرچند ، میرد نمي هرگز افغانستان كه تاریخ واقعیت این  به ناپذیر خلل  ایمان با ، ولي ً  وقتا  خریطهء در فوقتا
ً  ، شود مي پنهان نظر از دنیا  و نیكه میرویس مانند كه كرد خواهند ظهور ما كشور در فرزنداني آینده در یقینا

 خیر؟ یا بود خواهد ما نسل نصیب آینده همچو نمیدانم.  ساخت خواهند زنده را افغانستان باز ،بابا احمدشاه
 :عبیدی حمید

  و وطن قبال در ، مسُوولیت احساس داراي  و آگاه عناصر و نیروها اول  درجهء به و  ها افغان نوین شرایط این در 
 ؟ بكنند باید چه و دارند وظایفي چه شان ملي سرنوشت

 :نعیم عزیز
  احساس داراي و آگاه عناصر كه گویم مي بازهم ، بودم رسانیده عرض  به نیز قبلي مصاحبهء در  كه چنان  

  و فریب طریق از نه ، آیند پیش راستي راه از یكدیگر با و باشند آواز هم و همدست باید چیز هر از اولتر مسوولیت
  كه است آنوقت ، باشند داشته باور هم دل به گویند  مي زبان به  كه را آنچه و گذارند مرهم ها كدورت بر ، نیرنگ

 به متناسب شك بدون  ، پدیده این تحقق. سازند افغانستان ملي منافع متوجه را المللي بین جامعهء توانند مي اینان
 !  باشد مي راه  این در  گردیدن آواز هم و شدن  همدست براي گي آماده درجهء

 :عبیدی حمید
  در باید صورت كدام به و مشخصات و تركیب كدام با ، حكومتي نوع چه  ، طالبان رژیم سرنگوني صورت در 

  مردم به استبداد از و آباداني و صلح  به ویراني و جنگ از عبور حیاتي وظیفهء بتواند كه بیاید كار روي افغانستان
 نقشي چه روشنفكران و دموكرات احزاب و ها سازمان ، حلقات شما نظر به میان  این در و كند تأمین را ساالري

 بكنند؟ بایدایفا یا و میتوانند كرده ایفا
 :نعیم عزیز

  ها زبان  همه ، ها نژاد همه ، اقوام  همه منافع كه مركزي نیرومند دولت یك ، طالبان رژیم سرنگوني صورت در  
  همچو پدیداري براي گي آماده مرحلهء. است مطلوب كمال ، باشد داشته  نظر در را افغانستان مردم مذاهب همه و

 . درآورد بحران و ثباتي بي حال در را كشورما شاید  ، رسد نمي مشاهده به آن از عالیمي هنوز متأسفانه كه ، دولت
. بود خواهد افغانستان تجزیهء براي اول قدم ، گردد مي زمزمه ها  حلقه بعضي در  اواخر این در  كه ،  فدرالي نظام
 باید تنها نه وقت  آن ، شود پیاده افغانستان در مذهبي و زباني ، قومي  ، نژادي اعتبار  اساس به فدرالي  نظام اگر

  ! نمود"   فدرال"  باید را دهكده هر و قریه هر ، شهر هر ، والیت هر بلكه ، ساخت فدرال را افغانستان
  شاید همدگر از آن  ساختن جدا كه است خورده محكم  بافت هم با غیره و زباني ، نژادي نگاه از چنان افغاني جامعهء

 . گردد باعث را مزید های ثباتي بي
*** 

 هرچند.  شد منفجر بمب چون افغانستان بر امریكا تجاوز خبر كه بود تسوید حال در شما های پرسش به پاسخ هنوز
 به حتي ، اند متكي برآن  كه را مداركي ، اما ؛ كنند مي وانمود"  عادالنه"  را شان  عمل این متحدینش و امریكا كه

 خواهد ثبات بي بیشتر را ما كشور كه این بر عالوه برهنه تجاوز این.  نیست رویت  قابل محكمه در شان خود گفتهء
 حكومت  و داد خواهد قرار  امریكا مخالفان صف  در نیز را جهان مسلمانان و افغانستان مردم نهایت در ، ساخت

 .نمود خواهد تقویه را بنیادگرایي و ساخت خواهد ثبات بي میانه شرق در را غرب به متمایل و معتدل های
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ډګرجنرال محمدګل اریوبوال، معاون  -3سردار محمد عزیز نعیم ،  -۲قاسم باز،  -1از راست بطرف چپ :   

 پاکستان.  -هوتل انترکانتنینتال پیشاور 1۹۸۹جهادی وزارت دفاع ملی زمان ربانی. ماه دسمبر سال 
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