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11/8/3111                                                                                                                احسان هللا مایار  

عالج دارد؟ما وطن و ملت  ۀآیا وضع شکسته و ریخت  

برای این قلم منبع گرامی ای آموختن و اندیشیدن آن دانشمند گرامی داکتر سیدعبدهللا کاظم با تحلیل اکادیمیک  نوشته های
     : باز کردم و نبشتۀ داکتر کاظم را با آغاز  را پیشتر از دیگر سایتها" جرمن آنالین افغان" حسب معمول سایت . است

در  .از نظر گذشتاندم "برای نجات کشور از بحران سیاسی خطیر چه باید کرد؟" : و عنوان " بنام خداوند جان وخرد" 
اختتام یافته واقعاَ چنان با " نتیجه" آغاز و در " منشاء اصلی مشکل" زیر عناوین جداگانه با ماتیک ستن نبشته که سیای

 . ندزد" بدلم چنگ " متانت و ثبات باالی هر کدام آن بحث صورت گرفته که بگفتۀ دوست دانشمند آقای سیستانی 
 : باالی اصل مطلب بدون حاشیه روی و بیحد مختصر می آئیم 

در مورد عالج وطن ما یک عملیۀ ساده نیست، لیک معتقدم تا هر نظر چی صائب باشد و یا خوب میدانم که نظر دادن 
 .غیر آن نمایندگی از تفکر فردی از جامعه را میکند که نمیتوان آنرا نادیده گرفت

داشته باشند  نقشیعمالَ کسانی میتوانند و تغییر در آن ما با صراحت کامل میخواهم اذعان نمایم که در وضع کنونی کشور 
ما کسانیکه از کشور رانده شدیم و یا اینکه وسیلۀ داشتیم تا در رفاه اروپا و امریکا زندگی . که در آن خاک زندگی میکنند

کنیم و چند روزکی باقیمانده از زندگی خودرا سپری نمائیم اصال در روند زندگی روزمرۀ مردم افغانستان کمتر سهم 
ر و با و جودیکه تاما کسانیکه  و صورت میگیردی ن انتخابات ریاست جمهورماه در افغانستاطور مثال بعد از چند. داریم

یوند میدانیم حق نداریم یک رأی مثبت و یا منفی، در مورد رئیس جمهور آیندۀ افغانستان پود زندگی خودرا در آن خاک پ
کسی در قصۀ " ترین مثال اینست که بگفتۀ عامیانه  معنی این ساده. در یک صندوق رأی گیری، کارت خودرا بیاندازیم

 " . ما نیست
نامه  3112در جوالی :" ند که د و بنحوی اعتراف میکسشان مینویجناب داکتر کاظم در آغاز نوشتۀ ": مثال دیگر آن 

ایجاب توجه خدمت آقای کرزی رئیس جمهور کشور نوشتم  و در آن به تفصیل به طرح مسائلی پرداختم که رگشاده ای س
 ..." متأسفانه ایشان به محتوای آن نامه توجه نکردند. جدی را می کرد
محدود بوده و فکر و ادارۀ کشور ما نزد کرزی و یا نوشته های خود مالحظه کنید که اهمیت گفتار ! دوستان گرامی 

بهر صورت ما وظیفۀ وجدانی خود میدانیم آنچه به . میکنم در تغییر روند سیاسی افغانستان نقش چشمدید نخواهد داشت
خیر و رفاه وطن مالوف خود میدانیم روی کاغذ منحیث سند از خود باقی بمانیم تا روزی احتمال دارد کسی اوراق تاریخ 

و  ودندببفکر وطن خود ونجا فاصله نداشتند آاز  حضور نداشتند لیک روحاَ ن خود طکند و ببیند کسانی ولو در ورا باز 
 .برای نجات آن راه می سنجیدند

مثبتی بنفع  شاهد تغییروجود دارد  ،وطمبمن بآن مر ،نسل ایکه غانستان را طوری میبینم تا زمانیوضع اف من متأسفانه
بین اقوام " زمندان قدرت و ثروتآ" مدن آو به روی کار سیاست غلط  تان در اثرسدر افغان. نخواهیم بود افغانستانمردم 

کسانیکه در تالش  .نجا در زمرۀ معجزه ها میشمارمآکه اعمار پل پیوند را در  دهیا فاصله ها چنان عمیق گردمکشور 
 .هستند اصال قوت خودرا در نفاق بین اقوام میبینند تا در وحدت آنها" سلطانی"  تصاحب مقام

ای برحق ملت در یک قطب و تالش آرزومندان هکه در آنجا خواسته یر آمده رنوشتۀ جناب داکتر کاظم بسبکی قید تح
 "زمندان قدرتآ"که کرده نمیتوانم، طوریکه داکتر کاظم نیز اذعان میکند فکر  .غضب قدرت در قطب دیگر قرار دارد

 .ده اندورا هدف اصلی زندگی خود تشخیص نم "سلطانی " مح نظر داشته باشند، بلکه اریکۀاصال رفاه ملت را مط
لیک این قلم  دیحق به جانب باشمیگردد، شاید  افی استشمامبن یک نوع منفی ینید یقارزگدر نوشتۀ مختصرم که از نظر می

خدمات ناچیز خودرا ش های تب و تال ناکامیو   ها تلخکامیدر این سه دهۀ اخیر  ختصاصاَ ااثر تجارب در زندگی و  در
و نجات هموطنان بیکس و کوی دنیا را بکام خود  چشیده ام که تعجب خواهم نمود زادی و اعتالی وطن عزیزمآدر رای 

 .ببینمخود 
در این جهان نخواهم بود و جبر روزگار ملت افغان را در قید علم و دانش که من میبینم را یگانه روزنۀ امید خود روزی 

خواهد  مرد رشیدی سرباالدر بین نسل جوان افغان  زنده نخواهد بود وازاین جانیان حاکم امروزی کسی خواهد گرفت و
سرباال  بدون تبعیض و امتیاز ،افغانستان و دره های هاه باالی کو پر از نشاط و ارامیدشاه درانی ماحروح که رد ک

  من هللا التوفیقو   .خواهد کرد
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