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م٢٢/٠٩/٢٠٠٩                           ارغنديوال -محمد صادق
        

  
  نگاه ای به مناظره تلويزيونی اخير

  ميان پنج کانديد رياست جمهوری افغانستان
  

طوريکه به نظر ميرسد ، طی چند ماه اخير، حامد کرزی در تالش است  که با توسل به هر وسيله ای ، ولوغيرمعقول 
ولی وقايع و نا آرامی . د اش را دوباره برای پنج سال ديگر بررياست جمهوری افغانستان ابقا نمايدوغير قانونی  خو

های  جاری درکشور ايران بايد درس آموزنده ای باشد برای حامد کرزی وشرکأ ، که بايد  ازبکار بردن هرگونه  
بگذارند که ملت افغانستان،   ست  بردارند وتقلب، هيله وتزوير در راه  رسيدن به چوکی رياست جمهوری افغانستان  د

  .  شخصيتی را که خود خواسته باشند و واقعاً خدمتگذار وشايسته رهبری ملت افغانستان باشد ، انتخاب نمايند
  

 می  از ساعت هشت وسی الی ١٨شبکه تلويزيون آريانا که از داخل افغانستان نشرات دارد شام پنجشنبه مورخ 
قت کابل مناظره تلويزيونی ميان پنج کانديد رياست جهموری افغانستان راطور زنده پخش ساعت ده وسی شب بو

کرد،  گرچه پورتال افغان جرمن آنالين  فقط بخش کوتاه  و صوتی از اين مناظره را درصفحه اول خود برای شنيدن 
تصويری مناظره مذکور  هموطنان گذاشته است ؛ ولی جا دارد که در صورت امکان تمام دوساعت مناظره صوتی و

از طرف مسئولين محترم پورتال در اختيار هموطنان ما گذاشته شود ؛ تا هموطنان ما ببينند ، بشنوند وخودقضاوت 
  . نمايند

سؤاالت مشابه از هريک کانديد چون محترم ضيأالحق حافظی ،  محترم شنهواز تنی ، محترم بسم اهللا شير، محترم 
مضان بشر دوست  مطرح گرديد ؛  و هم وقت معين ولمت شده برای جوابات آنها در نظر بيشر بيژن ومحترم داکتر ر

 و از جوابات ارائه شده چنين استنباط ميگردد که تعدادی از اشتراک کننده گان   جوابات کليشه ای.  گرفته شده بود
 فوق در سطح ملی و بين المللی آگاهی پنج اشتراک کننده همچنان تفاوت سطح دانش وو . شعار گونه ارائه ميداشتند

  . بوضوح آشکار بود
   

 به  سؤاالت مطرح شده  فقط و فقط  محترم داکتر بشر دوست  جواب های کامالً  منطقی و مطابق به شرايط عينی 
وذهنی کشور و اوضاع جاری منطقه وجهان ارائه ميداشتند ؛ بخصوص  مثال های  شان درحصه  ، نوع حکومت 

رلمانی  و حکومت فدرالی و يا متمرکزسخت آموزنده ، درخور توجه و تأمل است ؛ شايد منظور بشر رياستی و يا پا
دوست در مورد  و ارائه مثال های برجسته  و انکارناپذير شان در زمينه اين باشد ، که موجوديت يک رهبری آگاه ، 

ه سوی  تعالی وترقی ،  و در نبود آن دلسوز و وطنپرست در هر يک از سيستم های ذکر شده ، ميتواند وطن  را ب
  .مثل اوضاع جاری افغانستان ، کشور را به ناکامی وبن بست بکشاند 

  
به ارتباط روابط خارجی  محترم بشير بيژن موجوديت قوای ناتو را در افغانستان عامل باز دارنده يا مانع  در امر 

  .مسايه ها ميدانندبهبود روابط خارجی افغانستان با کشور های خارجی بخصوص ه
 در شرايط  بيست وپنج سال قبل  و در دنيای دوقطبی آنزمان در حاليکه - حرف  محترم بيژن صاحب درمورد 

اياالت متحده آمريکا با تعدادی از همسايه های افغانستان روابط نزديک داشت که به اساس آن موجوديت قوای 
جی افغانستان بخصوص با کشور های همسايه مشکل ساز  بود  ، شوروی وقت درافغانستان  در راه بهبود روابط خار

)  به جزايران (کامالً  صدق ميکند ، ولی دردنيای يک قطبی امروز درحاليکه  تعداد زيادی از همسايه های اافغانستان
جوديت قوای روابط بسيار نزديک با اياالت متحده آمريکا  وغيره کشور های ناتو دارند ،  دليل شده نميتواند که مو

درهمان شرايط بيست ويک ولی با اين هم . ناتو درافغانستان عامل باز دارنده روابط دوستانه با همسايه هايش باشد
ديديم که بنا به  اقتضای زمان و خواست کلی مردم ما  و کشور های همسايه ، قوای  شوروی وقت مطابق به سال قبل 

ی همسايه در امر عدم دخالت در امور داخلی افغانستان ، از کشور ما معاهده ژنيو ، وتضمين تعدادی از کشور ها
بيرون رفت ؛ ولی نتيجه چه شد ؟ مگر واقعاً  کشورهای همسايه بخصوص پاکستان به تعهدات شان مطابق به معاهده 

امنيت ملی کشور ژنيو در قبال افغانستان صادقانه  عمل کردند؟  مگرمداخالت شان با ديده درايی کامل  در امر اخالل 
 سردمداران و د  از پيروزی انقالب اسالمیما تا سرحد جنگ جبهه وی در جالل آباد چند برابر نگرديد ؟ مگر بع

 تشويق  تعدادی از افراد خايئن به اسالم  و تجهيز و پاکستان  باتطميع ، سازمان های جاسوسی کشورهای ايران و
و خانه برانداز ، روز را باالی شهريان بی دفاع کابل شب نساختند ؟ وطن و با شعله ور ساختن جنگ های تباه کن 
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مگر در همين وقت شصت وپنج هزار شهروند بی دفاع ومظلوم کابل با فير راکت ها جاسوسان فروخته شده ايرانی و 
  ؟؟؟...پاکستانی شهيد نشد؟ و

   
نگام حکومت های شهيدسردار محمد داوود از طرف ديگر افغانستان آن قدرت  نظامی سابق منطقه  نيست ، که  در ه

گيريم که . و  داکتر نجيب اهللا  بود،   که حد اقل بتواند در نبود قوای به اصطالح اشغالگر ناتو ، از خودش دفاع نمايد 
به زعم بعضی ها  قوای اشغالگر ناتو وآمريکا  از افغانستان بيرون شود  ؛ نتيجه چه خواهد شد ؟  مگر با بيرون 

به هيچ صورت؛   نه ، به هيچ وجهه ، و قوای ناتو يک افغانستان آزاد  ومستقل را صاحب خواهيم شد ؟  نه ، نه ،رفتن 
کاش و ای کاش کشور عزيزما  آن قدرت و توانان آنرا ميداشت که با بيرون رفتن قوای ناتو درمقابل توطئه و دسيسه 

رد و آنها جرئت نميکردند که  به طرف کشور عزيز های کشور های غماض و مترصد  همسايه از خودش دفاع ميک
 که با بيرون رفتن قوای ناتو از کشورما بدون فوت وقت پاکستانی -ما حتی  چپ  هم نگاه کنند ؛ بناً  بايد عرض کرد

ً  مالعمر را اميرال مومنين ها زير نام طالب بر کشور ما خواهند ريخت  ، کشور عزيرما را اشغال ؛ و اگر ظاهرا
بسازند ، ولی قدرت اصلی  در دست ميجرجنرال حميد گل ، کرنيل امام ، کرنيل سعيد و شرکای عربی شان چون بن 
الدن ، الظواهری ، بيت اهللا مسحود وغيره وغيره خواهد بود ؛ در آنوقت نه از دموکراسی خبری خواهد بود ،   نه  

نشر مجالت ، جريده و روزنامه های آزاد وغير آزاد ، نه از احزاب متعدد ، نه از  از انتخابات ، نه از حزب و
وما هم از دست به اصطالح اشغالگران پولدار وتيکه داران دموکراسی .  تلويزيون  و نه هم از مناظره تلويزيونی

ه حکومت پشم وريش وابست  دال خور های پاکستانی خواهيم شد ، دولت و-برده  وغالم رهايی خواهيم يافت و اسير،
حاال  . آی پاکستان دو باره حاکم سرنوشت مردم  مظلوم ما خواهد شد .اس .به سازمان های واپسگرای عرب و آی 

اگر بعضی ها  اشغال دومی راقبول دارند ، بروند جلو  ودر مناظره های  تلويزيونی بعدی شان هم  همين حرف ها 
  .را تکرار کنند

  
کاشانه در اثر بمباردمان بم افگن های    کسی اطالق  ميکنند که خانه وجناب بيژن صاحب در جای ديگری طالب رابه

  .ناتو ويران شده است 
 فرض ميکنيم که حرف محترم بيژن در شرايط فعلی درست باشد ، ولی طالبان ده سال قبل از کجا آمده بودند ، گذشته 

لی تعداد زيادی از افراطيون مذهبی عربی ، آن بنا به ثبوت های مکرر قوای امنيتی افغان  و داده های بين المل از
پاکستانی ، ازبکستانی ، چچنی ، تاجيکستانی ، ايرانی وغيره وغيره که تعداد شان از طالبان افغانی  بمراتب بيشتر 
ميباشد مشغول خرابکاری و جنگ  در داخل کشور ما ميباشند ، آيا خانه و کاشانه آنها هم  از طرف طيارات ناتو 

ً ی شان بمباران و نابود شده است ؟درکشور ها   خلق شده از -وسيله ای است  نام طالب فقط ابزار و طالب و  بنا
کشور هندوستان  طرف سازمان استخبارات نظامی پاکستان جهت اشغال کامل افغانستان و اخالل امنيت در

  . بمنظوردست يابی به کشمير تحت کنترول هند
  

 را درميان در صورت به قدرت رسيدن قرآن" اط مصالحه بامخالفين  مگويند کهبه ارتب جناب آغای بسم اهللا شير
، و در پرتو آن حکومت و زنده گی خواهيم کرد، مخالفين مجبور اند که به قرآن مبارک تن در دهند و خواهيم گذاشت 
   ". شدجنگ ختم خواهد

 که بر عليه مردم وامنيت ملی مردم ما حرف ومسئله باالی اسالم و قرآن مبارک نيست ،آنهای: جناب آغای شير 
که هوای پاکستان بزرگ تا آنطرف متک ، يعنی تا دريای ميجگند از طرف کسانی اداره ، رهبری و تجهيز ميگردند 

، از کشتن جنايتی  روی گردان نيستند  آمو  درسرمی پرورانند، آنها در راه رسيدن به اين هدف  شان از هيچ جرم و
يه عمه جان و شخصيت های عمده روحانی ومذهبی  گرفته تا آتش زدن  مراکز تعليم قرآن ، قاری قرآن چون صف
  .يعنی مکاتب کشور

 تو بخواهی نخواهی قرآن شريف واسالم عزيز  بر زنده گی روزمره  نود نه در صد از مردم افغانستان تحت هر 
 و آرامی مردم ما درحال جنگند ، درباطن خوب و آنهائيکه عليه امنيت. حاکم  است  حاکميت سياسی  ، حاکم بوده و

نه هم با اين کلمات رأی کمايی خواهی  به اين مسئله واقف اند ؛ بناً  بيجهت به اين حرف ها نه خود ت را فريب بده و
  .کرد

  
حامل   جناب دگر جنرال شهنواز تنی ميفرمايند که در صورت به قدرت رسيدن يک جمهوری با قدرت و متمرکز و

 منحوس هفت ثور بود  راسی را به ارمغان خواهد آورد ؛ غافل از اينکه که خودش شريک فعال  کودتای سياه ودموک
، از طرفی هم با راه اندازی کودتا عليه رژيم داکتر مترقی داوود خان را نابودساخت  و جمهوری متمرکز باقدرت و

ب را شکستانده وزمينه رابرای کودتا دوم عليه رژيم نجيب اهللا کمر دموکراسی نيم بند ومرکزيت  نيم بند رژيم نجي
  .مذکور و هرج ومرج درسرزمين ما هموار ساخت 

  
دراخير بايست اضافه کرد ، که درچنين مباحثات ، برگزارکننده گان محترم در مناظره های آتيه  در صورتيکه 

اه دانش ، تحصيالت ، شهرت و هم درنظر داشته باشند ، کانديدان اشتراک کننده را از هر نگاه بخصوص از نگ
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کانديد مورد نظر ، بخش بندی نمايند ، نه اينکه از روی قرعه يک دوکتورعلوم سياسی معروف    برنده شده  درصد
در صورت ادامه چنين مناظره ها بايست چهار کانديد وهمچنان .  را در پهلوی يک بکلوريا پاس گمنام قرار دهند 

تان  چون داکتر اشرف غنی احمد زی ، داکتر رمضان بشردوست ، حامد کرزی و عمده رياست جمهوری افغانس
  .   داکتر عبداهللا عبداهللا رو در روی هم قرارداده شوند

  
  نپايا

  


