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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                   کانديد اکادميسين سيستانی :ليکوال   ٢١-٠١-٢٠١١  ني
                                            

  !درخارج کشوربه پيشوازهمبستگی روشنفکران افغان 
   .ضامن پيروزی برمشکالت استهمبستگی اتحاد و

 ضامن پيروزی برمشکالت وهمبستگیاتحاد  .تحاد وهمبستگی ملی هرچه بگوئيم ،کم گفته ایمدر بارۀ اهميت  ا
اتحاد یا وحدت ملی  ضامن آزادی واستقالل کشور ومایۀ سربلندی  وشرف ملت ماست، بدون اتحاد وهمبستگی ، .است

ه حقوق حقۀ خود نایل آمد، بدون اتحاد ویک پارچگی نميتوان ب.  نميتوان از آزادی و عزت وشرافت ملی دفاع کرد
نتيجۀ اتحاد شما افغانها بود که ابرقدرت شوروی را . نميتوان از تماميت ارضی وحاکميت ملی خود صيانت نمود

 .مجبورساخت با سرافگندگی  افغانستان را ترک گوید
  

  زاتحاد مگس شهد ميشود حاصل           خدا چه لذت شيرين دراتحاد نهاد
  

 خبر از گردهم آئی برنامۀ نگاه در ١١/ ١ /١٧دانندۀ شبکۀ جهانی تلويزيون آريانا افغانستان روز آقای مسکينيار، گر
افغانهای که دل شان برای .  سياسی افغانها در يکی از کشورهای اروپائی داد-قريب الوقوع  چندين سازمان اجتماعی

ل شده اند و گوش به آواز خبرگردهمآئی افغانها نجات مادر وطن از بدبختيهای موجود می تپد، حتمًا ازاين خبر خوشحا
هدف ازاين گردم همآئی تالش مشترک . غرض اتحاد  وهمبستگی  روشنفکران افغان در اروپا وامريکا هستند
  .روشنفکران برای برون رفت کشور از وضعيت وخيم وبحرانی موجود است

  
 ازبحران بی عدالتی، بحران نا امنی ، بحران فساد نويسندگان وصاحب نظران افغان، در داخل وخارج کشور، در مذمت

اداری ، رشوتخواری ، اختالس، غصب ملکيت های شخصی ودارائی های عامه، حيف وميل کردن کمک های جامعه 
بين المللی توسط زورمندان و مقامات دولتی، بحران فقر وبيکاری و گسترش جنايت و تجاوز وهزار ويک ضعف 

کرزی، مقاالت مفصل نوشته و تحليل های عالمانه ارائه کرده اند، ولی از اين همه  تحليل ها و وناتوانی حکومت سهامی 
اين ابراز نظرها، به دليل پراگندگی وبی انسجامی از آدرس های مختلف و متفاوت چنانکه منظور نويسندگان هست، تا 

ای اروپائی هم به اين باوررسيده اند که کنون نتيجۀ دلخواه بدست نيامده است و تازه ميشنويم که امريکا وکشوره
درافغانستان درحال حاضر کسی بهتر ازکرزی نيست تا رهبری اين کشور را بدوش بگيرد،بنابرين بايد با همه ضعف ها 

چنين باوری برای نگهداشتن کرزی در رهبری افغانستان، به . و ناتوانی های کرزی با کرزی ساخت و او را نگهداشت
  .رانهای گونه گون  و سرانجام تباهی وفروپاشی  افغانستان استمعنی تداوم بح

  
دليل اين ذهنيت واين طرز تلقی نزد مقامات امريکائی و کشورهای اروپائی که در افغانستان حضور نظامی دارند، اين 

ه مقامات است که تا هنوز صاحب نظران وتحليلگران ونويسندگان  افغان نتوانسته اند ، نادرستی اين ذهنيت را ب
کشورهای جهان منجمله امريکا حالی نمايند و  صادقانه چند تا از شخصيت های بصير و خبير و با تجربه و تحصيل 

  .کرده را بجای کرزی و عبداهللا عبداهللا به آنان معرفی کنند
 بافهم  و با دانش با نظريات علمی و پيشنهادات  وطن پرستانۀ افغانها، زمانی مؤثر و تاثيرگذار خواهد بود که افغانهای

هر عقيده ومسلکی که دارند، بخاطرنجات مادروطن از بحران موجوده  در يک تشکل سياسی گرد هم آيند،  و بعد 
متحدانه صدای خود را بکشند، آنگاه است که هريک از اين نوشته ها و تحليل ها و نظريات  اثری چون انفجار يک بمب 

درغير آن هرقدر اين تحليالت . ای بزرگ جهان را بخود معطوف خواهد کردرا خواهد داشت وتوجه مقامات کشوره
عالی و همه جانبه نوشته شده باشند،  درصورت تک صدائی به حبابی ميماند که برای لحظه ئی در روی امواج بيکران 

ر و خوبتر اين پس برای اثر بخشی بهت.  انترنت ظاهر و بزودی ناپديد ميشود و کسی از آمد و رفتش آگاه نميگردد
نظريات و اين تپ و تالش ها که همگی بخاطرنجات افغانستان از بحران موجوده ابراز شده  و ميشود، بايد باهم متحد شد 

 .و بايد سازمان يافته  وهدفمند و از روی عشق به افغانستان عمل نمود
بحران فساد اداری ، بحران قاچاق تأمين وحدت وهمبستگی روشنفکران افغان درداخل وخارج بمنظور نجات کشور از 

مواد مخدر، بحران نا امنی و بحران تفرقه های قومی و زبانی و بحران انحصار طلبی و بحران مداخالت کشورهای 
دور و نزديک همسايه و باالخره بحران ترکيب و ساختار حکومت سهامی موجوده،  آرزوی بسيار عالی و وطن پرستانه 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابولي آنالين افغان جرمن ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي

ا درد و با درک و بيدار وجدان، چنين آرزوی نيک را در دل می پروراند، اما بيائيد  در مورد است و بيگمان هر افغان ب
 .مشکالت و امکانات عملی اين آرزومندی در خارج از کشور کمی بينديشيم

چرا در مدت سی سال اخير که افغانستان در آتش جنگ های قدرت طلبی چپ و راست مورد حمايت کشورهای خارجی  
   بريان ميشد، چنين يک تشکل سياسی بوجود نيامد؟ چون گندم

چرا افغانهای تحصيل کرده و خارج ديدۀ ساکن غرب در اين مدت از خود تحرک نشان ندادند و دست به ايجاد يک چنين 
 تشکلی نزدند؟ 

  
ن چيز فهمان و آيا کسی يا مقامی و يا کشوری آنها را از انجام چنين عملی باز ميداشته است؟  فراموش نکنيم که همي

تحصيل کردگان افغان در مدت اشغال کشور از سوی اتحاد شوروی سابق خيلی پرتحرک تر از امروز بودند و رسانه 
های گروهی هر روز وهرهفته و هرماهی از گردهم آئيها و ميتنگ ها  و مالقات های آنها با دولت های اروپائی و 

( م افغانستان از يکسو در آتش بمباردمان های کور نيروهای خارجی امريکا اخباری پخش ميکردند ولی امروز که مرد
خاکستر شده ميروند  و از ديگر سو  در کام  عمليات  انتحاری به هوا پرانده ميشوند  و اگر از اين همه ) امريکا و ناتو

ت قرار ميگيرند و آفت ها جان سالم بدر برند، توسط جنگساالران درنده خوی حاکم برسرنوشت مردم مورد نهب وغار
آخرين رمق حيات شان برباد ميرود  و حکومت برای رفع اين همه قانون شکنی ها  و نا امنی ها  چنان ناتوان است که 
کشوربسوی فروپاشی  فرو ميغلطد ولی نميتواند جلو آن عده از عناصر وطن فروش را که بطورعلنی سخن از تجزيه 

ه دشمنان افغانستان  پيش ميکنند، بگيرد،  چرا اين تحرک درميان خبره گان  و ميزنند،  و طرح های تجزيه خواهی را ب
چندان قابل لمس نيست؟  اين درحالی است که امروز ) به استثنای  تنی معدود( چيز فهمان افغان مقيم اروپا  و امريکا

يک چنين تشکل سياسی ايجاد برخی از افغانهای ما خوشبختانه صاحب شبکه های جهانی تلويزيونی نيز هستند  و اگر 
 .شود به يقين که از سوی اين شبکه ها حمايت خواهد شد

  
به نظر اين عاجز، اولين مشکل  ياعلت فقدان يک تشکل سياسی در خارج از افغانستان، عالوه  براختالف نظرها و 

زير يک سقف بوده است؟  به سلبقه ها وخود برتربينی ها، عدم امکانات مالی برای جمع شدن افغانها دريک محل و در 
سخن ديگر اکثريت افغانهای که آرزومندی ايجاد يک تشکل سياسی ملی را ميکنند،  امکانات دعوت و تدارک اعاشه و 
. اباتۀ مثًال پنجاه نفر مهمان را در يک شهر و يک هوتل ندارند و برخی حتی توان دعوت دو نفر را هم شايد نداشته باشند

با بلند شدن چنين صدايی از آن استقبال ميکند ولی بزودی اين صدا خاموش ميشود چونکه ازاين است که هرکس 
 .امکانات عملی اين صدا وجود ندارد

  
به همه معلوم است .  دومين مشکلی که افغانها برسر آن به توافق نميرسند ، مسئـلـۀ رهبری يک چنين تشکل سياسی است

 تعليم ديدگان افغانستان، با تاثير پذيری از فضای سياسی جنگ سرد ميان دو که در پنج دهۀ اخير همه تحصيل کردگان و
ابر قدرت شرق  وغرب، به نوعی به احزاب و گروه های چپی يا راستی منسوب شده اند  و چون اين گروه ها  در ميدان 

ای مهاجر مقيم اروپا و عمل، مرتکب اعمال بسيار شنيع  و مخرب در حق مردم  و وطن خود شده اند، بنا برين افغانه
امريکا که در اصل ايجاد يک تشکل سياسی با هم اختالفی ندارند، ولی برترکيب و عناصر متشکله اين چنين تشکلها 

در ) سرمه آزموده ( بسيار حساس و باريک بين و سخت گير هستند و می ترسند که مبادا باز همان عناصر امتحان داده 
سوی اهداف گروهی و حزبی خود به بيراهه ببرد و باز مردم را به مصيبتی بدتر از گذشته اين تشکل رخنه کند  و آنرا ب

 که خود را برای رهبری چنين تشکلی کانديد نمايد،  فورًا مخالفان بر او تاپۀ  سردچار کنند ، بنابرين اکنون هرکسی
انتساب به يکی از احزاب بدنام قبلی را می زنند  و بدينگونه در ذهن مردم تخم بی اعتمادی پاش داده ميشود و طبعًا 

م گيری خود به چنين تشکلی  کانديدی که جز نيت خدمت به وطن هيچ آرزوی ديگری هم نداشته باشد، از اشتراک وسه
 .دلسرد و پشيمان ميگردد

  
سومين مشکل، سراغ ندادن اشخاص يا شخصيت های ملی، غير وابسته به گروه ها و احزاب سياسی چپ و راست قبلی 

هرکس می ترسد که اگر چنين چهره هايی را به مردم معرفی کند، مبادا بجای کمک به شخصيت او، . در خارج است
 شخصيت او برساند، زيرا که از چند دهه بدينسو ميکروب  تفرقه های قومی و زبانی و مذهبی و لطمه ئی به

ايدئولوژيکی چنان در پيکر وحدت ملی ما رخنه کرده که اگر شما نام کسی را بگيريد، چون اين کس منسوب به يک 
اوت قرار بدهند،  فورًا او و کسی که منطقه ، يک قوم و يک زبان است،  قبل از اينکه عمل او را ببينند  و مالک قض

وی را پيشنهاد کرده،  به هزار و يک گناه ناکرده متهم ميکنند،  و بدينسان شخصيت وی را با اتهامات ميان تهی خود 
اينکه چگونه ميتوان ازاين هفت خوان رستم . جريحه دار و خودش را از نيت خدمت به مردم و وطن دلسرد ميسازند

  .است که  از خودگذری وتصميم واعتماد واحترام متقابل ميخواهدعبور کرد؟ کاری 
  

من در حال حاضر ميخواهم دوشخصيت وطن پرست غيروابسته، شجاع و مدافع حقوق اکثريت محروم افغانستان را 
اين دوشخصيت ملی يکی آقای نبيل . بشما در اينجا معرفی کنم، که يکی درخارج وديگری در داخل کشور زندگی ميکند

  .مسکينيار مقيم امريکا است، وديگری آقای رمضان بشردوست مقيم افغانستان
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  :دربارۀ آقای مسکينيار
آقای . شناخت من از آقای مسکينيار، مبتنی برگفتار های افشاگرانه وشجاعانۀ او از طريق تلويزيون آريانا افغانستان است

که هفتۀ چهار بار " از گپ گپ ميخيزد"و " نگاه"مهای بنا: مسکينيار، در اين تلويزيون دوبرنامۀ جالب سياسی دارد
تبصره های سياسی و انتقادات شديد  ازعملکرد . بساعت ده کم  ده شب به وقت اروپای مرکزی  از امريکا پخش ميشود

دولت مردان افغانستان ونيز افشاگری چهره های بدنام و فاسد و رشوت خوار و احتالس گروغاصب  ملکيت های 
لتی و قاچاقچيان مواد مخدر که در دولت کرزی صاحب مقامات بلند اند و همچنان محکوم کردن مجرمين شخصی ودو

جنگی و به محاکمه سپردن کسانی که دست شان بخون مردم افغانستان در سه دهۀ اخير آلوده شده است، محوراصلی 
  . وبغض شخصی ابراز ميکندتحليل ها وصحبت های ايشان راتشکيل ميدهد که با شجاعت کم نظيری بدون حب

 تا ٦٠ ساعته يی را با پرداخت ٢٤ تلويزيون درافغانستان، آقای مسکينيار بخاطر استقرار يک نظام ملی شايسته ساالر
همين .  هزار دالر درماه از جيب خود، راه اندازی کرده است که اين خود گواه  محکمی است برمهين پرستی وی٧٠

د را دوست دارد و تمام وقت وانرژی خود را صرف بيداری هموطنان  و نشان دادن راه کارنشان ميدهد که اومردم خو
او پيوسته از افغانهای آگاه و چيز فهم خواسته و ميخواهد تا از پراگندگی  . های نجات کشور از مصيبتهای وارده مينمايد

وی تاکنون چند بار .  خود را حفظ کنندملی وافتراق بپرهيزند و بحيث افغان برای نجات وطن خويش بينديشند و وحدت 
برای ايجاد يک حرکت سياسی متشکل از افغانهای چيز فهم و آگاه در اروپا و امريکا تالش کرده است، ولی متاسفانه که 
. اين تالش های وی از سوی برخی عناصر صاحب غرض با تهمت زدنهای غير واقعی وتفرقه افگنانه  خنثی شده است

نستان وفاردار است وباربار  سوگند ياد کرده که تا آخرين قطره خون خود از منافع مردم افغانستان دفاع او به مردم افغا
خواهد نمود وهرگز لب به تحسين وتوصيف مجرمين جنگی و جنايتکاران جهادی وطالبی که امروز اکت انسانهای 

به همين دليل اين برنامه ها از پربيننده ترين . ينددموکرات را مينمايند نخواهد گشود ولو مليونها دالر به وی پيشکش نما
  .برنامه های آن شبکه شمرده ميشود ومن يکی از بينندگان اير برنامه ها هستم

  

  :دربارۀ آقای بشردوست
درداخل کشور، کسی که همواره خود را از غم ودرد مردم با خبر ساخته و به داد مظلومان آواره از دست بمباردمانهای 

 ای خارجی  در حومۀ کابل ميرسد،  ونان دسترخوان خود را با آنان تقسيم ميکند، آقای رمضان بشردوست،کورنيروه
آقای بشردوست که ازدرون  اليه های فرودست جامعه ما بيرون آمده و شخصيت تحصيل کرده، پاک نفس، شجاع . است

هل نامزد رياست جمهوری او توانست و فارغ ازهرگونه تعصب است، در انتخابات رياست جمهوری ما، از ميان چ
به نظر من، اقای بشردوست مناسب ترين شخص . بدون توسل به زر وزور نيم ميليون آرای مردم را از آن خود بسازد

ميگذارم، چونکه تحقق عدالت در افغانستان » جبنش عدالت خواهی«که من نام آن را[برای سرپرستی يک تشکل سياسی 
بدون شک وی ميتواند طيف وسيعی از مردم رنج ديده . در داخل کشورپنداشته ميشود.] استنخستين سنگ بنای امنيت 

  .وستم کشيده را بدور خود گرد آورد
مردم مظلوم افغانستان، اگر ميخواهيد تا از ظلم، زورگوئی،رشوت ستانی، اختالس، اختطاف وآدم ربائی وتجاوز جنسی 

م شهيدی و از ته جيب زدن ميليارد ها دالرکمک های بين المللی توسط برکودکان معصوم خود و از بيکاری، فقر، هرد
دولتمردان و انجوهای خارجی وغيره  رهائی يابيد، در داخل کشوربه دور آقای بشردوست که واقعًا يک انسان 

ت اگربه دور او جمع شويد شايد روزی  با حماي. بشردوست، وطن خواه وخدمتگارصادق ميهن ومردم است جمع شويد
شما مردم شريف افغانستان به قدرت برسد وآنگاه او ميتواند پنجه های ظلم وستم زورمندان را از گلوی مردم فقيروهردم 

همين بشردوست خواهد بود که حق را . شهيد بدور سازد ومجرمين جنگی ودزدان ثروتهای ملی را به دست قانون بسپارد
به نفع خود استفاده نخواهد کرد بلکه صد در صد به آنچه  وعده ميدهد، آقای بشردوست از قدرت هرگز . به حقدار برساند

پس  به آقای بشردوست، اين . وفا ميکند ومردم درد رسيده را از رنج بی عدالتی های سی سال گذشته نجات خواهد داد
  ! انسان نجيب  وبا درد وطن، اقتدا کنيد  و او را حمايت نمائيد

  
  :نتيجه

بدون اتحاد وهمبستگی ، هيچکارمفيدی نميتوان به حال مادروطن .ضامن پيروزی برمشکالت استاتحاد وهمبستگی ملی 
هردو شخصيتی که .برای يک تشکل سياسی نقش شخصيتی که اين تشکل را رهبری کند، بسيار با اهميت است. انجام داد

اين . گی های الزم سياسی اندرای شايستگی وبرازندادر باال از آنها ياد کرديم، برای رهبری يک تشکل سياسی د
دوشخصيت اگر باهم مشترکًا کار کنند، يعنی يکی رئيس وديگری بحيث معاون، شانس موفقفيت يک تشکل سياسی برای 

نخواهد بود که  به اين معنا جهاين نتيجه گيری به هيچو. ظرميرسدنجات کشور از بحران موجوده  بيشتر به ن
ا مميزات بهتر درميان افغانها نيستند، فقط من شناخت خود را ازاين دو شخصيت ي رای اين صفات واعناصرديگری د

  پایان.         ملی بيان کردم، ديگران نيز ميتوانند کسان ديگری را معرفی کنند که ما از آنها شناخت دقيقی نداريم
  
  


