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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 پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                      کانديد اکادميسين سيستانی :ليکوال  ٢٠١١/ ١/ ١٦ ني
  

  مـيخواهــد؟نکی عــدات 
  عدالت ميخواهی يا قدرت؟! آقای بشردوست

  
نيدنی خانم سجيه را با آقای رمضان پورتال افغان جرمن آنالين دربخش مطالب صوتی خود، مصاحبۀ جالب وش

در حانم سجيه کامرانی ،٢٠١١ جنوری ٢درتاريخ . من اين مصاحبه را برای بار دوم شنيدم. بشردوست گذاشته است
برنامه جالب تلويزيونی خود، مصاحبه يی داشت با آقای رمضان بشردوست پيرامون انتخابات پارلمانی ومحکمۀ 

آقای بشر .  مسايل سياسی واجتماعی افغانستان، که بيش از دوساعت را دربرگرفتبررسی شکايات کانديدان وديگر
دوست در پاسخ به سواالت خانم سجيه، ازتقلب گسترده درانتخابات و اقدامات غيرقانونی رئيس کميسيون مستقل 

. ی عينی ارائه دادانتخابات و اوضاع سياسی واجتماعی واقتصادی افغانستان تصويری بس رقتبار با مثالها و فاکتها
بايد افغانهای مقيم خارج دست اتحاد ) تحزيه(آقای بشردوست خاطرنشان کرد که بخاطر نجات کشور از تکه تکه شدن 

بهم داده وصدای مادروطن  را از طريق تلويزيونها ونشرات خارجی و يا تماس  مستقيم با رهبران کشورهای ميزبان 
  .بگوش جامعه بين المللی برسانند

   
انم سجيه ضمن همنوائی بانظريات و توضيحات آقای بشردوست اين سوال را از وی نمود که چرا دست به ايجاد خ

  يک تشکل سياسی از نيروهای ملی و وطندوست در داخل کشورنمی زند؟
آقای بشردوست پاسخ داد  که درحال حاضر برای برون رفت کشور ازبحران  موجوده، روی يک پروژه  کار ميکند 

آقای بشردوست افزود که، افغانستان با رهبری کرزی و يا عبداهللا و . قريب آنرا به صفحه انترنت خواهد گذاشتوعن
فهيم و کريم خليلی وامثال اينها از بحران موجوده  نجات يافته نميتواند، زيرا اينها جزمنافع شخصی خود به چيز 

آقای بشردوست پيشنهاد نمود که، برای . فغانستان داده اندديگری نمی انديشند وهريک اينها امتحان خود را به ملت ا
برون رفت از بحران موجوده من پيشنهاد ميکنم تا شورای امنيت ملل متحد ادارۀ افغانستان را بدست بگيرد وکار اول 

لبنان مثل محکمه ايکه در (شورای امنيت می بايد ايجاد يک محکمۀ بين المللی بمنظور تحقق عدالت اجتماعی درکشور
اين شورا می بايد تمام مجرمين . باشد) برای محاکمه کردن قاتالن رفيق حريری صدراعظم آن کشور دايرکرده است،

همچنان شورای امنيت  برای تصفيه ادارۀ مملکت از وجود .  جنگی  سی سال اخير را به پپای ميز محاکمه بکشاند
دولتی وثروت های ملی يک محکمۀ اختصاصی نيز رشوه خوران و اختالس گران وغاصبان ملکيت های شخصی و

  . ايجاد کند
خالصه آقای بشردوست صحبت های جالبی پيرامون اوضاع سياسی، اجتماعی واقتصادی کشورنمود که من نميتوانم 
همه صحبتهای وی را اينجا بتکراربازگوکنم، عالقمندان ميتوانند پاسخهای وطن پرستانۀ آقای بشردوست را در سايت 

 ونيز در پورتال افغان جرمن آنالين ،)-www.afghanistantv.org/tv/sajia-tv-shows( شجاع سجيه جان به آدرسخانم
  .بشنوند و بر آن قضاوت نمود

  
واما به ارتباط پيشنهاد آقای بشردوست ميخواهم به عرض برسانم که کاش اين پيشنهاد شان مورد قبول شورای امنيت 

طريق عدالت در کشور ما تحقق يابد، مگراميدوار نيستم که شورای امنيت بدون مرضا ملل متحد واقع شود، واز آن 
زيراهمين حاال هم قوتهای ائتالف بين المللی برهبری امريکا . وموافقت امريکا درقضيۀ افغانستان ازاين پيشتر برود

لل متحد در افغانستان حضور به اجازه وموافقت شورای امنيت سازمان م) آيساف( در افغانستان زيرنام قوای صلح 
دارند و امريکا که در رأس نيروهای ناتو درافغانستان قراردارد، وظيفۀ خود ميداند تا امنيت وثبات را در افغانستان 

  : حاکم سازد وهرگاه امريکا نتواند امنيت را به افغانستان برگرداند ، ازدو حالت خالی نخواهد بود
کردن اهداف استرتيژيک خود نميخواهد صلح وامنيت به اين زودی به افغانستان ، امريکا بخاطر پياده اول اينکه

  .برگردد،که دراينصورت شورای امنيت نميتواند برخالف نيات امريکا کاری بکند
، شايد بيش از اين زور امريکا و ناتو در از ميان بردن النه های تروريستی وافراطيون مذهبی نميرسد،  دوم اينکه

رت اگر شورای امنيت اختيار امور افغانستان را بدست هم بگيرد، بازهم نيروی اجرائيوی شورای پس دراين صو
  .امنيت راهمين امريکا و ناتو تشکيل خواهند داد و بازهم همان آش  وهمان کاسه خواهد بود

  
وپا و امريکا که در مورد اتحاد وتشکل روشنفکران افغان درخارج از کشور بايد عرض نمايم  که افغانهای مقيم ار

دارای تحصالت وتجارب کاری بيشتراند،گوئی باهم عهد بسته اند که هرگز باهم اتفاق واتحاد نکنند، زيرا تجربه نشان 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  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 و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

داده که آنها هنوزمشکالت  زيادی دارند که نمی توانند برای نجات کشور از بحران موجوده  با هم متحد شوند ويک 
 درگذشتۀ نه چندان دور، دراين راستا تالش هايی از سوی برخی  شخصيت های .کار دسته جمعی  مفيد انجام دهند

در امريکا براه افتاد، ولی بنابر سنگ اندازی برخی  آقای مسکينيار وآقای عباسی وآقای جهانی :وطن دوست چون
 ازکشور امکان بنابرين به نظرميرسد که درخارج. از افراد  مغرض وخود خواه، متاسفانه اين تالش ها بجای نرسيد

وشايد در داخل کشور چنين اتحاد و تشکلی امکان پذير باشد، . بوجود آمدن يک تشکل روشنفکرانه  کارمشکلی است
 حزب وتشکل فراتررفته است،درحالی که ١٠٠اما وقتی می شنويم که در داخل کشورنيز تعداد سازمانهای سياسی از 

 باهم يکی نميشوند، من اين خصوصيت افغانان را درقالب يک مرام واهداف بسياری ازاين احزاب يکی است،ولی
  :بيت چنين بيان ميکنم

  عهد بستند که وحــدت نکنــنـد افغانان           نه بخارج  نه بداخل نه به هيچ جای دگر
  

در هرحال نبايد دامن اميد را از دست داد،برای ايجاد يک  تشکل وسيع البنياد  قبل از همه بايد  شخصيتی را 
خودش  درد رسيده و ستم کشيده واز اليه های . جستجوکرد که واقعًا درغم نجات مردم از منجالب بدبختيها باشد

کشی، بی بازخواستی ، فقر، گرسنگی وهردم خودش مزۀ ظلم، بی عدالتی، زورگوئی، حق . فرودست جامعه باشد
خودش از غم ورنج مردم باخبر باشد وخودش عمًال بر زحمهای مردم زجر کشيده مرهم . شهيدی را چشيده باشد

فکرميکنم که خانم . خودش نان شکم  خود را با گرسنه گان و آوارگان پابرهنه وطن تقسيم کرده باشد. گذاشته باشد
 بهتر از هرکس ديگری اين شخصيت وطنخواه ومردم دوست و مهربان وغمخوار را دلسوز وطن خانم سجيه،

خانم سجيه در مصاحبۀ تاريخی خود از آقای . اين شخصيت، جز آقای بشردوست، کسی ديگرنيست. پيداکرده است
ت بهترين پيشنهاد خانم سجيه به آقای بشردوس. بشردوست خواهش نمود تا دست به ايجاد تشکلی در داخل کشور بزند

  . پيشنهاد است
  

برمحور آقای بشردوست در خود " جنبش عدالت خواهی"،طرفدار ايجاد تشکلی بنام من به تائيد از پيشنهاد خانم سجيه
آقای بشردوست اگرقدم به جلو گذارد و جنبش عدالت خواهی را در افغانستان بحرکت آورد، يقين . افغانستان هستم

اهان کشور، از سوی تمام ستم رسيدگان کشور، از سوی تمام مصبيت ديدگان و دارم که از سوی تمام عدالت خو
باالخره از سوی تمام آنهائی ملعبۀ ظلم وستم زورمندان در سه دهۀ اخير واقع شده اند، مورد حمايت وسيع قرارخواهد 

» دالت ميخواهد؟کی ع«:هرگاه آقای بشردوست، برسرخيمۀ خود صرف همين جمله را بگونۀ شعار بنويسد که. گرفت
-٤فکر ميکنم  همه آنهای که عزيزان خود را درحوادث خونبار سه دهه جنگ از دست داده اند، تا آنهای که کودکان 

 سالۀ شان مورد تجاوز جنسی ناقضين حقوق بشر قرارگرفته است يا آنهای که ملکيت های شخصی  وخانه ٧ -٦ -٥
الصه از شاه تا گدا به او رجوع خواهند کرد و خواهند گفت که وکاشانه شان از سوی زور مندان غصب گرديده، خ

  !ما عدالت ميخواهيم:
  

  من باور دارم که همه روشنفکران وخبره گان و چيز فهمان افغان مقيم خارج ، يک لحظه هم  وطن خود را فراموش 
 ملی مستقر و حکمفرما نکرده اند و نميکنند وهمگی خواهان آن اند تا در وطن شان صلح و امنيت و يک حکومت
کابينه ئی داشته باشيم که . گردد که از صادق ترين و نيکنام ترين ومجرب ترين افراد اين کشور تشکيل شده باشد

اعضای آن خود را حدمتگار مردم بدانند و اشک از رخ مظلومان و ستم رسيدگان وبيوه زنان و يتيمان پاک کنند ومثل 
پس وقتی چنين احساسی نزد همه افغانهای .  با فقيران و گرسنه گان تقسيم نمايندآقای بشردوست ، نان شکم خود را

چرا از داکتر رمضان بشردوست موجود باشد، ) غيروابسته با اقليت مفت خواردولت کرزی(خارج وداخل وطن 
دم هم دستش به خون مر. حمايت نشود که، هم آدم واقعًا بشر دوست است وهم شخص تحصيل کرده وبا دانش 

و هيچگونه . آغشته نيست وهم امتحان صداقت و بشردوستی خود را با سرافرازی به مردم افغانستان داده است
تعصب زبانی وقومی ونژادی  و مذهبی ندارد و باالتر ازاينها، تا کنون متهم به جاسوسی وغالمی به هيجيک 

نست که در انتخابات رياست جمهوری ، و بنا برهمين برازنگی های شخصيت خود توا.  ازکشورهای خارجی نيست
اين .بيش از پنجصد هزار رأی  مردم را بدون استعمال زر و يا زور از همه اقوام شريف افغانستان بدست آورد

پنجصد هزار نفر قوت بزرگی است که براعتبار ومحبوبيت آقای بشردوست نسبت به هر رجل سياسی افغانستان می 
  .افزايد

  
 بشردوست،با همين پشتوانۀ مردمی،  بمنظور نجات کشور از بحران موجوده آستين ها را باال بزند  پس بايد آقای آقای
باوردارم که از سوی وطن پرستان .هرچه زودتر ايجاد وبحرکت اندازد "جنبش عدالت خواهی"وتشکلی را بنام 

هبی  درافغانستان به رقابت خارج کشور نيز حمايت و تقويت خواهد شد وروزی ميتواند با احزاب  تک قومی  ومذ
  برخيزد و با مبارزات سالم مدنی کشور را از منجالب بدبختی ها نجات بخشد؟

   
بيانه های فصيح  ومصاحبات  باصراخت بايد اعتراف کرد که،  تازمانی که يک چنين تشکلی ايجاد نشود، هرقدر

 پخش ونشر شوند، ره بجايی نخواهند برد علمی و سخنرانی های بليغ  از طريق تلويزيونها و سايت های انترنتی



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  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 و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

پس بهتر است تا انسانهای بادرک . ومجامع بين المللی بدان توجهی نخواهند کرد و تاثيری هم نخواهند داشت
کشورهرچه زودتر وجدی تر دست بکارشوند و تشکل عدالت خواهی را در داخل کشور در محور آقای بشردوست 

  .ز طرف عناصر وطندوست خارج کشور مورد حمايت مادی ومعنوی قرارگيرداين جنبش می بايد ا. سامان دهند
برای ايجاد جنبش عدالت خواهی ، حتمًا کسانی پيدا خواهند شد که وی را  البته درصورت آمادگی آقای بشردوست،

 درضمن بايد خاطرنشان کرد که آقای بشردوست تا يکی دوماه که از سوی وطندوستان خارج.حمايت مالی کنند
 تدارک تليفون ويکی دو کارمند حمايت مالی شوند، ميتوانند خود از معاش خود مبلغی را برای تدارک يک دفتر و

  .ندببين
  

از شخصيت های صاحب نظر و سياستمدان او را ياری مشاورانی متشکل برای آقای بشردوست ضروری است که 
. خص با رسانه های جمعی به موقع تماس گرفته شودکنند تا حرکت جنبش را تنظيم وهدايت کنند و مطابق اهداف مش

تيم مشاوران می بايد در ترکيب خود همکاری ومساعدت آنعده از ژورنالستان واهل قلم ومطبوعات را جلب کند که 
دراين عرصه . امکانات رساندن صدای اين جنبش را بگوش هموطنان ونيز مجامع بين المللی وقتًا فوقتًا  داشته باشند

پيشاپيش ميتوان روی . يد وطندوستان بسوی تلويزيونهای جهانی آريانا افغانستان و پيام افغان دوخته استچشم ام
  .  حساب کردخانم سجيه  و آقای عباسیهمکاريهای 

  !  به اميد برداشتن گام های استوار در راه  ايجادجنبش عدالت خواهی تحت رهبری آقای  بشردوست
 

  پايان
 

  


