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 کانديدای اکادميسين اعظم سيستانی

  ٢٠٠٧اگست  / ۴

  نامه يی به گردانندۀ محترم تلويزيون آريانا افغانستان
  "شورای نجات از بحران"به ارتباط 

  !با درود وسالم خدمت برادر دانشمند جناب مسکين يارصاحب

دۀ بخصو                   اهی دهن ه های دلچسپ وآگ ۀ  تلويوزن محبوب  آريانا افغانستان باپخش  برنام ، "از گپ گپ ميخزد      " ص برنام
ًا               ديگر برنامه های خود،   و" چشم انداز "برنامه  و"نگاه"وبرنامه   ديل شده وحقيقت دگان تب ات وآراء بينن ون آزاد نظري به تريب

ره     . ميرود روشن کرده روز تا روزدر سرتاسر جهانراافغان  بينندگان ذهنچشم و که   ری شما در افشای چه شهامت ودلي
يده                    وجنايتکاران جنگی وتفنگ ساالران و      های خاين به وطن      ردم درد رس وب م وب قل ی ، شما را محب ه مل ران جبه  رهب

اً           يکی از ابتکارات با ارزش شما ايجاد      . ساخته است  را عجالت ه من آن امم "  نجات از بحران  شورای   " شورای است ک  .مين
ر              اينکار شما مورد استقبال کافۀ وطن انديشان ومظلومان افغانستان قرارگرفت          ه  و همزمان با ايجاد اين شورا، آتش در زي

ه   . پای خانين ملی نيز روشن شده وخواهی نخواهی دست به توطئه ودسايس عليه شما وحمايتگران شما خواهندزد  ا ک زينه
ا از اريکه                                شماهرگز   ابودی وسرنگونی اينه ارزه بخاطر ن د واز  مب ه خود هراس راه ندهي ی ب ان مل از توطئه های خاين

زيرا خواست دشمنان افغانستان ودشمنان تلويزيون اريانا افغانستان، همين است تا شما را با تبليغات . دست نکشيدقدرت،   
د         دلسرد ومجبور     زهرآگين خود   و پروپاگندهای    ه از عزم خود برگردي د           . بسازند ک ام گذاشته اي ه گ ، راه شما در راهی ک

رآوردن تجاوزگران      بايستی مصمم رهائی افغانستان از بحران کنونی است و       درت بزي ه   انه تا آخريعنی  تا از ق وناقضين ب
ان خود       انيد                       حقوق انسانی هموطن ام برس ه انج د ب رده اي ه آغاز ک اری را ک د وک يش بروي ه پ صرف نظرکردن شما از       .  ب

ار                دون موجوديت شم      .نيست، صوابی   کانديای عضويت در شورای نجات افغانستان از بحران ، به عقيده من ک ا چونکه ب
د         رده نميتوان اری ک يچ ک ر ه ح نظ ورای مطم تان، ش ا افغانس ون آريان ازماندهی  تلويزي ت وس ما از  .وحماي راف ش انص

  . عضويت دراين شورا در واقع دست رد به خواست مردم وهواداران خود شما است
رادی را بگما                  ون      اجازه بدهيد خاطر نشان نمايم که دشمنان شما، برای خنثی کردن اين حرکت شايد اف ه پيوسته تيليف د ک رن

وده       (تا  فالن وبهمان شخص را        کنند ات جنگی ب ه جناي تهم ب ه م ا شريک جنا  ک اران ميباشد    وي ن شورا    ل در )يت ک ست اي
دای  )يا جبهه ملی ( افراد  وابسته به ايتالف شمال        نبايدداخل بسازيد، اين درک وتشخيص بايد نزد شما باشد که هرگز            کاندي

وند،  ما بش ت ش هليس ند،  ولو ک ته باش م داش زاررأی ه د    ه ت نميخواهن ن پرس ريف ووط ک از عناصر ش را هيچي  در  زي
  . قرارداشته باشند و جباران تاريخناقضين حقوق بشر يکی ديگر از اين کناراعضای ايتالف شمال و يا 

ی خودعن                      ه قبل ه در نام وانی شما طور   برای موثريت کار اين شوراميخواهم يک بار ديگر نکاتی را به شما گوشزد کنم ک
ابع         : بايد بگويم که در آن پيشنهاد من در دو مورد         . فشرده  مطرح کرده بودم     ام شورا وديگری در موردمن ورد ن يکی درم

ين جهت                 ه هم د ، ب ات مراتائيدکردن ورد نظري ه درهردو م ودم ک مالی آن شورا با آقای داکتر اکرم عثمان مشورت کرده ب
د  . خود متذکر شدم تا سپاسی بوده باشد از همفکری آن عزيزدانشمند من نام آن دانشمند رادر پهلوی نام     اما با تاسف که بع

ی              ه وی بيحرمت افکس ب ون و ي تالف شمال از راه تليف از خواندن آن نامه از طرف شما در برنامه نگاه ،برخی از ايادی اي
د رده ان نهاد. ک ذکره درآن پيش وارد مت ام م ه تم ردم ک ذکر گ ا ميخواهم مت ط در دراينج وده وفق راوش ذهن وفکر خودم ب  ت

ه مشاهده ميرسد، مسئول           دوموردفوق الذکر با ايشان مشورت شده است ، وبنابرين اگر کمی و کاستی در آن پيشنهاد ها ب
  .آن منم نه داکتر اکرم عثمان

  :آن پيشنهادات را يک بارديگر تکرارميکنم
ه اف -١ ات وامنيت ب ه ثب د ک ًا ميخواه ا واقع ا امريک رای آي د در آن صورت، تالش ب ا بخواه ازگردد؟اگر امريک تان ب غانس

ا       . تشکيل اين شورا  وتماس با کانگرس مين های امريکائی  اميدوار کننده خواهد بود                 ا قصد داشته باشد ت ی اگرامريک ول
ن شورا و شوراهای ديگ              ه   ر تحت هراسم   مدتی نامعلوم درافغانستان باقی بماند، درآنصورت اصًال تشکيل اي و رسمی ک

  ، ره بجائی نخواهند برد بميان آيد
ه آ      دومين نکته ايکه اميدواری به نتايج کار         -٢ ام اينکار        شما را بيشتر ميسازد ، اينست ک رای انج الی ب توانۀ م ا شما پش ي

توانه                   دون پش ولی  جستجو کرده ايد؟ بطورمثالً يکجا کردن اعضای اين شورا که در سه يا چهار قاره جهان قراردارند، ب پ
د غم                              .يک نهاد اقتصادی ناممکن است     ون فکرنشده باشد باي ا کن د واگر ت رده اي ار خوبی ک يد، ک رده باش اگر فکر آن را ک

  .اينکار را بخوريد
ام      "کميسيون همبستگی ملی " نام شورای مذکور بايد بگوئيم که اگر اسم اين شورا  در مورد -٣ ن پي امش حامل اي  باشد، ن

  رافراهم  )وحدت ملی (پيوند وهمبستگی ملی  يا وظيفه دارد که بين دولت فعلی ومخالفانش  زمينه           گو کميسيون   است که اين  
حاالنکه اين شورا يک شورای     .  از طريق اين کميسيون عمرنوح وطاقت ايوب ميخواهد        تقويه وحدت ملی  درحالی که   .کند
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اد          موقت ومرکز فعاليت آن در اطراف سنای امريکا خواهدبود و در داخل کشورن              ه از ايج دانی ندارد،بخصوص ک قش چن
د               (طالبان وهم جبهه ملی   وفعاليت آن هم     د  )که هردو مسبب اصلی بحران موجود درکشور ان اراض ان انبی فکر   . ،ن از ج

  . باشدهمبستگی ملیميکنم نام يکی از احزاب سياسی بی شماردر افغانستان نيز 
ن شورا،     به نظر ما بهتر است      -۴ ذاری شود     " ان   شورای نجات از بحر       " اي ام گ ه ميشود     .ن شورای نجات از     : اينکه گفت

ه    " کميتۀ بحران اروپا  " بحران با  التباس پيدا ميکند،بايست متوجه بود که از لحاظ مرجع تصميم گيری خود باهم  هيچوگون
ه بحران                      ا،   همسوئی ندارند ، گويا اين شورا راه برون رفت از بحران را به امريکا پيشنهاد ميکند، ولی کميت ه اروپ اتحادي

  . نفس بحران در کشور های دچار بحران را مطالعه و به اتحاديه اروپا پيشنهادميدهد
ن                   اين  بردوش  مشورت ميدهيم که    -۵ شورا وظايف سنگين وغيرقابل اجرا گذاشته نشود، زيراگر شعارآن از روز اول اي

د،                    ی سوق ميده ين الملل اکم ب ه مح ن شوراباشد         (باشد که شورا جنايت کاران جنگی را ب ۀ اي د وظيف را اينکارنباي دون   )زي  ب
ه           رد ک د ک دان کوشش خواهن گ ودن ا چن ق ب رين رم ا آخ ی  ت ات جنگ ه جناي تهم ب ی م ران تنظيم دانان وس د قومان تردي
ردرد سر                         ی ، عالوه ب د،با تشنج آفرين ار دارن راد مسلح در اختي ازوضعيت موجوده خود عقب تر نروند وچون همگی اف

اه کردن دست جنگ ساالران         بايدهدف عمده واولين اين شورا،      .ر ديگر برآن عالوه  خواهند کرد      طالبان يک درد س     کوت
  از مقامات بلند دولتی وارگانهای امنيتی است ) جبهه ملیفعًال مدغم در(ايتالف شمال

ه حکومت سهامی  ايتالفی    فهماندبد تا به جانب امريکا   شورا سعی بعمل آور    به نظرمابهتر است   -۶ ای آن    ک  ک ه سنگ بن
ن در د، ب ته ش اقی است ،گذاش وت خودب وز بق ا هن ای حکومت  وت ا و ناکاميه ا آراميه ام ن  است وبخش موجود اساس تم

ان  ران ومعاون ان و وزي دانان و والي وئی قومان تان از دست زورگ ردم افغانس ان کشت بزرگی از م ور وحامي يس جمه رئ
در واد مخ اق م متی وقاچ ومی وس ت ق امين امنيت وضد دموکراسی،  وصد درصبا ذهني دد ضد ت ده ان ان آم ا . بج امريک

بايستی  . ديگر بس است  از دست ايشان آمده که وتبهکاران ايتالف شمال بايد بدانند که تا کنون هرچی که برسرمردم آمده،       
 ، اگر بخواهدامريکا.به هرقيمتی که شده، تفنگ جنگ ساالران ازبيخ گوش مردم مظلوم ورنجديده افغانستان برداشته شود          

اطر  کين خ رای تس د ب تانميتوان يده افغانس ردم درد رس ت م ود،اکثري امی خ ه  اول دست  ونيک ن رادمتهم ب اشخاص واف
ًا  . در مرکز و واليات بگيردذيصالح  را ازتمام مقامات    ومتهم به کشت وقاچاق مواد مخدر درافغانستان        ت جنگی   اجناي ثاني

اغبن وخيانت  بدست آورده            بروند .رچه خورده وبرده اند، بس شان است        به آنها جدًا اخطار کند که تا کنون ه           پول های ب
انواده های                           تجارت  را در    ا خ ارگر ،بس د  ده ک ا استخدام چن بکار اندازند ويا دست به ايجاد کارخانه های توليدی  بزنند وب

ه          امريکا باي .بيکار را ازفقرو تنگ دستی نجات داده، صاحب کار ولب نانی بسازند            د ک ستی به زورمندان تنظيمی حالی کن
د     کشورهای همسايه کهديگر دست از سياست وتوطئه بازی بگيرند و با تحريک  تان ان يش  ،دشمنان سعادت مردم افغانس ب

ی                ن تشنج و نا ارامی در کشور ايجاد         از اين    ين الملل کنند که اگر چينن کردند، عاملين به عنوان مجرمين جنگی به دادگاه ب
  .سليم داده خواهند شدالهه ت

اک         ی ب دانان ب دان وقومان االران و زورمن گ س گ جن ردم از چن ات م ت نج اری در جه ين ک د چن ورا بتوان ن ش ر اي اگ
ه حکومت                   ردم ب د م دون تردي ود و ب د ب امين امنيت برداشته خواه ام درراه ت رين گ ه بزرگت برسرقدرت انجام دهد، يقينًا ک

د             جديد يا ترميم شده خوش بين و از هي         د ورزي غ نخواهن ات دري امين ثب ا پس کردن عناصر        . چگونه همکاری در جهت ت ب
داد های غصب                     زورگو از مقامات دولتی  وسپردن کار به اهل آن شکی نيست که عدالت بکرسی قرارميگيرد ومال وجاي

د گرفت ودر تحت اداره اشخاص                ق خواه ه مالکان اصلی تعل دريج ب دان گذشته بت ردم  توسط زورمن ًا وطن   شده م واقع
ت       ی و بيروکراسی خجال تانی علن وه س و رش ع وجل ز جم اد اداری ني م فس ردم آن ، گل ال وطن وم ه ح وز ب دوست ودلس

  .آورموجود گرفته خواهد شد
دکرزی  اب حام وان جن اظم عن يدعبداهللا ک ر س ای داکت اده آق ه سرکش وای نام ه محت ايم ک ان ميخواهم خاطر نشان نم در پاي

  /  پايان . جرمن وسايت اسمائی به درد کاراين شورا بسيارخواهدخورد- افغانمنتشر شده در سايت های
  به اميد موفقيت های هرچه بيشتر شما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  


