AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

2912/90/22

عارف عباسی

محترمه زهره یوسف داوود خوش آمدید!
کمال مسرت است که شما قلم رنجه فرموده از ره لطف و کرم سری به این غریب خانه زده از این طریق پیامی به
هموطنان دادید .چه نیکو و چه با گذشت و کان مرحمت .همکاران پورتال هرگز خود را نمی بخشیدند که اگر موجب
آزردگی خاطر نازک یار آشنای هم سفر خود شده باشند .ولی هویدا است که در قلب پر از لطف و صفای شما جایی
برای کینه نیست ور نه شما به هزاران خواستن خواه و هم صدا و هم نوا نمی داشتید .شنیدن کالم زشت از عدو ناگوار
نمی نماید خدا نخواهد که از جانانه ای گل مهره ای سخن ناروا شنید.
در عالم قهر چیز هایی گفتید ما را ،کار ما را و دفتر و دیوان ما را بیهوده خواندید و مبتال به فقر خواننده گفتید ،به
مقایسه به موقف شما که در یک ساعت برنامه ای تان شاید ملیون ها بیننده داشته باشید یقینا برای ما چنین موهبتی میسر
نیست و البته تعیین تعداد بیننده های شما بر اساس تخ مین است چه مثل تلویزیون های جهان پیشرفته امکانات دانستن
دقیق تعداد بیننده در یک وقت معین برای تلویزیون های غریبانه ای ما میسر نیست ولی کار آگاهان تخنیکی ما معیار
سنجی را در پورتال تعبیه نموده اند که تعداد خواننده های خود را در هر زمانی که خواسته باشیم فهمیده می توانیم و
بدون خود ستایی ،چشم بد دور ،نام خدا تعداد زیاد خواننده داریم که واقعا موجب افتخار ما است ،شما گفتید کی ما را می
خواند ،اما چون نام نگرفتید ندانستیم که منظور شما یک نویسنده بود یا پورتال افغان جرمن آنالین در کل .درست است
که به استثنی چند جوان برومند بیشتر همکاران ما سالمندان و مو سفیدان اند نشود که این به شما انتباه داده باشد که این
پورتال زهیر و از پا افتاده و زمین گیر است برعکس همکاران مجرب و کهن سال ما که سرمایه های اصلی و متقدّمین
اند در انجام امور همه نام خدا خوب تکړه اند و پسمانی نداشته زهیر و از پا افتاده نیستند خاطر جمع باشید.
فرق بسیار برازندۀ دیگری بین یک برنامۀ تلویزیونی و یک سایت طباعتی انترنتی اینست که برنامه در جریان بخش
جوش و خروش داشته بعد از مدتی فراموش خاطرات می گردد ولی نوشته های منتشرۀ یک سایت قید حافظۀ آن بوده با
گذشت زمان و یا فوت همکاران به حیث اسناد تأریخی پایدار و ماندگار است .اگر نسل جوان این مشعل را از پدران
مؤسس گرفته متباقی راه را بپیمایند آنچه در قید سینه ای سایت است جاویدان پابرجاست.
بهر حال چه کار نیکی که سر یاری با ما گرفته دل های ما نشکستید و یقین داریم که از نظریات خوب شما عالوه بر
برنامه های جالب تلویزیونی تان درین پورتال هم بهره مند گردیم.
پورتال افغان جرمن آنالین سهم گیری بیشتر هموطنان را با این پورتال و سود گرفتن از ابراز نظریات شان به دیدۀ قدر
و حرمت می نگرد ،مخصوصا چهره های تابناک مطبوعات چون شما با سوابق فعالیت های چشمگیر تان در رادیو و
تلویزیون داخل افغانستان و رادیو ها و تلویزیون های بیرون مرزی.
نکات نظر شما انگیزه شد تا مطالبی را پیرامون هر یک به عرض برسانم.
 استقرار قیم مواد مهم حیاتی ارتباطی به نظریات منفی و مثبت این و آن نداشته و عوامل خاص اقتصادی است
که در اصول قیم را تعیین می نماید .اما در افغانستان متأسفانه علی الرغم ادعای تطبیق اقتصاد بازار رقابت
های مجاز توسط انحصارات قوی زورمندان با نفوذ علنی شان محو شده و قیم با سوء استفاده از هرگونه اوضاع
بر حسب دلخواه شان شکل می گیرد .موضوع کشمکش انتخاباتی بهانۀ خوبی برای داره ماران مافیای اقتصادی
بود .عامل روانی هم نقش خود را در نوسانات اقتصادی دارد.
 ضعیف ترین و نا پایدار ترین اقتصاد همان است که بر بنیاد محصول و عواید گمرکاتی امتعۀ وارداتی استهالکی
استوار باشد .سرازیر شدن کمک های سرشار اقتصادی و ظهور هزاران تشبث و دفتر خارجی ،گسترش فساد
بی حد و حصر اداری و اوج بازار تولید و تجارت مواد مخدر سطح عاید را از طریق دستمزد های مشروع و
یا عواید نامشروع به سطح معتنابهی بلند برد ،تغییرات کلی در سطح زندگی مردم عاید شده و در کمیت و
کیفیت مواد مصرفی تأثیر انداخت چون تولیدات داخلی جوابگوی این نیازمندی های وسیع مردم نبود و تقاضا
بسوی بازار های مؤلدین خارجی مسیر گرفت واردات به پیمانۀ غیر قابل تصور باال رفت و از گاو غدودی که
به دولت از طریق محصول گمرکاتی رسید مبالغ هنگفتی بود .اما با تغییر شرائط قبلی عواملی که این عاید را
برای مردم و دولت خلق کرده بود متدرجا رو به کاهش است .لذا نتائج انتخابات و امضاء توافقنامۀ حکومت
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وح دت ملی نقش بارزی درین حالت نداشته مگر این که دولت با تدابیر مؤثر سیاست های مؤجز امساک و
صرفه جویی و تقویۀ بنیادی اقتصاد ملی را رویدست گیرد.
صلح آرزوی امروز و دیروز مردم افغانستان نیست سی و شش سال است که مردم فریاد امنیت و صلح خواهی
را بلند کرده اند .برای مردم امنیت و مصونیت اهمیت باالتر از آب و نان دارد ،نبود آن نه اعتباری به دولت
می ماند و نه آسایشی به مردم .در ایجاد صلح و آرامش در افغانستان عوامل چندین جانبه ذیدخل است و دیده
شود که حکومت نو ،با چه تدابیری درین طرق کج و معوج راه دسترسی به صلح را می یابد.
بلی این که مردم با وصف فقر و غربت و مسکنت در این حالت بحرانی چند ماه گذشته به شورش و اغتشاشی
اقدام نکردند قابل تمجید است ،اما ایکاش نهضت های مقاومت فراگیر ملی می بود که در چنین اوضاع صدای
مردم را بلند می ساخت و یا پارلمان واقعا ملی می داشتیم که در برابر این همه زور گویی ها و قانون شکنی
ها موقف جدی گرفته از حق مؤکلین خود دفاع نموده صدا بلند می کردند .برعکس این وکال در برابر اهانت
یک وزیر که به سویۀ کوچه یک وکیل را تحقیر و توهین نمود و این خانه را بی عزت ساخت خاموشی اختیار
نمودند.
گفته شد که حکومت وحدت ملی بنا بر نیازمندی های جامعه و بهبود حال مردم تشکیل شده انتظار مردم این
است که اگر دو سیاستمدار با هم در تفاهم برای آوردن تغییرات و تحوالتی که وعده سپرده اند هر پست حکومت
را مورد غور قرار داده مثال شخصی بی نهایت مجرب ،با تحصیالت عالی و با کفایت و اهل خبره را برای
وزارت خارجه تعیین کنند اگر فرد شایسته ای را برای این موقف از بین اعضای دسته های مربوطه نیافتند
شخصی واجد این شرائط را از حلقه های بیرونی به مؤافقت همدیگر تعیین نمایند و خود را از اسارت کسانی
که صرف به منظور کسب قدرت دور شان جمع شده اند برهانند .حتی این موضوع را بدون هراس با همکاران
خود در میان گذارند که ارادۀ ما انتصاب اشخاص در کابینه به اساس شایسته ساالری است و ما از رسم معمول
خالف منافع ملی میراث بجا گذاشته فاصله می گیریم .این خود ثبوت وفا به عهد و بجا نمودن وعده ها به ملت
خواهد بود ور نه اگر داخله از تو و خارجه از من دفاع از تو و امنیت از من تجارت از تو و فالن از من آش
همان آش و کاسه همان کاسه ولی قاشق فرق خواهد داشت.
نظریاتی که تا حال درین پورتال اشاعه یافته انگیزۀ قومی و عداوت شخصی نداشته بررسی همین تؤافقنامه بر
پایه های اصول دیموکراسی و قانون اساسی افغانستان بوده و قضاوت های بعدی مربوط عملی ساختن تعهدات
در برابر ملت و همکاری بی شایبه و صادقانۀ این دو شخص بر اساس منافع علیای افغانستان است.
پایان
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