
 
عنوان مضمون: صرف یک پیشنھاد است!

 
اسم: داکتر سعیدى    محل سکونت: ان�لستان     تاریخ: 11.07.2020

صلح باعزت و استقرار درافغانستان و نفش پاکستان درآن:
د سویس پھ جینوا �ار ک�ي د UN د فتر مخ تھ پھ ژوندۍ ب�ھ الریون او د ویبنار زوم لھ الرۍ ھم کتالی شئ

د �ډون لینک
https://us02web.zoom.us/j/87118738075

اسم: داکتر سعیدى    محل سکونت: ان�لستان     تاریخ: 09.07.2020
نکات چند جھت تعمق!

 
بزر�ى و خوردى کار در بزر�ى و خوردى اندیشھ و راه در پیش �رفتھ است. 

ھدف مطروحھ در چوکات تالش و حرکت ما باوجود کم و کاستى ھاى قابل بحث با داشتن نیت نیک و بکار �یرى و فرصت دادن راستین بھ
مستعدین افغان میتواند و بھ یقین میتواند بھ نتایج بزرګ متوسل �ردد و شود و من چنین استعداد و فرصت را در وجود این عمل برداران و

خواھران مي بینم. 
ا�ر معیار، دانش، صداقت وامتحان داده شده در وقت عمل، باشد و شود و این جانب در نظر �رفتھ شود، شھامت اعتراف بھ اشتباھات را

صادقانھ داشتھ باشیم، بھ یقین (ان شاء هللا تعالى) قوت بزرګ در اینجا بھ حرکت آوردن و کار بزرګ فرھن�ى، سیاسى و ھماھن�ى نیروھا را
در عمل مي بینم. 

حضور و سھم�یرى ما درین میان احسان برکس و حضور کس درین میان احسان برمانیست. 
ما درین فرصت کوتاه بشرى در حد توان بدون ھیچ�ونھ فریب، چاالکى و در جان زدن، اداى رسالت بھ صورت داوطلبانھ داریم و این

داوطلبى و حکم ایمان و منطق سخن ایجاب مراعات قواعد بازى بھ طور داوطلبانھ و آئینھء متواتر قدنماى خود شدن با تمام جرئت و انتقاد
خودى را میکند. 

با چنین طرز دید و با چنین فھم از قضایا میتوانیم کار مٶثر و مفید را وسیلھ و مجرى شویم و معضل افغان معضل حل ناشدنى نیست و
توانایى ھاى الزم حل معضالت را در اینجا (ان شاء هللا تعالى) داریم و میبینم. 

و من هللا التوفیق
داکتر صالح الدین سعیدى 

09/07/2020
00447886474638

اسم: محمد بشیر دودیال    محل سکونت: اروپا     تاریخ: 09.07.2020
اول تر از ھمھ سالم ھا و احترامات خود را خدمت آریانا افغانستان آنالین و خصوصاً برادران بزر�وار و مھربانم، جناب عباسی صاحب و

جناب عالیقدر نوری صاحب تقدیم میدرام؛ بعد اینکھ:
اینجانب نظر شما را قویاً تایید نموده و بھ آن احترام داشتھ ضرورت پیشنھاد تان را می دانم، در رابطھ بھ آن نظر خود را نوشتم، ولی منظور

من از یکجا شدن افغان جرمن آنالین و آریانا افغانستان آنالین نبود، بلکھ ھدفم این بود کھ ا�ر در پھلوی سایر مسایل ھر کدام در بخش ھایی
کھ عرض نموده ام توجھ فرمایند، غوړي الغوړ- نورعلی نور. 

من بھ ھر دو سایت احترام دارم، ھمکار قلمی ھردوی آن بوده از آنھامی آموزم تالش ھا و خدمات شان برای ھمۀ ما قابل قدر است. محتویات
ھر دو ثروت معنوی می باشد. 

درین شرایط نشریھ ھای جدا�انھ ھر کدام جای خود شان را دارند، اما مقصد من از عطف توجھ بھ دو بخش جدید، کھ ھرکدام ایجاد �ر آنھا
اند، یعنی معطوف شدن یکی بھ اتاق فکر و از دومی بھ قاموس و مسایل تحقیقات علمی و تخصصی. تشکر.

باتقدیم احترامات فایقھ

اسم: عارف عباسی    محل سکونت: کلیفورنیا     تاریخ: 06.07.2020
دیر �ران او قدرمن لیکوال ډو ډیال صاحب!زما سالمونھ ومنی.

 
از سھمگیری و ابراز نظر و معلومات مرتبط و سودمند شما در این بحث ممنونم. درب آریانا افغانستان آنالین برای ھمکاری در پی گیری
اھداف مشترک ملی با ھر رسانھ باز است. اما پیشنھاد شما برای ادغام دو وبسایت(AAO & AGO) برای تعقیب وظایف معین و جداگانھ



غیر عملی و نا ممکن است. ھر وبسایت مش و اصول معین نشراتی خود را دارد. آریانا افغانستان آنالین خود را متعھد و مقید بھ موازین و
اصول پذیرفتھ شده و پسندیدۀ آزادی بیان با محدودیت ھا و خط ھای قرمزصیانت، کرامت و حرمت انسان می داند. پس بھتر آن است کھ ھر
کدام مطابق اھداف خود در راه خدمت بھ وطن و ھموطنان بذل مساعی نماییم و ھریک بھ راه خود بدون فتنھ انگیزی و تفرقھ اندازی ادامھ

دھیم و اکاذیب، آوازه ھا و افواه غیر مستند مولود احساس تعصب، تبعیض و نفرت شخصی را از واقعیت ھا دور نگھداریم.

اسم: محمد بشیر دودیال    محل سکونت: ار.وپا     تاریخ: 05.07.2020
اریاناافغان(AAO)او افغان جرمن آنالین( AGO) (دواړو) ډیرو درنو او د میلیونو لوستونکو لرونکو پا�و تھ وړاندیز میډیا اوسنی وخت کې

ډیر اوچت ارز�ت لري. 
موږ کوالی شو لھ دې الرې عامھ اذھان ډیر �ھ بسیج او د ملی ستیج پھ تو�ھ ور�خھ کار واخلو. 

پھ دغو دواړو کی د ډیرو غوره مقالو د خپریدو تر�ن�؛ ډیرې ناندریزی لیکنی ھم خپریږی. 
�ینی وخت درانھ لیکوال یوبل تھ ډیر توند الفاظ لیکی. 

زما عرض او وړاندیز دادی چی دواړه ھم AAO او ھم AGO وروستھ تر دی یو �ھ بدلون راولي. 
قدرمن عباسی صیب یو وړاندیز کړی وچې دسرو زرو ارز�ت یې درلود او ډیر مععقول و، راقم الحروف فقیر ھم یو وړاندیز لري: را�ئ

وروستھ تر دی AAO د فکر پھ خونھ Tank Thinkاو AGO پھ دیجیتل علمی پان�ھ بدل کړو.
معنا دا چې: ډیر ھیوادونھ،اوس دفکر خونې لري، ھلتھ تجربھ لرونکی، پوه او د ھیواد پھ وضعیت زړه سواندې قلموال، مفکرین اوپوھان فکر

کوی او خپل نظرونھ �ولنی، چارواکو، خصوصی او عامھ ملی ادارو سره شریکوی. ما دغھ وړاندیز �و کالھ مخکی ھم عرض کړی و،
نا�اپھ خبر شوم چی یو ھمداسې مرکز کابل کی د جوړیدو پھ حال کی دی، ډیرر ژر می �ان ورورساو او لھ نیکھ مرغھ د داکتر صیب

محمدطاھر عنایت، جناب محمودجان کرزی، خلیل رومان او سخی منیرپھ ھ�و یې د نوي شیرپور د فیض محمد خان کو�ھ کی (چې ډیر
خلک یی نوی �ار ھم بولی) د (موسسھ ی فکر بری�نا) پھ نوم دفتر ھم جوړ شو، پھ غالب �ومان دا ١٣٨۵کال و. 

ډیر ژر دغھ فکری مرکز د باختر پھ نوم یوه ډیره علمی او معیاری خپرونھ(جریده) پیل کړه، زه ھم صرف د یوه قلمی ھمکار پھ تو�ھ ورسره
شوم، ډیر مناسب دفتر، اثاثیھ او �ول ضروری لوازم برابر شول، جریدی پھ لږ وخت کې ډیر مینھ وال وموندل. داکتر صیب طاھر عنایت (د
کابل پوھنتون پخوانی رٻیس) پھ خپل ل��ت جالل اباد �ار کې د بابریانو کو�ھ کی یو کور کرایھ کړ چی پھ ختیزو والیتونوکې بھ د بری�نا

فکری موسسې دفتر وي، خو لھ بده مرغھ دغھ دفتر او دغھ مرکز ډیر دوام ونھ کړ، د جالل اباد ددفتر ل��ت یې پرما او ط. عنایت تاوان شو.
وروستھ بیا د افغانستان سیمییزو �یړنو د مرکز دھغھ وخت مشر عبدالغفور لیوال د طرزی فکری مرکز پھ نوم یو ډیر عالی نو�ت وکړ چی

پھ لږ وخت کې یې �و پرلھ پسې علمی غونډې درلودې او د �ڼ شمیر �وانانو، قلموالو او فرھن�یانو د تجمع او د نظراتو دتبادلی ډیر �ھ
مرکزو. اوس دغھ مرکز ھم لھ من�ھ تللی.

لھ نن �خھ �لور کالھ مخکې د المان د رور-بوخم پوھنتون یوعلمی پرو�رام کابل پوھنتنون کی دوام درلود، بحثونھ �ول پر اقتصاد او د
افغانستان پر پن�یزو سرچینووو، موږ د افغانستان د اقتصاد پوھانو د فکری اتاق پھ نوم یو پیشنھاد درلود، ھغھ ومنل شو، دپوھنتون د نشراتو د

لوی ریاست پھ وربوی کی یو مناسب دفتر چې ور�خھ کار نھ اخیستل کید، د دی اتاق لپاره پھ پام کی ونیول شو، دې تھ ھم ډیر خوښ وم،
متاسفانھ د ناامنی دزیاتیدو لھ املھ دغھ دفتر تھ ھم توجھ کمھ شوه، جوړ نشو، ھغھ ھیلې چې غوړیدلې وې، بیرتھ مړاوې شوی. اوس �اغلی

عباسی صیب د AAO پھ پا�ھ کی د دې ډول یوې اړتیا دپوره کیدو لپاره ډیر عالی نظر ورکړی دی. 
د دې پھ خاطر چی افغانستان او زموږ منورین، قلموال، د پوھې او تخصص بیالبیل علمی کادرونھ مو دھیواد والو د اذھانو د رو�انولو پھ

برخھ کی خپلھ علمی – مسلکي او ملی پازه �ھ ترا ترسره کړی، نو ډیره بھ �ھ وی چې قلمونھ او فکرونھ د ناندریو پر �ای د رغنده تحلیلونو
ترسره کولو تھ واړوو. 

 
افغانستان د �ولو شریک کور دی، پھ ابادی، سرلوړی او خدمت کولو کی یی باید �ول برخمن وی. د افغانستان �وان نسل یو آباد او پھ �ان

متکی افغانستتان غواړی. موږ د دی ډول افغانستان او پھ ھغھ کی د یوه قانونی نظام او پھ سولییز ډول پھ ملی یووالی کې ژوند یوه متحد فکر
تھ ضرورت لرو، را�ئ دا ملی پازه AGO او AAO تھ وسپارو. 

 
ان شاهللا دپاک پرورد�ار پھ نصرت بھ موږ خپل ملی یووالی او ورور�لویز ژوند بیرتھ ورغوو. د راز راز مصنوعی تعصباتو او نفاقونو د لھ

من�ھ وړلو وروستھ بھ ملی یووالی تامین شی، دوھمھ خبره د اقتصاد موضوع ده، تر�و اقتصادی خپلواکی ترالسھ نکړو، ھم ممکن ستونزې
ولرو، خو لھ نیکھ مرغھ دا وطن افغانستان دی، د پرمختیا داسې قوی پوتانسیل لری چې ساری یی لږ لیدل کیږی. افغانستان د طبیعی زیرمو

(جامدو، مایع، �از)، کرنیزو زمکو، �ن�لونو، روانو سیندونو (چې ساری یی ډیر لږلیدل کیږی)، حیات وحش او زیستی تنوع، جیو
-اکونومیک او جیو-پولیتیک فوق العاده ستراتیژیک موقعیت، د توریزم د جاذبې، باد او د لمر کافی وړان�و(چې د کال پھ ٢٧٠ور�وکې پھ

مناسبھ زاویھ ور�خھ برخمن یو)، غوره اقلیم(خصوصاً دمایکرو کالیمت خصوصیت لرونکی)، خواریکښ خلک او عالی ملی فرھن� لری. د
اقتصاد مسئلی تھ د �واب موندلو وروستھ بھ د ډاډمنې سولې، ثبات لرونکی پرمخت�، ادارې، مدیریت او سیاست (حکومتولي)مسایل حل او

الرې بھ ورتھ و�یو. خو! ھغھ �ھ چې نلرو، ھغھ دفکر خونھ ده چی ملی فکرونھ پکې را�ول او دغھ خور-ور ولس بیرتھ کوشیر کړو، د دغو
شتمنیو لپاره برنامھ اوستراتیژی جوړه کړو، دې تھ لومړیتوب ورکول پھ کار دی. دا ولس چی موږ منور او خبر نکړو نو �وک بھ دا کار

کوی؟ 
لھ بلې خوا اوسنی وخت او زمان د IT او انترنت عصر او د دیجیتالی ژوند دوران دی. 

تر�و د دغو دواړو پھ مټ پوھھ خوره نکړو بیا ھم نشو بریالی کیدای. پوھھ قوت دی، پوھھ ر�ا ده. 
دا مسوئولیت بھ AGO تھ وسپارو د دې ارز�ت ھم ھمدومره دی لکھ مخکی چی وویل شول. AGO بھ د قاموس چارو او دعلمی – تحقیقی

پروژو او الستھ راوړنو کار پر مخ بیایی، بیا نو ناندریو تھ وخت او �ای نھ پاتې کیږی او خپ�انونھ، �یلې- مانې پھ خوږو خوږ خبرونو او
ھر شیبھ پھ یوه زیری بدلیږی. د AAO او AGO دواړه ظرفیتونھ(تنویری او تحقیقی) زموږ پھ الس کې دي، را�ې ور �خھ رغنده

کارواخلو او السونھ سره ورکړو، نظام او قانون ھم وژغورو، خلک ورباندای را �ول کړو، ھغھ �ولې دسیسی چی ھریو یی اندی�نھ کی اچولی
یو، د خلکو پھ وی�تابھ او اتحاد خنثی کیدای شی، چې موږ خپلھ سره یو �ای شو، د نړی ھی� قدرت تھ ضرورت نلرو، ھی� دسیسھ او نیرن�

بھ راباندې اغیز ونکړی. 
 

را�ئ خپل امکانات سره شریک کړو، ملت لویھ اندی�نھ کی دی، دا زموږ مسئولیت دی چی دوی تھ د ژغورنی الر و�یو، الره شتھ، ر�ھ
ھواره الر. او دا کار کوالی شو. نور �ول ملتونھ بیدار او متحد دی، دا �کھ چی رو�اندو یی کار کړی. 



دا کار بھ د فکر پھ مرکز او د فکری خونې او د انترنت او دیجیتلی وړتیا پھ مټ کوو !
نو یاهللا!

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 04.07.2020
عارف عباسی

آرزوی بھ سر نا رسیده!
 

متأثرم و جداً متأسف کھ در تفھیم منظور خود برای ایجاد یک مأخذ معتبر جمع آوری افکار و نظریات دانشمندان، صاحب قلم و صاحب نظر
در وبسایت ملی آریانا افغانستان آنالین کوتاه آمدم .

من این آرزو را از طریق سکایپ با بزرگوار محترم دانشمند فرھیختھ جناب ولی احمد نوری مؤسس و مدیر مسؤول این سایت مطرح کردم و
بھ عرض رساندم کھ در برنامۀ تلویزونی ام در تلویزیون جھانی آریانا افغانستان موضوع بیرون رفت افغانستان از حالت بحرانی نھایت وخیم،

و جستجوی راه نجات افغانستان از این وضع فالکت بار کنونی از طرف بینندگان مطرح شد. 
بعضی رھایی وطن را از اسارت ھای گوناگون رسالت و مسؤولیت خبرگان و نخبگان افغان در بیرون وطن پیشنھاد کردند، کھ باید با ایجاد

یک تشکل بین القاره ای 
با قانونی ساختن تشکل خود صدای ملت افغانستان را بھ گوش ممالک ذیدخل و جھان برسانند.

عده ای دیگر را عقیده برآن بود کھ جھان در افغانستان تشریف دارد و زیره و پودینۀ افغانستان را می داند و چیزی در افغانستان نیست کھ از
چشمان تیز بین دنیا مکتوم مانده باشد.

لذا بھ مراتب مؤثر و مفید خواھد بود کھ صدای مردم از درون وطن باال شود و یک تحرک متشکل توسط منورین، دانشمندان و خبرگان با
حمایت و پیوستن نسل جوان ( فارغ از عالیق قومی، منطقوی و زبانی) در داخل کشور مبارزۀ مسالمت آمیز را بھ راه اندازند.

جناب نوری صاحب از پیشنھاد من استقبال و بھ خواھشم لبیک گفتھ این اقدام را یک ابتکار سودمند خوانده و جای مسرت است کھ آریانا
افغانستان آنالین برای حصول این مرام پیش قدم باشد و چنین موضوعات ملی در صدر اھداف نشراتی ما قرار گیرد و در بخش مناظرات

صفحۀ بکشودند.
صرف ذوات محترم آتی ھمکاران این وبسایت لطف نموده ابراز نظر نمودند:

جناب محترم عارف عزیز گذرگاه
جناب محترم داود مومند

جناب محترم ولی احمد نوری
جناب محترم خلیل هللا معروفی

جناب محترم حلیم حکیمی 
چناب محترم صالح الدین سعیدی 

جناب محترم دودیال صاحب (مقالۀ شان نشر نشد)
و پنج نفر ذوات محترم از بینندگان برنامھ ام تبصره نمودند، متأسفانھ دیگر نخبگانی کھ ھر ھفتھ مضامین چھار پنج صفحھ در موارد مختلف

مملکت می نویسند اصالً بھ این بخش توجھ نکرده از آن ناخوانده تیر شدند.
چون این موضوع مھم و حیاتی افغانستان بود و نھ موضوع شخصی من و من درخواست اعانھ نکرده بودم.

عمر ما در تحلیل و بررسی تیر شد، آیا ایجاب نمی کند کھ راه عالج را ولو کھ عملی نباشد سراغ کرد.
این بی اعتنایی، بی تفاوتی و بی توجھی دوستان دانشمند سخت مرا آزرد و مأیوسم ساخت.

از محترم نوری صاحب خواھش می کنم کھ این صفحھ را ببندند.
 

**** **** ****
 

جناب عباسی صاحب بزرگوار نویسندۀ ملی و عاشق افغانستان،
عرض ادب دارم. من شخصاً این نوشتۀ عالی شما را بھ حال حالت دگرگون وطن بسیار عالی و مؤثر یافتم در آن صادقانھ بسیار راه ھای

نجات را دیدم و ھنوز ھم بھ نظر این کمترین عالی و مداواکر و برای یافتن راه نجات وطن می تواند راھیاب و مؤثر باشد. و از جانب دگر
نوشتھ ھای جنابان استاد معروفی و استاد صالح الدین سعیدی را برای نبرداشتن نوشتۀ تان از قسمت نظرخواھی، معقول یافتم و امیدوار بودم
و ھستم کھ نویسندگان وبسایت مخصوصاً صاحب قلمان خود آریانا افغانستان آنالین در باره قلم بردارند و نظر خویش را در مورد بنویسند و

دیگران را بھ خاطر نجات میھن از این حالت رقتبار بنویسند، آنرا نبرداشتم و ھنوز ھم ناامید نیستم و توجھ قلم بدستان از خود و بیگانھ را جداً
جلب میکنم. امیدوارم کھ آریانا افغانستان آنالین بھ حیث یک منبع و مأخذ معتبر در جمع آوری اندیشھ ھای اھل بصیرت، خردمندان و خبرگان

پیشقدم بوده و رھکشای حل معضالت بغرنج و پیچیدۀ کنونی میھن عزیز ما مصدر خدمت گردد.
با عرض احترام و حرمت. ولی احمد نوری
لطفاً بر [ادامھ] در پایان کلیک کنید. تشکر

 
 

لینک مرتبط...

اسم: داکتر سعیدى    محل سکونت: ان�لستان     تاریخ: 03.07.2020
سالم جناب عباسى و سالم خوانندهء عزیز 

ھمینکھ درین عصر مادى کھ اکثریت مصروف جمع آورى پول و مال دنیا اند و عدهء مصروف تفکر و تعمق و طرح در مورد کشور و امر
صلح و سالم اند، واقعا این �روه دوم برایم قابل قدر اند. اینکھ تالش خیر دارند ولى در موارد وارد نیستند اما نیت شان پاک است، باز ھم قابل

قدر و از آنھاى برتریت دارند کھ بھ من چھ �فتھ و بى تفاوت اند. 

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/A_abassi_aarezoe_basar_naarasida.pdf


ممکن مشکل در بخش افاده ھاى من است و بھ آنچھ نوشتھ ام بھ تفصیل باز نمى روم. تفصیل جناب عباسى و نحوه برداشت و استدالل نحوهء
برداشت شما را قبول و درست میدانم. اما بحث براى بحث را نمى کنم و کار را باید بھ استقامت خیر ومفید جھت دھیم. با این ھدف مشخص
میروم بھ نکتھ و یکى از اھداف بحث قبلى من و آن: 1/ کار مشابھ طرح شما جناب عباسى قبالً با جزایر مختلف پیشتازان افغان شروع شده،

و راه معین پیموده شده. وقت آن است کھ این جزایر مختلف را ھماھن� ساخت. نام نمى �یرم اما دوستان در استرالیا، امریکا، جرمنى ،
افغانستان، فرانسھ، ان�لستان و ... کار درین استقامت را آغاز نموده و تا حدى راه را پیموده اند، ھماھن�ى در کار است. 

ھدف تنویر سنا و سیاسیون امریکا و جھان، تنویر و استقامت خود و جامعھء خود و سیاسیون خود باید باشد. 
نمونھ را در لینک ذیل مى آورم: 

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Saidi_s_talaash_haaye_solh_dardo_dahaye_akhir.pdf

اسم: هللا محمد    محل سکونت: آلمان     تاریخ: 03.07.2020
دوستان گرامی!

در ارتباط سواالت مضمون "صرف یک پیشنھاد است!" ذیالٌ نظر خود را بھ اساس معلومات تاریخی و سیاسی و تجارب شخصی چنین ابراز
میدارم:

1-چرا افغانستان آرام، با ثبات، محفوظ و مصون بھ این بحران و قھقراء گرفتار شد؟
بن نظر بنده انکشافات جھانی خارج از کشور در زمان حکومت سردار مرحوم محمد داود خان، وی و اطرافیان وی را تشویق بھ انکشافی در

افغانستان ھم نمود کھ با رد و بدل دو نامھ با شاه روابط بھ سردی کشید و سردار مرحوم بدون اینکھ با پاسخ شاه بعد از مدت کوتاه صبر کند
استعفا داد کھ شروع تراژیدی کشور راتعداب گذاری نمود. یعنی چیزی آرد تر بود و چیزی ھم آسیا کند. 

 
2-عوامل کنونی بحران افغانستان را در چھ می بینید؟

عمدتا، نا توانی و ضعف فکری سران کشور در حل قضیھ افغانستان از نگاه سیاسی و اجتماعی.
 

3- آیا دیموکراسی را با در نظرداشت ھمھ مشخصات اجتماعی نظام مطلوب سیاسی برای افغانستان می دانید؟
بلی در ھر صورت، الکن با یک رھبر بھ تمام معنی مدبر. 

 
4-آیا دیموکراسی با کلیھ مشخصات و ایجابات آن در عمل تطبیق شده؟

 
بھ صورت قطع نی.

 
5-آیا نقص را در دیموکراسی می بینید و یا تقلب در عملی ساختن آن؟

 
تقلب در عملی ساختن. 

 
6- اگر جامعھ برای پذیرفتن دیموکراسی آماده نیست علی البدل چیست؟ 

 
جامعھ آماده است، سران آن نیست. 

 
1-6-نظام دینی شیعۀ افراطی چون ایران و یا سنی افراطی چون سعودی و یا دکتاتوری و مطلقھ و یا نظامی؟

 
تعادلی از ھمھ و ھیچ کدام. 

 
7- آیا در چوکات دیموکراسی تغییر نظام از ریاستی بھ صدارتی بھ نفع مملکت است روی کدام دالیل؟

 
بلی، تقسیم وظایف و مسوولیت در برابر قانون اساسی در صورت ھمکاری سالم و ملی. 

•
 

8- چگونھ تعدیالت قانونی زمینۀ اشتراک مردم نادار، وطن پرست و دانا را در انتخابات پارلمانی و ریاست جمھوری میسر می سازد؟
 

سوال واضع نیست، ھمین اکنون میسر است. 
 

9- بھ کدام عوامل در رھایی افغانستان از این بحران رجحان داده شود؟ فعالیت برای نجات وطن از خارج (توسط افغان ھا) صورت گیرد و
یا از داخل افغانستان؟

 
ھر دو، اما عمدتاٌ داخلی کھ خارج را خوب بشناسد و جھان و جامعھ جھانی را رھبری بتواند نھ بر عکس. 

 
آیا چنین امکانات و شرائط در بیرون موجود است؟

 
نی، اما می تواند مساعد گردد در صورت ضرورت با سر مایھ گذاری سرمایھ داران بزرگ کشور در خارج از کشور. 

 
امکانات عملی یک حرکت داخلی چیست؟

 



یک جوان شجاع با پشتبانی روشنفکران و مردم و سرمایگذاران داخلی و خارجی کشور کھ در نھایت ھمین سر مایھ گذاران و مردم نفع
آزادی کشور را مستحق ھم خواھی شد. 

 
ھمھ رفتند ازین باغ و طلب در کار است
آنچھ از فاختھ ھا ماند ھمین کو کو است

 
بیدل

اسم: عارف عباسی    محل سکونت: کلیفورنیا     تاریخ: 03.07.2020
جناب محترم سعیدی صاحب!

 
با عرض سالم و امتنان از سھمگیری شما در این پیشنھاد. ولی در انتقاد خود عجلھ کردید. در چنین مباحث تبصره نمودن بر ھر نظری بھ

عقیدۀ من درست نیست و نباید نظریات مورد قضاوت من قرار گیرد ، من دران پیشنھاد موقف صندوق دار ویا خزانھ دار امانت کار را دارم.
منتھی بعد از گرفتن حد مطلوب نظریات با ھمکاری اداره وظیفۀ تصنیف و یا Categorize نمودن نظریات را خواھم داشت. کھ بھ کمک

شما دوستان بھ انگلیسی، فرنسوی و جرمنی ترجمھ شده در ارسال آن بھ مراجع ذیعالقھ، کانگرس امریکا، سرمنشی ملل متحد، اتحادیۀ
اروپایی و سازمان ناتو تصمیم اتخاذ گردد «این است نظریات دو صد نفر دانشمند و اھل خبرۀ افغانستان پیرامون رھایی وطن از منجالب

کنونی» نظر ھر وطن دار بر موضوعات مشخص و معین معضالت کنونی وطن و راه ھای حل آن کھ مطابق خواست و روحیۀ این پیشنھاد
باشذ قابل احترام است کھ متأسفانھ تا حال در این مسیر ھیچ یک از نظریات راه نیافتھ. لطفاً از من توقع تبصره را بر ھر نوشتھ نکنید و خود

یک بار دیگر نظر تان را بخوانید کھ تا کدام حد در قالب این محتوی می گنجد من نھ گفتھ ام کھ من اولم و من آخر و این صفت هللا است. زود
زود و بی جھت بر افروختھ نشوید . برنامھ ھای تلویزیونی ام مرا در درک واقعیت ھای تلخ و شیرین وطن آگاه می می سازد.

اسم: صالح الدین سعیدى    محل سکونت: لندن     تاریخ: 03.07.2020
�یلھ و تأثر نا وارد! 

در رابطھ بھ اظھارات جناب عباسى مٶرخ 7/6/20 و 2/7/2020 مجموعا6ً+3 اظھار نظر شده و جناب عباسى بخود تکلیف نداد تا در
قسمت افکار دوستان نظر خود را شریک سازد ولى جناب شان بر عکس منتظر بود کھ ھمھ باید در مورد بنویسند. اظھارات نا امیدانھ و ناکام

درین عرصھ وارد نیستند. مطالب، افکار و سواالت برجستھ شده در طرح جناب عباسى کھ مفردات آن در نوشتھ خاى مختلف از ھموطنان
وجود دارد، بھ ذھن ھموطن بھ صورت متبارز داده شد و این بخش از کار و کامیابى است و نمى توان آنرا ناکام خواند.

جناب عباسى مواضع ضد تفرق اى قومى و زبانى با افکار ملى دارند و این سبب بخش از اعتراض مبلغین افکار متعصب قومى و زبانى علیھ
ایشان است و ایشان نھ اول و نھ آخرند. این تشویش شان در برنامھء تلویزیونى شان اظھار شد کھ باز ھم قابل فھم است. 

من مالحظات و نکات در مورد نوشتھء شان نوشتھ بودم کھ بھ یقین ایجاب موقف و موضع را داشت و دارد ولى جناب شان اصالً بھ محتوى
نوشتھ ارزش نھ دادند. 

سال �ذشتھ با یک ھنر مند مشھور سینما و تیاتر صحبت داشتم و پرسیدم با کار در فلم سازى 
و سینما بیشتر اھمیت میدھد و یا با کار و نقش در تیاتر؟ 

جواب:تیاتر 
علت:چون در تیاتر بعد از ھنرنمایى متصل ترغیب و کف زدن را میبینم ولى در فلم یک سال کار مى کنم و بعد 8 ماه براى کف زدن انتظار

میکشم. 
ما مینویسیم، اظھار میداریم و متیقن نیستیم کھ بھ �وش آنھاى خواھد رسید کھ زمام امور را دارند؟ 

بھ برنامھ ھاى تلویزیونى جھانى عدهء از برنامھ سازان جھانى (افغان) �اه �اه تصادفاً ن�اه میکنم و میبینم کھ منفى منفى و باز ھم منفى
میاندیشند و یک خبر مثبت از دھن شان از ترس متھم بھ نوکر بودن نھ شنوى. برنامھ باوجود اینکھ نامش تلویزیونى است اما در واقعیت
برنامھ برنامھء بى کیفیت رادیویى بیش نیست کھ در نقش برنامھء تلویزیونى پیشکش میشود و میبنیم کھ یک شخص نشستھ،ھم نطاق، ھم

�رداننده و ھم صاحب نظر در ھرچیز است.بلى یکسره یکسره بدون دادن ھیچ مستندات تصویرى جھت انتخاب من بیننده افکار خود را بر ما
تحمیل کردن میخواھند، و مصارف ھن�فت با نشرات تلویزیونى دارند. در اکثر موارد ، بینندهء بیشتر از 20 تن ندارند. 

با درنظر داشت تفاصیل فوق و بخش دالیل دی�ر �یلھ و نتیجھ �یرى مبنى بر ناکامى و نا امیدى شان تقاضاى بلند و حد اکثر و غیر عملى و
اصالً وارد نیست. داشتن تصور کھ مردم منتظر نظرمانشستھ و کسیکھ اظھار نظر ھم کرده کدام توضیح در مورد نھ شنیده. 

لذا متیقن نیستیم کھ در صورتیکھ حتى طرح دھندهء اولى عالقھ بھ انکشاف بحث و مالحظات دی�ران نھ دارد و آنرا ناکام بخواند چون تعداد
اشتراک کننده در بحث کم است، یک برداشت دقیق نخواھد بود ونیست. 

توقع داشتن کھ بھ مجرد پیشکش کردن طرح ھمھ جھت اظھار نظر قطار ھا تشکیل بدھند تا فرصت اظھار نظر داشتھ باشند یک برداشت دقیق
نیست.

عامل آن برعالوهء دی�ر برمی�ردد بھ عدم عالقمندى خود مقترح. 
بلى مکرراً تأکید دارم کھ مردم مطمئن نیستند کھ مانند جھان نورمال سیاسیون با چاى صبح با رسید�ى بھ مطبوعات آغازو مسٶلین امور در

مورد ھر فکر و طرح معقول بھ عمل تدبیرى مشخص میپردازند. سیاسیون در جوامع مستقر مطبوعات را در اول صبح ھر روز ھضم نموده
و با معلومات بھ بیرون مى آیند.

اقتراحات و صاحبنظران الحمد � زیاد داریم.�وش شنواکم شده ویاامکانات شان کم است
در تحلیل و برداشت ھا ماندن در�ذشتھ و در خط کشى خود مانند اسپ �ادى، مشکالت امروز و فرداى ما را حل نمى نمیکند و مسایل با ایجاد
یک مأخذ خواب بیش نیست. ما با ایجاد چندین مأخذ ضرورت داریم کھ افکار رامانند کلکتیف عمدتاً بر مسایل بنیادى بھ تدریج توحید و تنویر

کند، ضرورت داریم
چنین حرکات مانند طرح جناب عباسى ھمین حاالو حد اقل در دو سھ سال اخیر بھ صورت متعدد آغاز شده و نام آوران و خبره �ان وجود

دارند کھ طرح ھاى مشابھ داشتند و دارند. کار امروز ما قبل از ھمھ کار توحید و انسجام است تا ازین ھم دیرتر نھ شود. بھ ضرورت
ھماھن�ى بیشتر ضرورت است.



تقسیم نیروھا و حرکت بھ داخلى و خارجى تقسیم خوب، وارد نیست. 
نقش خبره �ان، احزاب سیاسى و مدنى و نقش حاکمیت و نقش جامعھء جھانى ھمھ وھمھ جای�اه خود را درین پروسھ دارند و اختراع درین

عرصھ و پیمودن پیموده شده ھا در جوامع مشابھ و تجارب در حاالت مشابھ ضرورت بھ تکرار تجارب و پیمودن از نو راھھاى پیموده شده
نیست.

بعضی رھایی را در افکار عدم تشدد میدانند کھ این طرز تفکر موجب اسارت ناکام است. بکار �یرى قلم و تفن� بھ صورت معقول و مناسب
در حل مسایل ضرورت است. 

کسب اجماع در مصالح افغانستان از طرف قضیھ، یعنى از ایران و پاکستان عدم درک منطق سخن و عمق قضایا است. 
راھھاى تجربھ کردن نظام برانداز و حکومات مٶقت راه ھاى خطاء و نادرست اند 

...
من باور دارم کھ معضل افغانستان و امر صلح و استقرار افغانستان و منطقھ را خبره �ان ما میدانند و راھھاى حل را نیز بلدیم. 

من ضرورت کار مشترک با تالش ھاى ایجاد شدهء مشابھ را ضرورت جدى و اولویت امروز دانستھ و بھ راه انداختن سیمینار ھا و کنفرانس
ھا بھ سطح الکترونیکى و بعد حضورى را بخش از کار مٶثر امروز میدانم. از خط کشى ھاى فکس و بدون انعطاف و در خط کشى خود

ککرک و جذم ماندن خطاء است. منحصر بھ ذھن خود باقى ماندن خطاء است و از آن باید بیرون آمد و با یک نیک ن�رى و �ذشت معقول بھ
کار مشترک رفت. 

معضل افغانستان، صلح و استقرار مٶثرو رسیدن بھ آن ممکن و عملى است. 
قبل از تمرکز بھ بی اعتنایی، بی تفاوتی و بی توجھی دی�ران باید این حالت را در خود ھم دید.

از محترم ولى احمد نوری خواھش دارم تا براى قلم بدستان درین عرصھ فرصت بیشتر بدھند. تشکر
 

اسم: عارف عباسی    محل سکونت: کلیفورنیا     تاریخ: 02.07.2020
دانشمند محترم معلم دانا و ژرف نگر خلیل جان نھایت عزیز و گرامی!

 
راستی بھ چھ پیمانھ خوشنودم کھ صدای من شنیدید و بھ عرائض من با درک کنھ مطلب توجھ کردید.

نکات متذکره در پیشنھاد صرف یک رھکشای اندیشوی است نھ ایجاد محدودیت در ابراز نظر. وطن داران ما در انتخاب ھر نکتۀ نظر کامالً
آزاد و مختار اند و حتی خود می توانند در این محتوی نظر بکری ارائھ دارند.

این گونھ تالش ھا در وطن برای ایجاد ذخیره و یا بانک اندیشوی صورت گرفت اما بھ ناکامی مواجھ شد. محترم جناب ډوډیال صاحب در
زمینھ تفصیل دلچسپی دارند.

من از اظھار تسلیت و غم شریکی و توصیۀ شما دنیای سپاس دارم.

اسم: خلیل هللا معروفی    محل سکونت: ھمبورگ     تاریخ: 02.07.2020
 

خدمت جناب عباسی عزیز!
 

با تقدیم دعاء و سالم و بھ آرزومندی سالمت برادر فرزانھ ام، جناب عارف جان عباسی، میخواھم در مورد پیشنھاد ایشان در مورد نکات
پیشکش شده، نظرم را تقدیم کنم.

 
قسمی، کھ ضمن نظرم در صفحۀ ١٧ جون ٢٠٢٠ نوشتم، جمع گشتن و گرد آمدن نظریات مختلف در زمینھ ھای پیشنھادی شما، بسیار

وقتگیر و دیررس است. ازین رو باید حوصلھ کرد و منتظر ماند، تا وطنداران نظرات و نظریات خود را در زمینۀ یکی یا چند نکتۀ
پیشنھادی، ارائھ نمایند. البتھ ضرور نیست، کھ ھمھ نویسندگان نظر خود را مشخصاً در کلیشۀ باز شده ارائھ نمایند. بلکھ بسیار اتفاق خواھد
افتید، کھ نویسنده ای روی نکات شامل لست، مقالھ ای بنویسد و در ھمین وبسایت ارزندۀ "آریانا افغانستان آنالین" منتشر بسازد. بھ نظر من

ھرآن مطلب و مقالھ ای، کھ با محتویات لیست شما ارتباط میگیرد، باید از طرف شما و از طرف ادارۀ وبسایت در ھمان کلیشۀ پیشنھادی شما
انداختھ شود. وطنداران شما مانند ھمھ ابنای بشر، ھم فراموشکار ھستند و ھم بھ اصطالح عوام کابلی "خواب دیر" دارند. توقع نداشتھ باشید،

کھ یک مجموعۀ مغتنم و قابل وقع در ظرف یک مدت دلخواِه شما، فراھم آید. بعض کارھا "حوصلۀ فیل" کار دارند و "صبر ایوب".
 

خواھشم از دوست و برادر نازنینم، عارف جان عباسی، اینست، کھ برای وطنداران نویسنده و نویسندگان وطندار تان وقت بدھید و عندالموقع
خود بعض نکات را بھ میدان اندازید، و غیر مستتقیم موضوع را بھ خاطر اھل قلم آورید. یک ضرب المثل بسیار بسیار قدیمی ما میگوید:

«تا زور نباشھ، شرشم تیل نمیتھ!!!»
 

بھتر است بھ ھر شکل و شیوه و طریقھ ای، کھ الزم میدانید، اھل قلم را مستقیماً و یا از راھھای غیر مستقیم، بدین موضوع تحریک و تشویق
و تشجیع کنید. 

گفتھ اند، کھ "ستراتیژی" کار زودرس نیست، برخالف "تکتیک"، کھ زود از آن نتیجھ گرفتھ میشود. باید خود شما تکتیک ھائی را بھ کار
بندید، تا از جاغور نویسندگان مطلبی را بیرون بکشید!!!

جور باشید و باحوصلھ ــ پھ درناوی

اسم: عارف عباسی    محل سکونت: امریکا     تاریخ: 02.07.2020
عارف عباسی

آرزوی بھ سر نا رسیده!
 

متأثرم و جداً متأسف کھ در تفھیم منظور خود برای ایجاد یک مأخذ معتبر جمع آوری افکار و نظریات دانشمندان، صاحب قلم و صاحب نظر



در وبسایت ملی آریانا افغانستان آنالین کوتاه آمدم .
من این آرزو را از طریق سکایپ با بزرگوار محترم دانشمند فرھیختھ جناب ولی احمد نوری مؤسس و مدیر مسؤول این سایت مطرح کردم و
بھ عرض رساندم کھ در برنامۀ تلویزونی ام در تلویزیون جھانی آریانا افغانستان موضوع بیرون رفت افغانستان از حالت بحرانی نھایت وخیم،

و جستجوی راه نجات افغانستان از این وضع فالکت بار کنونی از طرف بینندگان مطرح شد. 
بعضی رھایی وطن را از اسارت ھای گوناگون رسالت و مسؤولیت خبرگان و نخبگان افغان در بیرون وطن پیشنھاد کردند، کھ باید با ایجاد

یک تشکل بین القاره ای 
با قانونی ساختن تشکل خود صدای ملت افغانستان را بھ گوش ممالک ذیدخل و جھان برسانند.

عدۀ دیگر را عقیده برآن بود کھ جھان در افغانستان تشریف دارند و زیره و پودینۀ افغانستان را می دانند و چیزی در افغانستان نیست کھ از
چشمان تیز بین دنیا مکتوم مانده باشد.

لذا بھ مراتب مؤثر و مفید خواھد بود کھ صدای مردم از درون وطن باال شود و یک تحرک متشکل توسط منورین، دانشمندان و خبرگان با
حمایت و پیوستن نسل جوان ( فارغ از عالیق قومی، منطقوی و زبانی) در داخل کشور مبارزۀ مسالمت آمیز بھ راه اندازند.

جناب نوری صاحب از پیشنھاد من استقبال و بھ خواھشم لبیک گفتھ این اقدام را یک ابتکار سودمند خوانده و جای مسرت است کھ آریانا
افغانستان آنالین برای حصول این مرام پیش قدم باشد و چنین موضوعات ملی در صدر اھداف نشراتی ما قرار گیرد و در بخش مناظرات

صفحۀ بکشودند. 
صرف ذوات محترم آتی ھمکاران این وبسایت لطف نموده ابراز نظر نمودند:

جناب محترم عارف عزیز گذرگاه
جناب محترم داود مومند

جناب محترم ولی احمد نوری
جناب محترم خلیل هللا معروفی

جناب محترم حلیم حکیمی 
چناب محترم صالح الدین سعیدی 

جناب محترم دودیال صاحب (مقالۀ شان نشر نشد)
و پنج نفر ذوات محترم ازبینندگان برنامھ ام تبصره نمودند، متأسفانھ دیگر نخبگانی کھ ھر ھفتھ مضامین چھار پنج صفحھ در موارد مختلف

مملکت می نویسند اصالً بھ این بخش توجھ نکرده از آن ناخوانده تیر شدند.
چون این موضوع مھم و حیاتی افغانستان بود و نھ موضوع شخصی من و من درخواست اعانھ نکرده بودم.

عمر ما در تحلیل و بررسی تیر شد، آیا ایجاب نمی کند کھ راه عالج را ولو کھ عملی نباشد سراغ کرد.
این بی اعتنایی، بی تفاوتی و بی توجھی دوستان دانشمند سخت مرا آزرد و مأیوسم ساخت.

از محترم نوری صاحب خواھش می کنم کھ این صفحھ را ببندند.

اسم: آریانا افغانستان آنالین    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 25.06.2020
صالح الدین سعیدی 25/06/2020

 
جناب عباسی محترم سالم! 

سالم خوانندۀ محترم سالم
و اینک بھ افکار و جواب سؤاالت شما افکار خویش را شریک میسازم با این تفاوت کھ در مسائل اجتماعی دھھا استثنا در یافتن راھھای

بیرون رفت در شرایط زمانی و مکانی وجود دارند و نسخۀ دایمی ثابت برای ھمھ حاالت و بدون اولویت ھا در زمان و مکان بھ صورت
مطلق وجود ندارد. ضرورت است بخشی از تدابیر و راھھای حل و اولویت ھای آن مطابق شرایط جدید، جدید شوند. اما بخشی از ارزشھای

ثابت نیز وجود دارند کھ تفصیل بیشتر می طلبد.
با آن ھم بھ بخشی از مطالب مطروحۀ شما می پردازم: 

بر ُحکام و مسؤولین امور داخلی و خارجی است کھ افکار و طرح ھای نویسندگان و محللین را جدی گرفتھ و از آن راه ھای حل مسائل و
مسائل مطروحۀ کشور را بھ صورت دوامدار تعقیب بدارند و از آن استفاده کنند. برای این مسؤولین امور باید طرح ھای انتقادی مخالفین نیز

در اولین فرصت باالی میز گذاشتھ شده و متخصص فن باید راه حل مشکل را نیز ضم آن کرده باشد. سیاسیون بلند و مشھور اکثر در چای
صبح از مطبوعات کشور و مطالب مھم توسط اطرافیان خبر ساختھ شده و مطالب مھم برای شان کتنگ و بر میز چای شان در اولین فرصت

و بال استثنا گذاشتھ شده و بھ مطالعۀ شان میرسد و نظر متخصص فن برای تدابیر نیز مطرح میشود. اما اگر تصمیم گیرنده در کدام سفارت
خارجی باشد درین صورت مشکل ما بزرگتر از ان است کھ ما بتوانیم حل کنیم. لذا مشکل ما و راه حل ما داخلی و خارجی است. اما آنچھ در

توان ما است باید اجراء و ادای رسالت کرد.
- آیا دیموکراسی را با در نظرداشت ھمھ مشخصات اجتماعی نظام مطلوب سیاسی برای افغانستان می دانید؟   1

جواب: بلی و بشریت غیر ازین چیِز دیگری در اختیار ندارد. پیغمبران دیگر ھبوط نمی کنند و بشریت ھمین وسیلھ با تمام انستیتوت ھای ان
در دست دارد. انستیتوت ھای میان تھی و مبتذل دیموکراسی دو دھۀ اخیر افغانستان را باید با محتوی ساخت. اما دیموکراسی، اقتصاد بازار

آزاد و آزادی بدون حاکمیت قانون و آن ھم قوانین خوب در قرن بیست و یک مردود است و مبتذل..... ادامھ دارد
برای مطالعھ متن مکمل باالی [ادامھ] در پایان کلیم کنید. تشکر

 
 

لینک مرتبط...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 24.06.2020
سید ھاشم سدید

22/06/2020

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Saidi_s_jenab_abasi_saheh_salam.pdf


 
تعامل یا تقابل؟

 
 

نمی خواھم این مطلب را کھ جامعۀ ما درگیر جنگ و دچار بدبختی، فقر، بی نظمی، دزدی، اختالس، فساد، خودسری و خودنگری
سیاستمداران، درنده خویی، باند بازی ھای گوناگون و خرد و کالن، پراکندگی و ھزار پریشانی دیگر است، بھ این مقصد مطرح کنم کھ گویا

کسی از آن مطلع نیست.
می دانم کھ ھمۀ ما با تمام وجود و با ھوشیاری کامل می دانیم کھ جامعۀ ما نھ امروز ــ و در ھمین لحظھ ــ کھ از دوره ھای طوالنی، از قرن

ھا و ھزاره ھا، علی التوالی و در سطوح مختلف دستخوش درگیری ھایی بوده است؛ گاھی شدید و گاھی ھم ضعیف.
اشاره بھ مسئلھ ای کھ مشھود و ملموس است، غرض دادن آگاھی بھ دیگران، بالھت است؛ و من بھ ھیچ وجھ نمی خواھم با چنین اشاره ای از

حیث فھم و رأی متھم بھ بالھت و سبک مغزی شوم.
می دانم، کھ ھمھ و ھمھ چیز را می بینید و می دانید، اما آیا این را ھم می دانید کھ چرا ــ آری، چرا؟ ــ و بھ چھ علتی ما با این ھمھ بداقبالی و

نکبت و نحوست گرفتاریم؟ ھمۀ گفتار من در این نبشتھ در واقع بر سر ھمین مطلب می چرخد!
داوری ھا مختلف اند. در ھر داوریی عنصری از واقعیت ھمراه با عنصری از غیر واقعیت موجود است. 

 یکی تعصب و سخت گیری در دین را سبب این ھمھ بیچارگی ھای ما می داند، 
 و دیگری تفکر و تقابل کال ناآزموده، 

 یکی استعمار را و یکی خودی استعمار پرست، سود جو و نوکر صفت را، 
 یکی آغاز ھمھ نگون بختی ھا را بیست و ششم سرطان می داند، 

 و دیگری ھفت ثور و دیگری ھم آمدن بھ اصطالح مجاھدین و حاکمیت صبغت هللا مجددی و بھ دنبال آن حاکمیت ربانی و طالب و آمدن
امریکایی ھا و بھ قدرت رسیدن کرزی و غنی و فاز جدیدی را کھ از 2001 شروع شد؛ و تا کنون ادامھ دارد.

ھیچ یک را نمی توان گفت کھ بررسی و تحقیق و پندار و گفتار تو درست نیست، زیرا ھر پندار و رفتار و کرداری اثرات خود را بھ شکلی
از اشکال در بروز این ھمھ ناآرامی ھا و تشتت و رنج ھا و سراسیمگی ھا داشتھ است.

نگارندۀ این سطور، اما، ….. ادامھ دارد
برای مطالعھ کنم مکمل باالی [ادامھ] در پایان کلیک کنید و لطفاً در این مبحث ملی و مھم وطن سھم گیرد. با تشکر و سپاس. ولی احمد نوری

 
 
 

لینک مرتبط...

اسم: عارف عزیزگذارگاه    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 21.06.2020
«صرف یک پیشنھاد»

عنوان مقالھ از جناب محترم عارف عباسی است کھ در تاریخ 07-06-2020 دراین سایت معتبر آریانا افغانستان بھ نشر رسیده و دوستان و
دانشمندان مقاالت و تبصره ھایشان ھرروز بیشتر می شود.

چون این یک موضوعی است کھ محترم عارف عباسی طرح کرده تا ھمھ ھموطنان دست بھ دست ھم داده، برای نجات وطن و مردم رنج دیده
کھ چھل سال تمام است رنج می کشند و وطن در حال بربادی وویرانی است، راھی را بیابند تا بتوانیم وطن خود را دوبار آباد وسربلند ببینیم و

بھ داشتن چنین وطنی افتخار نمائیم
انجمن فرھنگ افغانستان «انتشارات بامیان» ھمھ مقاالت را جمع کرده تا دریک مجلد بھ صورت کتابی منتشر گردد تا بھ دسترس ھمھ

ھموطنان قرار گیرد، پس آرزمندیم تا با ما ھمکاری نموده اجازه دھید تا مقاالت درج یک کتاب شود.
اگر کدام تبصره ئی دارید، لطفاً با ما شریک سازید

با احترام

اسم: A. Halim Hakimi    محل سکونت: USA     تاریخ: 21.06.2020
In regard to Mr. Abassi's calling for intellectuals contribution of thought process creating a think tank, seems like a noble idea
that will diffinately elevate knowledge but may not have much affect to the current political affairs in Afghanistan. For quite
somtime and for the foreseeable future, the political give and take in Afghanistan will be exclosively determind by the power of
gun and the teritory control by it on the ground.
 
The fundametal cause of difficulty facing within Afghanistan is by far the backwardness of group thought process in a society
that hardly accept changes and operate far behind being on par with current trend of modernity. Being stuck with such 14
century mentality is not an accedental phenomina but a culculated affort emplementing societies worst nightmare practicing
the well known concept of genetic-superiority still fully enforced in Afghanistan. In a society that a simple Estikhara can be
sold for $millions several times, inherited based on blood line, spread all over Afghanistan and perperators are considered by
millions to be genetically superior than their own forefathers, progress might be a pipe dream. /////
 
The following is a corrected google translation and in the absence of original English version, is not valid.
 
.تبصره پایین ترجمھ اصطالح شده گوگل می باشد کھ در نبود نسخھ اصلی انگلیسی, اعتبار ندارد
 
با توجھ بھ درخواست آقای عباسی برای مشارکت روشنفکران در ابراز نظر برای ایجاد یک بانک-اندیشھ ، یک پیشنھاد ناب بوده کھ باعث افزایش دانش گردیده، ممکن چندان
تأثیری در امور سیاسی فعلی افغانستان نداشتھ باشد. از مدت ھا بھ اینطرف و در درازنا آینده داد و گرفت سیاسی در افغانستان کامالً از میلھ تفنگ و ساحھ فزیکی کھ با ان
.کنترول میگردد حل و فصل گردیده و خواھدگردید
 

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Sadid_s_h_taamol_yaa_taqaabol.pdf


مشکل اساسی در داخل افغانستان عقب ماندگی روند تفکر اجتماعی در جامعھ میباشد کھ بھ سختی می تواند تغیر پزیر باشد تا بتواند در راستای مطابقت با روند فعلی مدرنیتھ
ھم قدم شود. گیرماندن با چنین ذھنیت اجتماعی قرن ١۴ یک پدیده تصادفی نھ ، بلکھ پالن شده میباشد کھ بدترین کابوس اجتماعی را با استفاده از مفھوم کارا و شناختھ شده
برتری-ذاتی کھ ھنوز ھم در افغانستان پرکتس میگردد, تدبیق میشود. در جامعھ ای کھ یک استخاره ساده می تواند چندین میلیون دالر چندین بار بھ فروش برسد ، وانھم بر
اساس ارتباط خط خون بھ ارث برده شود, در سراسر افغانستان نفوذ ان پخش شده باشد و میلیون ھا افغان انھا را از نظر ژنتیکی برتر از اجداد خود بشمارند، پیشرفت ممکن
///// .یک رویای بیش نباشد

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 21.06.2020
پیگیری یک ھدف مشترک 

برای نجات افغانستان و مردمش
 

بھ باور من یک رسانۀ ملی زمانی رسالتش را در راه خدمت بھ وطن ایفا می تواند کھ مترادف با دیگر فعالیت ھا در بر آوردن آرمان ھای
بزرگ ملی یک ھدف مشترک را پی گیری نماید. 

در این چھل سال، افغانستان را حوادث خونبار و تباه کن از لحاظ تلفات انسانی، ویرانی دار و ندارش و طول مدت بحران (تا ھمین لحظھ ای
کھ می نگارم) حالت بی سابقھ و استثنایی بخشید با آالم بیشمار، غم ھای بیکران، مصائب متداوم و ایجاد تھلکۀ فنای استقالل و ھراس تجزیۀ

این گلستان یک پارچھ کھ بیشترین ھمھ مولود اعمال ننگ آدمیت و افغانیت در تضاد با منافع ملی اوالد وطن و دشمنان سوگند خوردۀ این دیار
بود.

آفرینش آنچھ در باال آمد عامل بنیادی را در درھم شکستن عمدی وحدت ملی ملت افغان پیدا نمود، کھ دشمنان متجاوز بیرونی در واپسین
نفسھای استعماری شان بھ حیث ابزار تداوم سلطھ شان و حصول مقاصد خاص استعماری در افغانستان بھ کار بستند.

ایجاد وحدت در یک وطن کثیراالقوام زادۀ خرد، تعقل، درایت، فراست زعمای خدمتگار صادق وطن بود کھ موفقانھ در نسج منقش ملت
افغانستان اقوام مختلف را پیوند بخشیده وحدت محکم و استوار ملی را ایجاد نمودند. ھمین وحدت ھم بستگی بود کھ کمر و غرور ھر

متجاوزی را شکستھ و با خجلت و سرافگندگی و شکست ننگین از خاک خود بیرونش انداخت، این وطن را بی جھت گورستان امپراتوری ھا
ننامیده اند.

ولی آنچھ در٢٠ سال گذشتھ در این وطن انجام یافتھ و سیر تکامل خود را پیموده و با نشستن امریکا با طالبان دور میز مذاکره و امضای
توافق نامھ، وثیقۀ خروج خود و قبالۀ ملکیت افغانستان بطالب، یک بخش صفحۀ نوی است کھ در زندگی وطن ما باز میگردد و جوانب سری

و مکتوم این مقاولھ عیان نیست.... ادامھ دارد
متن مکمل این نوشتھ را با کلیک بر [ادامھ] در پایان مطالعھ فرمائید. تشکر و خواھش است برای نجاب افغانستان عزیز بنویسد و نظر بدھید

و راه آنرا جستجو کنید.
 

لینک مرتبط...

اسم: فاروق زرنگار    محل سکونت: والیت ھرات     تاریخ: 17.06.2020
خوشنودم کھ این صفحھ و این موضوع مورد توجھ یکی از صاحب قلمان نخبھ ای ما ، انجنیر صاحب معروفی قرار گرفت، و بر اھمیت آن
مھر تائید گزاردند. فکر می کنم وقت آن رسیده کھ جداً بر اوضاع نھایت ناگوار وطن بھ ارتباط این شراکت قدرت ھا و آمادگی ھا برای دور

میز نشستن با گروھی کھ با مذاکره و مفاھمھ مطلقاً بیگانھ بوده خون و آتش زبان و منطق شان را می سازد، پدیده ھای آن قابل پیش بینی
است.

 
من بھ نوبۀ خود این اقدام محترم عباسی صاحب را تحسین نموده اگر واقعاً مورد توجھ ذوات محترمی کھ ھر روز مضامین آموزنده تحلیل

ھای سیاسی می نگارند قرار گیرد امید است این بخش انعکاس دھندۀ نظریات مختلف اھل خبرۀ ما بوده بھ حیث یک مأخذ معتبر برای حلقات
ذیدخل افغانستان باشد..

 
حاال ُچک ُچکھ و زمزمۀ تشکیل حکومت مؤقت است، چون طالبان در این نظام برای خود جای نمی یابند. چنان چھ در طول مذاکرات دوحھ
و بعد از امضای توافقنامھ با امریکا طالبان پیھم بھ ریش حکومت افغانستان خندید و تحقیرش کرد، بلکھ با تداوم جنگ و خون ریزی بھ ریش

ملت افغانستان کثافت پاشیدند و بھ اصطالح این ملت را تحویل نگرفتھ بر میخ امریکا پریدن گرفتند.
 

حاال امریکا بعد از سلب حق مشروع این ملت در کنفرانس بن و اعمال نفوذ در انتخابات و تحمیل سازش ھای شراکت قدرت سیاسی ھمھ
خالف قانون بود می خواھد برای بار دیگر با قانون اساسی افغانستان کثافت خود را پاک کند. حکومت مؤقت یعنی چھ؟ قائد اعظمش کی
خواھد بود؟ چگونھ او انتخاب می شود؟ یا این کھ ھمین ھیأت حکومت با طالبان در ایجاد حکومت مؤقت موافقھ می کند؟ و صد ھا سؤال

دیگر.
 

بیدار شو ای ملت غافل! بھ پا ایست و صدا بر آر ، ره خرد و تعقل پیشھ کن و جنگ قومی را کنار بگذار، و از اسارت این رھبران خائن و
خود تراشیده و مزدور بیرون آ. بھ امریکا بفھمان کھ تو زنده استی و دیگر بھ مقدرات و سرنوشتم بازی نمی توانی.

اسم: خلیل هللا معروفی    محل سکونت: ھمبورگ     تاریخ: 17.06.2020
جناب عارف جان عباسی، کھ یک افغان وطنخواه، دلسوز و نویسنده ای توانا و خوشکالم استند، اخیراً چند نکتھ را ضمن پیشنھاد خیرخواھانھ
ای بھ اقتراح گذاشتھ اند. وبسایت "آریانا افغانستان آنالین"، تحت سرپرستی مؤسس فرزانۀ آن، جناب "ولی احمد نوری"، ھم بھ رستۀ خود این

نوشتۀ ایشان را بھ حیث یک کلیشۀ مستقل در طاق جبین وبسایت جای داده اند، تا در نگاه اول بھ چشم خواننده و عیادت کنندۀ این صفحھ
بخورد. 

موضوعاتی را، کھ جناب عباسی در پیشنھاد خود گنجانیده اند، صبغت عام دارد و سزاوار است، کھ ھموطنان عزیز ما بر ھر ماّده و ھر
مورد و یا چند ماّده و چند مورد، بھ قدر وسع و توان و فرصت خود، بذل توجھ کرده و نظر خود را درج فرمایند. البتھ این یک پروسۀ

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/walinouri_hadaf_moshtarak_baraynejat_afg.pdf


طوالنی و دیررس خواھد بود تا نظریات مختلف و متفاوت درج این کلیشۀ نظرخواھی گردد. ُحسن این پیشنھاد در کلیت خود مگر درین نھفتھ
است، کھ مبنی و مبتنی بر آن، مجموعھ ای از آرای مختلف در یک طیف وسیع عرضھ خواھد گشت، کھ بھ ذات خود مرجع و مأخذی مغتنم

برای خوانندگان عالقھ مند و خواھندۀ موضوع خواھد بود.
توفیق قلم ھمھ عزیزان را، رفیق این راه آرزو میکنم.

اسم: عارف عباسی    محل سکونت: اکریکا     تاریخ: 17.06.2020
عارف عباسی

 
اکثراً شنیده می شود کھ افغانستان کجا و دموکراسی کجا، بلی مردم حق بھ جانب اند کھ چنین گویند. در طول این بیست سال بدین سو چھ عوام
فریبی ھا و تقلبات، خیانت ھا، مظالم و ستم ھایی نبود کھ زیر نام دموکراسی صورت نگرفت. در نظامی کھ در افغانستان بعد از سال ٢٠٠١

از نطفۀ حرام بھ دنیا آمد و نافش را با تیغ حیلھ و تزویر بریدند و در گوشش مفتی اعظم شیاطین آذان داد برخالف خواست مادری کھ این
حرامی را زائیده بود نوزاد را باید ماکیاویلیزم و یا انارشیزم می نامیدند بھ خطاه برای پنھان نگھداشتن ھویتش اورا دموکراسی نام نھادند.

دموکراسی نظام قبول شدۀ جھانی است، بھ استثنی چند نظام شاھی، نظام ھای دکتاتوری تک رو و نظامی، متدرجاً جای خود را برای
دموکراسی خالی می کند. گرچھ بنا بر ملحوظات خاص و نفوذ قدرت ھای بزرگ دکتاتوری ھا نقاب دموکراسی می پوشند. اما جمھوریت و
رؤسای جمھور مدام العمر را نمی توان در صف دموکراسی قرار داد مثل مصر، سوریھ و ماینمار و یا انتخابات و حکومت ھای انتخابی را

تحت نفوذ قدرت ھای نظامی و استخباراتی، دموکراسی گفت مثل پاکستان، سوریھ، روسیھ و فلیپین.
نظم سیاسی دموکراتیک دین نیست کھ در ھمھ جا و تحت ھر شرائط یک سان تطبیق شود، بھ اصطالح پیشۀ خیاطی این نظام یک خام کوک

است سیاسیون و مقننین انتخابی مردم این خام کوک را مطابق مقتضیات جامعۀ خود بدون عدول از اصول عمده عیار می سازند.
دموکراسی را حکومت مردم، برای مردم تعریف نموده اند کھ در زبان فارسی/دری مروج آن را مردم ساالر می گویند کھ این آرمان با وضع

قوانین و تطبیق جدی آن تحقق می یابد. 
قانون پایھ ھای بنیادی و اساسی است کھ نظام دموکراتیک برآن استوار است و تا زمانی شھامت، اراده و قدرت تطبیق قانون وجود نداشتھ

باشد دموکراسی معلق بوده فاقد ھر گونھ اعتبار و ارزش است. 
در سال ٢٠٠١ امریکا از حال پریشانی، بی سر و سامانی و درماندگی و واماندگی مردم افغانستان سوء استفاده نموده نھ تنھا کھ بھ خود حق

تجاوز بر زمین و آسمان افغانستان داد حتی خالف اصولی کھ خود بھ آن پابند بود حق مشروع و مسلم افغانستان را سلب نموده و بھ نظامی کھ
برای منافع خود طرح، ریختھ، ساختھ و بافتھ بود برای دموکراسی تقلبی افغانستان چنین تعریف داد از امریکا، توسط امریکا و برای امریکا. 

قبل از کنفرانس بن قالب نظام توسط زلمی خلیل زاد و لخدار ابراھیمی ریختھ شده بود. و کوتک ھای مطلوب را..... ادامھ دارد
 

برای مطالعۀ متن مکمل این نوشتۀ عالی و ملی بر [ادامھ] در پایان کلیک کنید. و لطفاً در مسائل ملی و مھم کشور تان نظر بدھید و برای
نجات وطن نظر بدھید. تشکر. ولی احمد نوری

 
 
 

لینک مرتبط...

اسم: ناھید صباح    محل سکونت: قلعۀ کلخک     تاریخ: 16.06.2020
دانشمند معزز آقای محمد عارف عباسی!

 
در برنامۀ زیبا، دیدنی، مردمی و پرمحتوای تلویزیونی تان شما چندین بار از رسانۀ انترنتی آریانا افغانستان آنالین یاد کردید کھ مرا تشویق

کرد سری بھ این نشریھ بزنم، من تا حال بھ درب چنین رسانھ نھ کوبیده بودم، وقتی مضامین و اسماء نویسندگان محترم را دیدم و بھ عناوین
نظر انداختم (گرچھ ھمھ را نخواندم) برایم احساس اطمینان و مسرت دست داد کھ ضدای ملیون ھا مظلوم وطن خاموش نشده.

ھمچنان شما وعده سپردید کھ در این رسانھ بھ آراء عامھ درمورد بحران متالطم نابودی تدریجی وطن مراجعھ می کنید. مضمون شما در بر
گیرندۀ اکثریت کور گره ھای کنونی است کھ باید با دندان باز شود. من از صمیم قلب این ابتکار شما را بھ حیث یک اقدام ثمر بخش و مفید

قابل قدر می دانم تا از شوراندن نظریات نشانی راه بیرون رفت پیدا شود.
 

من بھ این باورم کھ یک تصفیۀ واقعی از بیخ و بنیاد این لجن زار کثیف فساد، خیانت و حنایت توسط بازپرس قانونی و عدلی یگانھ راه نجات
وطن از این فالکت، تاریکی و گمراھی است و این آرزو وقتی برآورده می شود کھ زمینۀ تبارز یک زعامت واقعاً ملی، خود مختار، با

شھامت، با عزم متین تطبیق قانون و تأمین عدالت توسط مبارزات نسل جوان گسستھ با پیوند ھای قومی و بیرون برآمده از دائرۀ نفوذ این
رھبران شیطان صفت مزدور بیگانھ میسر گردد. این آرزو خیال پردازی نیست و انشاء هللا حرکت ھا کم کم از زیر آب بھ سطح آمده تا کھ

سونامی بسازد . امید بستن بھ عدالت طالبانی رفتن بھ سوی یک اسارت و مصیبت دیگر است.

اسم: فرید مشفق    محل سکونت: کابل     تاریخ: 15.06.2020
محترم عباسی صاحب!

با تقدیم سالم واحترام و عرض ارادت حیرانم کھ چرا ذوات محترم صاحب قلم بر این موضوع مھم و پیشنھاد مفید و وطن خواھانۀ جناب شما
توجھ نکرده و اظھار نظر نمی کنند. ھر موضوع مطرح شده بھ ذات خود یک جانب سردرگمی فعلی وطن ما بوده قابل بحث و غور است، در

نتیجھ می شود کھ راھی برای حل مشکالت پیدا شود و فکر می کنم اصالً مفھوم مناظرات و رأی زنی در بخش خاص ھر سایت در چنین
موضوعات کھ شما پیشنھاد کرده اید نھفتھ است نھ مناقشات و منازعات شخصی.

در این ارتباط می خواھم بر اصرار مکرر بعضی حلقات سیاسی و اشخاص در مورد تغییر نظام ریاستی بھ صدارتی از طریق تعدیل قانون
اساسی سوال کنم . سیستم صدارتی وقتی ایجاد می گردد کھ احزاب مختلف در انتخابات پارلمانی سھم بگیرند و ھر حزبی کھ اکثریت چوکی
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را در پارلمان بھ دست آورد رئیس ھمان حزب مقام صدارت را احراز و کابینھ را از حزب خود می سازد و اگر یک حزب تعداد معین چوکی
را نگرفت با ائتالف با حزب برندۀ دوم و یا سوم حکومت را می سازد و در این سیستم جمیع اختیارات اجرائیوی نزد صدراعظم است و

رئیس جمھور طی انتخابات جداگانھ تعین شده یک موقف تشریفاتی است مثل ھندوستان، اسرائیل،پاکستان و غیره.
آیا در افغانستان شرائط برای شمول احزاب در انتخابات مساعد است؟ و آیا احزاب واقعاً بر اساس مشخصات ملی ایجاد شده؟ و دالئل معقول
مطابق منافع ملی برای این تغییر چیست؟ اگر نواقصی در سیستم ریاستی باشد توسط تعدیالت در قانون اساسی و مخصوصاً قوانین انتخابات

قابل اصالح نیست؟
خالصھ بھ عقیدۀ من با ایجاد اصالحات در طرز کار ھردو کمیسیون سمع شکایات و کمیسیون اعالم نتایج، نظام ریاستی بھ احوال افغانستان

مناسب ترین است.

اسم: عارف عباسی    محل سکونت: امریکا     تاریخ: 15.06.2020
عارف عباسی 

این است شرح پریشانی ما و اسرار گرفتاری ما!
 

زمانھ گوییم، روزگارش خوانیم و یا تأریخش بنامیم برای مملکتی حوادثی می آفریند و در ھم می پیچاند کھ آن ملک بی غرض و بی ضرر را
پیھم مورد سرزنش و توبیخ قرار داده در حقش جفای بی رحمانھ و ظالمانھ می کند. این ناروایی را نمی توان در صف قھر حوادث طبیعت

قرار داد و یا تأریخ، روزگار و زمانھ را مالمت ساخت و یا جاھالنھ آن را بھ قسمت و تقدیر حوالھ نمود. گفتھ آمده کھ خود کرده را دردیست
بی درمان، و از ماست کھ بر ماست.

بلکھ ھمۀ آن چھ را بدبختی می گوییم و سیھ روزی می شماریم و بربادی و تباھی می دانیم ھمھ و ھمھ پدیدۀ افکار، کردار و اعمال خود اھل
این وطن بوده کھ نھ تنھا خود در حق وطن خود کرده اند، یا نا آگاھانھ و غافالنھ در دام تزویر بیگانھ افتاده اند، و یا عمداً و آگاھانھ ابزار و

وسیلھ ساز تجاوز، تعرض و استیالی بیگانھ شده اند، کھ بازھم مقصر حقیقی ھمان زادگان ناخلف ھمین سرزمین است.
یک نظر گذرا ما را بھ واقعیتی روبرو می سازد کھ مملکت را نظامی بود مبتنی بر واقعیت ھای عینی ساختار اجتماعی جامعھ کھ متضمن

صیانت افتخارات میراث نیاکان، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، آبرو، وقار وطن و مردمش بود کھ با تمام ناداری ھا، محرومیت ھا فراست،
عقالنیت و تدبیری در رھبریت این نظام بود کھ از ھر ُکرد گل اقوام این سرزمین گلستان اقوام افغانستان بناء یافتھ بود، دوست و دشمن

شناسایی و با افتخار بھ غربت در حلقھ ھای ماجراجویی ھای رقابت ھای سیاسی شامل نشده و با اتکاء با غرور ملی و توان مالی، وطن از
گزند حوادث مخرب در امان نگھداشتھ شده بود و تا حدی جامعھ در شناخت حلقات پیوندی، دستور گیرنده و وابستھ آگھی پیدا کرده بود.

قشر منور و تحصیل یافتھ برگشتھ از خارج در ختم تحصیل تحت تأثیر تفاوت ھای فاحش سطح زندگی کشور ھای متمدن و وطن شان، گرچھ
عمالً در صف حلقات گماشتھ شده و دستور گیرنده نھ پیوستند، ولی با کمال تأسف بدون درک و فھم واقعیت ھای تلخ گذشتھ ھای این وطن کھ
بی رحمانھ مورد تجاوز قدرت استعماری زمان قرار گرفتھ و پای افغانستان بی غرض ناتوان در رقابت ھای نظامی و سیاسی رقبای سیاسی

کشانده شده از یک مملکت نسبی مرفھ و متکی بخود ویرانھ و توده ھای خاک ساختھ استقالل سیاسی اش را غصب کرد و بھ مجرد گام نھادن
بھ سوی عمران و ترقی برایش توسط گماشتگان خود آشوب تباه کن آفرید.

قشر منور و کم تجربۀ افغانستان توان مالی وطن و تدبیر رھبری را در اتخاذ موقف بی طرفی درک نتوانستھ با مسائل با احساسات آتشین و
خون گرمی و عجلھ برخورد نموده تحول و انکشاف می خواستند. ولی ناراض بودن و انتقاد را مظھر فضل و دانش پنداشتھ در صف منتقدین
می پیوستند کھ متأسفانھ آتش حلقات گماشتھ شده را شعلھ ور و در آسیاب اجنبی آب می ریختند تا زمانی کھ خود وارد صحنۀ عمل شده عھده
دار مسؤولیتی شدند آن جاست کھ واقعیت ھا پردۀ غلط اندیشی و خطاه نگری را از پیش چشم شان درید با واقعیت ھا روبرو می شدند. و با

مساعد شدن شرائط ھوای نفس برای شان غلبھ و آن انتقادات و احساسات بھ فراموشی سپرده می شد. 
مقتضیات عصر و زمان و ایجابات وضع مملکت.... ادامھ دارد

متن مکمل این نوشتۀ عالی را با کلیک بر [ادامھ] در پایان مطالعھ فرمائید و لطفاً نظر بدھید. تشکر
 

لینک مرتبط...

اسم: عارف عزیزگذارگاه    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 14.06.2020
جناب عباسی صاحب ھمیشھ شما چون یک فرزند اصیل این سرزمین افکار بکر و عالی دارید،

من از اول مخالف دیموکراسی در وطن خودما بوده ام و حاال ھم چنین فکری کھ دیموکراسی از بیرون برای ما تحمیل شده، از بنیاد رد می
کنم. 

از دو کلمھ بی حد انزجار دارم، یکی کلمھ دیموکراسی و دیگر حقوق بشر، این دو کلمھ با تمام مقبولی آن حرفھای برای اغوا مردم چیزی
بیشتری نیستند، و با این کلمات ھمھ را فریب داده اند در حالیکھ در ھیچ جای دنیا، نھ دیموکراسی بھ تحقق یافتھ و نھ حقوق بشر.

اینست آنچھ من بھ آن عقیده دارم، اگر کسی خوش می شود یا خفھ، مربوط خودش است

اسم: عارف عباسی    محل سکونت: کلیفورنیا     تاریخ: 09.06.2020
کھکشان ھای سپاس و امتنان از بزرگوار محترم نوری صاحب کھ با توافق بھ پیشنھاد من این بخش را باز نموده زمینۀ ابراز نظریات

دانشمندان فرھیختھ را کھ این وبسایت از روشنایی مشعل دانش شان فیض برداشتھ مساعد ساختند. 
مرا باور بھ این است کھ با درک رسالت بزرگ روشن فکری و روشن گری اندیشھ و قلم بایستی راه خود را در البالی حوادث، وقایع و

گزارشات اشتمراری وطن بیابد. انگیزۀ شورش احساس یک آگاه وطن پرست افغان مشاھدۀ درد ناک فروپاشی سقف و در و دیوار این قلعۀ
باستان باشد کھ مأوای مشترک ما بود و است.

باید از خود پرسید کھ چرا چنین شد؟ کی ھا کردند و چرا کردند؟، گرچھ ھیچ گوینده و نویسندۀ با وجدان و حق بین با احساس در شرح این
احوال با تفاوت ھای جزئی کوتاه نیامده اند، ولی آیا وقت آن نھ رسیده کھ نھ تنھا ویرانی و نابودی کامل این سر پناه را متوقف سازیم بلکھ اگر

اعمار مجددش را در صدر اندیشھ ھای خود قرار دھیم.
نباید ظلم، ستم و جنایات مشت خود فروختۀ بی وجدان و وطن بھ گرو داده چنان وسعت و قوت یابد کھ نھ تنھا ملیون ھا را در داخل وطن در
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اسارت کشاند بلکھ در مأورا االبحار قلم من و تو بشکند و صدای ما خفھ کند.
 

ما نباید قدرت ملکوتی قلم و تأثیر دگرگون ساز فریاد بر آمده از حلقوم پاک قلب با صفای مدافع حق برحق آدمی را نا دیده گیریم، تأریخ می
گوید کھ آن تحول و تغییر حال ماندگاری کھ اندیشھ ھای واالی انسان ھای خادم بشریت آفریده، توپ، تانک، طیاره، خمپاره و شکنجھ گاه و

زندان و چوبۀ دار نابود نتوانستھ.
بیا ای ھموطن کھ تھداب انجمن اتحاد اندیشھ ھا را برای نجات وطن در ھمین رسانھ بگذاریم.

 
عرض مرا شعار مھ پندار ای وطندار بزرگوارم، بیا تا دیوار حیلھ و تزویر تحمیل شده ای بی تفاوتی، مأیوسیت و تسلیمی را با نیروی شکست

ناپذیر اندیشھ ھای روشن گرانھ از سر راه خود نابود و یران کنیم.
 

لطفاً دعوت مرا مطابق طرز دید خود و مفکوره ات بپذیر و در ساختار این ذخیرۀ اندیشوی یا
THINK TANK سھم بگیر.

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: فرانسھ     تاریخ: 09.06.2020
 

من با موافقت از صدق دل و صمیمانھ با پیشنھاد محترم عباسی صاحب کھ فرزند صدیق میھن بوده در احساس پاک وطن پرستی شان شکی
نیست، این پیشنھاد را بھ حیث یک ابتکار زائدالوصفی رھکشای مسیر بخشیدن اندیشھ ھای ھدفمند مشترک جمعیت خبرگان و نخبگان وطن

برای تحقق بخشیدن آرمان سترگ ملی کھ رھایی بخشیدن ملت از جمیع اسارت ھا است می دانم. 
 

انشاء هللا این وبسایت در بازتاب دادن این اندیشھ ھای سازنده و ایفای این رسالت ملی بر حسب توقع موفق گردد.
 

تا حال ھمھ گفتنی ھا و نوشتھ ھای ما بطور یکھ یکھ و جدا جدا یا تحلیل احوال بوده و یا بر شمردن جنایات، خیانت ھا و مظالم و ستم ھا کھ
از چھل سال بدین سو دامن گیر این وطن بوده صورت گرفتھ. 

 
متأسفانھ نھ در نظر و نھ در عمل توجھ الزم یا تحرک محسوسی برای نجات وطن از این سیر قھقرایی، تباھی و نابودی وطن صورت نگرفتھ

و با گذشت ھر لمحھ و لحظھ با وخامت اوضاع این موضوع کسب اھمیت کرده و از زمرۀ مسائل حیاتی محسوب می گردد.
 

ضمن تشکر، با استقبال شایان از این پیشنھاد ھمکار محترم ما جناب عباسی صاحب من از ھمھ دوستان و ھمکاران تقاضا دارم کھ در این
اجماع اندیشوی سھیم شده بر ھر یک از نکاتی کھ نزد شان حائز اھمیت بیشتر است ابراز نظر نمایند.

من بھ نوبۀ خود البتھ نظر مشخصم را در زمینھ ابراز خواھم داشت.

اسم: محمد داؤد مومند    محل سکونت: متحده ایاالت     تاریخ: 08.06.2020
پیاوړی وطن پال شخصیت شاغلی عباسی صاحب

 
زه ستاسی د وړاندیز او پیشنھاد د زړه لھ کومی موافقت لرم،

کھ ددی سایت محترم لیکوال او عالقھ مندان د ھیواد د مسایلو پھ ارتباط پھ یوه مشترک دری� موافقھ وکړی او پری آمنا ووایی٬ دا بھ ھم بھ
خپل ذات کی د معجزی نھ کم کار نھ وی،

بھ درناوی
م. داؤد مومند

اسم: عارف عباسی    محل سکونت: امریکا     تاریخ: 07.06.2020
عارف عباسی 07/06/2020

صرف یک پیشنھاد است!
 

اگر مترادف با تداوم نشرات عادی روزمره و سائر پدیده ھای نویسندگان محترم، برای برداشتن گام عملی در تحقق یک رسالت ملی، این
.(Think Tank) وبسایت را وسیلۀ اجماع اندیشوی خبرگان در مورد رھایی وطن از این بحران بسازیم

حال نھایت اسفناک کنونی و آیندۀ نھ تنھا سردرگم، مغشوش و تاریک بلکھ وھمناک و مأیوس کننده ھر صاحب قلم با احساس را وامیدارد تا از
ھزاران رنج، درد و غصۀ این میھن و مردمش یکی انتخاب و بر آن بنویسد و احساس خود را در زمینھ تبارز دھد، کھ این شیوه تا حال چون
فرھنگی متداول گشتھ و روزانھ بر صفحات می ریزد. بیشترین این آثار مشتمل بر انتقاداتی است مؤجھ ولی آنانی کھ آنرا بخوانند نمی خوانند

و بھ آن توجھ نمی کنند، و دیگرانی کھ می خوانند با تحسین از آفریننده سر تصدیق می شورانند ولی چارۀ کار در اختیار ندارند. الحق کھ
بعضی از این چکیده ھا نھ تنھا آراستھ با ھنر زیبای نویسندگی است بلکھ پیراستھ بر قوت منطق و استدالل است کھ بی دریغ در صف برگزیده

ھا قرار می گیرد. 
ماحصل چنین زحمات را ھیچ پنداشتن خطاه نگری و اشتباه است ولی بی نھایت سودمند و ارزشمند نخواھد بود کھ چنین زحمات و اندیشھ ھا
در خدمت جامعۀ مسیر یابد جامعھ ای کھ ما زاده و پروردۀ آنیم از بدبختی اش رنج می بریم و خون دل می خوریم، و آن جامعھ واقعاً سخت

علیل، مریض، نا توان و زمینگیر است. 
وقت آن نرسیده کھ قلم را از اسارت کمند زلف یار و جاودی چشمان پر خمار و کمان خم ابروی نگار برھانیم و دیگر از مرغزارھا، اللھ

زارھا گلستان و بوستان و آبشارھا ننویسیم.
بیائید کھ در عمق مصائب بی کران ھمنوعان بی نوا و بی صدای خود درآییم، از درد ھا، غم ھا، رنج ھا ملیون ھا اسیر غل و زنجیر خون

خواران ددمنش گرگ صفتان در عباء و قباء آدمیت و مقام پیشوایی و رھبریت بنگاریم. بیایید کھ رسالت خود را از صبغۀ نمایشی دور ساختھ



اصالت آنرا در مقتضیات عینی جامعھ دریابیم. بیایید کھ راه نجات را در مسیر بخشیدن اندیشھ ھا در ھدف مشخص دریابیم.
من از دوست عزیزم دانشمند محترم جناب ولی احمد نوری مدیر مسؤول خردمند و با احساس وبسایت آریانا افغانستان آنالین خواھش می کنم
کھ با توافق نظر ھیأت تحریریھ بخشی را مجزا از مناظرات بکشایند و در آن سؤاالت مشخص ذیل مطرح گردد و ھر ھمکار و صاحب قلم

نظر خود را بھ طور مستند و منطقی ابراز نماید.
• چرا افغانستان آرام، با ثبات، محفوظ و مصون بھ این بحران و قھقراء گرفتار شد؟

• عوامل کنونی بحران افغانستان را در چھ می بینید؟
• آیا دیموکراسی را با در نظرداشت ھمھ مشخصات اجتماعی نظام مطلوب سیاسی برای افغانستان می دانید؟

• آیا دیموکراسی با کلیھ مشخصات و ایجابات آن در عمل تطبیق شده؟
• آیا نقص را در دیموکراسی می بینید و یا تقلب در عملی ساختن آن؟

• اگر جامعھ برای پذیرفتن دیموکراسی آماده نیست علی البدل چیست؟ نظام دینی شیعۀ افراطی چون ایران و یا سنی افراطی چون سعودی و یا
دکتاتوری و مطلقھ و یا نظامی؟

• آیا در چوکات دیموکراسی تغییر نظام از ریاستی بھ صدارتی بھ نفع مملکت است روی کدام دالیل؟
• چگونھ تعدیالت قانونی زمینۀ اشتراک مردم نادار، وطن پرست و دانا را در انتخابات پارلمانی و ریاست جمھوری میسر می سازد؟ 

• بھ کدام عوامل در رھایی افغانستان از این بحران رجحان داده شود؟
• فعالیت برای نجات وطن از خارج (توسط افغان ھا) صورت گیرد و یا از داخل افغانستان؟

• آیا چنین امکانات و شرائط در بیرون موجود است؟
• امکانات عملی یک حرکت داخلی چیست؟

البتھ نکات بیشتر در این فھرست اضافھ و یا بعضی حذف شده می تواند.
البتھ با عالقھ مندی و سھمگیری ھمگانی بعد از یک سال ما بھ نتائج سودمندی دست خواھیم یافت و آریانا افغانستان آنالین با این ابتکار عمل

در پھلوی نشرات عادی و روزمره درب یک ذخیرۀ معتبر اندیشوی افغانی و یا Afghan Think Tank خواھد کشود. 
**** **** ****

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/A_abassi_serf_yak_peshnehaad_ast.pdf
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