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عارف عباسی

صرف یک پیشنهاد است!
اگر مترادف با تداوم نشرات عادی روزمره و سائر پدیده های نویسندگان محترم ،برای برداشتن گام عملی در تحقق یک
رسالت ملی ،این وبسایت را وسیلۀ اجماع اندیشوی خبرگان درمورد رهایی وطن ازاین بحران بسازیم

(.)Tank Think

حال نهایت اسفناک کنونی و آیندۀ نه تنها سردرگم ،مغشوش و تاریک بلکه وهمناک و مأیوس کننده هر صاحب قلم با
احساس را وامیدارد تا از هزاران رنج ،درد و غصۀ این میهن و مردمش یکی انتخاب و بر آن بنویسد و احساس خود
را در زمینه تبارز دهد ،که این شیوه تا حال چون فرهنگی متداول گشته و روزانه بر صفحات می ریزد .بیشترین
این آثار مشتمل بر انتقاداتی است مؤجه ولی آنانی که آنرا بخوانند نمی خوانند و به آن توجه نمی کنند ،و دیگرانی که
می خوانند با تحسین از آفریننده سر تصدیق می شورانند ولی چارۀ کار در اختیار ندارند .الحق که بعضی از این
چکیده ها نه تنها آراسته با هنر زیبای نویسندگی است بلکه پیراسته بر قوت منطق و استدالل است که بی دریغ در
صف برگزیده ها قرار می گیرد.
ماحصل چنین زحمات را هیچ پنداشتن خطاه نگری و اشتباه است ولی بی نهایت سودمند و ارزشمند نخواهد بود که
چنین زحمات و اندیشه ها در خدمت جامعۀ مسیر یابد جامعه ای که ما زاده و پروردۀ آنیم از بدبختی اش رنج می
بریم و خون دل می خوریم ،و آن جامعه واقعا سخت علیل ،مریض ،نا توان و زمینگیر است.
وقت آن نرسیده که قلم را از اسارت کمند زلف یار و جاودی چشمان پر خمار و کمان خم ابروی نگار برهانیم و دیگر
از مرغزارها ،الله زارها گلستان و بوستان و آبشارها ننویسیم.
بیائید که در عمق مصائب بی کران همنوعان بی نوا و بی صدای خود درآییم ،از درد ها ،غم ها ،رنج ها ملیون ها
اسیر غل و زنجیر خون خواران ددمنش گرگ صفتان در عباء و قباء آدمیت و مقام پیشوایی و رهبریت بنگاریم .بیایید
که رسالت خود را از صبغۀ نمایشی دور ساخته اصالت آنرا در مقتضیات عینی جامعه دریابیم .بیایید که راه نجات را
در مسیر بخشیدن اندیشه ها در هدف مشخص دریابیم.
من از دوست عزیزم دانشمند محترم جناب ولی احمد نوری مدیر مسؤول خردمند و با احساس وبسایت آریانا افغانستان
آنالین خواهش می کنم که با توافق نظر هیأت تحریریه بخشی را مجزا از مناظرات بکشایند و در آن سؤاالت مشخص
ذیل مطرح گردد و هر همکار و صاحب قلم نظر خود را به طور مستند و منطقی ابراز نماید.


چرا افغانستان آرام ،با ثبات ،محفوظ و مصون به این بحران و قهقراء گرفتار شد؟



عوامل کنونی بحران افغانستان را در چه می بینید؟
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com



آیا دیموکراسی را با در نظرداشت همه مشخصات اجتماعی نظام مطلوب سیاسی برای افغانستان می دانید؟



آیا دیموکراسی با کلیه مشخصات و ایجابات آن در عمل تطبیق شده؟



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



اگر جامعه برای پذیرفتن دیموکراسی آماده نیست علی البدل چیست؟ نظام دینی شیعۀ افراطی چون ایران و

یا سنی افراطی چون سعودی و یا دکتاتوری و مطلقه و یا نظامی؟


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



چگونه تعدیالت قانونی زمینۀ اشتراک مردم نادار ،وطن پرست و دانا را در انتخابات پارلمانی و ریاست

جمهوری میسر می سازد؟


به کدام عوامل در رهایی افغانستان از این بحران رجحان داده شود؟



فعالیت برای نجات وطن از خارج (توسط افغان ها) صورت گیرد و یا از داخل افغانستان؟



آیا چنین امکانات و شرائط در بیرون موجود است؟



امکانات عملی یک حرکت داخلی چیست؟

البته نکات بیشتر در این فهرست اضافه و یا بعضی حذف شده می تواند.
البته با عالقه مندی و سهمگیری همگانی بعد از یک سال ما به نتائج سودمندی دست خواهیم یافت و آریانا افغانستان
آنالین با این ابتکار عمل در پهلوی نشرات عادی و روزمره درب یک ذخیرۀ معتبر اندیشوی افغانی و یا Afghan
 Think Tankخواهد کشود.
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