مصاحبه استاد صباح با بخت بیک میرزاده تحلیل گروآگاه امورسیاسی
سه شنبه ۲۲ ،دلو  ۲۹۳۲مطابق به  ۲۲فبروری ۲۱۲۲

مصاحبه استاد صباح با بخت بیک میرزاده تحلیل رلرو ارلاه املور سیاسل  ۲۲دللو
سللا  -۲۳۳۲انتخابللا راهکللار و رنهنلله ای باهاللته ای دموکراتیللک بللرای تبللارز
اراده مردم و زمینه مناسب نهادهنله سلانتد دموکراسل در مواملک اهکله تلازه ملردم
سللایری را بیللای رههللد هللای دکتللاتور و توتللالیتر بلله تیربلله می یرنلل  ،میباشلل
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س نخات میخواستد نظر تانرا در مورد انتخابا ب اند
ج انتخابا راهکار و رنهنه ای باهاته ای دموکراتیک برای تبارز اراده مردم و
زمینلله مناسللب نهادهنلله سللانتد دموکراس ل در موامللک اهکلله تللازه مللردم سللایری را
بیلللای رههلللد هلللای دکتلللاتور و توتلللالیتر بللله تیربللله می یرنللل  ،میباشللل انتخابلللا
سللا  ۲۳۳۹در کشللور ینهللن مللا بیکابلله هللک ممرکلله بللنرز ملل زمینلله سللاز انت للا
اقت ار برای نخالتید بلار از هلک ر لیه میهلور انتخلاب بله ر لیه میهلور انتخلاب
ده ر است که فراهن موف یت امین و نتاهج مطلوب رذارسالد از چلال هلای موملود
بحران افرهد را تضیید نیوده و مینان پخت ماممه ما را به تصوهر میکش
س رامک به چالشها ( مااه امنیت  ،شفافیت و ) در فرا راه انتخابا چه تصور
داره ؟
ج زن ر و تارهخ بشرهت در هیچ روشه ای از دنیا ماده هیوار و بل ون هیگ ونله
چال نبوده است اوضاع دشوارکنون ناش از منگ و در ریلری و تیلاوزا
پنهان و اشکار بیرون در بی از سه دهه انیر در کشلور ملا کله ضلربا یظییل
را در یرصه مختلف حیا اقتصادی ،امتیای و ممنوی بر پیکر وطد و مردم ملا
وارد نیوده است ،ب ون شک هک وضمینت اهل ها و بل ون مشلکب بلوده نییتوانل
ول چینهکه مهد و قاب تاکی است اهنکه اککرهت ملردم ملا انتخابلا را ه انله بل ه
برای برون رفت از اشفت وضمیت کنون م پن ارن پروسه توزهک کار های
رای ده و مرهان رقابت داغ اغاز کیپاهد کان ه ان بخوب میرسان که مردم امی
مات ید
م ی برای رقد زدن سرنوشت اهن ه شان داشته و نواهان سهد ریری ن
در تمید م را در پیون به اهن ه شان میباشن
س کللل ام هلللک از تلللید هلللای موملللود کان هللل ان بللله نظلللر تلللان موفلللق و بلللرای اهنللل ه
کشورن مت ار نوبتر بوده میتوان ؟
ج اظهار نظر وپی داوری در باره تلید هلای انتخابلات و میلنان موف یلت انلان در
امر ن مت رذاری بیردم در صور کالب ایتیلاد ملردم و انتخلاب شل ن شلان  ،بله
نظرم ،سوا از نوشبین وب بین هلر شلهرون بلوده و بهتلر اسلت بلر بنیلاد اتکلا بلر
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ممیار های ممین که پاهه ی بنل و منط ل داشلته باشل  ،صلور ریلرد بهلر حلا
ارر زهاد به من یا نه چاپید هر رای دهن ه ی اق باه کان ه ان رهاست میهلوری
و تید های شان را بر اساس ممیار های زهرهد به م اهاه ررفته و در روشناه پاسخ
هللای در هافتلله مکبللت و منف ل ب ل ون در نظللر داشللت یواطللف و احااسللا شخص ل
نللود کان ه ل مشللخن شللانرا در هافتلله وبراهشللان رای دهن ل تللا در اهن ل ه از تصللیید
نوه پشییان نه ش ه احااس مبمت وم ان ننیاهن
 1تومه به برنا مه و پروررام کاری :راهکار های ییل که با تحلیل یلیل از
وضمیث کشور مااه مهد حیلات  ،یوامل و دیهل بلاز دارنل ه کشلور ملا
در طو دوازده سا رذشته در متد ان تبلور هافته و راهای بلرون رفلت از
ان بصللور واضل و مشللخن و کانکرهللت اراهلله رردهل ه باشل حرفهللای
متحللل الیلللا و تکلللراری و یلللام زهلللاد شلللنی ه شللل ه کللله دردی را دوا نییکنللل
راهکللار هللای م هل و ابتکللاری نیللاز بلله توانینل ی و تفکللر دارد کلله تح للق ان
ب ل ون شللک نیللاز کشللور را بللراورده و مللراد مللردم را در حرکللت بلله سللوی
شماد و پیشرفت بر اورده میاازد
مطالمه پی نوهه میکاق مل داکتلر اشلرغ غنل احیل زی و طرحهلای شلان
در مرهللان منللاظره انتخابللات  ،بللرغد محلل ودهت زمللان  ،ظرفیللت بللنرز
یلی وتفکر یال و نبقیت شانرا در امر دولت سازی طور انکلار نلا پلذهر
به نیاه می ذارن
 2توانین ی کاری رهبلری واراده ای سیاسل  :مل هرهت و رهبلری موف انله در
کنللار یلییللت و ارللاه یزم ل بلله اراده قللوی سیاس ل فللردی هللک قاه ل و هللا
م هرهکه از ایت ادا ووفاداری ان به ارزشهای مل ان تبلور مییابل  ،رابطله
رااللت نللا پللذهر دارد ترکیللب تللید انتخابللات باهلل بللر واقمیللت هللای یینلل
وضمیت سیاس  ،نظام و انکشافا ماری در کشور استوار بوده وتلوان و
کفاهت تشخین  ،استفاده از هر رنهنه را در وضمیت ممید داشته باشل کله
تید داکتر اشرغ غن از چنید نصوصیت ییی د برنوردار ا ست
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 3ساب ه کاری و شلهر رذشلته  :هلر انالان ازن لاط نظلر سیاسل  -امتیلای ،
فرهن ل  ،سللاب ه کللاری و غیللره رذشللته هل دارد رذشللته اهکلله کلله محللک و
مص اق نوب بر ادیای ان مبن بر شاهات و استح اق شلان در حلا و
حت مات ب تل ش ه میتوان صبحیت کلاری و کفاهلت  ،صل اقت  ،پلا
نفا ل  ،ابتکللار و نبقیللت  ،ریاهللت اص ل انصللاغ و ی ل الت  ،پاهبن ل ی بلله
اصو و ضوابط  ،وتوانلاه اداره و سلاهر صلفا رهبلری از رذشلته کلاری
هللر هللک از کان ه ل ان قاب ل ده ل و داوری اسللت زمللان و مللردم داوران ل ان ل
که نیرا شان شخصیت هلا و بله صلور مشلخن کان هل ان موملود را بله
پیروزی میرسان انگه پیراملون مالهله بله دهل راه ملد ارتبلاط دارد  ،محتلرم
داکتر اشرغ غن احی زی دارای صفا یال شخص و مهارتهای مالک
اسللت کلله در موف یللت ان در انتخابللا قرهللب الوقللوع رهاسللت میهللوری هللک
چلللانه طبهللل بلللرای وطلللد و ملللردم ملللا در اهلللد برهللله تلللارهخ و مصللل اق
روشللد درملله پخت ل فکللری و سیاس ل و نللود ا رللاه مل ل اف انهللا را بلله
حااب میآه .
س چلله سللبب ش ل کلله داکتللر اشللرغ غن ل هکبللاره منللرا دوسللتد را کلله در رذشللته
مخالف او و هیچ ومه مشتر بید شلان وملود ن اشلت در تکلت واحل انتخابلات بلا
هد قرار ررفتن ؟
ج زنل ر در هلک م رافیلا و کشلور واحل  ،داشلتد هلک دهلد و ا لید و ارزشلهای
مل و دها مطلب و پیون زن ه ده ر ،در ک وموه اشترا انل کله میلان هیوطنلان
ما منییله داکتر اشرغ غن و منرا یب الرشی دوستد ومود دارد از مانب ده لر
در سیاسللت رللاه مخللالف و موافللق داهی ل ومللود ن اشللته واهللد مرزهللا هیللواره بللر
حاب حکد منافک افراد و رلرو هلا امتیلای – سیاسل  ،بنلا بله م تضلیا زملان
میان شان شک می یرد وها هد ت یر م هاب
ملرز بنل ی م هل انتخابللات کله تللید هللای موملود کان هل ان رهاسلت میهللوری مولللود
انات  ،ناش از هیید واقمیت بوده وماررفتد داکتر اشلرغ غنل و منلرا دوسلتد
در تکت واح انتخابات بیکابه دو اناان مانب ار تحو دموکراسل و ترقل کشلور،
نه تنها امر غیر یادی نه بلکه کاملد طبیم میباش منرا یب الرشی دوسلتد رهبلر
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ب ب ه ترکتبلاران اف انالتان و شخصلیت بلا نفلو  ،کلاردان و هلک نظلام شلییک
کشور است در اوضاع مومود سیاس – نظام بلا اراهله طلرح هلاو نظرهلا ملامک
برای تامید امنیت وق ر انایام نیروی باالفم وبایل وه مردمل ا  ،تلید داکتلر
اشرغ غن را از ده لران طلور چشلی یر متیلاهن میالازد قلو اهلد تلید مهیتلر از
هیه در قبو طرحها و نظرها هی ه ر استوار اسلت و نله بلر بنیلاد مصللحت هلای
مربوط به برد و بانت انتخابات که هررن اهنل ه روشلد و موف یلت امیلنی نله بلرای
کشللور و مللردم ان نخواهلل داشللت اهللد چیللنی اسللت کلله تیللارب دور هللای قبللل
انتخابللا و تللید هللای دارای طللرح هللای فاقلل یبللا و نوسللان بللر ان مهللر صللحه
می ذارد بافت تید داکتر اشرغ غن بر بنیاد اصو پذهر نظرها برناموی برای
ت اوم و تحو بم از انت ا اقت ار استوار است و نله بلر پاهله ای مملامب زود رلذر
غ یللر اصللول وت اللید سللهییه هابللا پاهیللا نیللودن اصللو ممیللار رراهل  ،حاللاب ه و
شفافیت دلی استحکام روز افنون صفوغ هوانواهان تید داکتر اشرغ غنل کله بلا
رذشللت هللر زور ص ل هللا و هللنران تللد از مللردم  ،یلیللا و روشللنفکران  ،موانللان و
زنان درصف حیاهت از ان م پیون ن در هیید امر نهفته است
س بیشتر مردم در صلفحا شلیا داکتلر اشلرغ غنل احیل زی را ملتهد بله قلوم
پرست میکنن قرار ممللوم شلیا رابطله کلاری بلا اهشلان داشلتی اهل موصلوغ را
چ ونه هک شخصیت هافتی ؟
ج بلل مللد در سللالهای  ۲۱۱۹الل نللتد دوره کللاری شللان در وزار مالیلله هیکللار
نندهللللک شللللان بللللودم و شللللنانت کاملللل از منللللاب شللللان دارم در موردسللللط و
سوهه دان و ظرفیت یظلید یلیل شلان نیلاز بله تذکرنیالت کله طلراح بنررتلرهد
پروهه های مل و فراریرمانن پروررام هیبات مل و مخابرا در سط کشور
و ممرف ل کنن ل ه واهه هللا و ترمینولللوهی اقتصللادی و یرصلله نظللام سللازی در ط ل
دوازده سا انیر و دارای ن تمید کنن ه در رفورم پول  ،مرکنی نیودن یواه
( در شللراهط کلله چشللیه هللای بللنرز یاهلل ات درچهللار سللیت کشللور نللارج از
کنتللرو دولللت مرکللنی ودر بانللک مرکللنی پللول ومللود ن اشللت)  ،اصللبحا و
رفورم بنیادی در سیاتد های اداری – حالاب چلون نلناهد  ،بودمله وریرکلا ،
پوهنتون(دانش اه) کاب تبشهای بی رهغ در مبارزه با فااد میباشن
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داکتر اشرغ غن احی زی شخصیت فرا قوم چ که بر بنیلاد شخصلیت یلیل و
بیللن هرغ شللان هللک اناللان فرامل ل اسللت اهشللان دارای بللاور قللوی بلله برابللری
ح وق اقوام اف اناتان و رش متوازن ویها کشور بر اساس اولوهت بنل ی منط ل
ان
اککرهللت تللید کللاری (هیهللا رهبللری ) وزار مالیلله  ،زمانیکلله داکتللر اشللرغ غنل
سیت ماهولیت انرا بله یهل ه داشلتن  ،از اقلوام غیلر پشلتون تملید رردهل ه بودنل کله
میتللوان از ممللید اداری  ،رو ا لای دفتراسللناد و ارتبللاط  ،بودملله ،نللناهد ،یواه ل ،
ت ایل  ،محاسللبا  ،اداری وماللتوف کابل طللور نیونلله هللاد اور شل اهشللان رابطلله و
سیت به ک ام حنب و تنظید سیاس ن اشتن و هیواره تاکی شان روی ممیار رراهل
واراهه ن ما یزم به هیوطنان ما بود
بنا بران به نظر بن ه ادیا در مورد روحیله ای قلوم رراهانله داکتلر اشلرغ غنل هلک
برچاللب و دروغ محللب بللوده ،فاق ل پاهلله واقم ل میباش ل نارفتلله نباه ل رذاشللت کلله
اتهاما به ادرس داکتر اشلرغ غنل احیل زی دارای منبله سیاسل و نله از مانلب
مردم در ویها شیا بلکه از طرغ اشخاص م رض مربوط به کان ه ای مشخن
و هللا توسللط افللراد بییللار سیاس ل در نللورد کاللانیکه ازشخصللیت و نیللا ض ل مل ل
هیگو افراد مملوما یزم ن ارن  ،داده میشود تا با قیافه ظاهری دلاوزانه به اهد و
ان قوم بیای برابری و بلرادری اقلوام بله تنفلر قلوم داملد زده منلافک ملل را تحلت
الشماع منفمت شوم شخص نوه قرار می هن ب ون شلک چنلید ییل از طلرغ
هلرکه از هلر قلوم وزبانیکله باشل دوسلت و محبلت بله وطلد و ملردم اف انالتان نلله
بلکه در نهاهت نیانت و دشین با مرهان دوللت -مللت سلازی و نل مت بله دشلینان
مردم ماکه اهیاد و دامد زدن به تفرقه زبان و قوم را هک از وساه ها قو نرم
برای تضمیف وطد مان به کار میبرن  ،میباش
س پیام تان به مردم اف اناتان چیات؟
ج بهترهد پیام مد به مردم یذاب کشی ه و نالته از منلگ  ،بل امنل و بل یل الت
در اف اناللتان اناللت کلله بلله پییانلله وسللیک در انتخابللا کلله حللق و ماللهولیت مل ل و
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تارهخ شان است شرکت کرده در استمیا رای شان که اهییت حیلات بلرای اهنل ه
نلللود واطفلللا شلللان دارد از کاللل هلللراس نکننللل هوشلللیاری نلللود را حفللل کلللرده
وبه حرفهای چرب و نرم دارای رنگ و بوی قوم و غیلره کلیلا فرهبکارانله کله
براساس پبن های دشینان توسط ستون پنید دشلید پلی بلرده میشلود باوروشلکار
نشون کاانیکه نونبها ی میلونها شهی راه وطد را به بیننه و راه رسی ن به م ام
و کرس و درهافت سید وزر  ،پلو و یلرو سلانتن نباهل بله انلان ایتیلاد نیلود تلا
بهللای رای ایتیللاد مللردم را بحیللث تیاللک مشللروع اییللا فاللاد وممللادمب سللود
موهانه ض مل شلان بله اسلتفاده ب یرنل هیوطنلان ملا باهل بله کال رای ب هنل کله
دارای برنامه یلی و ییل که با ن ر یلی وسیاس و تحلی نود شلان ترتیلب
هافته نه به قلد و زبان محلرر و سلرمحررهای کراهل رای شلانرا بله کال ایتیلاد
کنن که لیاقت ،ص اقت ،قاطمیت ،ی الت و وحل ملل اف انالتان واحل را حفل و
احتلرام کلرده و کشللت شکالته رللرداب طوفلان وطللد را بله هللاری ن اونل بللنرز و
هیکاری ملت اف اناتان و ماممه بید الیلل به ساح م صود رهنیلون سلازد اهلد
ظرفیت چه از ن اه دان ماممه شناس  ،نظام سازی و دولت اری  ،استادر بایی
اصو و ضوابط  ،کار با دنیا وزبان و ایتبلار قلانک کلردن شلان مهلت تلامید منلافک
مت اب و ملب کیکهای دوام ار برای رسی ن کشلور بله مرحلله تلامید یبلا اقتصلا
دی وکاب فرصت اسلتاده شل ن بله پاهلای نلود ی اقل در یرصله هلای امنیتل و
اقتصادی با بررناری انتخابا سرنوشت مردم به دست نود شان رقد مل نلورد
بللا ه للید کلله در در و افکللار مللردم مللا ناللبت بلله رذشللته ت یلرا زهللاد وارد رردهل ه
است وانشاهللا اف انها در اهد ممرکه بنرز مل شاهات شانرا به نیاه رذاشلته و
ر یه میهور با صفا یال را انتخاب نواهن کرد
ومد هللا التوفیق
هاداشت اداره سییای ش نان :نشر اصل مصاحبه در ساهت وطن اراست
http://www.vatandar.at/saba81.htm
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