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  ؟!و کیپس چه نه اين، نه آن، 

  

  " در کل حاوی سه مطلب بود. ؟آيندۀ جنگ امريکا در افغانستان، برد يا باخت نوشتۀ "

شور، نبود ارادۀ سياسی اقتصاد امريکا ھمراه با فقدان تفاھم سياسی ميان مسؤولين اين کبحران ـ  1

اين امکان را  ،در ميان مردم امريکا جنگ يزاری ازرو به گسترش خستگی توأم با ب محکم و ميزان
  در افغانستان دست يابد. اش و اع9م نشده اع9م شده امريکا بتواند به مقاصدبعيد می نماياند که 

کسانی  ی عينی و ملموس بی نھايت وحشتناک،ـ  طالب، حقانی و حکمتيار ھم بر حسب تجربه ھا2

در وضعيت و زمانی و با اين ھمه پيچيدگی آن،  نيستند که بتوانند ادارۀ کشور ما را در جھان معاصر
بدرستی و  ی که اين حضرات دارند،غيرعمليخشن و ، بخصوص با افکاری کھنه و که ما قرار داريم

  .ش ببرندو زمان بوجه احسن به پي عصرمردم و کشور ما و خواست موافق با نيازمندی ھای 

ـ  بخش بزرگی از افرادی که در دولت موجود بر اريکۀ قدرت تکيه زده اند، خاصتاً آن ھائی که 3

و بعد از به راه انداختن  خرين سردمدار نظام منفور خلق و پرچمام تنظيم ھای جھادی بعد از سقوط آبن
کست طالب دو باره جوی ھای خون قدرت سياسی را تا آمدن طالب به دست گرفتند و اينک پس از ش

مسؤوليت تشکيل  ھم کسانی نيستند که بايدبه لطف غرب به کرسی ھای حساس گماشته شده اند 
   در آينده به آن ھا تفويض گردد.و ادارۀ کشور حکومت 

محتوا يا بنمايه آن نوشته را فقط ھمين سه نکته تشکيل می داد که بدون ترديد برای آن ھائی که نوشته 
اين سؤال  بعد از خواندن آن مقاله مطالعه می کنند و با قضايا منتقدانه بر می خورندھا را با دقت 

بايد  چه ، پسبه اصط9ح تنظيم ھای جھادی و نه کرزی ، نهامريکا، نه طالبمطرح شده است که: نه 
  ؟! کرد و دامن کی را بايد گرفت

در ھم تنيده در کوھواره ئیی ھااين ھمه مشکل  تا بايد گرفت راکی يد کرد و دامن چه باآره، پس 
بر طبق وعده  ؟و مردم از اين ھمه آزار و اذيت و رنج و مصيبت نجات پيدا کنند رفع گرددکشور ما 

  عرض می شود که:

ساده ای نيست که بتوان آن را با  له را نبايد فراموش کنيم که مشکل ما مشکلاولتر از ھمه اين مسأ
مشکل ما بر طرف کرد.  چند طرح خام يا سوخته باو سھل و در يک شب  سرسری ديک برخور

و ريشه در تفکر سنتی، ضعف احساس قوی ملی، نبود انضباط و وحدت، فقدان قانون ريشه در تاريخ 
امت ديوانه وار در استق ،بر منافع جمعی ـ قومی يا سازمانی به منافع شخصی ، ارجحيت دادنپذيری

  با کودتای دارد که ھا مرکز ديدن و باNخره قدرت خواھي ، خود را درقھرمان سازی ھا برابر نو شدن،
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  ، با ابعاد جديد و تخريب ديد نوگرايانۀ ملی ـ مذھبی داشت ، مردی کهمرحوم محمد داوود خان

با  گذشته و ھشت سال طی سی . مخالفينی کهپا گرفتنرم نرمک  در ميان مخالفين وی گرانۀ آن
کشور را به مرحلۀ نابودی و خيانت منتھای مسؤوليت گريزی و صد ھا بيداد و فساد و ستم و جنايت 

  دند.رسان کامل

فراموش کردن اين اصل اساسی که برای رفع ھمه مشک9ت کشور به زمان و تدبير و حوصله و 
 ھمه در راستای کشيدن اين کشور از اين بدون ترديد کار ما را ،درايت و قربانی ھا نياز است

Nزم است با مشکلتر می سازد. پس  یو مشکلتراش یو اين ھمه مصيبت آفرينمخمصه و مشکل 
به  برای انجام ھر کاری و زمان را با قضايا برخورد کردتعقل  با وبه آرامی  احتياط، با مسؤوليت،

چنان می نمايد که رچه اگ نه دير باشد و نه زود ـ برای حل مشکل ما که انتخاب نمود می بايد شکلی
، يعنی مدت زمانی را که برای يک  گذشته است ـ و برای ھر کاری وقت ديگر خيلی از کار ھاوقت 

  در نظر گرفت. کار اختصاص داده می شود بايد

   :ذي9ً و جزء جزء به عرض می رسانمرا کوتاه نموده نظريات يا پيشنھادات خويش را  سخن

 .دنبگيرخود سرنوشت خود را بدست  ،دنکه به قدر کافی بيدار شده ا ـ  وقت آن فرارسيده که مردم1

ھمۀ کار ھای شان   ھيچ کشوری در جھان قوی و آزاد و آباد و محترم نخواھد شد، مگر اين که مردم
ی مت ھاحکوبه شکل فعال و آگاھانه بر را خود بدست بگيرند و سرنوشت شان را خود تعيين کنند و

اميال و خواست ھای شخصی  که ھوی نفس،و از خود سری ھای زمامداران  نظارت داشته باشند شان
   ند.نيری کگجلو ،می کندکرده و بر ايشان غلبه ھمواره  آن ھا 

مردم بايد حضور عملی و نظری شان را در عرصۀ سياست کشور پر رنگ تر بسازند و با اين کار 
، پس گفتن ماست آن از آن اداره و حاکميتاع9م کنند که کشور و حق  سياسی  شان به تمام تبھکاران

بنابر نه  ،خواست ما باشد بنابر آنچه اجرا و عمل می شود بايدھم از ما باشد و بايد ھم  و حق انتخاب
   خواست دو تا دزد و سه تا جنايت پيشه و چھار تا خاين و ...

وجود دارد، اما ملت با تعريف سياسی و  مستقل يا وابسته، قانونی يا غيرقانونی و در کشور ما دولت
مردم با يکپارچگی خويش و با حضور و وجود ندارد. اين عارضه را بايد متأسفانه حقوقی آن 

  دولت و ايجاد دولت ـ ملت در کشور از بين ببرند.سياست و غيرمستقيم در  ومستقيم  اشتراک

زادۀ جبن يا  ، زورگويان و حق کشان ھموارهديکتاتورانکه مردم ما نبايد اين اصل را ناديده بگيرند 
تا مردم  ت به حقوق شان است. ھيچ ديکتاتور، قلدر و مستبدیمردم نسبت به آزادی و نسبتفاوتی بی 

نمی تواند در يک کشور به قدرت برسد و بر گردۀ مردم سوار  ،دنزمينۀ حاکميت آن ھا را فراھم نکن
من می دانم که مردم ما درد  و شکايت دارند و می  شود و بر مردم ھر چه دلش خواست حکم براند.

دانند که يک مشت انسان ھای اوباش، جنايت پيشه و خاين به ملک و مردم روز و روزگار آن ھا را 
دانم که مردم از خيلی حرف ھا  خوب میتبديل کرده اند. اين راھم  خراب و زندگی شان را به جھنم

ھمه درد ھا و باجود آن ھمه  ، ولی بدی کار اين است که باوجودبھتر از خيلی از ما ھا آگاه ھستند
خويش و دفع  معض9ت در رفعبه زندگی و به سرنوشت خود بی ع9قه ھستند و با تأسف  آگاھی ھا
  ده و کاری نمی کنند.  ھا کاری نکر عاملين آن
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مردم ما طی اين ھمه سال از ھمه دست اندرکاران نظام فعلی، از رھبران و فعالين و قوماندانان تنظيم 
که و آستان بوسان بيگانه ھا چه در پوزيسيون و چه در اپوزيسيون و سائر دNNن جنگ و خون 

. فکر می کنم که ياد آوری دارند ی تلخ و دلخراشیتجربه ھابعنوان مخالفين مسلح شناخته می شوند 
بيش از اين گناھی است خاموشی و بی تفاوتی در برابر سرنوشت خود  اين مسأله که سکوت،

است، ن گفته نشده و گفتن آن Nزمی نکته ای که تا کنو ،ولیتکرار مکررات خواھد بود. نابخشونی 
يد خاموشانۀ خويش از کرده ايم که ما خود با سکوت و تأئاين است که: ما ھيچگاه به اين امر توجه ن

اين است که:  زورگويان جنايت پيشِۀ قانون شکن مقصر اصلی ھمه بدبختی ھای خويش ھستيم؛
ن اصل اين است که: ما تا کنون به اي مان و ستم ستمگران بر ما شده است؛سکوت ما سبب ظلم ظال
آزادی از ستم ستمگران و ظلم ظالمان و زورگوئی زورگويان ھيچگاه  مسلم توجه نکرده ايم که

رايگان بدست نمی آيد؛ اين است که: آزادی بدون داشتن ذھنيت و خواست آزادی و بدون وجود تعقل و 
 تفاوتیبدون سرکوب ھيوNی بی  ؛ اين است که: آزادیحاصل نمی شود وجدان و تعھد و ت9ش جمعی

و رخ نمی نمايد.  زيبا بر نمی دارد ھرگز پرده از روی بر ھر آنچه در کشور ما رخ می دھددر برا
  ولی قبل از ھمه بايد:

در مردم  و از سيطرۀ اوباشان از ظلم و ستم ظالمان و ستمگران يا آزادی ـ  ذھنيت و خواست رھائی1

ھمين لحظه ـ مردم بر پايۀ يک وجدان قوی ملی و بر طبق يک تعھد استوار جمعی از 2؛ يدبوجود بيا

برای نجات ھمان ذھنيت و خواستی که ياد شد ت9ش ھمه جانبه و گسترده را  و با جديت تمام بر بنياد
ـ  سر ديوی 3؛ براه بياندازند و از دست ھمه مصيبت آفرينان يبت ھا در سطح کشورخود از ھمه مص

ـ بر سرنوشت خود حاکم شوند و بر ھر آنچه به آن ھا و 4آن جدا کنند؛ منحوس بی تفاوتی را از تن 

ـ دست فرزندان 5، نظارت جدی و مداوم داشته باشند؛ و می گيردو تعلق به زندگی آن ھا ارتباط 

مرتکب جرم و جنايت و  آن ھائی را که قدرت کوتاه کنند و اگر Nزم ديدند ناخلف اين کشور را از
   شده اند به محاکمه بکشانند.و مردم خيانت به خاک 

خشونت را زياد تجربه نموده ايم. بدون توصل من ھيچگاه دست بردن به خشونت را توصيه نمی کنم. 
ی برای رسيدن به خواست ھای بزرگ و ئبه خشونت مانند قيام و کودتا و انق9ب و ... ھم راه ھا

به ِاعمال خشونت فکر نکنم  ،که با آگاھی به وحدت نظر و عمل رسيده باشد . ملتیدارد جمعی وجود
و تونس و  ساختند، مانند مصرم را به اختيار کردن خشونت واداراگر نشد، يا مرد داشته باشد. ینياز
و راه ديگری برای مردم باقی نماندند، در آن صورت تحمل ظلم  ،...يا ايران و ی و سوريه و يمن وليب

منتھا بايد  ھم نوعی ظلم است که مظلوم بر خود روا می دارد؛ چيزی که در ھيچ کتابی مجاز نيست.
جای خوکامگان جبار و ظالم و ستمگر پيشين را  ودکامگاِن جباِر ظالِم ستمگر تازه،متوجه بود که خ

  نگيرند!

انتخابات طی فرصتی که تا  مردم بايد متوجه نيرو و قدرت خويش شده ر پيش است.انتخابات دـ  2

  د. کنن بسيج برای مبارزات انتخاباتی خود را ،ميان خود برگزيدهقی است نمايندۀ واقعی خويش را ازبا

ما را خوشبخت ين ھا نه د. ارأی ندھن ،دکه آن ھا را ده ھا بار آزموده ان به آنانیدر انتخابات پارلمانی 
 هما نبودکسانی که تا امروز به فکر دفاع خواھند کرد.  می سازند و نه از خاک و ناموس ماو مرفه 

  تشکيل بايد  ،ميھن برای نجات و ،د. پس اولين قدم برای نجات مردمخواھد بوما ندر آينده ھم به فکر 
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 اين حرکت مردمی حرکتی باشد. وطن خاک واصل تعلق بمبنای فشرده سرتاسری بر یمل حرکتيک 

شگذاری اش وابستگی زنمی شناسد و معيار ار و ... است که سمت و لسان و دين و مذھب و نژاد
يک حکومت يک قوم و  دبوجود می آور ... نيست. حکومتی را که اين حرکت قومی و تشکي9تی و

اصل افغانيت، حکومت واقعاً ملی برپايۀ  نمی باشد، بلکه و يک خان و يک روحانی و ... قبيله
اعضای پارلمان ھم کسانی خواھند بود که از ميان  دموکراسی و مبتنی بر اعتقادات پويای دينی است.
و  ند خواست. بدين ترتيب مردم می توانند ھم مسقيمھھمين مردم، به رأی و برای ھمين مردم بر خوا

  ھم غير مستقيم امور کشور را اداره کنند. 

ـ  يکی از وظايف اساسی و اولی حکومتی که به حمايت مردم روی کار می آيد ت9ش برای تثبيت 3

موقف بی طرفی فعال کشور خواھد بود. افغانستان نبايد پايگاه فعاليت ھای سياسی ـ نظامی يا ساحه 
؛ خواه اين کشور ھند و روس باشد يا ايران و يردنفوذ ھيچ کشوری عليه کشور ديگری قرار بگ

  . و .. پاکستان و يا امريکا و چين

بايد کميسيونی را تشکيل بدھد که موضوع بيطرفی افغانستان را از طريق  ،که بوجود می آيد یدولت
ان را بدھد که به ھيچ کشوری اين نمجامع بين المللی رسميت ببخشد و به ھمه کشور ھا اين اطمي

نه يا جھانخوارانۀ ااجازه داده نخواھد شد تا اميال جاه طلبانه، بلند پروازانه، سلطه جويانه، کشورگشاي
کشور ھای ھمسايه، منطقه و جھان بايد اين اطمينان را  خود را از خاک افغانستان جامۀ عمل بپوشاند.

عليه کشور ھای ديگر  یيا ساحۀ نفوذ کشور حاصل کنند که افغانستان ھيچگاه نمی خواھد تخته پرش
يک ارزيابی دقيق و ھمه جانبه از وضع منطقه بی ھيچ ترديدی ما را متوجه اين حقيقت  قرار بگيرد.

مسلم خواھد ساخت که وجود يک افغانستان بی طرف و آرام برای ھمه سودمندتر است تا وجود يک 
طرفی  در صورت تثبيت بیکه افغانستان پرآشوب، ناآرام و درگير جنگ. از ھمه باNتر و بھتر اين 

در کشور ما و زمينۀ رقابت  و ساختن پايگاه ھای نظامی افغانستان مسألۀ حضور نيرو ھای خارجی
  ھای گوناگون خارجی ھا در افغانستان خود بخود منتفی می گردد. 

ه ـ بيست سال بعد قدرت ھای د که اوضاع جھان به يک حال باقی نمی ماند. بسيار احتمال دارد
با حضور نيرو ھای نظامی امريکا در اين  افغانستان یای در نزديکی ھا منطقه انی يا قدرت ھایجھ

يا ممکن است بر سر کدام موضوع حرف شان به زد وخورد و جنگ  ،کشور مخالفت جدی پيدا کنند
   قوچ پايمال شويم. يا چند بکشد. ما نبايد حالتی را بوجود بياوريم که در زير پای دو

ست، خواھيم کرد درست ني سرکشور رفتند ما چه خاکی براز اينھا اين تشويش که اگر امريکائيداشتن 
ھا ھا و قرنھمه سالمنتھا وقتی ايننيستيم. ما منابع سرشار زيرزمينی داريم، پس غريب يا فقيرزيرا اگر 

  نيز حوصله داشته باشيم.خود ـ  معادنفروش و خراجتـ تا اس حوصله نموديم، بايد چند روز ديگری را

 موضوعو اھميت با درک حساسيت  رفع تنش ميان افغانستان و پاکستان نمايندگان مردم بايد برایـ 4

د بدست می آوراز سوی مردم خانۀ مذکور از طريق خانۀ ملت و نظر به اختيارات عام و تامی که 
  موضوع " خط ديورند " را که اينک به استخوان Nی زخم تبديل شده است يک طرفه کنند. 

به نام  کهانسان ھائی را  يک تعداد ن مردم بايد جلو نه مردم بايد واقعگرا باشند. ھمچنيدر اين زمي
   غيربعضاً ای ـحق و ناحق و بجا و بيجا  طرح ھ و صاحب نظر و گاه ريش سفيد و بزرگ کارشناس
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نبايد اين  به ھيچوجه . ماکار باشد خانۀ ملت بايد جای اينبگيرند.  ،می کنندعملی در اين مورد ارائه 
  ھل انگارانه بگذريم!و س ريمگيناشنيده بکه " قصاب که زياد شد گاو مردار می شود " گفته را 

 ھم طرفی افغانستان بی. عملی نيستندراه ھای حل  به فکر من کنند ھا پيشنھاد می را که اين راه ھائی

بيطرفی افغانستان که برابر  در يک ک9م بايد گفتد. ممکن نخواھد بو ،لۀ خط ديورند حل نشودتا مسأ
ه ه خورده است؛ بايد اين گره را ببه حل قضيۀ ديورند گر تنھا ن مشک9ت افغانستا تمام حل است به

  ھر شکلی که شده باز کرد!

، عملگرا، قاطع منطقه و جھانمردمان خردورز، آگاه به مسائل  برای حل اين موضوع تاريخی ما به
ما تنھا يک طرف  که توجه داشته باشند اريم. مردم ما بايد از توھمات بيرون بيايند وو نترس نياز د

. مردمان آنطرف سرحد چه می خواھند قضيه ھستيم. بايد ببينيم که دو طرف ديگر قضيه، بخصوص

به نظر من بجای حرف ھای رم دھنده بايد بکوشيم به نظر اين ھا را ناديده گرفتن کار درستی نيست. 
يابی  دست ھر ترتيب و ھنری که شده پاکستان را برای اشتراک درمبحثی روی خط ديورند آماده کنيم.

   به چنين امری خود موفقيت بزرگی در زمينه خواھد بود.

نظر شان را روشن  از سی ـ چھل سال بدين سو حد بايد گفت که آن ھارمردمان آنطرف س در مورد
يا عمداً تجاھل می ما آن را ناديده می گيريم يا حرف روشن آن ھا را نمی فھميم  ، ولیبيان داشته اند

مورد م9مت مردم قرار يا  دکان ھای ما تخته نشوند تجارت يا يا اين است که از ترس اين که کنيم
ن اين که به وضعيت و امکانات خود، منطقه و بدو ھميشه يک حرف را محکم گرفته ايم؛ ...و نگيريم

رسيدن به  برای ھستيم و يا اين که آيا اص9ً راه و وسيله و امکانی جھان نظری بيفگنيم که کجا و کی
به ساختار  و بافتبه اين که بدون يا  . ووجود دارد يا خير نيک، ولی صعب الحصول  یچنين آرزو

طی سده ھای گذشته چيزی را از دست داده و چيزی را بدست موجود جھان که ھر کشوری در آن 
تبديل کرده است، توجه داشته  زمان حالت ھای موجود را به حقيقتی سنگواره شدهآورده است و گذر 

   !باشيم

 واژگون شد ھمه زی " دومينو " می ماند که اگر يک تکه چوبامروز به با چنين قضايا و مسائلی

ۀ نقش بخاطر گل روی ما حاضر باشد که د.  فکر نکنم که جھانناز پی آن واژگون می شو چوب ھا
ری حاضر باشد که تغييری را در شکل يا کشو و ؛تغيير بدھد ده ھا کشور را در روی زمينفعلی 

  جغرافيايی کشورش قبول کند. 

به داعيۀ کرد ھای بخت برگشته  نظر کنيد. جھان اص9ً برای اين که اين کشور در پنج يا شش کشور 
، زيرا نمی خواھد نميدھدھيچ ع9قۀ به موضوع کردستان و داعيۀ کرد ھا نشان مختلف پراکنده است 

   مشکلی پيدا کند.در منطقه و حاميان شان در جھان با اين ھمه کشور 

شان اين ص9حيت را بدھند که به ھر شکلی که  مردم بايد با جدی گرفتن ھمه واقعيت ھا به نمايندگان
حل و فصل و کشور ما سودمند باشد اين موضوع را  آيندۀ ما و آيندۀ برای آن ھا ممکن و برای

  يکطرفه کنند.

 ،و معضلۀ خط ديورند حل گرديد تثبيت شد ـ  زمانی که افغانستان به حيث يک کشور بی طرف5

  نفری  داشته باشيم؛ چه اين نيرو نيروی ده ھزار ینظامی نياز نيروینکنم که ما به ارتش يا ديگر فکر
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شکم مردم  ! برای کشور فقيری مانند افغانستان که نهآنيا بيشتر از صد ھزار نفریباشد يا نيروی سه 
راه و پل و فابريکه و مکتب و شفاخانه خانه و برق و لباس و مردم سير کرده می تواند و نه  خود را

 داکتر و دوای کافی دارند، نه زراعت و صنعت رشد يافته و نه کار وجود دارد و نه توليد و تجارت و

برگ نظامی  صرف ارتش و ساز و را و سيستم حمل و نقل و ... چه Nزم است که ميليارد ھا دالر
با ھمه مشک9ت اقتصادی و سياسی ند؟ گيرم که برای ده سال ديگر ھم غرب و در رأس آن امريکا نک

نيرو ھای نظامی کشور ما را بدون کدام چشم داشت و به شکل ب9عوض مصارف خويش در جھان 
کمک کرد، بعد از آن که امريکا رفت و اين کمک ھا قطع شد اين کشور فقير چنين مصارف  بما

   و چرا؟ سرگيچه آور را از کجا تھيه و تمويل خواھد کرد؟

ما آيا  !ارزش دارند. خوب؟دارد که سه يا سی تريليون دالر  یبرخی ھا می گويند که افغانستان معادن
ياره و بم و ماشيندار و آن ھا را صرف خريد تانک و توپ و طاين معادن را برای ھمين داريم که 

کنيم؟ توپ و تانک و زرھدار و طياره بخريم،  دادن انسان ھا و به کشتن تفنگ و ... برای کشتن
صرف ساختن  را حاليکه می توانيم پول خريد اين آھن پاره ھا، دره ھای بی ارزش آھن راپارچ

ازمندی ھای اساسی ؛ صرف چيز ھائی که نيکنيم که نداريم ھائی بند ھای برق و بيمارستان ھا،مکتب 
 کشور زراعت جريب زمين را زير آب کنيم وھزار ھا ھزار  چرا بجای اين که دھد.ما را تشکيل مي

سطح توليد ھم با ساختن فابريکه ھا ھم مردم را از بيکاری نجات بدھيم و  و را انکشاف بدھيم خويش
 را اطفال اين مرز و بوم و تعليم و تربيت مردم بھداریريم و مشک9ت را باN ببخويش  تجارتو 

نفرت و  غير از چيزیاموری کنيم که خريد چيز ھا و صرف پول ھای خويش را و ...  کنيم مرفوع
   به ارمغان نمی آورد؟ و برای ديگران برای ما و خرابی و قتل و قتال دشمنی

فتند؟ اسرائيل و ا ه مقاصدی براه میبرآورده شدن چآيا نمی دانيم که جنگ ھا چگونه و برای 
عوايد سرمايه، ميليارد ھا دالر  ،غرق در ثروت ده ھا کشورعربی مسلمان بوجود می آيند تا فلسطينی

زمينی خويش را صرف خريد س9ح کنند. يا پاکستانی بوجود می آيد و کشمير و خط  و منابع زير
پاکستان از يک طرف و ميان ھند و پاکستان از طرف ديگر ی ميان افغانستان و ا دشمنیديورندی تا 
ا و کوريا ھويتنام ھا،  .مشکلی باشد و خريد س9ح و ھزينه کردن ھای بی جا و بيموردبوجود آيد و 

طالب و القاعده و و دفاع از دموکراسی و سرکوب ديکتاتوری ھا و  باNخره ليبرالسم و کمونيسم
 کانون ھای تشنجی مثل ليبی و ايران و سوريه و ... وجود داشته باشد تروريزم و دشمن تراشی ھا و

جدا شود تا بھانۀ برای  یيا کويتی بايد از پيکر عراق ميليارد ھا دالر برای خريد س9ح صرف شود. تا
  حمله و جنگ وجود داشته باشد و ...

ی س9ح سازی تأمين ھزار کارگر فابريکه ھاو صد ھا اگر فروش س9ح نباشد چگونه زندگی ده ھا 
   می شود و چگونه حجم سرمايه ھای ھزار ھا سھامدار اين فابريکه ھا فربه تر خواھد شد؟

و تضمين جھانی سرحدات ما را موقف بی طرفی ما کشور بی طرف به عسکر و س9ح نياز ندارد. 
کشور خويش حفظ می کند، ولی برای امنيت خويش از دست آشوبگران و دزدان و جانيان در درون 

ناگزيريم که تنھا به داشتن پوليس ملی اکتفا کنيم؛ ھمانگونه که دولت سوئيس پوليس دارد، ولی ارتش 
يس س9ح می سازد و می فروشد تا انسان ھا به قتل برسند، ولی ما ھمه ئبا اين تفاوت که سو ندارد!

                                                عادی وای ات و نيازمندی ھسازيم که کمبودآن چيزی ھائی می آنچه را که داريم ذوب می کنيم و از 
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   مرفوع کند. کشور ماو غيرۀ روزمرۀ ما را در امور عمرانی 

که اين مسأله را قب9ً با ايشان در ميان گذاشته بودم می گويند که ممکن است که  ،برخی از دوستان
شوند. شايد ديگران ھم  شی شريفبعضی از قدرت ھای بزرگ مانع رسيدن افغانستان به اين آرزو
وقتی يک ملت واحد با يک صدا و  چنين تشويشی داشته باشند، ولی يک چيز را نبايد فراموش کنيم که

را انجام بدھد و به مقصدی، بخصوص مقصدی يا  شريفانه ای کار ه درھرحالیمصمم بخواھد ک
آن ه مانع رسيدن آن ملت به مقاصدی که انسانی باشد برسد، ھيچ نيرو و قدرتی وجود نخواھد داشت ک

کشور ھای نادار و نيازمند در قسمت مصارف بھر تقدير،  گردد.  نجيبانه و شريفانه اش ھای آرزو
  باشند!جو و صرفه برابر ديگران محتاط  ھا خود بايد ده

غانستان به يک قانون ـ  قانون اساسی کشور بايد مطابق ايجابات عصر و زمان تدوين کردد. اف6

ھا، دارد. قانون اساسی موجود نارسائی نياز  و بدون نقص و تناقض صريح روشن،مترقی، اساسی 
مشکل  ،را حل نمی کندما که مشک9ت دارد. وجود چنين قانونی ع9وه بر ايننواقص و تناقضات زياد 

 ھا ھمکه کند ذھن ترين انسانفکر نکنم  است که باشد. تناقضات قانون اساسی آنقدر آشکارآفرين ھم مي

کار و در يک کشور در کنار مجريان درست متوجه تناقضات آن نشود. مھمترين چيزی کهدر کشور ما 
  ن و عاری از تناقض می باشد. بی نقص و روش مترقی و داشتن قوانين ،صالح ضروری است

ن يوبايد از بين برد. مرجع وضع و تد تدوير لويه جرگه ھا، بخصوص لويه جرگه قانون اساسی راـ 7

عھد دقيانوس که در زمان ود.چرامابه يک مجلسی نباشلمانھا ميرجھان پا ھمۀدرھا تصميم گيريون وانيق
و  رياضت اقتصادی ساخته ايم؟ ملت ما به صرفه کردن،ھنوز ھم خود را پابند  ،رواج پيدا کرده است

و يک کار را دو کار ضرورت دارد. چرا بايد يک خرج خود را دو خرج  ھاه بيشتر کارانسجام ھرچ
   نيستند؟و کافی مگر اعضای پارلمان نمايندگان مردم  ؟کشور وجود داردکه پارلمانی درحاليدر ،کنيم

ھای نظامبدترين نوع سيستمھا در نشان دادماآنطوری که تجربۀ ده سالۀ کشوری، سيستم رياستـ 8

می باشد. اين سيستم بايد ملغأ کردد و به جای آن  کمتر به قانون پابندی دارندھائی که در کشور مردمی
 و پایسيستم پارلمانی معرفی شود. تفويض اختيارات بی حد و مرز به رئيس جمھور و بستن دست 

ده ھا و تواند مھور نيز از جانب مردم انتخاب ميشود، مي، اگر چه رئيس جمقابل ویدر نمايندگان مردم
بايد  قوای سه گانۀ مستقل. پی داشته باشد در خودسری و خودمحوری و ھا فساد و قانون شکنیصد
فوق العاده داده حقوق  وبنابراين به ھيچ کدام بايد حق  د.نکنترول شو طريق ديگری نظارت و کی ازي

از حقوق و که براساس انديشۀ سياسی رياستی بوجود آمده است س جمھور فعلی افغانستان رئي نشود.
اختيارات فوق العادۀ برخوردار است، از جمله در برابر پارلمان جواب ده نمی باشد و پارلمان حق 

را از بين آن  از آن به نفع کشور نيست. بايداين نوع قانون و اوضاع برآمده  استيضاح وی را ندارد.
  !ردب

که بعد  د با استفاده از قوانينیباي ،جنايت شده اند خيانت وگذشته مرتکب  که در مشخصیی ئھاـ نيرو9

و  تنبه، متناسب با جرائم شان تدوين خواھد شدکارا و حساب ده  ،از بوجود آمدن يک دولت مردمی
دولت بايد از وجود اين جانيان زورگوی و قانون  ای شان را پس بدھند.ھتقاص کار  شده مجازات

  .گردند مصون شان شر از بايدمردم و  شکن پاک

                                                        7  



. در خصوص و خارجی توجه خاصی مبذول کند دولت بايد برای جلب سرمايه ھای داخلی  ـ10

بايد ھر چه  دولت ،نداريم به شکل شايد و بايد توان استخراج معادن خويش را ز آنجائی که ماا معادن
ھر  برای بدست آوردن پول غرض انکشاف انجام اين مأمول را از راه مناقصه ھا و مزايده ھا زودتر

ھای جھان معمول است و ھمه  رميسر بسازد. چنين کاری امروز در تمام کشوکشور  چه سريع تر
گذاری ھا در کشور خود ھستند و برای  هکشور ھای در حال توسعه امروز در صدد  جلب سرماي

 سرمايه گذاریتشويق دريغ نمی کنند. قرار اط9ع پاکستان برای  یين مقصد از ھيچ کوششرسيدن به ا

از زمان فعال شدن  د که برای ده سالھا قرار ميدھگان در اختيار آن نه تنھا زمين راي ائی ھاچين ھای
 نکتۀ آخر بعنوان مثال ياد شد! ند.ھم اخذ نمی کای ن ھا ھيچ نوع ماليه از آ ،فابريکه ھا و آغاز توليد

برازيل و سنگاپور و ھانکانگ و  شما می توانيد در اين مورد به تجربه ھای سائر کشورھا مانند
  ن و چين و ... نظری بيفگنيد.اھند و اير ماليزی و

برای  بر آن اعمال نمی شود و بنام اين که بازار آزاد است ھيچ نوع کنترول ـ بازار آزاد موجود که11

تم بازار نيمه آزاد ـ بايد دو باره به ھمان سيس ،مستھلک بی نوای کشور ما حکم زھر کشنده را دارد
   تبديل شود.ـ  داز جانب دولت کنترول می شقسماً ـ بازاری که ای که يک زمان داشتيم  نيمه دولتی

افراد کم درآمد و بی برای آزاد  وجود سيستم بازار آزادِ  ،يا باشد ولی کم ،در کشوری که توليد نباشد
بضاعت حکم به پنبه ح9ل کردن آن ھا را دارد. دولت بايد تھيه و فروش مواد اوليه و ضروری مردم 

در انحصار خود درآورد و بعضی از  ،مجددی و ربانی و طالبمانند زمان ھای پيش از آمدن  ،را
  مواد را با سبسدی به فروش برساند. 

امکانات از زمان امريکا! ھر کشوری را بايد در ھر برھه ای  و نه ،ستا و فرانسه افغانستان نه آلمان
و مناسب است. ھر  ، Nزمو ايجابات و قوانينی باشد. فع9ً ما بايد کاری کنيم که برای ما شايسته

  بيماريی را دوايی گفته اند! و ...

نکته  ما ضروری اند، ولی پنج فرزندانبرای ما و  کشور ما، برای خودھمه برای نکاتی که ياد شد 
تغيير ، و گرفتن قدرت حضور فعال مردم در عرصه سياست و تصميم گيریاشتراک و يعنی  ،اول

 و انح9ل کامل نيرو ھای نظامی کشور لۀ ديورندحل مسأ اساسی، تثبيت بيطرفی فعال کشور، قانون

با اص9ح گرفت.  و کم اھميتکه نبايد آن را ناديده  باشد می یاز حساس ترين و ضروری ترين مسائل
مربوط  ھاو اجرا و عملی کردن ھر کدام اين کار ھا مطمئن باشيد که ده ھا کار ديگری که به اين کار

  و عملی خواھد. وط ھستند به نفع کشور و مردم اجرأو من

 نيم. ھيچ تدبيری ولو بسيار زيبا، گوشنوازپيدا ک را مشکل خود راه يا راه ھائیحل ما بايد خود برای 

از اين ھمه مشکلی  مارھائی برای  و بيگانه پرستان غرضمندان يا بيگانگان کننده که بوسيلۀ و دلگرم
کمک  و به سود ما است، فکر نکنم بتواند ما را آنگونه که ما ميخواھيم ،ده شده باشدکه ما داريم سنجي

بدستان خود رقم را و کشور خويش کند. افتخار يک ملت ھم در ھمين خواھد بود که سرنوشت خود 
   نگذاريد اين افتخار را از ما بگيرند!  بزند.

 يا طرح اين کاست و کم. کشور و مردم موجود معض9ت از رفت بيرون برای من پيشنھاد بود اين

  دليرانه و پيشنھادات با و ملی دلسوز نظران صاحب است اميد که بدون شک کم نيستند، ، را پيشنھاد
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  عملی خويش دور کنند.

 منتھای در که مردمی و است يافته توسعه و آرام و آباد و مستقل افغانستان يک فقط و فقط من آرزوی

   .نمايند زندگی حالی آسوده

 معذرت پيش از پيش باشد، شده خاطری رنجش سبب جھت بی که باشم گفته کم يا زياد چيزی اگر

  .  کنم می پيش را خويش

مطلب که چرا من، که ھمواره از سوسياليزم، يعنی دولت دو نوت:  اين نوشته را قب9ً با توضيح اين 
بازار آزاد وسرمايه و سرمايه خورم از سيستم  رفاه صحبت می کنم و با ديد انتقادی با اديان برمی

در کشور ياد نموده ام، به پايان برده بودم. ولی بعداً آن بخش را  ضرورت ديناز و ... و ھم  داری
بتوان آن را بدرستی و  کر ضمنی در يک مقالهبا يک تذحذف نمودم، زيرا اين بحث بحثی نيست که 

مقاله ديگری خواھم نوشت و دNيل  ،بطور اقناع کننده بيان کرد. در اين رابطه به دنبال ھمين مقاله
   شريح خواھم نمود. خويش را توضيح و ت
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