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 Political سياسی

  

 سيدھاشم سديـد

  ٢٠١١ اگست ١٧

  

  !نه اين، نه آن، پس چه و کی؟
  

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

 امريکا ھمراه با فقدان تفاھم سياسی ميان مسؤولين اين کشور، نبود ارادۀ سياسی محکم و ميزان ـ  بحران اقتصاد١

رو به گسترش خستگی توأم با بيزاری از جنگ در ميان مردم امريکا، اين امکان را بعيد می نماياند که امريکا 

  .بتواند به مقاصد اعالم شده و اعالم نشده اش در افغانستان دست يابد

 طالب، حقانی و حکمتيار ھم بر حسب تجربه ھای عينی و ملموس بی نھايت وحشتناک، کسانی نيستند که بتوانند ـ ٢

خصوص ه ادارۀ کشور ما را در جھان معاصر و با اين ھمه پيچيدگی آن، در وضعيت و زمانی که ما قرار داريم، ب

ی و موافق با نيازمندی ھای مردم و کشور ما درسته ی که اين حضرات دارند، باری کھنه و خشن و غيرعمليبا افک

  .وجه احسن به پيش ببرنده و خواست عصر و زمان ب

نام تنظيم ھای ه ـ  بخش بزرگی از افرادی که در دولت موجود بر اريکۀ قدرت تکيه زده اند، خاصتاً آن ھائی که ب٣

راه انداختن جوی ھای خون قدرت جھادی بعد از سقوط آخرين سردمدار نظام منفور خلق و پرچم و بعد از به 

سياسی را تا آمدن طالب به دست گرفتند و اينک پس از شکست طالب دو باره به لطف غرب به کرسی ھای حساس 

  .  ھم کسانی نيستند که بايد مسؤوليت تشکيل حکومت و ادارۀ کشور در آينده به آن ھا تفويض گردد،گماشته شده اند

فقط ھمين سه نکته تشکيل می داد که بدون ترديد برای آن ھائی که نوشته ھا را با دقت محتوا يا بنمايه آن نوشته را 

نه امريکا، : مطالعه می کنند و با قضايا منتقدانه بر می خورند بعد از خواندن آن مقاله اين سؤال مطرح شده است که

  !  کی را بايد گرفت؟نه طالب، نه به اصطالح تنظيم ھای جھادی و نه کرزی، پس چه بايد کرد و دامن

 رفع ، درھم تنيده در کشور ماه ئیاين ھمه مشکل ھای کوھوارآره، پس چه بايد کرد و دامن کی را بايد گرفت تا 

  :گردد و مردم از اين ھمه آزار و اذيت و رنج و مصيبت نجات پيدا کنند؟ بر طبق وعده عرض می شود که

 که مشکل ما مشکل ساده ای نيست که بتوان آن را با يک برخورد اولتر از ھمه اين مسأله را نبايد فراموش کنيم

مشکل ما ريشه در تاريخ و ريشه در تفکر . سرسری و سھل و در يک شب با چند طرح خام يا سوخته بر طرف کرد

سنتی، ضعف احساس قوی ملی، نبود انضباط و وحدت، فقدان قانون پذيری، ارجحيت دادن به منافع شخصی ـ قومی 
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زمانی بر منافع جمعی، استقامت ديوانه وار در برابر نو شدن، قھرمان سازی ھا، خود را در مرکز ديدن و يا سا

 که با کودتای مرحوم محمد داوود خان، مردی که ديد نوگرايانۀ ملی ـ مذھبی داشت، با ،باالخره قدرت خواھيھا دارد

نی که طی سی و ھشت سال گذشته با امخالف. پا گرفتن وی نرم نرمک اگرانۀ آن در ميان مخالفابعاد جديد و تخريب 

  .منتھای مسؤوليت گريزی و صد ھا بيداد و فساد و ستم و جنايت و خيانت کشور را به مرحلۀ نابودی کامل رساندند

فراموش کردن اين اصل اساسی که برای رفع ھمه مشکالت کشور به زمان و تدبير و حوصله و درايت و قربانی ھا 

بدون ترديد کار ما را در راستای کشيدن اين کشور از اين ھمه مخمصه و مشکل و اين ھمه مصيبت نياز است، 

پس الزم است با احتياط، با مسؤوليت، به آرامی و با تعقل با قضايا . آفرينی و مشکلتراشی مشکلتر می سازد

رای حل مشکل ما نه دير باشد و برخورد کرد و زمان را برای انجام ھر کاری به شکلی می بايد انتخاب نمود که ب

، يعنی مدت  نه زود ـ اگرچه چنان می نمايد که وقت خيلی از کار ھا ديگر گذشته است ـ و برای ھر کاری وقت

  .زمانی را که برای يک کار اختصاص داده می شود بايد در نظر گرفت

  : ض می رسانمرا کوتاه نموده نظريات يا پيشنھادات خويش را ذيالً و جزء جزء به عر سخن

ھيچ کشوری . دست خود بگيرنده ـ  وقت آن فرارسيده که مردم که به قدر کافی بيدار شده اند، سرنوشت خود را ب١

دست بگيرند و ه  ھمۀ کار ھای شان را خود ب در جھان قوی و آزاد و آباد و محترم نخواھد شد، مگر اين که مردم

ل و آگاھانه برحکومت ھای شان نظارت داشته باشند و از خود سرنوشت شان را خود تعيين کنند و به شکل فعا

  . سری ھای زمامداران که ھوی نفس، اميال و خواست ھای شخصی آن ھا بر ايشان غلبه می کند، جلوگيری کنند

مردم بايد حضور عملی و نظری شان را در عرصۀ سياست کشور پر رنگ تر بسازند و با اين کار شان به تمام 

سياسی اعالم کنند که کشور و حق اداره و حاکميت آن از آن ماست، پس گفتن و حق انتخاب ھم بايد از ما   تبھکاران

 و عمل می شود بايد بنابر خواست ما باشد، نه بنابر خواست دو تا دزد و سه تا جنايت پيشه و ءباشد و ھم آنچه اجرا

  ... چھار تا خاين و 

 و مستقل يا وابسته وجود دارد، اما ملت با تعريف سياسی و حقوقی آن در کشور ما دولت، قانونی يا غيرقانونی

پارچگی خويش و با حضور و اشتراک مستقيم و غيرمستقيم  اين عارضه را بايد مردم با يک. متأسفانه وجود ندارد

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

رند که ديکتاتوران، زورگويان و حق کشان ھمواره زادۀ جبن يا بی تفاوتی مردم مردم ما نبايد اين اصل را ناديده بگي

ھيچ ديکتاتور، قلدر و مستبدی تا مردم زمينۀ حاکميت آن ھا را فراھم . نسبت به آزادی و نسبت به حقوق شان است

لش خواست حکم نکنند، نمی تواند در يک کشور به قدرت برسد و بر گردۀ مردم سوار شود و بر مردم ھر چه د

من می دانم که مردم ما درد  و شکايت دارند و می دانند که يک مشت انسان ھای اوباش، جنايت پيشه و خاين . براند

اين راھم خوب می دانم . به ملک و مردم روز و روزگار آن ھا را خراب و زندگی شان را به جھنم تبديل کرده اند

  درد ھا و باۀ ما ھا آگاه ھستند، ولی بدی کار اين است که باوجود ھمکه مردم از خيلی حرف ھا بھتر از خيلی از

جود آن ھمه آگاھی ھا با تأسف به زندگی و به سرنوشت خود بی عالقه ھستند و در رفع معضالت خويش و دفع و

  .  عاملين آن ھا کاری نکرده و کاری نمی کنند

ندانان تنظيم ھا چه در ن و قومی، از رھبران و فعاالنظام فعلمردم ما طی اين ھمه سال از ھمه دست اندرکاران 

ن مسلح اعنوان مخالفه پوزيسيون و چه در اپوزيسيون و سائر دالالن جنگ و خون و آستان بوسان بيگانه که ب

فکر می کنم که ياد آوری اين مسأله که سکوت، خاموشی و بی . شناخته می شوند تجربه ھای تلخ و دلخراشی دارند
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ولی، نکته ای که تا . برابر سرنوشت خود بيش از اين گناھی است نابخشونی تکرار مکررات خواھد بودتفاوتی در 

  :کنون گفته نشده و گفتن آن الزمی است، اين است

يد خاموشانۀ خويش از زورگويان جنايت پيشِۀ قانون ئکرده ايم که ما خود با سکوت و تأ ما ھيچگاه به اين امر توجه ن

ھمه بدبختی ھای خويش ھستيم؛ اين است که سکوت ما سبب ظلم ظالمان و ستم ستمگران بر ما شکن مقصر اصلی 

شده است؛ اين است که ما تا کنون به اين اصل مسلم توجه نکرده ايم که آزادی از ستم ستمگران و ظلم ظالمان و 

 ذھنيت و خواست آزادی و دست نمی آيد؛ اين است که آزادی بدون داشتنه زورگوئی زورگويان ھيچگاه رايگان ب

بدون وجود تعقل و وجدان و تعھد و تالش جمعی حاصل نمی شود؛ اين است که آزادی بدون سرکوب ھيوالی بی 

ولی قبل . تفاوتی در برابر ھر آنچه در کشور ما رخ می دھد ھرگز پرده از روی زيبا بر نمی دارد و رخ نمی نمايد

  :از ھمه بايد

وجود ه  يا آزادی از ظلم و ستم ظالمان و ستمگران و از سيطرۀ اوباشان در مردم بـ  ذھنيت و خواست رھائی١

ـ مردم بر پايۀ يک وجدان قوی ملی و بر طبق يک تعھد استوار جمعی از ھمين لحظه و با جديت تمام بر ٢بيايد؛ 

مه مصيبت ھا در سطح بنياد ھمان ذھنيت و خواستی که ياد شد تالش ھمه جانبه و گسترده را برای نجات خود از ھ

ـ بر ۴ـ  سر ديوی بی تفاوتی را از تن منحوس آن جدا کنند؛ ٣ندازند؛ ھمه مصيبت آفرينان براه بيکشور و از دست 

سرنوشت خود حاکم شوند و بر ھر آنچه به آن ھا و به زندگی آن ھا ارتباط و تعلق می گيرد، نظارت جدی و مداوم 

لف اين کشور را از قدرت کوتاه کنند و اگر الزم ديدند آن ھائی را که مرتکب ـ دست فرزندان ناخ۵داشته باشند؛ و 

  . جرم و جنايت و خيانت به خاک و مردم شده اند به محاکمه بکشانند

بدون توصل به خشونت . خشونت را زياد تجربه نموده ايم. گاه دست بردن به خشونت را توصيه نمی کنم من ھيچ

ملتی که با . ھم راه ھائی برای رسيدن به خواست ھای بزرگ و جمعی وجود دارد... ب و مانند قيام و کودتا و انقال

اگر نشد، يا مردم را به . آگاھی به وحدت نظر و عمل رسيده باشد، فکر نکنم به اِعمال خشونت نيازی داشته باشد

، و راه ديگری برای ...يران و و سوريه و يمن و يا اااختيار کردن خشونت وادارساختند، مانند مصر و تونس و ليبي

مردم باقی نماندند، در آن صورت تحمل ظلم ھم نوعی ظلم است که مظلوم بر خود روا می دارد؛ چيزی که در ھيچ 

 جای خوکامگان جبار و ظالم و ه،منتھا بايد متوجه بود که خودکامگاِن جباِر ظالِم ستمگر تاز. کتابی مجاز نيست

  !ستمگر پيشين را نگيرند

مردم بايد متوجه نيرو و قدرت خويش شده طی فرصتی که تا انتخابات باقی است نمايندۀ .  انتخابات در پيش استـ ٢

  . واقعی خويش را از ميان خود برگزيده خود را برای مبارزات انتخاباتی بسيج کنند

 نه ما را خوشبخت و مرفه می اين ھا. ھا را ده ھا بار آزموده اند، رأی ندھندنتخابات پارلمانی به آنانی که آندر ا

کسانی که تا امروز به فکر ما نبوده در آينده ھم به فکر ما . سازند و نه از خاک و ناموس ما دفاع خواھند کرد

پس اولين قدم برای نجات مردم، و برای نجات ميھن، بايد تشکيل يک حرکت ملی فشرده سرتاسری . نخواھد بود

اين حرکت مردمی حرکتی است که سمت و لسان و دين و مذھب و نژاد و . اشدخاک و وطن به برمبنای اصل تعلق ب

ه حکومتی را که اين حرکت ب. نيست... نمی شناسد و معيار ارزشگذاری اش وابستگی قومی و تشکيالتی و ... 

ی نمی باشد، بلکه حکومت واقعاً مل... وجود می آورد حکومت يک قوم و يک قبيله و يک خان و يک روحانی و 

اعضای پارلمان ھم کسانی خواھند بود که . برپايۀ افغانيت، اصل دموکراسی و مبتنی بر اعتقادات پويای دينی است

بدين ترتيب مردم می توانند ھم مسقيم و ھم غير . استو برای ھمين مردم بر خواھند خاز ميان ھمين مردم، به رأی 

  . مستقيم امور کشور را اداره کنند
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 اساسی و اولی حکومتی که به حمايت مردم روی کار می آيد تالش برای تثبيت موقف بی طرفی ـ  يکی از وظايف٣

افغانستان نبايد پايگاه فعاليت ھای سياسی ـ نظامی يا ساحه نفوذ ھيچ کشوری عليه کشور . فعال کشور خواھد بود

  ... مريکا و چين و ديگری قرار بگيرد؛ خواه اين کشور ھند و روس باشد يا ايران و پاکستان و يا ا

وجود می آيد، بايد کميسيونی را تشکيل بدھد که موضوع بيطرفی افغانستان را از طريق مجامع بين ه دولتی که ب

المللی رسميت ببخشد و به ھمه کشور ھا اين اطمينان را بدھد که به ھيچ کشوری اين اجازه داده نخواھد شد تا اميال 

.  جويانه، کشورگشايانه يا جھانخوارانۀ خود را از خاک افغانستان جامۀ عمل بپوشاندجاه طلبانه، بلند پروازانه، سلطه

کشور ھای ھمسايه، منطقه و جھان بايد اين اطمينان را حاصل کنند که افغانستان ھيچگاه نمی خواھد تخته پرش يا 

ز وضع منطقه بی ھيچ يک ارزيابی دقيق و ھمه جانبه ا. ساحۀ نفوذ کشوری عليه کشور ھای ديگر قرار بگيرد

ترديدی ما را متوجه اين حقيقت مسلم خواھد ساخت که وجود يک افغانستان بی طرف و آرام برای ھمه سودمندتر 

از ھمه باالتر و بھتر اين که در صورت تثبيت بی . است تا وجود يک افغانستان پرآشوب، ناآرام و درگير جنگ

و ساختن پايگاه ھای نظامی در کشور ما و زمينۀ رقابت ھای طرفی افغانستان مسألۀ حضور نيرو ھای خارجی 

  . گوناگون خارجی ھا در افغانستان خود بخود منتفی می گردد

بسيار احتمال دارد که ده ـ بيست سال بعد قدرت ھای جھانی يا قدرت ھای . اوضاع جھان به يک حال باقی نمی ماند

 ھای نظامی امريکا در اين کشور مخالفت جدی پيدا کنند، يا ی در نزديکی ھای افغانستان با حضور نيروئمنطقه 

وجود بياوريم که در ه ما نبايد حالتی را ب. ممکن است بر سر کدام موضوع حرف شان به زد وخورد و جنگ بکشد

  . زير پای دو يا چند قوچ پايمال شويم

سر خود خواھيم کرد درست نيست، زيرا داشتن اين تشويش که اگر امريکائی ھا از اين کشور رفتند ما چه خاکی بر 

منتھا وقتی اين ھمه سال ھا و قرن ھا حوصله . اگر ما منابع سرشار زير زمينی داريم، پس غريب يا فقير نيستيم

  .نموديم، بايد چند روز ديگری را نيز حوصله داشته باشيم

حساسيت و اھميت موضوع از طريق خانۀ ـ برای رفع تنش ميان افغانستان و پاکستان نمايندگان مردم بايد با درک ۴

را که " خط ديورند " دست می آورد موضوع ه ملت و نظر به اختيارات عام و تامی که خانۀ مذکور از سوی مردم ب

  .  يک طرفه کنند،اينک به استخوان الی زخم تبديل شده است

انسان ھائی را که به نام کارشناس و  يک تعداد ھمچنين مردم بايد جلو . در اين زمينه مردم بايد واقعگرا باشند

جا و بيجا  طرح ھـای بعضاً غير عملی در اين مورد ارائه ه صاحب نظر و گاه ريش سفيد و بزرگ حق و ناحق و ب

  . می کنند، بگيرند

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

در يک کالم بايد گفت که بيطرفی افغانستان که برابر است به حل تمام . ديورند حل نشود، ممکن نخواھد بود

  !مشکالت افغانستان تنھا و تنھا به حل قضيۀ ديورند گره خورده است؛ بايد اين گره را به ھر شکلی که شده باز کرد

 مسائل منطقه و جھان، عملگرا، قاطع و نترس نياز برای حل اين موضوع تاريخی ما به مردمان خردورز، آگاه به

بايد ببينيم که دو . مردم ما بايد از توھمات بيرون بيايند و توجه داشته باشند که ما تنھا يک طرف قضيه ھستيم. داريم

نظر اين ھا را ناديده گرفتن کار درستی . خصوص مردمان آنطرف سرحد چه می خواھنده طرف ديگر قضيه، ب

جای حرف ھای رم دھنده بايد بکوشيم به ھر ترتيب و ھنری که شده پاکستان را برای اشتراک ه به نظر من ب. نيست

  .  خواھد بوددست يابی به چنين امری خود موفقيت بزرگی در زمينه. درمبحثی روی خط ديورند آماده کنيم
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در مورد مردمان آنطرف سرحد بايد گفت که آن ھا از سی ـ چھل سال بدين سو نظر شان را روشن بيان داشته اند، 

ولی ما آن را ناديده می گيريم يا حرف روشن آن ھا را نمی فھميم يا عمداً تجاھل می کنيم يا اين است که از ترس اين 

ھميشه يک حرف را محکم گرفته ايم؛ ... يا مورد مالمت مردم قرار نگيريم وکه تجارت يا دکان ھای ما تخته نشوند 

بدون اين که به وضعيت و امکانات خود، منطقه و جھان نظری بيفگنيم که کجا و کی ھستيم و يا اين که آيا اصالً راه 

 يا بدون اين که به و. و وسيله و امکانی برای رسيدن به چنين آرزوی  نيک، ولی صعب الحصول وجود دارد يا خير

ه بافت و به ساختار موجود جھان که ھر کشوری در آن طی سده ھای گذشته چيزی را از دست داده و چيزی را ب

  ! دست آورده است و گذر زمان حالت ھای موجود را به حقيقتی سنگواره شده تبديل کرده است، توجه داشته باشيم

می ماند که اگر يک تکه چوب واژگون شد ھمه چوب ھا از پی آن " و دومين" چنين قضايا و مسائلی امروز به بازی 

خاطر گل روی ما نقشۀ فعلی ده ھا کشور را در روی ه فکر نکنم که جھان حاضر باشد که ب.  واژگون می شوند

  . زمين تغيير بدھد؛ و يا کشوری حاضر باشد که تغييری را در شکل جغرافيايی کشورش قبول کند

 جھان اصالً برای اين که اين کشور در پنج يا شش کشور مختلف پراکنده. ی بخت برگشته  نظر کنيدبه داعيۀ کرد ھا

  . داشته باشد، زيرا نمی خواھد با اين ھمه کشور مشکلی پيدا کندھی است نمی خواھد به اين مسأله توج

ھا ه به ھر شکلی که برای آن بدھند کمردم بايد با جدی گرفتن ھمه واقعيت ھا به نمايندگان شان اين صالحيت را

  .طرفه کنند ممکن و برای آيندۀ ما و آيندۀ کشور ما سودمند باشد اين موضوع را حل و فصل و يک

ـ  زمانی که افغانستان به حيث يک کشور بی طرف تثبيت شد و معضلۀ خط ديورند حل گرديد، ديگر فکرنکنم که ۵

چه اين نيرو نيروی ده ھزار نفری باشد يا نيروی سه صد ھزار ما به ارتش يا نيروی نظامی نيازی داشته باشيم؛ 

برای کشور فقيری مانند افغانستان که نه شکم مردم خود را سير کرده می تواند و نه مردم ! نفری يا بيشتر ازآن

 لباس و خانه و برق و راه و پل و فابريکه و مکتب و شفاخانه و داکتر و دوای کافی دارند، نه زراعت و صنعت

چه الزم است که ميليارد ھا دالر را ... رشد يافته و نه کار وجود دارد و نه توليد و تجارت و سيستم حمل و نقل و 

صرف ارتش و ساز و برگ نظامی کنند؟ گيرم که برای ده سال ديگر ھم غرب و در رأس آن امريکا با ھمه 

کشور ما را بدون کدام چشم داشت و به  مصارف نيرو ھای نظامی ،مشکالت اقتصادی و سياسی خويش در جھان

ما کمک کرد، بعد از آن که امريکا رفت و اين کمک ھا قطع شد اين کشور فقير چنين مصارف ه شکل بالعوض ب

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

آيا ما اين معادن را ! خوب؟. ارندبرخی ھا می گويند که افغانستان معادنی دارد که سه يا سی تريليون دالر ارزش د

برای کشتن و به ... برای ھمين داريم که آن ھا را صرف خريد تانک و توپ و طياره و بم و ماشيندار و تفنگ و 

کشتن دادن انسان ھا کنيم؟ توپ و تانک و زرھدار و طياره بخريم، پارچه ھای بی ارزش آھن را، درحاليکه می 

ره ھا را صرف ساختن مکتب ھا، بند ھای برق و بيمارستان ھائی کنيم که نداريم؛ صرف توانيم پول خريد اين آھن پا

جای اين که ھزار ھا ھزار جريب زمين را زير ه چرا ب. دھد چيز ھائی که نيازمندی ھای اساسی ما را تشکيل می

کاری نجات بدھيم و ھم  و زراعت کشور خويش را انکشاف بدھيم و با ساختن فابريکه ھا ھم مردم را از بيبريمآب 

سطح توليد و تجارت خويش را باال ببريم و مشکالت بھداری مردم و تعليم و تربيت اطفال اين مرز و بوم را مرفوع 

پول ھای خويش را صرف خريد چيز ھا و اموری کنيم که چيزی غير از نفرت و دشمنی و قتل و قتال و ... کنيم و 

  مغان نمی آورد؟ خرابی برای ما و برای ديگران به ار

وجود می ه فتند؟ اسرائيل و فلسطينی ب اآيا نمی دانيم که جنگ ھا چگونه و برای برآورده شدن چه مقاصدی براه می

آيند تا ده ھا کشورعربی مسلمان غرق در ثروت، ميليارد ھا دالر سرمايه، عوايد و منابع زير زمينی خويش را 
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ی ميان افغانستان و پاکستان  و کشمير و خط ديورندی تا دشمنيد می آيدوجوه يا پاکستانی ب. صرف خريد سالح کنند

وجود آيد و مشکلی باشد و خريد سالح و ھزينه کردن ھای ه از يک طرف و ميان ھند و پاکستان از طرف ديگر ب

کتاتوری ھا ويتنام ھا، کوريا ھا و باالخره ليبرالسم و کمونيسم و دفاع از دموکراسی و سرکوب دي. بی جا و بيمورد

وجود داشته ...  و ايران و سوريه و او طالب و القاعده و تروريزم و دشمن تراشی ھا و کانون ھای تشنجی مثل ليبي

 برای حمله ه ایيا کويتی بايد از پيکر عراقی جدا شود تا بھان. باشد تا ميليارد ھا دالر برای خريد سالح صرف شود

  ...و جنگ وجود داشته باشد و 

ش سالح نباشد چگونه زندگی ده ھا و صد ھا ھزار کارگر فابريکه ھای سالح سازی تأمين می شود و اگر فرو

  چگونه حجم سرمايه ھای ھزار ھا سھامدار اين فابريکه ھا فربه تر خواھد شد؟ 

سرحدات ما را موقف بی طرفی ما و تضمين جھانی حفظ می کند، . کشور بی طرف به عسکر و سالح نياز ندارد

برای امنيت خويش از دست آشوبگران و دزدان و جانيان در درون کشور خويش ناگزيريم که تنھا به داشتن ولی 

با اين تفاوت که سوئيس سالح می ! پوليس ملی اکتفا کنيم؛ ھمانگونه که دولت سوئيس پوليس دارد، ولی ارتش ندارد

 که داريم ذوب می کنيم و از آن چيزی ھائی می  آنچه راۀسازد و می فروشد تا انسان ھا به قتل برسند، ولی ما ھم

  . روزمرۀ ما را در امور عمرانی کشور ما مرفوع کند سازيم که کمبودات و نيازمندی ھـای عادی و

برخی از دوستان، که اين مسأله را قبالً با ايشان در ميان گذاشته بودم می گويند که ممکن است که بعضی از قدرت 

شايد ديگران ھم چنين تشويشی داشته باشند، ولی يک چيز . فغانستان به اين آرزويش شوندھای بزرگ مانع رسيدن ا

را نبايد فراموش کنيم که وقتی يک ملت واحد با يک صدا و مصمم بخواھد که در ھر حالی يک کار را انجام بدھد و 

ود نخواھد داشت که مانع خصوص مقصدی يا مقاصدی که انسانی باشد برسد، ھيچ نيرو و قدرتی وجه به مقصدی، ب

  .  رسيدن آن ملت به آرزو ھايش گردد

  !ھر تقدير، کشور ھای نادار و نيازمند در قسمت مصارف خود بايد ده ھا برابر ديگران محتاط و صرفه جو باشنده ب

 افغانستان به يک قانون اساسی روشن،. ـ  قانون اساسی کشور بايد مطابق ايجابات عصر و زمان تدوين کردد۶

وجود . قانون اساسی موجود نارسائی ھا، نواقص و تناقضات زياد دارد. صريح و بدون نقص و تناقض نياز دارد

تناقضات قانون اساسی آنقدر . چنين قانونی عالوه بر اين که مشکالت ما را حل نمی کند، مشکل آفرين ھم می باشد

مھمترين چيزی که . ور ما متوجه تناقضات آن نشود کند ذھن ترين انسان ھا ھم در کشحتاآشکار است که فکر نکنم 

در يک کشور در کنار مجريان درستکار و صالح ضروری است، داشتن قوانين بی نقص و روشن و عاری از 

  . تناقض می باشد

مرجع وضع و تدوين قوانين و .  قانون اساسی را بايد از بين بردۀخصوص لويه جرگه ـ تدوير لويه جرگه ھا، ب٧

چرا ما به يک مجلسی که در زمان و عھد دقيانوس رواج پيدا .  جھان پارلمان ھا می باشندۀيری ھا در ھمتصميم گ

چرا بايد . کرده است، ھنوز ھم خود را پابند ساخته ايم؟ ملت ما به صرفه کردن و رياضت اقتصادی ضرورت دارد

د؟ مگر اعضای پارلمان نمايندگان مردم يک خرج خود را دو خرج کنيم، در حالی که پارلمانی در کشور وجود دار

  نيستند؟ 

ـ  سيستم رياستی، آنطوری که تجربۀ ده سالۀ کشور ما نشان داد بدترين نوع سيستم ھا در نظام ھای مردمی در ٨

اين سيستم بايد ملغأ کردد و به جای آن سيستم پارلمانی معرفی .  می باشد،کشور ھائی که کمتر به قانون پابندی دارند

تفويض اختيارات بی حد و مرز به رئيس جمھور و بستن دست و پای نمايندگان مردم در مقابل وی، اگر چه . شود

رئيس جمھور نيز از جانب مردم انتخاب می شود، می تواند ده ھا و صد ھا فساد و قانون شکنی و خودسری و 
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بنابراين . گری نظارت و کنترول شوندقوای سه گانۀ مستقل بايد يکی از طريق دي.  خودمحوری در پی داشته باشد

رئيس جمھور فعلی افغانستان از حقوق و اختيارات فوق العادۀ . به ھيچ کدام بايد حق و حقوق فوق العاده داده نشود

اين نوع قانون . برخوردار است، از جمله در برابر پارلمان جواب ده نمی باشد و پارلمان حق استيضاح وی را ندارد

  !بايد جلو آن گرفته شود. ه از آن به نفع کشور نيستو اوضاع برآمد

وجود ه ـ نيرو ھائی مشخصی که در گذشته مرتکب خيانت و جنايت شده اند، بايد با استفاده از قوانينی که بعد از ب٩

ای شان را پس ھه و مجازات شده تقاص کار يآمدن يک دولت مردمی تدوين خواھد شد، متناسب با جرائم شان تنب

  .دولت بايد از وجود اين جانيان زورگوی و قانون شکن پاک و مردم بايد از شر شان مصون گردند. بدھند

در خصوص معادن از آنجائی که . ـ  دولت بايد برای جلب سرمايه ھای داخلی و خارجی توجه خاصی مبذول کند١٠

ه زودتر انجام اين مأمول را از راه ما توان استخراج معادن خويش را به شکل شايد و بايد نداريم، دولت بايد ھر چ

چنين کاری . دست آوردن پول غرض انکشاف ھر چه سريع تر کشور ميسر بسازده مناقصه ھا و مزايده ھا برای ب

امروز در تمام کشور ھای جھان معمول است و ھمه کشور ھای در حال توسعه امروز در صدد  جلب سرمايه 

قرار اطالع پاکستان . سيدن به اين مقصد از ھيچ کوششی دريغ نمی کنندگذاری ھا در کشور خود ھستند و برای ر

برای تشويق سرمايه گذاری ھای چينائی ھا نه تنھا زمين رايگان در اختيار آن ھا قرار ميدھد که برای ده سال از 

عنوان مثال ياد ه  بنکتۀ آخر. زمان فعال شدن فابريکه ھا و آغاز توليد، از آن ھا ھيچ نوع ماليه ای ھم اخذ نمی کند

شما می توانيد در اين مورد به تجربه ھای سائر کشورھا مانند برازيل و سنگاپور و ھانکانگ و ماليزی و ھند و ! شد

  .نظری بيفگنيد... ايران و چين و 

ک نام اين که بازار آزاد است بر آن اعمال نمی شود و برای مستھله ـ بازار آزاد موجود که ھيچ نوع کنترول ب١١

ی که يک زمان م بازار نيمه آزاد ـ نيمه دولتيبی نوای کشور ما حکم زھر کشنده را دارد، بايد دو باره به ھمان سيست

  . داشتيم ـ بازاری که قسماً از جانب دولت کنترول می شد ـ تبديل شود

 درآمد و بی بضاعت حکم به در کشوری که توليد نباشد، يا باشد ولی کم، وجود سيستم بازار آزاِد آزاد برای افراد کم

دولت بايد تھيه و فروش مواد اوليه و ضروری مردم را، مانند زمان ھای پيش از . پنبه حالل کردن آن ھا را دارد

  . آمدن مجددی و ربانی و طالب، در انحصار خود درآورد و بعضی از مواد را با سبسدی به فروش برساند

ھر کشوری را بايد در ھر برھه ای از زمان امکانات و ايجابات و !  امريکالمان و فرانسه است، و نهاافغانستان نه 

  ...و ! ی گفته اندئی را دوائھر بيمار. ما شايسته و مناسب استفعالً ما بايد کاری کنيم که برای . قوانينی باشد

نکته اول، يعنی نکاتی که ياد شد ھمه برای کشور ما، برای خود ما و برای فرزندان ما ضروری اند، ولی پنج 

اشتراک و حضور فعال مردم در عرصه سياست و تصميم گيری، تغيير قانون اساسی، تثبيت بيطرفی فعال کشور، 

حل مسألۀ ديورند و انحالل کامل نيرو ھای نظامی کشور از حساس ترين و ضروری ترين مسائلی می باشد که نبايد 

 و عملی کردن ھر کدام اين کار ھا مطمئن باشيد که ده ھا کار ءبا اصالح و اجرا. آن را ناديده و کم اھميت گرفت

  . و عملی خواھدءديگری که به اين کار مربوط و منوط ھستند به نفع کشور و مردم اجرا

ھيچ تدبيری ولو بسيار زيبا، گوشنواز و دلگرم کننده . ما بايد خود برای حل مشکل خود راه يا راه ھائی را پيدا کنيم

رضمندان يا بيگانگان و بيگانه پرستان برای رھائی ما از اين ھمه مشکلی که ما داريم سنجيده شده وسيلۀ غه که ب

افتخار يک ملت ھم در ھمين . خواھيم و به سود ما است، کمک کند باشد، فکر نکنم بتواند ما را آنگونه که ما می

  ! گذاريد اين افتخار را از ما بگيرندن.  دستان خود رقم بزنده خواھد بود که سرنوشت خود و کشور خويش را ب
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کم و کاست اين طرح يا پيشنھاد را،  که . اين بود پيشنھاد من برای بيرون رفت از معضالت موجود مردم و کشور

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

نستان مستقل و آباد و آرام و توسعه يافته است و مردمی که در منتھای آسوده حالی آرزوی من فقط و فقط يک افغا

   .زندگی نمايند

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

   .  کنم

ھمواره از سوسياليزم، يعنی دولت رفاه صحبت اين نوشته را قبالً با توضيح اين دو مطلب که چرا من، که :  نوت

و ھم از ضرورت ... می کنم و با ديد انتقادی با اديان برمی خورم از سيستم بازار آزاد وسرمايه و سرمايه داری و 

ولی بعداً آن بخش را حذف نمودم، زيرا اين بحث بحثی نيست که طی . دين در کشور ياد نموده ام، به پايان برده بودم

در اين رابطه به دنبال ھمين مقاله، .  کننده بيان کردقانعطور ه درستی و به قاله دو صد کلمه ای بتوان آن را بيک م

 .   ديگری خواھم نوشت و داليل خويش را توضيح و تشريح خواھم نمودۀمقال

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  


