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 زعيم آينده افغانستان؟
  :هموطنان نهايت عزيز و دوستداشتنی ميخواهم آغاز سخن از اينجا کنم که 

بايد بيدارشويم و برخيزيم خود بار خود را به .  بايد چو مردگان بارخويش باالی شانه های ديگران اندازيمما ن
  .پيش ببريم

بلی در اين روزها از هر گوشه و کنار و منابع خبری در باره انتخابات  رياست جمهوری و زعيم آينده 
جال شخصيتهای واجد شرايط کانديد بمقام رياست افغانستان زمزمه ها شنيده ميشود و با وانمود کردن قحط الر

جمهوری نامهای تعداد انگشتشما ری بحيث کانديدان رياست جمهوری و حتی آقای زلمی خليلزاد که هنوز 
کانديتاری خود را اعالن نکرده سر زبانها است و هر شخص و يا منبع خبری بنا بر منافع شخصی، منافع 

 و ستمديده افغان و نجات مادر وطن از بدبختيهای مسلط امروزی بدون توجه اغيار و يا دلسوزی به ملت مظلوم
به دسايس شوم قدرتهای خارجی و زعامتهای تحميلی سی سال اخير در کشور عزيز ما حمايه و پشتيبانی از 

  .کانديد مورد نظر خود را برای زعامت آينده افغانستان ميکنند
 اپريل ٢٧ه عقب فرمايند به نتيجه خواهند رسيد که بعد از کودتای هموطنان عزيز ما اگر کمی توجه و تعمق ب

به تعقيب آن زعمای دست نشانده ) ١٩٧٩دسمبر٢٧(م و سپس تجاوز بيشرمانه قشون سرخ شوروی١٩٧٨
الی زعامت ) ١٩٩٦،٢٠٠١(و طالبان ) ١٩٩٦ ، ١٩٩٢(پاکستان، امريکا و انگليس به اصطالح مجاهدين 

ه نيز از طرف امريکا و انگليس باالی ملت افغان تحميل گرديده، افغانستان امروزی آقای حامد کرزی ک
بدبختانه و متآسفانه با از دست دادن استقالل و آزادی خود صالحيت انتخاب زعمای خود را نيز بکلی از دست 

انستان داده يعنی دول همسايه، منطقه و جهان اند که بصورت مستقيم و يا غيرمستقيم  با تعيين زعمای افغ
يعنی در طول سی سال اخيراز حفيظ اهللا امين ديکتاتور خود کامه الی . سرنوشت ملت افغانستان را رقم ميزنند

حامد کرزی شريف و ضعيف بی صالحيت يکی از زعما نتوانسته اند صلح و خوشبختی را در مادر وطن ما 
بل باداران خارجی خود برقصند لهذا در چه متأسفانه هر يکی از زعما مجبور بوده اند که به ط. مسلط سازند

شرايط امروزی که کشورعزيز ما کما فی السابق در اشغال است، امنيت تأمين نيست و احصائيه نفوس وجود 
ندارد دورنمای اميدوار کننده ای که ملت را بطرف خوشبختی يعنی صلح و آرامش پايدار سوق دهد و زعيم 

  .ديده نميشود فی لهذا هر گفتار و اقدام خواب و خيال خواهد بودخود را خود تعيين و انتخاب نمايند، 
 مطلب من اين است که در اشغال، هيچ  ديکتاتور و يا شخصی متواری و ضعيف که از خارج بر ملت افغان 
تحميل گرديده با شد موفق شده نميتواند، چه در شرايط کنونی کشور ما  که قوای نظامی امريکا و انگليس جمع 

 بازار آزاد ، اعمار –چهار کشور ديگر در آن موجود اند و ميخواهند با پوشيدن نقابهای ديموکراسی سی و 
 اقتصادی و سياسی خود در افغانستان و –مجدد و قلع و قمع نمودن تروريستها هر يک برای منافع نظامی 

وای سرخ شوروی در منطقه مصروف اند اينست که قوای خارجی  نه تنها با موجوديتشان چون موجوديت ق
افغانستان تشنج را در منطقه خلق نموده اند و کشورهای همسايه  تواميت ارضی و مصونيت ملی خود را در 
مخاطره ديده و وادار به مداخالت مستقيم و غير مستقيم در امور افغانستان و ايجاد درد سر برای قوای خارجی 

ستان ميدان بزکشيی ساخته اند که هر يک از چاپ اندازهای مخصوصًا امريکا و انگليس ميگردند يعنی از افغان
  .داخلی و خارجی ميخواهند بزی از خود  داشته و آنرا بميدان حالل برسا نند

 اينست که امريکا گاهگاهی صدايش بلند ميشود که پاکستان تروريستها را تربيه ميکند و يا ميگويد که ايران و 
و از جانب ديگر صدای آقای سياف به پشتيبانی . رس طالبان ميگذارندکشورهای همسايه  سالهای مخرب بدست

گپ آخر من اينست ، بسيار عاميانه ميگويم، اين ميدان را تا ": و کف زدنهای جبه نامتجانس ملی بلند ميشود که
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واهند يعنی هنوزهم دلشان يخ نکرده و با سابقه ننگين خود بار ديگر ميخ. "مجاهد نزند پدرکسی زده نميتواند
  .چون شهر زيبای کابل کل افغا نستان را به مخروبه تبديل  و ملت افغان را قتل عام کنند

 – يعنی در نتيجه مادر وطن عزيز ما که حفظ و حراست آن از نياکان بما بميراث مانده و وظيفه ايمانی 
وغالمان حلقه بگوش شان  اسالمی ، اخالقی فرد فرد ملت افغان ميباشد دستخوش هوا وهوس اجنبيان –وجدانی 

 لباس – خانه – عدالت اجتماعی – حاکميت قانون – استقالل –گريده و ملت مظلوم و بيچاره که بجز از آ زادی 
 تعليم و تربيه سالم چيزی ديگری آرزو ندارند در سراسيمگی و تاريکی مطلق به اين طرف و –، نان، صحت 

د که خود سرنوشت کشورعزيز و انتخاب زعيم خود را بدست آن طرف د ست و پا می اندازند و فرياد ميکشن
  .گيرند اما متآسفانه هيچکس بداد شان نميرسد

 و همچنان احزاب ديگری که در دهه ديموکراسی به فعاليتهای غيرقانونی  خود کشور را بطرف بدبختيها سوق 
 شانه ها  خپ خپ زير پلوانها در داده اند نيز چون شکاريان کهنه کار با دوربينها  دردست و تفنگها باالی

که اينهم بجز از تباهی .  حرکت اند تا با استفاده از فرصت و معامله گری با اين و آن به شکار خود برسند
و عده ای از هموطنان محترم به اين عقيده اند که شخصی قوی چون زلمی . مملکت ديگر چيزی به بار ندارد

به . آينده امريکا باشد مشکل کشای خوبی برای افغانستان خواهد بودخليلزاد که برخورداراز حمايه دولت 
عرض چنين خواهران و برادران عزيز  و گرامی احترامًا ميرسانم که در طول هفت سال گذشته شاهد ميباشيم 
که تعدادی از هموطنان دو تابعيتۀ افغان ما به افغانستان رفتند و بعد از مدت خدمت در دستگاههای دولتی 

مايه های ملی را با خود کشيدند که طور مثال رئيس سابق  شرکت هوای آريانا افغانستان است که مليونها سر
دالر را از دارائيهای شرکت به خارج انتقال و تا حال علی رغم  تقاضا های مکرر رسمی و شفاهی لوی 

يا  صوف به محاکمه در داخل وبق افغانستان آقای عبدالجبار ثابت هيچ قدرتی حاضر به کشاندن مواارنوال س
حال تصور کنيد که آقای زلمی خليلزاد که با سوگند وفاداری به دولت و مردم  خارج شده نتوانست و نميتواند و

روابط تن با تن با آقای آصف  امريکا فعآل نماينده خاص رئيس جمهور بوش در سازمان ملل متحد ميباشد و
 تفنگداران و جنايتکاران در داخل افغا نستان –ضين حقوق بشر ناق علی زرداری رئيس جمهور پاکستان ،

 اگر او خداناخواسته بحيث رئيس جمهور بر ملت مظلوم افغان تحميل شود و با ،مخصوصآ تجزيه طلبان دارد
استفاده از پشتيبانی دولت امريکا و صالحيتها و قدرت خود بحيث رئيس جمهور در معامله گری با يکی از 

فغانستان به نفع اضالع متحده امريکا خيانت ملی را مرتکب و با بازگشتش به امريکا و داشتن همسايگا ن ا
تابعيت دوگانه اش کدام قدرت خواهد بود که موصوف را در داخل و يا خارج به محاکمه به اصطالح انگليسی 

  .سرنوشت و موقف افغانستان چه خواهد بود. بکشاند) امپيچ(
صفحه را يعنی بيانيه پر تمطراق محترم آقای سياف و آنانی را که با پوشيدن نقابهای  حال بيائيد طرف ديگری 

دروغين بدستور باداران خارجی خود  به نامهای ختمهای قرآن عظيم الشان، جهاد و شهدا آتش شخصيت 
شرايط يعنی در حالت و .  تجزيه طلبی  را دامن ميزنند مورد بحث و مداقه قرار دهيم– قومگرائی –پرستی 

بحرانی امروزی کشور عزيزما درعوض تالشهای غير مثمر بهتر نمی بود که با فرستادن درود بروح  شهدای 
واقعی راه حق که برای آزادی ، يکپارچگی و سربلندی افغانستان عزيز جامهای شهادت نوشيده اند  خداپرستی 

چه همه ملت . بليغ و شعارخود قرار دهيم، وطندوستی ، صلح ، يکپارچگی افغانستان، وحدت ملی و آزادی را ت
افغان و جهانيان ميدانند که اگر رهبران آزموده شده شان که خود را مجاهدين ميدانند بقدرت برسند بار ديگر 

 در سراسر کشور در نخواهد گرفت؟ يا افغانستان عزيزرا ٢٠٠١الی ١٩٩٢آتش خانه جنگی تباهکن سالهای
يه نخواهد کرد؟  و قتل و الی لوگرد که يکی از نمايندگان آقای سياف بود در خدا ناخواسته به شمال جنوب تجز

يک عمل غيرانسانی و اسالمی جوابی برای بلند پروازيهای آقای سياف و ديگران که در عوض جهاد فی سبيل 
 برای اهللا کيسه های خود را به مليونها دالر از حق مشروع و خون شهيد اندبدون جنگ سر تسليم و اطاعت را

؟ متآسفانه بازهم تکرار ميکنم که اين همه تالشها به جزاز خواب  و خيال و همچنان فريب .شان خم خواهند کرد
  .خود وملت افغان چيزی ديگری  نيست

 حال سوال بس مشکلی وارد ميشود که چه بايد شد و يا چه بايد کرد؟هموطنان گرانقدر از تذکرات فوق به 
 خارج از دست و تصميم گيری ١٩٧٨ اپريل ٢٧ قضايا در افغانستان متآسفانه بعد از نتيجه رسيده باشند که حل

ملت افغان بوده و نميتواند خود زعيم ملی خود را تعيين و انتخاب نمايند، بلکه موضوع يک قضيه  بين المللی 
نميتواند سرنوشت شده و ميباشد يعنی در شرايط کنونی تنها ملت افغان و يا حتی يک قدرت خارجی به تنهائی 

افغا نستان را بحيث يک کشور آزاد  مستقل ، يکپارچه وغير منسلک  که در آن صلح ، حاکميت قانون ،عدالت 
به جز از مداخله و همکاری مستقيم . اجتماعی ، وحدت ملی و در نهايت امر ديموکراسی برقرار باشد رقم زند

  .ی شخصی سرمنشی ملل متحد، صادقانه و صميمانه جامعه بين المللی تحت سرپرست
 –بلی اين آرزو را تنها تعداد انگشت شماری از قشر دانشمند با تجربه ، پاک ، باوجدان ، صد يق، بيطرف 

وطند وست ، خداپرست و حق د وست که بد رد مادروطن ميسوزند وجبرآ ميسازند ونيز دارای وسعت نظر و 
ی باشند  و  جنايت و خيانت را در زندگی مرتکب بدون حب وبغض شخصی ، قومی ، لسانی ، مذهبی وسمت

نشده باشند در يک کانفرانس بين االفغانی به اساس رايگيری آزاد و سری به نمايندگی از ديگر هموطنان 
به اين معنی که دانشمندان فاضل و گرانقدر . دانشمند و گرانقدر انتخاب شده باشند، ميتوانند آغاز و پيش ببرند

 افکار همه مشکالت افغانستان را با در نظر داشت شرايط  در منطقه و جهان بررسی و از بين هم با تبادل
البالی آن پيشنهادات مفصل و همه جانبه را که بتواند قناعت جوامع بين المللی را حاصل نمايد ترتيب نموده و 
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 شورای امنيت ملل متحد به نماينده خاص سر منشی ملل متحد و از آنطريق به سرمنشی ملل متحد و باالخره به
  .  برسانند

 ٢٧ هموطنان نهايت وطند وست بايد به عرض شما برسانم که روی همين مالحظات بود که  اينجانب بتاريخ 
که در ويب سايت وزين " افغانستان در سی سال اخير" در اخير مقاله مطول خود تحت عنوان ٢٠٠٨اپريل

وزين افغان جرمن آنالين به نشر رسيده بود و به بيش از صد آزمون ملی کًل و قسمت اول آن در ويب سايت 
و يا پوسته ارسال داشتم  پيشنهادات و عرايض مفصل خود را در مورد راه بيرون ) ای ميل (مرجع ديگر به 

رفت از مشکل عايده مادر وطن ما که تعيين زعامت آينده افغانستان نيز بود خدمت وطنداران عزيز تقديم داشتم 
اما . ارم اين بود که از طرف يکی از دانشمندان مورد غور و بحث قرار گرفته و نظر خواهی شودو انتظ

متآسفانه به اصطالح دختر همسايه خلموک بود هيچکس به آن توجه نکرد اينک دراين فرصتی که موضوع 
 زبانها است  انتخابات و در مجموع جست و جوی راه بيرون رفت از مشکالت دامنگير مادر وطن عزيز ما سر

بار ديگر پيشنهادات قبلی ام را جهت معلومات مزيد هموطنان گرانقدر خاصتًا مسؤولين رسانه های گروهی و 
دانشمندان پيشنهاد شده ام که اميد انتصابی و يا انتخابی خواهند بود تقد يم ميدارم تا باشد که با نظريات ارزشمند 

 .و بحث قرارگيردديگر هموطنان با درد و وطندوست مورد غور 
، دوستان و هموطنان گرامی آرزو از پيشنهاد من اين بود که دانشمندان متذکره فوق  بتوانند با فراست و دانش 

 مستقل و –خود جهانيان خاصتآ سازمان ملل متحد را قناعت بدهند که افغانستان را بحيث يک کشور آزاد 
 نه افغانستان به کدام کشور ديگر تجاوز نمايد و نه کشور بيطرفی مثبت و فعال در جامعه جهانی بشناسند يعنی

ديگری به افغانستان و يا از افغانستان تخت خيزی بر کشور ديگری ساخته شود و به ملت قهرمان افغان حق 
 ملت افغان و احترام به مشروع داده شود که در مسائل ملی و بين المللی آزادانه و مستقالنه به اساس اراده آزاد

به اين معنی که فردای ديگری را با آزادی واستقالل از يوغ استعمار ، ايجاد . منشور ملل متحد تصميم گيرد
فضائی سالم ديموکراسی واقعی ، حاکميت قانون وعدالت در تمام شئون حياتی جامعه افغانی و زندگی نوين پر 

مسؤوليتهای ايمانی ، وجدانی ، اسالمی ، ملی ،بين المللی ،انسانی از سعادت و خوشبختيها را با درک و قبول 
  .و اخالقی خود اساسگذاری نمايند

و يز از جوامع بين المللی خواهش شود که برای ملت افغان اجازه داده شود که زعيم آينده افغانستان را 
و محکهای علمی ، دانش از ملت افغان تحت نظر ملل متحد خودشان با اراده آزاد با در نظرداشت معيار 

 بين المللی و سابقه نيکو و – منطقوی – نظامی و سيا سی جامعه افغانی – اقتصادی –اوضاع اجتماعی 
تجربه کاری خوب و قاطعيت تصميمگيری در امور ملی و بين المللی باشد کانديد و انتخاب نمايند و نيز 

، صداقت ، علم  و تجربه کاری خوب باشد نه  پاکی–معيار و محک انتخاب اعضای دولت نيز افغانيت 
  . لسانی و خارجی– منطقوی ، مذهبی –مصلحتهای قومی 

مکررًا تأکيد ميشود که برای پيشبرد اهداف و مرامهای فوق الزم است که در حدود بيست نفر از دانشمندان که 
دانند و هيچ نوع انتظار و با خصوصيات فوق الذکرباشند و منافع ملی را نسبت به منافع شخصی  مرجحتر ب

، )ج(توقع امتيازات مادی و کرسی و مقام را در دولت آينده افغانستان  نداشته باشند و خاص بخاطر خداوند
مقدسات ، خون پاک شهيدان راه حق  و نجات مادر وطن از آالم و دردهای دامنگيراز نقاط مختلف جهان 

غانی انتخاب و درغير آن صد دانشمند افغان که از قبل سوانح بشمول افغانستان اوًل دريک کانفرانس بين االف
شان به نشر سپرده شده باشد انتصاب و از خودشان خواهش شود که به استثنای خودشان از جمله نود و نه نفر 
ديگر برای بيست دانشمند رای بدهند سپس از جمله صد دانشمند بيست نفر که بيشترين رای را حاصل کرده 

 گروپ دانشمندان برای پيشبرد وظيفه نهايت مهم تاريخی موظف تا با صالحيت تام کار خود را باشند بحيث
شروع کرده و بتوانند با اعتماد و عقيده راسخ داخل مذاکره شده و برای نجات افغانستان از ورود دستنشانده 

اميد فردای صلح ، ديگری بازيگران خارجی جلوگيری نموده و آتشی که مادر وطن ما در آن ميسوزد به 
برای اينکه شکايات و سر و صداهای . آرامش و خوشبختی جامعه افغانی در آينه تمدن سالم جهان خاموش کنند

شک و ترديدی هموطنان در مورد انتخابات  بلند نشده باشد ميتواند عمليه رايگيری توسط  اداره غير افغانی در 
  . مقابل پول انجام شود
 دانشمندان منتخب با آقای آی کايدی نماينده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در يعنی بعد از انتخابات

هر نقطه جهان که مساعد و ممکن باشد در يک جلسه موضوعات و مشکالت را با در نظر داشت مفاهيم فوق 
 شان را با و پيشنهادات ذيل بصورت کل بسيار شفا ف، جدی و قاطع مطرح و خواهش نمايند که پيشنهادهای

سرمنشی ملل متحد و شورای امنيت مطرح کرده و قبل از انتخابات آينده رياست جمهوری در افغا نستان 
تصاميم الزمه که به منافع افغانستان، منطقه  و جهان باشد در يک کانفرانس بين المللی که اعضای آن مشتمل 

  .بر کشورهای ذيد خل باشند گرفته شود
مايندۀ سازمان ملل متحد تفهيم نمايند که با تماس با کشورهای خارجی ذيدخل امروزی در دانشمندان محترم به ن

افغانستان مخصوصًا امريکا و انگليس به شمول فدراسيون روسيه قناعت داده شود که تعقيب پالسی يکجانبه 
ای بيرون رفت بهتر خواهد بود بر. تحميل شده امروزی به خير و صالح افغانستان ، منطقه ، و جهان نيست

ازاين فاجعه درد ناک به موافقه شورای امنيت کانفرانس بين المللی تحت رياست سرمنشی ملل متحد داير از 
همه اولتربه تائيد شورای امنيت افغانستان را بين کشورهای همسايه چون فدراسيون روسيه ، ايران ، پاکستان ، 

  ..و بيطرف بشناسند) حايل " (تبفر ستي"و چين با در تذکرات و مالحظات فوق بحيث 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٤

همچنان در کانفرانس از امريکا و  بريتانيا خواهش شود که با منصرف شدن از اقامت طويل المدت  و 
لهذا . ساختمان پايگاههای نظامی شان که نه برای ملت افغان طرف قبول است و نه برای همسايگان افغانستان

 بعد از تعيين مدت شش سال اقامتشان که مصادف به سال اخير تمام قوای نظامی خود را با قوای ناتو مدغم
دور دوم رياست جمهوری انتخابی خواهد بود مشترکًا با قوای افغان در چوکات قانون وضع شده و قبول شده 

. طرفين عملياتها را در مقابل تروريستها ، طالبان و دهشت افگنان انجام و بکار بازسازی خود دوام بدهند 
 سال تمام قوتهای نظامی خارجی با تشريفات و مهمان نوازی  خاص افغانی کشور عزيز ما باختم شش

  .افغانستان را ترک نمايند
در مدت شش سال آينده بايد به همکاری مالی و تخنيکی بين المللی قوای نظامی و امنيتی مجهز ملی افغانی 

 نظامی ملی سيستم جلبی دوره های قبل از مطلب از قوای. برای حفظ امنيت داخلی افغانستان تربيه شوند 
  . ثور با امتيازات و تسهيالت بهتر ميباشد٧کودتای 

ها و جنگساالران برای حفظ اميت امر حتمی است لهذا دولت بايد )ان  جی او (خلع سالح تفنگداران ملکی ، 
ه به مراجع دولتی تسليم و سند اعالن بدارد که تمام سالحداران بايد الی سه ماه تمام سالحهای خود را رضاکاران

در غير آن توسط قوای نظامی ناتو از نزد شان جمع آوری و . رسمی را از مراجع تسليمگيری حاصل نمايند 
در شهر کابل و ديگر شهر ها نيزاز تمام اشخاص چون جنگساالران و . مجازات شد يد نيز خواهند شد
الحاهای شان جمع آوری و امنيت تمام موءسسات شخصی ها س) او–ان، جی (موئسسات افغانی و غير افغانی 

 قونسلی ها و نماينده گی های تجارتی با توظيف قوای امنيتی دولتی به اساس – سفارتخانه ها – دولتی –
  .توافقنامه های د وجانبه تضمين گردد

داشت وضع ، کميسون با صالحيت از متخصصين ورزيده افغانی و بين المللی موظف گردد که با در نظر 
 نظامی مخصوصآ وضع قوای بشری کشور و تثبيت اولويتها در شش الی نوه ماه پنج – اقتصادی –اجتماعی 

پالن پنجساله و پالن تطبيقی آنرا برای بيست وپنجسال آينده افغانستان ترتيب نمايند و سپس پالن بيست 
  .گذاری مطرح وعملی نمايندوپنجساله را با سازمانهای بين المللی و د ول مختلف برای سرمايه 

. ، در تمام واليات محاکم عدلی تحت نظزارت يک يکنفر نماينده با صال حيت ملل متحد تآسيس و اعالن شود
 غير بشری و اسالمی در مقابل شخص و يا اشخاص دارند در مدت –هر افغانی که ادعای جنايات غير انسانی 

يا ادعاهای خود با اسناد وشواهد در مقابل اشخاص ملکی از ادعا و . سه ماه بعد از اعالن رسمی دولت 
ونظامی سه دهه اخير اطالع و محاکم عدلی موضوعات را در ظرف سه ماه برسی بعد از فيصله برای 
ارزيابی دقيقتر به محاکم عد لی بلندتر ارسال و بعد از تصميم گيری محاکمه دومی به محاکمه عالی جهت 

يعنی آنانکه در لست ناقضين .  بايد در ظرف سه ما فيصله صادر و عملی شود فيصله نهای ارسال ودر مورد
حقوق بشر اند و يا تعداد ديگری در محاکمه عالی بحيث ناقضين حقوق بشر شناخته ميشوند نيز به محاکمه بين 

 تمام المللی معرفی شوند وبعد از سپری شدن يکسال ازاعالن محاکمه جنايتکاران و ناقضين حقوق بشر بايد
 –سپس با اعالن آشتی ملی صفحه جديدی اتحاد ملی . ادعاهای وا صله برسی وتطبيق فيصله ها عملی گردد

قابل تذکر است هر .  برادری و برابری برای افغانستان آزاد، مستقل و سربلند کشوده شود– اخوت –همبستگی 
ی دارائی های شان در داخل وخارج شخصی که در محاکمه اولی محکوم شناخته شده ويا نشد الی محاکم بعد

  .کشور در قيد دولت قرار گيرد
، ونيز به شورای امنيت قناعت داده شود که آ رزوی ملت افغانستان ايجاد ديموکراسی واقعی است اما در 

 شعورسيا سی – بيسواد ميباشند مفهوم ومعنی ديموکراسی را نميدانند ٩٠%شرايط کنونی کشور که بيش از 
 پيشبرد ديموکراسی غربی و تعدد فعاليتهای حزبی به جزازايجاد انارشی وعقبگرای ديگر حاصلی وجود ندارد

 جاطليی و شخصيت –ندارد لهذا پيشنهاد شود که تمام احزاب  راجستر شده فعلی با کنار زدن خود خواهی 
تخاباتی رياست پرستی جهت جلو گيری از انارشی در کشور و مرجحتر دانستن منافع ملی برای دو دوره ان

جمهوری و شورای ملی در يک يا دو حزب که نام يکی آن افغانستان،اعضای آن به استثنای جنايتکاران و 
ناقضين حقوق بشر ازتمام ملت يعنی از شمال تا جنوب و از شرق الی غرب با در نظر داشت مواد قا نون اسا 

 ملی و انجام خدمات صادقانه وصميمانه فوق سی کشور وخصوصيات فوق الذکر با اهداف ايجاد وتقويه اتحاد
 شگوفانی وسر افرازی – تواميت ارضی و اعمار – نواميس ملی – استقالل –الذکر بمنظور حفظ آزادی 

افغانستان عزيز باشد کاند يد وانتخاب گردد در غير آن تمام احزاب راجستر شده در دو حزب مدغم و تنها از 
 پاکی، تقوی، قاطعيت تصميمگيری آزاد در – سابقه نيکوی کاری –علمی هر حزب يکنفر به اساس شايستگی 

امور وعدم وابستگی به خارجيها برای رياست جمهوری کاند يد به اساس رائيگيری آزاد و سری برنده انتخاب 
  .گردد

شود ، برای محوه کشت خاشخاش و چرس و همچنان قاچاق مواد مخد ره به دولت آينده افغانستان اجازه داده 
که با تعين مد ت دو الی سه سال  برای محوه کلی کشت وقاچاق آن قانون غير قابل تحمل وضع و هرکس 

  . .اطاعت نکرد بعد از يک اخطار در صورت تکرارواثبا ت درمحاکمه  به اعدام محکوم شود
 يا فی فاميل يک ، برای مهاجرين افغان مقيم ايران و پاکستان در د شتهای دولتی واليات خود شان فی شخص و

مقدار زمين تثبيت و برايشان تحت شرايط خاصی که زمين را فروخته نميتوانند و نيز برای حد اقل چند سال به 
محل ديگری انتقال نميتوانند  خانه  و ديگر ضروريات را ازمواد محلی منطقه  طبق نقشه های مرتبه وزارت 

 برق جنيريتری و مرکز – مارکيت کوچک – نی  کلنيک صحی ، آب آشاميد–شهرسازی که در آن مکتب 
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کوچک اداری وامنيتی در نظر گرفته شده باشد تحت پروگرام کا ر در مقابل مواد غذای و دوام کمک مالی 
  .موءقت ملل متحد  الی حد اقل ششماه  چاره سازی و به تدريج بداخل کشورانتقال شوند

غانستان و فدراسيون روسيه به ارتباط تثبيت غرامات جنگی ، تعين کميسون بين المللی برای برسی ادعاهای اف
باالی روسيه و قروض روسيه بر دولت افغانستان از هر زمانی که با شد  و تصميم نهائی در مورد پرداخت آن 

  .به يک ديگر
 – ، تجديد نظر بربعضی مواد قانون اسا سی که سازگار به شرايط فعلی افغانستان نيست چون بازار آزاد 

  .پوهنتونهای شخصی
 –چون چای . تهيهء وذخيره مواد اوليه –، ايجاد کوپراتيفهای دولتی برای رقابت به سکتورهای خصوصی 

  . آرد و گندم– گاذ – تيل – روغن –بوره 
انتخابات ولسی جرگه نيزهمزمان با انتخابات ريا ست جمهوری صورت . ، برای جلوگيری ازمصارف گذاف

  .ن معيار ومحک علمی حد اقل صنف دوازده تعين  گرددگيرد ونيز برای وکيال
، موضوع حل قضيه پشتونستان يعنی خط سياه ديورند و برادران و خواهران آنطرف خط سيا ه مهم و حساس 
و نيز قابل دقت تام است که بايد با در نظر داشت حفظ تواميت ارضی ،يکپارچگی افغانستان امروزی ، اراده 

ان پشتون وبلوچ ما ورای خط  ديورند،  شرايط مسلط و سياست جابرانه دولت وقت آزاد برادران وخواهر
بريتانيا، موقف اميرعبدالرحمن خان درآن زمان ومالحظات شرايط امروزی نيز درمذاکرات وکنفرانس بين 

  .المللی مورد بحث قرار گرفته و راه حل قطعی جستجو شود
ره ودربدر اند نيز بادر نظرداشت عدالت اجتماعی  و شريط زند ، برای برادران وخواهرا کوچی که هميشه آوا

  .گی شان تذکره تابعت وزمينها ی دولتی به قيمتهای مناسب توزيع و مقيم شوند 
راجستر شده ايالت کلفورنيا امريکا ) بانک کوچک اسالمی ( ، تقويه مالی وحمايه جدی از صندوق خيريهء بنام 

 ، بيکاری و متکی شدن ملت مظلوم افغان بخود نيز از موضوعات مهم است از طرف ملل متحد برای ختم فقر
  .که در کانفرانس بين المللی مورد بحث قرار داده شود

  فًا دانشمدان گرانمايه اينست که لطدر ختم کالم  خواهش من از
  .                           قلم بدست گيريد و زبان بکشائيد ، حق بنويسيد و حق بگويد

 .                                               و من اهللا توفيق 
 
   
 
  
  
  
  

                                   
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 

 
 


