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 آيندۀ نزديک کشور ما افغانستان
 قسمت سوم

 

 :رهنگی، اطالعات و نشراتف رامو (و) 
  :امور فرهنگی -۱ 
 

عدم توجه برای ارتقای  ٬عدم صداقت برای حفظ  میراث های فرهنگی ٬تاريکی فرهنگی ٬های چندين ساله جنگ
 ٬بیداری ٬آزادی ٬تحقیقات ٬زايای فرهنگ به حیث منبع آفرينشم برم دانش عد ٬فرهنگ و ارزش های فرهنگی

 آثار وخريب و دزدی میراث ها ت رديموکراسی و فرصت های نوآوری وهمچنان ادامۀ مظالم انسانی و طبیعی د

 .رهنگی کشورما نقش عمده بازی کرده استف
 

گی و ملی مردم افغانستان محسوب می شود٬ در میراث های فرهنگی پر افتخار نیاکان ما که آئینۀ هويت فرهن
به صورت حتمی در معرض خطر و ضرر  ٬ازهويت فرهنگی و افغانی درخود داريم نچهآما  ٬نهاآصورت نبود 

سهم  ٬ملت بی نام و بی نشانی است که در مسیر ارتقای شخصیت انسانی ٬ملت بی فرهنگ. بزرگ قرار میگیرد
 .وهويت خود ناکام خواهد بود لهذا٬ در حفظ شخصیت. بزرگ ندارد

 

کابل٬  ٬لخ٬ قندهارب درسالمی ا هنريونان و باختری تا شکوفائی تمدن و  ٬بودائی ٬شکوفائی های تمدن های اوستائی
علوم وهنر  ٬فرهنگ ٬کشور ما به عنوان مراکز تمدن تأريخهرات که در دوره های مختلف  ٬غور ٬غزنی ٬ننگرهار

اجزای اصیل هويت فرهنگی و ملی مردم وطن ما را  ٬فرهنگی و هنری ارتقا نمودند ٬سیاسی ٬به رشد عظیم علمی
 .تشکیل میدهد و ضمنًا اسباب افتخارات مردم کشور گرديده است

 

اساسات ديموکراسی واقعی نقش بزرگ  ٬همبستگی اجتماعی ٬همین میراث های فرهنگی در بزرگواریدر حقیقت 
سرچشمۀ رشد متداوم اجتماعی و اقتصادی مردم افغانستان  ٬ول از اين غنايمداشته و در صورت حفظ و استفادۀ معق

 .را میسر می سازد
 

چپاول و تخريب آثار منقول فرهنگی موزيم های افغانستان خاصتًا موزيم کابل که  ٬چور ٬تخريب بت های بامیان
وحشت  مورد  اين ود نمود صدمۀ بزرگ در پیکر فرهنگی کشور وار ٬دم افغانستان بودرم هنر وفرهنگ  آيینۀ

 .بین المللی چون يونسکو و فرهنگ دوستان جهان قرارگرفت مؤسساتفرت ن وانتقاد 
 

بايد گفت که افغان ها انتباهی از تخريب اين آثار گرانب ها نگرفته اند و حالت فعلی ناگوار و تشويش کننده تأسف با 
 .مراکز فرهنگی کشورما تأسف آوراست بعضی در و
 

آی خانم به سرحدی  یتأريخترمیم و نگهداری آثار فرهنگی بلخ توجه صورت نگرفته٬ منابع  ٬برای حفظ چنانچه
 .اختری٬ باقی نمانده استب ودزدی و تخريب قرار گرفته که هیچ اثری از اين مرکز تمدن يونان  ٬مورد تهاجم

 

تعرض و  ٬عرض تخريبدر مات يکی از مراکز ديگر پرافتخار دور تمدن اسالمی وطن ما درهری تأريخآثار 
هرات که يکی از نمونه های بارز و برجستۀ صنعت و هنر  یتأريخشايسته بود اگر آثار . اردر دنابودی دايمی قرا

سرک  ٬اما٬ افسوس که بنابر نفوذ زورمندان. در لست میراث فرهنگی جهانی شامل میشد ٬اسالمی کشور است
و بدون شناخت اهمیت نگهداشت آثار تمدن اسالمی هرات در بین محل  ه مانع اصلی اين افتخار استک رامنحوسی 

من به هموطنان میگويم که اگر حالت فعلی درهرات . تخريب نتوانستیم ٬و در پهلوی منارها تعمیر گرديده یتأريخ
  .باقی نخواهد ماند ٬ادامه يابد در مدت کوتاهی اثری از تمدن بزرگ هرات

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aziz_zaher_aayendae_nazdik_afghanistan_03.pdf
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 ٬غزنی. ويرانی و تباهی کامل قرار دارند ٬زنی حتی قبور بزرگان غزنی در حال تخريبافتخارغ پر وآثار گرانبها 
مقام و بزرگی فرهنگی آن  ٬فلسفه و ديانت که شخصیت علمی ٬علوم ٬هنر ٬فرهنگ ٬اين مرکز پرافتخار تمدن

م به حیث 344۲ سال در وسالمی از طرف جهان اسالم شناخته شد ا رعالی فرهنگ وهنت و ارتقا درخاصتًا نقش آن 
و  تأسفبا . در معرض تباهی دايمی قرار دارد ٬م انتخاب گرديد3412پايتخت تمدن کشور های اسالمی برای سال

ومربوط به صورت  مسؤولتأثرعمیق اظهار میدارم که رهبری کشور٬ دولت به صورت مجموع و وزارت های 
شايستۀ  که صاحبقدردرک نکردند و اقدامات  ٬انخاص٬ اهمیت اعطای اين بزرگواری و افتخاررا به مردم افغانست

. تا حال انجام نداده اند ٬افتخار اين ازبرای تجلیل  ٬باشد اسالمی هنر وغزنی و مقام فرهنگی اين گنجینۀ فرهنگ 
زرگواری تمدن اسالمی غزنی٬ با تأسف ازطرف مقامات ب حرمت بر وزرگ ب افتخارتجلیل و ياد آوری٬ اهمیت اين 

تصمیم گیردولت محض با نشراين مسؤوالن فرزندان اين سرزمین شريف میدانند که . ده وشناخته نشددولتی فهمی
جهان اسالم به مردم افغانستان بخشیده بودند٬ درزير ويرانه های غزنین عمیق تردفن  که راخبر٬ افتخاری  آن وخبر 

  .نمودند
 

دارد و اخیراًً از طرف  یتأريخسال قدامت  ددر حال حاضر گنجینۀ ديگر بودائی کشور ما که دوهزار و ششص
 ٬کشف گرديده است ٬رانسوی در جايی که ذخاير معدن بزرگ مس عینک وجود داردف وباستان شناسان افغان 

  .دارد قراردرمعرض خطر 
 

رهنگی منقول  فرهنگی افغانستان تا آنجا که مقام و بزرگواری آثار ف رما میدانیم که دولت در حفظ آثار منقول وغی
هنوز تفحصات فرهنگی غیر قانونی در . افغانستان حکم می نمايد و اهمیت دارد٬ اقدامات صاحبقدر انجام نداده است

وزارت اطالعات و فرهنگ يک . ی افغانستان قاچاق می گرددتأريختمام مناطق افغانستان جريان دارد و آثار 
و فرهنگی افغانستان ی تأريخفرهنگی و حفظ بناهای پالیسی فرهنگی جامع به منظور ارتقای فرهنگ٬ حفظ هويت 

 .خواهان توسعه و بازسازی کامل وطن شان هستند ٬چه مرد و چه زن ٬بايد يادآوری  کرد که افغان ها. ندارد
 

وضع  ٬وسايل بهبود صحی برای شان میسر گردد ٬اطفال شان به مکتب بروند ٬می خواهند با سواد شوندافغانها  
اما٬ بايد گفت که افغان ها بر . دانش امروزه را بیاموزند تا آمادۀ حیات فردا شوند ٬شان خوب شود  ۀاقتصادی خانواد

با سر بلند و  تأريخحفظ شخصیت و هويت خود نیز تأکید دارند چونکه انتخاب چنین شیوايی به معنای گام نهادن در 
حفظ شخصیت و هويت افغان ها . ی قابل رفع نیستندقلب امیدوار و آمادگی مقابله با مشکالتی خواهد بود که به آسان

کوتاه اينکه تا . میراث فرهنگی محسوس وغیرمحسوس وطن ما مضمر استدر حفظ ارزش های فرهنگی و درحفظ 
شورما از مسايل حفظ ارزش ها و نگهداری گنجینه های فرهنگی مردم جدا ک درزمانیکه مسايل توسعه و بازسازی 

  .جتماعی و اقتصادی وجود خواهند داشتناسازگاری های ا ٬باشد
 

  :اطالعات و نشرات -۲
 

 روزنامه ها)شرات و نمامی ساحات اطالعات ر تدم به اينطرف 3443خوشی بايد گفت که از سال  با احساس
دم٬ در تقويت و ارتقای فرهنگ٬ کسب دانش و مر شنی افکاردر روکه (تلويزون و راديو٬ بع کتب٬ طرايدج

تحول و پیشرفت قابل مالحظه صورت  و تقويت ديموکراسی  و دولت سازی نقش بس بزرگ دارد٬اطالعات٬ فهم 
 .گرفته است

 

شرات به و نتعداد زياد عالقمندان متخصصان اطالعات  بتکارو اهای شخصی  بنیاد البته سهمگیری مردم٬ نهادها و
جدی  تأثیر اطالعات نیز ايل نشرات وتقويت وس کشور٬ انکشاف و اطالعات در ويت و پیشرفت نشرات ور تقمنظو

  .دارد چشمگیر و
 

اساسنامۀ  و اعالمیۀ جهانی حقوق بشر جملۀ حقوق انسانی است که در ظرآزاد ازر ناظها ابزار ونوشتن٬ گفتن 
چهارم قانون اساسی افغانستان  مادۀ سی و ها در ين حقوق انسانی افغانا. گرديده است وضاحت ذکره يونسکو ب

 ها حق دارند آزادانه بنويسند٬ بگويند و مطابق به احکام قانون مطبوعات به فعالیت لذا افغان. يده استتضمین گرد
   .نشراتی بپردازند های مطبوعاتی و
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 شخصی در نشراتی دولتی و بنیاد های مطبوعاتی و مؤسساتظايف بزرگ و ازگرديد که يکی  بايد متذکر
ارتقای فرهنگ بايد کوشش گردد٬ حفظ  حالیکه در در. ردم افغانستان استافغانستان٬ حفظ و تقويت هويت فرهنگی م

 .قیمت دارد پر مهم و اثرتقويت هويت فرهنگی مردم٬ در بقای شخصیت مردم افغانستان٬  و
 

مردم . میگردد فرهنگ های ديگر متأثر فرهنگ از هر. و تحول است تغییرحال  ها در تمامی فرهنگ  که من میدانم
نموده و به مردم افغانستان به  ارتقا وطول هزارها سال تحول  متنوع هستند که در دارای فرهنگ غنی وافغانستان 

رهنگیان افغان دراين ف ومطبوعاتی و نشراتی٬ مانند دانشمندان  مؤسسات. ويت گرددتق ومیراث مانده که بايد حفظ 
 .راه٬ وظیفۀ جدی دارند

 

حال توجه عمیق نکرده  تا وظت خبرنگاران وظیفۀ خود را انجام نداده حافم دربا تأسف مالحظه میگردد که دولت 
اجرای  در خبرنگارسال گذشته زيادتر از بیست ونه  ده در. یگرددم ترخشونت علیه خبرنگاران هرسال بیش. است

ن٬ شناسايی قاتال و نه در محافظت خبرنگاران  دست داده اند اما دولت نه در های خود را از خدمات شان٬ جان
 .کرده استکاری 

 

 :خدمات صحی (ز ) 
  

 اما٬ گفته های حکومت مبنی بر. های نود میالدی بهبود حاصل نموده است حالت سال وطن ما از خدمات صحی در
 .ادرست استن واينکه هشتاد فیصد مردم افغانستان به خدمات صحی دسترسی دارند٬ نامعقول 

 

گرسنگی  گوناگون و امراض اثر درقبل ازسن پنج سالگی  طفل هازاره .صدها زن درهنگام زايمان می میرند زهنو
من متولد قريه يی . ها هیچ نوع خدمات صحی وجود ندارد اکثر ولسوالی حتی در درهیچ قريه و. نمايند وفات می

 و پرستاراست٬ نه دوا خانه٬ نه  آن  قريه  نه داکتر در. نمايند آنجا زندگی می انسان در شش هزار هستم که بیش از
 .نه کلینیک صحی

 

 بجزولت حاصل نموده اند که د ازهای شخصی که حیثیت تجارتخانه را دارند٬ اجازۀ دکانداری را  در کابل کلینیک
افغانی بايد محض برای  توانند زيرا از پنج الی ده هزار کسی به آن نوع کلینیک ها مراجعه نمی پولداران ديگر از

تواند به  می پس معلم چطور. افغانی است عاش يک معلم ماهانه چهار و يا پنج هزارم. معاينات صحی پرداخته شود
 ؟.اين نوع کلینیک ها و دسترسی داشته باشد

 

مانند  شود و صحی نگهداری می های غیر خودساز و پودری پاکستانی است در دکان دواهای از پردواخانه ها که 
 .حت هیچ نوع ادارۀ صحی قرار ندارنددکانداری کلینیک ها مصروف دکانداری هستند وت

 

بخوانید که يک داکتر٬ متخصص امراض داخله٬ گرده٬  لوحه های معاينه خانه های داکتران را مالحظه بفرمائید و
 .خون نیز است فشار هم متخصص امراض شکر و عقلی وعصبی و

 

موجود  ه اینه شفاخان. نیست ودموج مجهزاکثر واليات افغانستان٬ حتی يک شفاخانۀ  در تمامی واليت غزنی و
 .های ناقص پاکستانی را دارند ادويهقیرافغانستان تداوی گردند ونه مردم توان خريدن ف واست که مردم بیچاره 

خريد ادويۀ پاکستانی را  و داکترتوان تاديۀ فیس و نه اکثر مردم افغانستان نه به خدمات صحی دولتی دسترسی دارند 
 .دارند

 

  :اقتصاد (ح)
 

و تصمیم گیری همه امور اقتصادی و تجارتی را در دست  اه حاکم به منظور اينکه کلید فعالیت های اقتصادیدستگ
داشته باشد٬ با انتخاب روش و سیاست اقتصادی بازار آزاد٬ ادارۀ آنرا به وابسته های قدرتمندانی داده است٬ که در 

 . دستگاه دولتی هستند
 

اکثر کشورهای جهان امروز رايج و معمول است٬ درآن کشورها با داشتن قوانین  اين نوع روش اقتصادی که در
حاالت نظارت و مراقبت میگردد تا امور اقتصادی و  در بعضی ودرست٬ از طرف دولت رهبری٬ رهنمائی 
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نفوذ که وابستگی نفر پر ست چند در ددروطن ما محض . گیردن قرارنحصار کسی و يا گروه خاصی ا درتجارتی 
 .اردر دقدرتمندان وحاکمیت دارند٬ قرا با
 

و تصمیم گیرخود شريک  آيدوجود می  وافر به پول  در بدل زمینه سازی برای گروه خاصی که  اين نوع سیاست و
ما مالحظه می نمايیم که . آزاد در توافق نیست باشد٬ اصالًًًً با روش اقتصاد بازار معامله تجارتی و اقتصادی می

عاملۀ پت م ونبوده  توافق دربانک هیچگاهی با سیاست اصیل اقتصاد بازار آزاد  کابل از دالریون میل صد چنددزدی 
 .نهان دراين زمینه استفادۀ نادرست از اين نوع سیاست اقتصادی و مال و ملک مردم استپ و
 

رفاه عامه  صاد وديگر امور کشور يعنی انکشاف اقت اين زمینه و در با تأسف میتوان گفت که ما فرصت بزرگی را
يک جامعۀ مصرفی تبديل شده ه جامعۀ اففانستان ب. داريم کشور ما تولید اندکی در در حال حاضر. دست داديم را از
بیرون وارد میکنیم٬ چای بوره٬ روغن٬ گوشت٬ لباس٬ مواد سوخت وحتی  ما گندم٬ برنج و حتی میوه از.است

حتی تخم مرغ٬ ايرانی و پاکستانی  کاال و مواد تعمیراتی و از پر های افغانستان بازار. ماست ازخارج وارد میشود
یم تا از يکطرف ئافغانستان استفاده نما( زمین و آب)طبیعی در مدت ده سال گذشته نتوانستیم ازمنابع سرشار. است
 .میگشت جانبی وسیلۀ معشیت عادی يعنی يک لقمه نان میسر از میشد و میسر مردم کار برای

 

همین توان کاری مردم افغانستان . است قدرت کاری مردم شريف کشور ن اقتصادی افغانستان بازوی پربهترين توا
قريۀ  بنابر بیجا شدن مردم از خانه و. آب٬ نان میداد استفاده از بود که در طول قرنها مردم را از حاصل زمین و

 می ستان که اکثرشان جوانان اند٬ بیکاربنابرعدم سیاست معقول اقتصادی٬ بیش ازهفتاد فیصد مردم افغان شان و
 يا برنامه های بازسازی که وسیلۀ کار صنعتی و امور در آبیاری و شقوق زراعت و هیچ ستراتیجی ملی در باشند و

 .سازد٬ در سطح ملی وجود ندارد را برای مردم میسر
 

اشتن آب ازهمه اشیای قیمتی ممالکی که محیط طبیعی خشک و بارندگی کم دارند٬ د در" در جهان امروز خاصتا
با ارزشترين منبع طبیعی افغانستان٬ آب است وما . است ارزشتر و با يا نقره٬ حیاتی تر مانند پطرول٬ طال و ديگر
های زيادی ازآب به صفت سیاست  کشور امروز. کنیم دوازده فیصد منابع آبی خود را استفاده نمی از بیشتر هنوز

 دريا يا طرح ملی درجهت استفاده از هیچ رهنما و ما هنوز. سی استفاده می نماينداسلحۀ سیا خارجی قابل برش و
يا  تجار و های خود برای انکشاف زراعت٬ انکشاف تولیدات زراعتی٬ تولید انرجی آبی٬ کاريابی برای زارعین و

 .مذاکرات سیاسی با همسايه های خود٬ نداريم آب٬ در استفاده از
 

جهت  روژۀ بزرگ قابل مالحظه به منظوراستفاده ازاين گنجینۀ طبیعی مملکت٬ يعنی آب درده سال گذشته٬ هیچ پ در
آب  از دريا های پر هنوز کار نبوده و يا انکشاف برق مورد ضرورت افغانستان٬ دست در انکشاف زراعت و

ترکمنستان  تان وايران٬ پاکس افغانستان که از قلب دره های اين سرزمین شريف سرچشمه میگیرند٬ به ازبکستان٬
و مراقبت ضرورت  عدم فهم اين مطلب که هر پروژه پس از آنکه به انجام برسد به حفظ .          میشوند سرازير

سبب شد که  مسؤول وزارتخانه های مربوط و فساد اداری در بصیرت ملی و دارد٬ عدم قدرت مسلکی٬عدم بینش و
شده بودند٬ پاک  هفتاد میالدی تعمیر دهۀ شصت و در و( غزنه بندسلطان)سال قبل که هزار آن بند های را بستر

 .يا ترمیم ننمايند کاری و
 

انکشاف اقتصاد وطن ما اهمیت بسزا  در است و دولت نهايت موثر عايدات مردم و کاريابی٬ منبع ديگری که بر
 ادۀ معقول ازمنابع زيردرصورت استف. افغانستان است معادن وافر و ذخاير صادقانه از دارد٬ استفادۀ درست و

منابع معدنی بدست میآيد٬  وسیلۀ زندگی آبرومند پیدا میکنند وعايداتی که از و زمینی افغانستان٬ هزارها افغان کار
اين نوع منابع موثر است٬  طريق استفاده از بهبود خدمات اجتماعی از هم در اقتصادی و توسعۀ امور هم در

 . گردد ادارات دولتی میسر شفاف در اداری سالم و محیط  و اينکه شرايط زير مشروط بر
 

جهانی معادن مربوط تهیه  معرفت کامل بازار منابع زير زمینی افغانستان بايد در های بزرگ استفاده از قراداد: الف
دم دگان مرناطالع نماي دسترس وه ب امضای نهائی بايد حتمًا قبول و متون قرارداد ها قبل از. معامله گردد و

رشوت گرفته شده  ملیون دالر دو امضای قرارداد مس عینک٬ بیش ازسی و قبول و میگويند که در.)افغانستان برسد
 (. است
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حفظ  عینک و فرهنگی بزرگ  ذخاير داد مس عینک٬ حفظ منابع و متن قرار آنچه من خوب میدانم اينست که در
 حق فرهنگ مردم افغانستان است و در مهم٬ گناه بزرگ  نشناختن اين امر. گرفته نشده است نظر محیط زيست٬ در

 .خود برسند مجرمان آن بايد به جزای اعمال نا جايز
 

متن قرارداد  اين موضوع بايد همیش در .معادن افغانستان است شرايط مهم استفاده از حفظ محیط زيست يکی از: ب
 .گردد صورت واضح ذکره ها ب

 

نظرداشت زمان  دست می آيد٬ بايد بصورت واضح٬ مفصل با دره معادن بمدرک استخراج  عايداتی که از:ج 
 .طريق منابع اطالعاتی٬ به اطالع مردم افغانستان برسد مذکور٬ از معدن  استفاده از

صورت استخراج معادن با شراکت با شرکتهای افغانی٬ بايد هويت کامل شرکت ها و صاحبان اين چنین  در: د
 . برسدشرکت ها به اطالع مردم 

 

 : انکشاف انرجی برق راه سازی و( و )
 

 اين کار. بود کشور و يا ترمیم جاده های مهم در ده سال گذشته انجام داده شد٬ تعمیر يکی از کارهای مثبت که در
انکشاف اقتصاد  تبادلۀ تجارت و شهرهای افغانستان تسهیل بخشید بلکه در آمد را بین واليات و نه تنها رفت و

 . مثبت داردنیزتأثیر
 

آب  استفاده از ها به منظور منابع بزرگ آب دريا استفاده از در جهت بند های بزرگ  تعمیر مهمی در با آنکه کار
 خارج خاصتًا برای تولید انرجی آبی صورت نگرفت٬ برق مورد ضرورت وطن را که هنوز کامل نیست٬ از

 .اين ناحیه مرفوع گرديده است نداران ازطو به اين صورت ضرورت تعداد کثیر ازبکستان وارد نمودند و
 

 :بحران موجود وطن ما حل مشکالت عظیم و وسایل در راه ها و: بخش سوم
 

اين مشکالت  .بحران سیاسی مبتال است امنیتی و اقتصادی٬ که وطن ما به مشکالت بزرگ اجتماعی٬ همه میدانیم
 مداخلۀ واضح همسايگان خاصتًا پاکستان در میالدی وهشتاد  هۀد اتحاد شوروی سابق در تجاوز حدی زادۀ که تا
 بايد. داخلی٬ همراه با تجاوز پاکستان در حريم مقدس افغانستان است٬ وطن ما را به طرف تباهی سوق میدهد امور

سیاست حسن همجواری که موافق به ارزشهای  ما خاصًتًا ايران هنوز عالوه نمايم که ديگرهمسايه های کشور
 .منشور ملل متحد باشد٬ به حق مردم افغانستان روا نداشته اند قی واسالمی٬ اخال

 

فقر٬ گرسنگی٬ مريضی٬ بیسوادی٬ بیکاری٬ بیعدالتی٬ در محیط فساد  مردم افغانستان در تذکر داده شد که اکثر
ی ملی٬ همبستگ اين همه حاالت وحدت و. محیط سیاسی بحران انگیز زندگی مینمايند يک فضا و در اداری ومالی و
شريف را درحالت  انداخته و سرنوشت اين ملت با ديانت و آرامش مردم وطن ما را بخطر و رفاه  حاکمیت ملی و

 .گمی مبتال ساخته است در سر
همه آرزوهای صادق و يا کاذب٬  با. خطرناک است ما نهايت بحران آمیز و کشور وضع سیاسی و امنیتی امروز در

نه بدست حکومت افغانستان است ونه  کشور ه توافق به يک صلح کامل سراسری درجريان مذاکرات برای رسیدن ب
حکومت افغانستان را به حیث ( و حقانی جبهۀ حزب اسالمی گلبدين حکمتیار ٬رفقای آنها طالبان و)مخالفین مسلح  

 لت افغانستان راطرف مخاصمین مسلح٬ دو هردو. ملی و دولتداری٬ نمی شناسند امور حاکم در و طرف قابل اعتبار
مسايل داخلی٬  امور و بنام دولت کابل خطاب مینمايند که اين خود اشاره به ضعف و بی اختیاری حکومت در

 .است بین المللی٬ منطقوی و
 

حکومت  برای طالبان با توافق حکومت قطرتصمیم گرفت٬(سیاسی)کردن يک دفتر باز حکومت امريکا که در
 خود را به رسم اعتراض از آن زمان حکومت افغانستان سفیر مین دلیل بود که دربه جريان نبود و افغانستان در

حکومت افغانستان بیهوده . قبول کرد  نهايت مجبورًا اين تصمیم امريکائی ها را اما٬ در. کابل خواست به قطر
کومت افغانستان به حقیقت مردم و ح در. اصرار میورزد که  جريان گفتگو با طالبان بايد به دست دولت کابل باشد

 حاشیه قرار گرفته و کشورخود شان در در برقراری صلح  راه  منظور رسیدن به يک توافق نهائی سیاسی در
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حلقه های زور آور که در . دست ندارد سطح ملی٬ در نبود توافق سیاسی در را بنابر ضعف سیاسی و جريان امور
 .به خارج هستندپول و ارسال آن   داخل دولت اند٬ مصروف جمع آوری

  
در هربار٬ کافۀ مردم افغانستان . شده باشد خارجی رو برو تجاوز اول نیست که وطن ما به مشکالت بزرگ و بار

لوای ارزشهای دينی  زير در درقبول تساوی حقوق همه اتباع اين کشور خواهری بهم دادند و دست برادری و
بند بريدند٬ بیرق  دستهای متجاوزين را از دی حل کرده اند وهمبستگی ملی٬ مشکالت داخلی را تا ح در وفرهنگی و

 .سرنوشت ساز آيندۀ خود شدند بدست خود گرفتند و ملی را وحدت٬ همبستگی٬ آزادی ٬ افتخارات مردمی و
 

بحران میتوانند در ورای ارزشهای معنوی٬  اطمینان کامل دارم که اين بارهم مردم افغانستان با درک اين مشکل و
نجات بدهند مشروط براينکه اصل های  ی مشترک خود٬ وطن خود را از اين حالت زارتأريخصیانت  ی وفرهنگ

پاک و راستی برای نجات افغانستان٬ قبول  مذهبی با ضمیر را درهمه حلقه های سیاسی٬ گروهی٬ حزبی و زير
معرض  ان سیاسی وطن را دربحر افغانی٬ با صداقت پروسۀ حل مشکالت و شرافت انسانی و طی دل و از نمايند و
 :دهند اجرا قرار عمل و

 

 :در سطح ملی (الف)
 

 رفاه و حقوق انسانی که در ديگر اقتصادی و فرهنگی٬ اجتماعی٬ حقوق سیاسی٬)شناخت حقوق مساوی  قبول -1
٬ قوم٬ زبان (زن ومرد)نظر داشت  جنس  همه اتباع افغانستان بدون در برای( باشد مادی مؤثر حیات معنوی و

 .تفاوتهای فرهنگی مردم افغانستان ديگر  يا مذهب٬ عقايد سیاسی و
 با همه گروه های سیاسی٬ حزبی و طرف رهبری کشور مفاهمه از و ضرورت تبادل نظر ذيرش حقیقت وپ -3

بیرون دستگاه دولتی به منظور راه يابی مشکالت  داخل و مذاکره میان همه حلقه های سیاسی در .مذهبی افغانستان
بین  سطح ملی٬ منطقوی و مذاکرات و مناقشات در اتخاذ تصامیم ملی که ما را در ما و بمنظور بحران حاد کشور و

 .راهنمائی نمايد المللی کمک و
 

 و کنار افغانستان٬ جمع آوری افکار مردمی حل منازعات٬ درهرگوشه و مراجعه به روشهای عنعنوی و -2
بلکه به نظريات و آرای مردم عادی٬ ( مندان زور لک ها٬ تفنگداران ونه تنها مردم بانفوذ٬ م)نظريات مردم 

 .ديانت کامل افغانی هستند٬ مراجعه گردد دهقانان٬ معلمان٬ کسبه کاران که دارای شخصیت و
 

 در تصامیم ملی و جهت تحکیم تفاهم و تمام مراحل مذاکرات در در راستگوئی به مردم کشور راستکاری و -۴
 .سطح جهانی در های منطقه و کرات با گروه های مخالف مسلح ٬ کشورمورد جريان مذا

 

مال٬  که آنچه از قبول اين امر تآمین عدالت اجتماعی و ٬قانون اساسی کشور تفاهم به ارزشهای اسالمی و در -۵
دم مدت کوتاه به صاحبان اصلی زمین و خانۀ مر دولت و يا اشخاص غصب گرديده٬ در ملک٬ زمین٬ خانه٬ چه از

 .سپرده خواهد شد
 

تقويت حسن تفاهم  هوشداری و جهت کسب درس عبرت و در ی نزديک کشورتأريخارزيابی حوادث و واقعات  -۶
 قساوت فکری ٬ جدائی٬ عدم تفاهم ملی و تاريکی و بايد واضح گفته شود که در. همزيستی میان مردم افغانستان و

همه  بین میرود و افغانی از مذهبی٬ صیانت ملی و نی٬ منطقوی واساس مظاهر قومی٬ زبا انداختن دشمنی بر در بر
 . نخواسته٬ پامال خواهند شد حاکمیت و شخصیت ملی خدا مبتال میشوند و از امروز بیچارگی بدتر و فقر در

 

فرهنگی٬ تمامیت ارضی٬ استقالل٬ همبستگی  ارزشهای معنوی و حفظ )روشنی حفظ منافع علیای افغانستان  در -۲
 وسیع و بدون مخاصمت های شخصی و احساسات زبانی و قومی بر بحث هوشیارانه با نظر( ت و حاکمیت ملیوحد

انتخاب نظام سیاسی٬ اجتماعی٬ اقتصادی٬ فرهنگی و  ری قانون اساسی افغانستان به منظورگضرورت بازن
اختیارات واضح  و( نمرد وز)قبول تساوی حقوق کافۀ مردم افغانستان دولت داری در چکونگی دولت سازی و

 .سطح واليات افغانستان در اختیارات  طرز روش و مقننه و و ئیقوای اجرائی٬ قضا
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قانون اساسی فعلی در آينده مورد تجديد  هرگاه  .م دارای مزايای زيادی میباشد344۴بايد بپذيريم که قانون اساسی 
اعالمیۀ  قوق زنان و اقلیت های قومی مبتنی بربايد حقوق حقۀ همه مردم افغانستان به شمول ح نظر قرار گیرد٬

 .در نظر گرفته شود بین المللی٬ در قانون اساسی درج شده  میثاق های  ديگر و جهانی حقوق بشر
 

طرف  از طرف دستگاه دولتی و معقول از قطع انتقادات نا افغانی و اخالق اسالمی٬ انسانی و انتخاب روش و - 8
 طرف نويسندگان٬ روز مسؤوالنه از همکاری شايسته و. دولت ای سیاسی بیرون ازدستگاه ه گروه های مخالف و

 .افغانستان بیرون از داخل و مؤسسات اطالعاتی افغانی در نامه نگاران و
 

داخل وطن  آنهايی که چه در دانشمندان افغان٬ دانش وعدالت اجتماعی به کمک متخصصین و انتخاب راه  دين و -۹
طرح برنامه های قصیرالمدت  طرح ستراتیجی ملی انکشافی و انستان زندگی مینمايند٬ به منظورافغ يا بیرون از و
منابع  ارتقای فرهنگ٬ اقتصاد٬ زراعت و استفاده از طويل المدت خاصتًا درساحات تعلیم وتربیه٬ انکشاف و و

ه و توسعۀ خدمات صحی بحفظ محیط زيست  زمینی با  منابع زير آب٬ استفاده از بزرگ طبیعی خاصتًا زمین و
 .مردم کشور

 

افغانستان ٬ توجه به مناطق کمترين انکشاف يافته بدون در نظرداشت ملحوظات  قوای بشری در استفاده از14
فرهنگ به صفت منبع بزرگ  حرمت گذاری به فرهنگ مردم افغانستان و استفاده از منطقوی و سیاسی٬ قومی و

تطبیق  وسیلۀ شايسته در همبستگی ملی٬ تقويت مزايای ديموکراسی واقتصادی٬  انکشاف اجتماعی و تحرک و
 .برنامه های انکشافی خاصتًا در مناطق کمتر انکشاف يافتۀ افغانستان

 

بازسازی  داليل ناکامی دولت افغانستان در داده شده است که يکی از اول اين نوشته به وضاحت تذکر دربخش - 11
بازسازی  امور ٬ دولت سازی وتمامی شقوق دولتداری مامورين دولت درظرفیت کاری  کشور٬عدم توانائی و

 . افغانستان است
دانشمندی٬ تخصص و قابلیت علمی ومسلکی  حکومت افغانستان از گرديد که با تأسف عمیق٬ ذکر ضمنًا -13

کار  ۀ علمی وتجرب مسلکی امروزی صاحب دانش و تمام شقوق علمی و تعلیم يافته افغان که در مرد هزارها زن و
من خود . وطن زندگی دارند٬ استفادۀ معقول نکرد خارج از در های غربی هستند و به سويۀ متخصصان کشور

مدت٬ آمادۀ خدمتگذاری به  يا دراز به مدت کوتاه و دانشمند را می شناسم که يا افغانهای متخصص و تعداد کثیر
يا با معاش اندکی آمادۀ خدمت  متخصص يا بدون حقوق ماهانه و افغانهای که تعداد کثیر دهم  بايد تذکر. کشور بودند

افغانهای تعلیم يافته و متخصص مقیم  ندارد که از دولت افغانستان برنامۀ صاحب اعتبار ٬تا حال. به وطن هستند
ۀ استادان موسسات تعلیمی و تحصیلی استفاد مسلکی مامورين و تعلیم ارتقای ظرفیت علمی و بازسازی و خارج در

 .خدمت به وطن شوند معقول گردد تا آنها مصدر
 

سفارتهای  کابل و انکشافی ملل متحد در پروگرام  ت افغانستان  با همکاری ادارۀ پیشنهاد میگردد که دول -12
اداری هستند٬ يک جلسۀ کاری بمدت يک هفته   افغانستان که متأسفانه اکثرًا محض مصروف اجرای امور روزمرۀ 

 آن بیش ازصد افغان متخصص در کابل داير نمايد و در در (ملی متخصصان و دانشمندان افغانکانگرس )بنام 
گفتگو نمايند و  شقوق مختلف را دعوت نمايد تا با تمامی دستگاه اداری و وزارتهای مسلکی بحث٬ تبادل نظر و

 .پیشنهادات مشخص به دولت بسپارند
 

طويل  به روش برنامه های قصیرالمدت و و مذاکره  ضمن بحث  در خارج که  پیشنهاد های افغانهای متخصص در
تطبیق پالن های  ساختن و در يک سراتیجی انکشافی ملی تهیه خواهد شد٬ دولت افغانستان را قالب  المدت و در

 عالوه برآن٬ افغانهای متخصص مقیم خارج که نظربه داليل متعدد در. بازسازی کمک خارق العاده مینمايد
مسلکی با موسسات و  تماس های علمی٬ تخصصی و زندگی نمی توانند٬ به صفت يک منبع معلومات و افغانستان

 مصدر از راه  دوردراين عصرتکنالوجی٬ ٬تا بتوانند الينقطع باشد  تماس دايمی و افغانستان در وزارتخانه ها در
 .خدمات روزانه بوطن شوند

 

فرهنگی مردم افغانستان اسباب  تلف احزاب سیاسی٬ تنوع انتخاب روشهای سیاسی مخ وسیع و ديد و نظر -1۴
بردباری٬ عدالت اجتماعی و احترام متقابل بین مردم  اجتماعی٬ تحمل و تقويت اساسات دموکراسی٬ همبستگی ملی و
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احترام به  شناخت و و امنیت٬ حقوق بشر تقويت صلح و محالت افغانستان را بار می آورد و برای اقوام مختلف و و
 .به حساب می آيد  ضروری ملی  سطوح محلی و در ديگر يک

 

دارای بینش٬ زمانیکه مملکت شان مانند وطن ما به  جوامع مختلف انسانهای صاحب عقل و تأريخدر طول   -1۵
يابی به تفاهم   وراه حتی گروه های متخاصم٬ در جهت تبادل نظر میايد٬ میان احزاب سیاسی و مشکالت بزرگ گیر

يا  طريق گوش دادن به نظريات مختلف و از نیزحل مشکالت و بحران امروز وطن ما در. عمل می آيدملی کوشش ب
مشرانو جرگه٬ احزاب سیاسی٬  همکاری صادقانۀ ولسی جرگه و مخالف به منظور ايجاد تفاهم ملی به کمک و

 .ن مخاصمت٬ امکان پذير استبدو و  آزاد يک فضای  منافع علیای افغانستان٬ در متعهد به  و دانشمندان صاحبنظر
 

سیاسی٬ بايد بپذيريم که  تمامی و آن گروه حزبی  اين و براشخاص و درآنجا  اينجا و با همه انتقادات در -1۶
دستگاه  يا بیرون از داخل و شخصیت های سیاسی شناخته شدۀ امروز بدون گروه های متخاصم مسلح٬ چه در

حاکمیت ملی٬  کامل به ارزشهای دينی٬ حفظ تمامیت ارضی٬ استقالل ومسايل عمدۀ ملی مانند حرمت  حکومتی٬ در
قانون اساسی افغانستان حکم گرديده و قبول  انتخاب روش ديموکراسی٬ چنانچه در وحدت کامل مردم افغانستان و

تصمیم  میرود اينست که برای پذيرش و به شمار آنچه از ضرورتهای اصلی امروز .شده است٬ تفاهم وجود دارد
تبادل نظر به منظور کسب اتحاد نظر و تصمیم گیری ملی ٬ که  بحث و حال حاضراين تفاهم را در گیری ملی٬ در

 .دهند عاجل است٬ قرار ضروری و امر
 

همبستگی ملی برای حل  تفاهم و ما درسی بگیريم٬ بايد در کشور سالهای نه چندان دور دردآور  تأريخاز  اگر -1۲
 از و تفاوتهای فرهنگی مردم افغانستان خوشنود باشیم و  تنوع از. تصمیم مشترک بگیريممشکالت بزرگ افغانستان 

ديگران بلکه عمل احترام به همه٬ ه برابری٬ عدالت اجتماعی٬ همبستگی٬ قبول احترام ب راه  زندگی در آنها درس 
اگر . گاری متقابل افزايش دهیمساز بردباری و خود را مبتنی بر سیاسی کشور بنیان اجتماعی٬ اقتصادی و بگیريم و

 در سطح ملی اختیار نمائیم٬ دشمنان افغانستان جرات تجاوز را در حیات شخصی٬ گروهی و چنین روشی را در
 . حريم مقدس افغانستان نخواهند داشت داخلی و امور
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