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   ۰۲1۰۰۲۱۰۲۸                      دوکتور محمد ظاهر عزيز

 آيندۀ نزديک کشور ما افغانستان
 

 قسمت چهارم

 :در سطح منطقوی( ب)
 

 بعد از .دارد پاکستان قرار خود خاصتْا همسايگان آزمندهای قید بازی  سی سال است که افغانستان در مدت بیش از 
 خانه جنگی باهی وت ،بیچارگی فقر، رنج، کشتار، و درد حالتچنین جهان به  کشوری در جنگ عمومی دوم، کمتر

م برای پاکستان هم 1۱۹۱پنج دسامبر بیست و اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی سابق در .گرفته است ها قرار
اشغال  پاکستان است، .آی .اس .آی عادات خاص نظام عسکری و که از ها با دروغگوئی. هم عید جشن بود و

به افغانستان وسیلۀ بزرگ برای  حقیقت آمدن روسها را در اما، .تهديد برای پاکستان اعالن نمودند نستان راافغا
 کرده  های عربی به پاکستان حساب  کشور غرب و پول از امريکا واضالع متحدۀ  از شدن اسلحه خاصتْا سرازير
 .  بوددرست سنجیده شده اين حساب  بودند و

 

يک  ساختنجهت  اتفاق میان شان در تفاهم و يا  کامل مجاهدين ومؤفقیت  وقت طرفدارچ پاکستان هیحکومت 
افغانستان، ملی مردم فرهنگ افغانی، حاکمیت  های دينی، پايه های ارزش افغانستان مبتنی بر قوی در و دولت متحد

علیه افغانستان دشمنانه  های کثیف و بازی به انواع  امروز تا  ملل متحد نبود وبه منشور حرمت  ديموکراسی و
  .ادامه میدهد

 

. نا جوانمردانه است نسبت به مردم افغانستان دشمنانه و .آی .اس .آی سیاست و روش فعلی حکومت پاکستان و
تأريخی است که حتی افتخارات ی ه يحق مردم افغانستان به درج پاکستان در .آی .اس .آی قساوت جنراالن نظامی و

بزرگی شاهان  بر کنند و خود حساب می را از( مد شاه بابااح ومحمود غزنوی ) ستانسالطین افغان و بزرگ
 .پاکستان، تبلیغ به راه می اندازند به نفع افغانستان 

 

 قالب منافع علیای افغانستان به دوستی و زندگی آبرو همسايگان خود در ديگر مردم افغانستان با مردم پاکستان و ما
 می بايد با راه حصول چنین دوستی، در و ضرورت داريممردم افغاانستان،  ه يیکاف  ه يیارادمندانه برحسب 

 :نمائیم مراجعه  هوشمندی و صداقت به اصل های زير
 

 د،رفته شده باشگآن منافع علیای افغانستان در نظر  طويل المدت که در المدت و با داشتن يک ستراتیجی قصیر -1
 نظورم بهمشرانو جرگه  ولسی جرگه و در افغانستاننمايندگان مردم و حزبی  ،همه گروه های سیاسی با تبادل نظر

 .پیشنهاد گرديد( الف)تفاهم ملی طوريکه در بخش سوم  رسیدن به يک درک و
 

اجرای  در. مردمی های عنعنوی و مراجعه به مردم افغانستان جهت کسب پشتیبانی کامل مردم از طريق روش -۰
 .بشمار میرود مؤفقیتاصلی  شرط  شفافیت راستکاری و مردمی، راستگوئی، ملی ه يیاين عمل و پروس

 

شناخت و قبول  تقابله،احترام م برابری و در آرزومندی زندگی آبرومندانه با همه همسايگان ،با حسن نیت -۰
 همکاری درباالخره تقويت  و داخلی يکديگر عدم مداخله در امور حاکمیت ملی، استقالل و صادقانۀ تمامیت ارضی،

 گوو  گفت و مذاکره بحث، .مسايل امنیتی های منطقوی در حیاتی کشورهای منطقه به شمول همکاری تمامی امور
 .میشود  الزمی پنداشته پاکستان ضروری و با همه کشورها خاصتًا

 

 در لکت رامم هردو همه مسايل مورد اختالف واضح بوده و روشن و پاکستان بايد مذاکرات ما با و گوو  گفت -۱
قالب معیارهای بین المللی قبول  در حتمًا صادقانه و ها بايد با ديپلوماسی هوشیارانه و گوو  اين نوع گفت .گیرد بر

 .تعقیب گردد و جانبه، آغاز دوستی دو و همکاری  شدۀ حسن همجواری،
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aziz_zaher_aayendae_nazdik_afghanistan_04.pdf
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های  در حالیکه به نگرانی. رندی دايها افغانستان تقاضا های منطقه از دانیم که پاکستان و ديگر کشور همه می -۵
حرمتی به حاکمیت ملی افغانستان نباشد و با يا بی  داخلی و امور که اهدافش مداخله دری يا تقاضا هاي مشروع آنها و

که با زبان ی هاي تقاضا نوعاما به آن  .ودش شنیدهدوستی متقابله ارايه گردد، با گوش هوش  حسن نیت و همکاری و
دوست  های ديگر يا سستی همکاری با کشور يا اهداف آنها عدم دوستی و گ ارايه گردد وبزر اهداف برادر و

 .شود داده  رد جواب عاقالنه و باشد،  (هندوستان) منطقه مثاًل افغانستان در
 
تفهیم اين مطلب به همسايگان که افغانستان هم  افغانستان و تأريخی دانش سیاسی و با داشتن سیاست هوشیارانه، -۶
افغانستان بحیث يک  قلب آسیا، غرب در شرق و جنوب و لحاظ اهمیت جغرافیائی شمال و هم از و تأريخیلحاظ  زا

 ای آسیای مرکزی ور هکشو ،ق دورشر چین و آسیای میانه، خدمات بزرگی برای همسايه ها، مصدر پل خاکی،
یانه، افغانستان می تواند در خدمت همه مرکز وصل آسیای میانه با هندوستان و چین با ايران و شرق م هندوستان،

تجارت و تکنالوجی  فرهنگ، اقتصاد، در تبادل افکار، م،بريشرته امانند گذشته و  .ها باشد مردمان اين کشور
  .همه مردمان بهره مند میگردند فردا کمک قابل مالحظه میشود و امروزی و

 

نیت منفی و  با مردم پاکستان، روش و گان خود خاصتًاهمساي افغانستان هیچ گاهی با می نمايم کهحساس من ا -۹
ارزشهای  و تأريخیسوابق  مردم پاکستان با مردم افغانستان عالقه و. باشد بايد هم همین طور دشمنانه ندارد و

اما  .ضرورت داريم همکاری همه همسايگان خود ما بدوستی و .مدت دارند دراز فرهنگی مشترک و معنوی و
داخلی افغانستان است، دوام بدهد، به خاک مقدس  امور رد مداخلهکه دشمنانه و  ان روش فعلی رااگرحکومت پاکست

 حفظ شرافت و به منظور حفظ منافع علیای افغانستان، حفظ حاکمیت ملی، ،راکت اندازی را ادامه بدهد ستانافغان
بايد با همه وسايل دست  حتمًا و ارًاافغانستان اجب منطقه، در وطن ما و امنیت در باالخره استقرار ملی و غرور

 رای امنیت ملل متحد وه شوورت الزم بر صد خاک خود دفاع نمايد و از تبر داشته، حتی با سنگ و چوب، داس و
 .آی. اس. آیه يی دستگاه تخريب کنند خاصتًا نهاد های بین المللی مراجعه نموده، تا حکومت پاکستان و ديگر

 .ما دست بردارند مقابل افغانستان و مردم کشور در نۀ خودسیاست خصما زکه امجبورگردند 
 

 :در سطح بین المللی (ج) 
 

 راه  چهار در قعیت جغرافیائی آنؤم اين سرزمین با پیداست که  افغانستان مراجعه گردد، ی دوريوقتی به گذشته ها
 ابريشم است که  فرهنگی، راه  مالقات های ه يیمثال برجست .گرفته است يا تهاجمات قرار فرهنگی و  یمالقاتها

از يک کشور به جای ديگری  دانش زمان را آشنا نمود، به همديگر روش حیاتی مردمان مختلف را تمدنهای متعدد،
 از اين زمینه نقش خارق العاده داشت و کشورما در .بخشید انواع  کاالها را رونق  ه يیتبادل تجارت و انتقال داد و

 .آن مستفید شد
 

های  حکومات کشور وصل مردمان و ه يیمیتواند مانند گذشته نقط برجاست و جغرافیائی افغانستان هنوز قعیتؤم
 درد ويران کننده و اکثرًا گرفته که  قرار ريخ مورد تهاجمات نیزأطول ت ما در کشور .غرب باشد شرق و و منطقه 

  نهايت در روس و  انگلیس، تیمورلنگ، حمالت چنگیز،  .داده اند خون قرار خاک و در را وطن ما بوده، آور
 .پاکستان را مثال میدهم

 

 روسیه و) رقابت قدرتهای بزرگ وقت سرزمینهای است که در ما يکی از کشور افغانستان، ريخ نه چندان دورأت در
 آورد و غرب بار جنوب، شمال، شرق و در  ما را وطن اشغال بخش عظیم  اسباب  اين امر .داشت قرار (انگلیس

 داخلی خود و امور مداخالت واضح در شر افغانستان از حتی امروز .آنچه باقی ماند افغانستان امروزی گرديد
ما  پاکستان علیه کشور ه يیسیاست خصمان عملکرد و .امان نیست پاکستان در سیاستهای آزمند همسايه ها خاصتًا

مسلح  گروه های متخاصم و  نمیگردد که با ع میسربه مردم افغانستان موق وطن ما برهم زده، امنیت را در ثبات و
 کشتار، مصائب جنگ، را ازوطن خود  وبرطرف نمايند  ملی اختالفات خود را ه يیمصالح صلح، مذاکره و در از

 .گريها نجات دهند وحشت ويرانی و
 

گروه  احزاب و ا اکثرفعال که در تفاهم ب و روشن است که افغانستان بدون داشتن يک سیاست خارجی هوشیارانه
 .داشت  امنیت نخواهد ثبات سیاسی و ريزی شود، مدنی طرح  ه يیجامعهای سیاسی امروزی و 
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 واضح  ه يیمداخل عدم امنیت کامل بنابر در سطح ملی برمسايل مهم کشور، تفاهم سیاسی کامل در عدم ثبات و در
دولت  دولت افغانستان در بین المللی و ه يیجامع یرفقیت چشمگؤعدم م در داخلی افغانستان، امور همسايگان در

 کشور منطقه، در افغانستان و حل نشده در مشکالت متعدد ديگر بنابر ما و بازسازی کشور در دولتداری و سازی و
 ه يیتأمین امنیت، جامع انکشافی و ساحات سیاسی، اقتصادی، همکاری جدی در سالهای زيادی به کمک و ما تا

 مردم افغانستان تعهد سپردند،ه بعدی بهای  کنفرانس بن اول و کنفرانس که دریهاي کشور آن صوصخ به جهانی 
 .دارد ضرورت 

 

 خود  متکی به   بیست سال آينده تا  وطن ما  میگردد، تحقیقی ارايه  که بدون داليل علمی ویهاي با همه خوشبینی
تطبیق  خود طرح و انکشافی را واند و پالنهای بازسازی وافغانستان وقتی مشکالت خود را خود حل میت. نخواهد شد
 ، پاکی وشفافیت ،زمین افغانستان با درايت آب و زمینی، منابع زير و باشد امنیت میسر ثبات سیاسی و میتواند که 

مسلکی مامورين ظرفیت  قرارگیرد، استفاده  مسلکی و علمی مناسب مورد ه يیدرج حسن وطنخواهی و ،صداقت
دروغگويی  دزدی و و فساد قابل مالحظه تقويت گردد، ه يیسسات تعلیمی بدرجؤم استادان در دولتی وادارات  رد
ه بین المللی ب ه يیبین برود، کمک های جامع مافیائی ازنوع ه ب روش اقتصاد بازار خويشخوری کم شود، و

 طرف حکومت و بازسازی وطن ما از افغانستان در ه يیصورت درست مطابق به ضرورتهای اولی جامع
 .انکشافی باشند، به مصرف برسد بازسازی و ظف امورؤمسلکی که م سسات علمی وؤم
 

افغانستان که نتايج آن به  النه های تروريستی در و اشغال خارجی وطن ما ويرانی ها، کشتار، آور، واقعات درد
جهانی داده باشد مبنی  ه يیجامع افغانها و به  تأريخی درس عبرت عمیق و  الی امريکا رسید، بايد  کشورها ديگر

اين  .سطح جهانی دارد در منطقه و ارتباط مستقیم با امنیت در افغانستان بستگی و امنیت در اينکه ثبات سیاسی و بر
 قرار م مورد سوال عمده ۰۲1۱شدن بی تدبیر قوای خارجی از افغانستان را در سال   بیرون گفته، پالن و تجويز

 .می آورد خارج شوند به صورت حتمی پشیمانی بار يکباره  افغانستان و از خارجی کاماًل عساکر اگر .میدهد
 

همکاری  کمک ها، ه يیصورت مطلق به ادام افغانستان به  های همسايه، کشور همکاری با عالوه از تشديد تفاهم و
 امروز کمک نموده، م تا۰۲۲1دسامبر زا که افغانستان رای هاي کشور شفاف با واضح و دوستی مشخص، و

 .دارد جدی  ضرورت  اياالت متحدۀ امريکا، مخصوصًا
 

 اصول، کشورهای بزرگ بايد متکی بر با بین المللی و ه يیجامع های دوست و کشور همکاری افغانستان با
 ضای توافقنامه ها،که از طريق ام پذيرش مطلق منافع علیای افغانستان، در و شايستگی های زير رهنمائی ها و

 : تثبیت گردد داشت، ادامه خواهد  پیمانهای همکاری ستراتیژيک 
 

 ستراتیجی  پالیسی و  قالب يک در افغانستان و ه يیهمه کمک ها بايد با نظر داشت ضرورتهای اصلی جامع -1
 .ريزی شده، عملی گردد  طرح  قصیرالمدت و طويل المدت

 

ارزشهای ديموکراسی، مجادله علیه تولید مواد  و تقويت حقوق بشر أمین امنیت،ن تافغانستا اولويتهای اصلی در -۰
طريق دسترسی مردم به دستگاه اداری و عدلی و خدمات اجتماعی،  عدالت اجتماعی از و فساد اداری،  مخدره

 ف تعلیم وانکشا طريق تحصیل و افغانستان از ه يیمسلکی دولت وجامع تقويت ظرفیت کاری و انکشاف قابلیت و
 منابع  جهت استفاده از دولت افغانستان در آمادگی مردم و تعمیم سواد و حرفوی، تعلیمات مسلکی و تربیه خاصتًا

 .زمینی افغانستان است منابع زير آب و زمین، به خصوصطبیعی 
 

قرارداد های  ضمن توافقنامه ها و در افغانستان که  ها به کشور بین المللی و ه يیتعهدات جامع ها و کمک -۰
آن  در توضیح میگردد، بايد طويل المدت بوده و امضا کننده تثبیت، تشريح و کشور همکاری ستراتیژيک بین دو

 .شورای ملی افغانستان برسد ه يیصح به  حتمًا شود و تذکر داده  مشخص  به صورت واضح و کشور منافع هر
 

 يا پیمانهای ستراتیژيک که بین افغانستان و و نامه هاتوافق مشخصات تعهدات، ترين شرايط و  عمده يکی از -۱
مطابق   حاکمیت ملی افغانستان است که تمامیت ارضی و حرمت به استقالل و های خارجی به امضا میرسد، کشور

اجرای تعهدات  در جانب، هردو لیتهای وتشخیص شده، مسؤ میثاقهای بین المللی تعیین و ملل متحد و منشور  به
 . میگردد بازرسی   تعهدات، مشخص شده،  ه يیطول مدت تعیین شد طرف در دو سابدهی هرح تعقیب و
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 بازراه  در سال گذشته،طول ده  را در جوامع بین المللی، وظايف خود با آنکه میدانیم که ملل متحد مانند ديگر -۵
سسات تخصصی ؤم ع بزرگ ملل متحد ومناب هوشیارانه از درست و ه يیاستفاد سازی افغانستان بدرستی انجام نداد،

بزرگ ملل متحد  منابع  از به ملحوظات متعدد نظر وطن ما حال حاضر، متأسفانه در .نهايت مهم است ملل متحد 
سازی وطن ما  ستراتیجی درست دستگاه ملل متحد برای باز پالن و عدم داليل اصلی،. درست نمی نمايد ه يیاستفاد

 . دولتی افغانستان است دستگاه  در مربوط   وزارت های خارجه و اموروزارت  ی درظرفیت مسلک عدم قابلیت و و
 

 ظرفیت اداره و تقويت دانش مسلکی و در توجه خاص نموده، اين زمینه  خارجه در ايجاب مینمايد که وزارت امور
ملل  تخصصی  سساتؤکه دارای دانش مسلکی مشخص در شقوق مختلف م کسانی را .وزارت بکوشدمامورين آن 

 .ندارند مربوط  امور دانش مسلکی در  هیچکه  را اشخاصی   نه ،توظیف نمايد اجرای امور برای  متحد باشند
 

 میثاقهای تصويب شده از تطبیق معاهدات و وبین المللی، درک  امور منبع اطالعات درملل متحد بحیث  از بايد
 منبع مشورتهای سیاسی، سسات تخصصی،ؤوق فعالیت های مشق کسب دانش مسلکی در طرف دستگاه ملل متحد،

کسب کمک های  ه يیوسیل باالخره انکشافی و بازسازی وپالنهای  تطبیق طرح و های مسلکی در مشورت خاصتًا
 .درست گردد ه يیمالی، استفاد

سیاسی امور  شناخت در تنها های خاصی، نه  سسات تحصیالت عالی افغانستان کورسؤم نمايد که در ايجاب می
دستگاه ملل متحد تمامی  درست از ه يیعلمی و صورت استفاد مسلکی و جهت شناخت امور ملل متحد بلکه در

 .است پذيرصورت مطلق امکان ه اين موضوع ب. تدريس گردد
 

 : عزيز هموطنان گرامی و
 

امید  نگاشته شده و یهنی تهیه ومولیت ؤمساحساس اصیل وطنخواهی و درک  ديد وختم اين نوشته که با  قبل از
با تقديم سالم  ضمنًا .به آن نیاز دارند کمک بتواند شريف کشورعزيزمردم که ینظرياتی تحقق اهداف و  راه دراست 

 :رسانم میعرض  به را حرمت مطالب زير و
 

مقابل  هیچ وقت درفرهنگ که  با ريخ درخشان وأصاحب ت با ديانت اين کشور وطندوست و فرزندان نجیب،شما 
 فرهنگی افغانستان عزيز دينی و ارزشهای  راه حفظ استقالل، هويت و در ستم خارجی تسلیم نشده ايد و تعرض و

 امروز و گیر تصمیم  اصلی و سرنوشت ساز نکرده ايد، شما همه مشترکًا خود گذری دريغ و هیچ نوع جانبازی  از
 .هستید آينده کشور

 

 حاکمیت ملی، دارای استقالل وفرهنگ  و با مرفه و افغانستان متحد امنیت کامل،دارای  آرام وافغانستان  نساخت در
 افغانستان پیشرفته ود اقتصا سسات علمی وؤمصاحب  قوی و پیشرفته وافغانستان  مردم با تعلیم،دارای  افغانستان 

 ه يیتبع هر حرکت باشد، ش درآرام فضای صلح و عدالت اجتماعی در واقعی وديموکراسی  که بطرف  یا
 حقوق و وظايف مساوی و مذهبی،  يا ومنطقوی  قومی و جنس، زبان، وابستگی  نظرداشت  افغانستان بدون در

 .مشترک دارد
 

 زبانی، وابستگی قومی،به  کسی نظر هیچ  .هستند صاحبقدر عزت و با شرف، مردم با مردم افغانستان، ه يیکاف
افغانستان محض  ه يیتبع بزرگواری هر .ندارد حقوق بیشتری يا برتری وشخص ديگری  ريا منطقوی ب مذهبی و

 و مردم وطن،ه خدمتگزاری ب توانائی علمی، وطن،فرهنگی مردم  دينی و ارزشهایحرمتگذاری به  ديانت و در
 و حرمت  مشترک، امید اتحاد و زن، پذيرش تساوی حقوق مرد و وپاک نفسی  خواهی صداقت، وطنخواهی، صلح 

در قانون  اصول اسالمی نهفته است و و پیام  دراساسات اصیل ديموکراسی که  از اصل، اين . گردد ارزيابی می
 .گردد اساسی افغانستان منعکس گرديده، محسوب می

 

ن آ رب عالوه  بیسوادی مبتال هستند و بیکاری، مريضی، گرسنگی، فقر، مشکالت بزرگ، وطن بهمردم  اکثر امروز
 .نموده است روبروخطر بزرگ به را کشور ما، وطن ما   داخلی امور خارجی درنا امنی و مداخالت واضح 

 

جريانات سیاسی  تفاهم میان همه طبقات، اقوام، احزاب و اتحاد و کشور، راه بیرون رفت از اين مشکالت موجود در
 .افغانستان استارزشهای مردم  دانش با حفظ  شرو ورس  های معقول و زود انتخاب راه  افغانستان و در
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 مورد کشور دانش در داخل وطن و آشنائی و در ما نمائیم که بدون فهم کامل مشکالت خود زندگی میزمانی  ما در
روش  همچنان بدون آشنائی با و شريک هستند و مداخله دارندما  کشور امور که در ممالک ديگری های همسايه و

 .نخواهیم شدموفق خود بزرگ وطن مشکالت به حل  افغانستان، نسبت به  ها کشور ای آن ه سیاست و
 

. برو بودند رو است، افغانستان دچار که امروز های خارجی به حالتی ريخ نه چندان دور، تعداد زياد کشورأدر ت
 روشنائی عقل، در وطنخواه، حل مشکالت شان و رهبری صادق و منظورمشترک مردم به تصامیم  زعامت مردم،
البته با همکاری  همبستگی مردم، اتحاد و در وصداقت عمل، پاک دلی با عزم راسخ  راستکاری و راستگوئی و
 درتوانیم  گیريم که ما نیز می مینتیجه گفته چنین از اين  .يافته اندرا  ملی خودراه پیشرفت و رفاه  دوستان خود،

 .ماين زمینه ها موفق گردي
 

 افتخار، حرمت، خويش، با ه يیگذشت با مردمی، و تأريخی فرهنگی، دينی، های ارزشاتکا به  برماست که با
مردم وطن به آنها  ه يیکه کاف یيروشنی ارزشها در را بنای افغانستان امروز اساس و وسربلندی بنگريم  صداقت و

 بیان آزاد، و فکر فرهنگی وسیع،ديد  دانش، فضل، ،صداقت تربیت انسانی، پاکی و فهم و با هستند، معتقد بودند و
 .نمائیمدايمی بنا  صلح  اجتماعی وعدالت  افغانستان، ديموکراسی، اتباع  پذيرش حقوق مساوی همه  وطنخواهی،

 

با  زندگی،میان خود شان و همبستگی  تفاهم و صلح،انتخاب راه  از افغانستان به جزبايد بدانیم و بپذيريم که مردم 
ن هستم ئمطم. ندارند پیشرفت و رفاه ديگری برای مردم جهان، راه همسايه گان و با  دوستی، باروشهای  مراعات 
 موفق می صلح آمیز، معقول وانتخاب راه  در معنوی و فرهنگی خود،های  ارزش با مراجعه به وطن  که مردم

 .اهلل ءانشا. شوند

 
 ختم

 


