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 11/70/3713               داکتر سیدخلیل هللا هاشمیان
 

 کمیساریت ملی
 برای یافتن راه نجات افغانستان از بحران فعلی

 
و ثبوت مستند آن در نشرات این  )افغان جرمن آنالین( صبغۀ اکادمیک اختیار نموده  پورتالباری نوشته بودم که 

عارف عباسی و مقالۀ جناب انجنیر احسان هللا ښاغلی محمد  محترمدیگر مشهود گردید.  بخش دوم مقاله  هفته بار
توضیحات  امریکا  و عباسی صاحب برایعارف دو مستند، مستدل و آموزنده بودند. کنایه های جناب  مایار، هر

خوانندۀ آن، یک درس  سلیم، بلکه برای هرص. مایار نه تنها برای هموطن محترم ما آقای احسان صاحب   انجنیر
سلیم باید بسته شود. ص. نظرخواهی آقای  ۀرود که بعد از نشر این مقاله دریچ می رت بشماربتأریخ و یک درس ع

ها را بخوانند، من  انگلیسی افتتاح کند که امریکایی ها نظرات افغانجرمن آنالین( یک بخش افغان اگر پورتال )
 ښاغلیرا بخوانند که  ییها نیز ارمغان ها ییعباسی را به انگلیسی ترجمه کنم تا امریکاښاغلی  ۀحاضرم مقال

 عباسی بعد از خروج شان از افغانستان فهرست کرده است.  
 

مقایسۀ بسیاری از رهبرهای گذشتۀ افغانستان مزیت ه ی حامد کرزی بصاحب موافقم که آقا جناب مایار من با نظر
تو، انگلیسی ښزبان زندۀ دنیا )دری، پ کند که این شخص به چهار چربی می خاطری بسیاره داشته و در یک مورد ب

مانند آقای کرزی بر اند و  فضیلت کمتر داشتهحالیکه زعمای گذشتۀ ما  در باشد،  می و اردو( مسلط و تقریرگر
پناه  عطا، ایرانمعلم جم، پهلوان  نظرمن دلیل اینکه جنگساالرانی از قبیل دوستم گلمه بزبان بسگانه مسلط نبوده اند. 

یعنی  –باشد  خلیلی و پهلوان قسیم، خود ها را به زیر او "غلی گرفته" اند، همانا مشکل " بیزبانی" آنها می محقق و
 گیرند.  می توانند، اما درمقابل دنیا "دهن بسته" قرار ل میقا با مردم خود قیل و

 

طریق معامله اش با برادرانش فقط  ی با نظر مایار صاحب که او را درزکر ارتباط حامده ب اما در یک مورد دیگر
با عاید داشتند  رستوران سال قبل در امریکا  13محمود و قیوم که  برادر او شناسد موافق نیستم، زیرا دو می مقصر
درجه اول افغان مقام خوجه اینی  ملیاردر ده نفرۀ جمل و اکنون نه تنها در دالر بودند،  حدود سه هزار درای ماهانه 

آیا   –ها و افراد نیز دریغ نکرده اند  های دولت و بانک دارند، بلکه از تقلب و اختالس و غصب امالک و دارائی
 داشته، حتی حمایت و نداشته؟ بلکه خبر ظرف دوازده سال خبر افعال آنها درچنین اعمال و  جان کرزی از حامد

 باشد. قابل محاکمه می قای حامد کرزی مجرم وآاغماض کرده است. پس درین مورد، 
 

 طالب گرایی به سلطنت گرایی گرائیده اند. از مژده که از مقالۀ "تغییرموقف" آقای وحیده گردیم ب اکنون برمی
شخصی را نمی بینم که  مورد میراث مردانۀ آن مرحوم، دربه عقیدۀ بنده، شاه،  ظاهر وم محمدحضرت مرحیاعل

دانش، فضیلت و بزرگی آنرا داشته باشد و بتواند نقش یک رهبر با کفایت را داشته باشد و افغانستان عزیز ما را از 
 محمد مرحومش استاد شناسم، ولی پدر نمی نعیم( رامحمد نادر ) ظهور البته جوان نوورطۀ حولناک نجات دهد، 

غریق رحمتش سازد. اما  ملیگرای این خاندان می شناختم، خداوند حیث یگانه فرزند دانشمند وه ب نعیم را عزیز
کشور افغانستان به "سوته ساالری" مبدل گردید، و ملت  چه آن مزایا در رژیم جمهوریت مزایایی دارد که اگر

کنند، معهذا رژیم جمهوری از نظر حقوق عامه  هم احساس قبضیت می ساالری هنوزمظلوم افغان از جالب سوته 
حکومت شناخته شده که برگشت به رژیم سلطنتی، از زیر "چکک برخاستن و بزیر  بهترین و پیشرفته ترین طرز
نتخابات شفاف نا خوانده گرفت که شاید ا هموطنان را توان اندیشۀ اقای مژده و سایر ناوه نشستن " است. اما نمی

نشود، شاید یک کودتای نظامی واقع شود،  شاید حامد کرزی با تبدیل  برگزار صورت نگیرد، شاید انتخابات اصالا 
شان  اشتباهات اخیر چوکی نشاند، شاید طالبان از طالبان را دوباره بر I.S.I.کالیش دوباره برگردد، شاید  چپن و

 امریکا ماندگار باشد، شاید انتخابات سهیم شوند، شاید در و کابل حاضردرس عبرت گرفته برای مذاکره با حکومت 
اساس پیشنهاد کسانی یک حکومت انتقالی رویکار آید، و شاید ه امریکا بکلی افغانستان را ترک گوید، شاید ب
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د و نیآ امریکا هم بکلی بر تقلب صورت بگیرد و یک حکومت انتخابی رویکار آید و عساکر اتنخابات بدون غش و
 .  . . گفتۀ یک دانشمند " آب از آب شور نخورد." و .ه یا ب بینی کسی خون نشود و

 

 زهر دمنظورجلوگیری از همه احتماالت نامیمون، نا صواب و تباه کن، که یکی آن پیشنهاه پیشنهاد من اینست که ب
کورکورانه آنرا لبیک گفتند، یک نام "اجماع ملی" است که چند تن ساده لوح و اهل غرض ه خلیلزاد ب آلود داکتر

خوانم و  ملت باشد. من این سیستم را )کمیساریت ملی( می گردد که مورد اعتماد اکثریت مردم و سیستمی برقرار
 دهم: گزارش می تشکیالت و اهداف آنرا ذیالا 

 

یرپیره عوض )شورای عالی صلح( که یک مجلس تنخواه خوری، خوشگذرانی و شه قبل از آغاز انتخابات و ب
 سیس گردد، متشکل از اعضای ذیل:أ)کمیساریت ملی( ت خوری بوده،

 غازی،ضرت مرحوم  امان هللا خان یشاهدخت هندیه به نمایندگی از فامیل اعلح 
 ضرت مرحوم محمد ظاهرشاهیشاهدخت بلقیس به نمایندگی از فامیل اعلح، 
  رئیس جمهور فعلی افغانستان،شاغلی حامد کرزی 
 رئیس ستره محکمه یمی قاضی القضات وعظ شاغلی پوهاند، 
 انتخاب آزاد همه وکالی ولسی جرگهه سه نفر از وکالی ولسی جرگه ب، 
 جرگه همه وکالی مشرانو انتخاب آزاده وکالی مشرانوجرگه ب نفر از یک، 
 مجلس عمومی استادان پوهنتون کابل انتخاب آزاده استادان پوهنتون کابل ب از نفر دو، 
 ها انتخاب آزاد مجلس عمومی استادان پوهنتونه های افغانستان ب سایر پوهنتون کدام از هر استاد از نفر یک، 
 انتخاب آزاد اعضای آن اکادمیه جانب اکادمی علوم افغانستان ب وکیل از نفر یک، 
 اساس انتخاب آزاد مجالس مشورتیه مجالس مشورتی والیات ب یک از وکیل ازهر نفر یک، 
 چنین تشکیلی واقعاا  اگر اساس انتخاب  آزاد اجماع آن جامعه )ه اصالح مدنی به جامعۀ بنفر وکیل از جانب  دو 

 ،وجود داشته باشد(
 انتخاب آزاد جامعۀ زنان افغانه خانم نخبه ب چهار نفر، 
 اساس انتخاب آزاد این میدیاه مطبوعات و میدیای آزاد افغان ب دو نفر نماینده از، 
  و روحانیون افغان زاد مالها آانتخاب ه روحانیون افغان باز سه نفر، 
 حکومت سابق طالبان عضویت نداشتند( جامعۀ طالبان )کسانی که در وکیل از سه نفر، 
 انتخاب آزاد تاجران افغانه افغان ب دو نفر نماینده ازطبقه تجار، 
 مهاجرین افغان در ایران از یکنفر پاکستان و نماینده ازمهاجرین افغان در نفر دو، 
 امریکا، اروپا، کانادا و آسترالیا.  ازهرکدام از جامعۀ مهاجرین افغان در رنف یک 

 

شرط انتخاب در تمام  –خواهد شد  حدود یکصد نفر تعداد مجموعی این نمایندگان شامل در )کمیساریت ملی( در
"از هر ست سابق برای یموارد فوق این باشد که هیچ جنگ ساالر، هیچ تفنگ ساالر، هیچ جنایتکار وهیچ کمون

اثر دسیسه ها و اعمال نفوذ جنگ ساالران و  و اگر در )کمیساریت ملی( انتخاب نگردد، حزبی که بوده باشد" 
 برطرف خواهد شد. ملیاردران چنین شخصی انتخاب هم شود، از جانب مجلس عمومی کمیساریت ملی رد و

 

صالحیت های کمیسیون انتخابات را  صورت لزوم ترمیم و رکمسیساریت ملی صالحیت دارد تا قانون انتخابات را د 
جدید، همه  در دورۀ انتخابات، تا زمان انتخاب قانونی رئیس جمهور –دهد  سر افغانستان تحت مراقبت قرار سرتا در

رئیس  انتخاب از خواهد شد. بعد صادر و ءفرامین دولت بمشورۀ )کمیساریت ملی( توسط رئیس جمهورکرزی امضا
ماند.  مشورتی باقی خواهد شمول رئیس دولت، بحیث یک ارگان ملی وه جدید، همین نوع  کمیساریت ملی ب جمهور

های  شوند.  تشکیالت و صالحیتی)کمیساریت ملی( دوباره انتخاب م یسال اعضا دورۀ تقنینی چهار یک از البته بعد
و تکمیل آن محتاج نظریات و پیشنهادات ملت )کمیساریت ملی( درحال حاضر شکل پیشنهاد، خاکه و مسوده را دارد، 

 باشد.  افغان می
 

که یکی آن ""یا نی نی، یا ده  مچند مقوله عامیانه را تداعی کرد و شدم  متاثر قطر طالبان در از خبر بسته شدن دفتر
 ولیتی او میؤداخلۀ کرزی هم نمایندگی از غرور و بی مس پتاق گونۀ جوان بچه وزیر باشد. بیانات بات و ده"" می

 د و او بیخبر و آرام درنرس قتل میه پولیس افغان ب 3 7داخله ای که بگوید روزانه  وزیره کند، ز یرا خجالت است ب
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عوض منافع و اهداف شخصی و گروپی خود، باید منافع ه کند. طالبان ب می خورد و تقریر چوکی وزارت پلو می
هموطنان افغان خود، با همین حکومت  را با وو گ و مفاهمه و گنت گرفته دروازۀ صلح نظر علیای افغانستان را در
رهنما شوند تا وطنداران فاسد خود  پرتو تعلمیات آسمانی دین مبین اسالم رهبر و و در کنند،  فاسد کابل، دوباره باز

 است. امریکا در مفید بلکه عار نظر من مذاکرۀ طالبان با امریکا برای طالبان غیره را براه راست هدایت کنند. ب
حیث ه کابل ماندنی، و طالبان هم ب حکومتی در مقابل قیام ملت افغان برآمدنی است، اما شهر کابل  وه ناکامی کامل ب

شود با ملت افغان  می آنگاه امریکا مجبور –افغان باید با افغان جور بیاید . باشند می یک قشر ملت افغان ماندگار
 جور بیاید.

 

تأریخ ه داکتر نیک محمد کامرانی ب امریکا موسوم به پروفیسر افغان در ۀجامع معروفی در یک هموطن ما شخص
به آنها سفارش نمود تا باالی حکومت خود  جوالی در الس انجلس یک عده دانشمندان امریکایی را دعوت کرده و11

ه ره باز و مذاکره را برای رسیدن بدوبا را قبول شرایط طالبان دفتر قطر با قیمتی شده و کنند تا بهر اصرار فشار و
طالبان مشکل افغانستان را حل و صلح را رویکار  کامرانی تفاهم بین امریکا و نظر داکتره ب د. نیک تفاهم تعقیب نمای

امریکا  تنها  را ضمن پیامی برایش فرستادم که مفاهمه بین طالبان و خود نرفتم و نظر مجلس اوه من ب –می آورد 
 ریزد، زیرا و پاکستان می I.S.I.حال حاضر در پلۀ ترازوی  منافع امریکا در و – کند مین میأرا ت منافع امریکا

 نفع افغانستان و صلح درین کشور نیست. ه یگانه مطالبۀ معلوم امریکا از طالبان اینست تا با القاعده بگسالنند، و این ب
باشد باید از طالبان تقاضا کند که از القاعده  و  تان میافغانس طرفدار برگشت یک صلح دایمی در اگر امریکا واقعاا 

.I.S.I .در حال حاضر افغانستان  تواند.  مین میأافغانستان ت چنین موقف صلح دایمی را در ، از هردو بگسالنند
لت م طالبان مبارز و مجاهد افغان باید از خاک و –دارد  و انتحاری و تروریستی پاکستان قرار تحت حمالت راکتی 

 و من هللا التوفیق. خود دفاع کنند، نه از اهداف شوم پاکستان!  
 

  انستان خدمتگار افغ سید خلیل هللا هاشمیان
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