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  م٢٠٠٧ دسمبر ٥ ورجينيا،                خان آقا سعيد

  يکی از جمهوری خواهان
  طرز تفکر شهيد محمد داود

  

  به جمهوری اسالمی افغانستان
  از طريق سفارت کبرای افغانستان در واشنگتن

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

اياالت متحدۀ . وم دوام دهداوضاع منطقه چنان می رساند که ايران مصمم است به تطبيق پالن غنی سازی  يوراني
. امريکا آنرا مقدمۀ دستيابی به بمب اتومی دانسته، خطر ناک قلمداد می کنند و خواهان برچندن اين پالن ايران استند

اين کشور اختالفات شديد با اسرائيل داشته و رئيس جمهور اسالمی ايران علنًا محو اسرائيل را از نقشه جهان اظهار 
  .کرده است

عالقۀ امريکا به خليج فارس از يک جانب و حمايت ايران از . هارات سبب اختالف شديد با امريکا گرديده استاين اظ
. مخالفين دولت های افغانستان و عراق از جانب ديگر به اين نتيجه می رساند که امريکا شايد به ايران حمله کند

و روسيه را که متحد ايران می تواند تلقی گردد در هرگاه چنين وضع بميان آيد، متحدين امريکار را در يک جانب 
مناسبات ستراتيژيک هند و رو سيه و نزديکی هردو باچين بعد از جلسۀ . جانب ديگر نبايد از نظر دور داشت

شانگهای نشان دهندۀ آن است که اين ها بی طرف نخواهند ماند، خاصتًا اين که پوتين و حزب وی در انتخابات توفيق 
افغانستان که کشور محاط به خشکه است در وقت بحران که اگر حملۀ امريکا به ايران به عمل آيد، . ه اندحاصل داشت

و ممالک همسايۀ افغانستان به اين کشور به نظر نيک نمی بينند، شايد از لحاظ مواد اوليه، تشکيالت و تعينات امنی 
عالوه بر آن نبايد فراموش گردد که عدۀ تفنگداران . ددچار مشکالت گردد اگر برای حفظ ماتقدم ترتيبات اتخاذ نگرد

هم چنان مخالفين دوست نما . چه در چوکات دولت و چه در اختالف با دولت مترصد چنين او ضاع بحرانی  می باشند
تفنگداران غير مسؤول از در دستبردها و چپاول مردمان شهر کابل و شهر های ديگر با اعمال ضد اسالمی، ضد .... 
  اين ها که اکنون اکثرًا . ، ضد انسانی با قطاع الحريقی، اختطاف، اتالف ديپوهای دولتی و عامه دريغ نخواهند کردملی

شامل تشکيالت دولت بوده حاکم به سرنوشت و مالک  اسرار دولت شده اند، نبايد با اين اشتباه که وضع امروز يا 
  . ببرند تفردا خوب می شود، فرصت يابند تا به چور و چپاول دس

  
 ستراتيژی ذخيرۀ مواد اوليه

ملت ما نبايد دست زير االشه نشسته و بدون سنجش تحت تأثير تبليغات بی اساس و عوام فريبانۀ لسانی، قومی و 
منطقوی عدۀ خود غرض قرار گيرند و بگذارند راه های کاروان های اکماالتی دولت و تجار بخاطر منفعت های 

دولت بايد از همين حاال در تفاهم با مردم و متنفذين در .  بند و بار به خطر مواجه گرددشخصی و تنظيمی مردمان بی
مسير راها از نفوذ و تحريکات تنظيم های شامل دولت برمردم محالت با تطبيق قانون که مردم خواهان آن اند، 

  .جلوگيری بعمل آرد
ازباشد توجه آنها از محرکين خود غرض به دولت جلب با روابط واقعبينانۀ دولت با مردم که عاری از تبعيض و امتي

  .گرديده که علمای کرام در زمينه نقش کليدی می توانند داشته باشند
پاکستان که با مشکالت . در صورتيکه ايران مورد حملۀ امريکا قرار گيرد حتمًا منطقه دچار بحران می گردد... 

منابع  مواد غذائی آن .  ثباتی و حرج و مرج شديد گرفتار خواهد شدموجود کنار آمده نمی تواند در چنين بحران به بی
حکومت پنجاب در سوبۀ سرحد به . کشور حتا در حاالت صلح و آرامش گاه گاهی برای مردم مشکالت ايجاد می کند

مردم شاهد صحنه های . جيره بندی آرد دست می برد و از قطع برق درهر کنج و کنار زمزمه به گوش می رسد
وگيری ورود آرد به پشاور و منطقۀ اتک می باشند که سفارت افغانستان در پاکستان و قنسلگری در پشاور از جل

پاکستان چند مرتبه باهند درگير جنگ بود ولی . موضوع مهم ديگر روابط آن کشور باهند است. موضوع اطالع دارند
بهتر معلومات دارند که بسا اوقات درجنگ منابع نظاميان . اکنون طرز برخورد بين دو کشور و درمنطقه فرق نموده
در چنين يک در گيری که هيچ کس آرزوی آنرا ندارد، . توليدی و ديپوهای مواد خوراکی هدف قرار داده می شوند

پاکستان که راه ترانزيت را . کشور ما از نظر مواد غذائی و روغنيات خارج از تصور به مشکل دچار خواهد گرديد
  .ر دست دارد ممکن همکاری های الزمه را کرده نتواند ويا نه خواهد که بکندبه کشور ما د
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درين صورت کشور ايران که درحال دچار مبارزۀ روانی است، مصروف دفاع از خود خواهد بود و اکر با امريکا 
حدين امريکا اين کشور به افغانستان، چون از مت. داخل حرب شود سطح توليداتش سير نزولی را اختيار خواهد کرد

تلقی می شود، اجازه نخواهد داد تا مواد اوليه داخل خاک کشور ما گردد که اين رويه  سعود نرخ ها، خاصتًا آنچه در 
مزيد بر آن از امکان بعيد نيست که به سبو تاژ اقتصادی متوسل .  انحصار آن دولت است، را در پی خواهد داشت

اين روش از معمول .  مواد اوليه دست برده و يا در اتالف آن اقدام نمايندشده به گماشتگان هدايت دهد تا در قاچاق
زمان جنگ به شمار می رود و مردمان کشور ما در جنگ های داخل ملک شان مزۀ آن را چشيده اند و از مخالفت 

  . کشورهای بيگانه تجربۀ کافی آموخته اند
درين فرصت دولت بايد در قدم ال انحصار تيل و . کندمقدمات جنگ در الفاظ گاهی شدت و گاهی نرمی اختيار می 

شکر را در دست گيرد تا نشود که تفنگداران اجير و فرصت طلب به هرمنبع که پول زياد به دسترس شان بگذارد، 
  .بپيوندند

رد وزارت زراعت، بالخاصه آقای رامين که خود تجار پيشه است، بايد توليدات زراعتی را زير نظر داشته، مواد مو
از صدور مواد طرف ضرورت مانند گندم، برنج، جواری و غيره . ضرورت دهاقين را به دسترس شان بگذارد

  . حبوبات بايد جلوگيری به عمل آيد و به صدور ميوه جات تازه بيشتر تو جه مبزول گردد
ز آن طريق امتيازاتی شعب امنيتی واليات بايد متوجه تفنگداران باشد که منافع شان در هرج ومرج مضمر بوده و ا

دولت بايد . خطرناکتر باند های اند که کشور های بی گانه آنها را حمايت مالی و تسليحاتی می کنند. بدست می آرند
  . برای اتخاذ تدابير الزمه با صاحب نظران و اشخاص ملی و مسلمان کشور در تماس و تفاهم باشد

ی توريد مواد اوليه با کشور های توليد کننده عقد قرار نمايد و کوشش وزارت تجارت بايد در تفاهم با وزارت ماليه برا
شود تا مواد مورد نظر از طريق ترکمنستان، ازبکستان و تاجکستان به بنادر تورغندی، آقينه، تاشگذر، حيرتان و 

بازار فروش کشور های پاکستان و ايران که همسايگان ما هستند و کشور ما را بحيث . شيرخان بندر رسانيده شود
  . امتعۀ خود استعمال می کنند ممکن در زمان جنگ پيش آمد ديگری اختيار کنند

ضرور است احزاب سياسی، بزرگان و مو سفيدان محالت جدًا اوضاع را تحت نظر داشته دولت را بخاطر حفظ جان 
يقان را فاش نمايند تا مواد مردم در شرايط جنگ که اگر منطقوی شود، ياری رسانند و پالن های دزدان و قطاع الطر

  .اوليه بدون اتالف به شهرهای کالن رسانيده شده بتوانند
دولت بايد از طريق اتاق های تجارت و بانک ها و کالنتر های صنفی بدون تصرف و ازدياد قيمت تمام شد مواد را 

  . به سمع مردم برساند و کنترول کند
کميته های دفاع خودی در راه ها، شهر ها و محالت تشکيل پالن های امنيتی خود را در تفاهم با شعب امنيتی روی 

 . دست گرفته و دولت را اطمينان دهند
دولت بايد پالن های دفاعی خود را توسط اشخاص مسلکی و  دانشمندان امور نظامی ترتيب، منظور و اکماالت را 

  .خاص با تجربۀ لوژيستيک و ماموين سابقه دار و با فضيلت کنترول و اداره نمايدزير نظر متخصصين و اش
ترانسپورت عمومی کشور در شرايط دشوار بايد قابليت خدمت گذاری خود را اثبات کرده و نقش خود را درامور 

  .حقاق اين کشور اندحمل ونقل بازی خواهد کرد ولی نقش مردم کم ارزش نبايد پنداشته شود چه آنها وارثين بال است
  

  اعالم حالت اضطرار
آن عده از صاحب منصبان اردوی افغانستان خاصتًا آنهايکه در جريان های سياسی عضويت نداشته و ندارند در 

... اين ها مشکالت زيادی را ديده اند . خدمت به وطن، گرچه زياد رنجانيده شده اند، مساعدترين اشخاص خواهند بود
  .درگير در برابر آنها عکس العمل منفی نشان نخواهند دادبهر صورت طرفهای 

چيزی ديگری که برای دولت قابل اهميت و ارزش حياتی می باشد اين است که قانون اساسی و قوانين فرعی استند که 
آنچه برای مردم درخور اهميت است تطبيق قانون است که در پرتو آن امنيت و . خوشبختانه در اختيار قرار دارد

  . صونيت شان تأمين می گردد و فاصله بين مردم و دولت را کوتاه تر می سازدم
شايد سوال شود که راه بحران فعلی چه خواهد بود؟ بايد به عرض رسانيده شود که يگانه راه حل در وضع موجود 

 سن می توانند به يقين افسران باديانت درکشور وجود دارند که باوجو پختگی. استقرار يک حکومت نظامی است وبس
  .در راه خدمت به کشور شان ممد و مفيد ثابت گردند

. حالت اضطرار را اعالم کند) درتفاهم با جامعۀ ملل(دولت آقای کرزی می تواند با اتخاذ يک تصميم جرئت مندانه 
  قانون دراين صورت می شود که  يک کمتۀ متشکل از افراد با تجربۀ اردو حکومت نظامی را مستقرسازد که البته

اين يگانه راهی خواهد بود تا کشور از حالت مافيائی حاکم بر جامعه و از . اساسی موقتًا به تعليق قرار داده خواهد شد
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به يقين کامل پشتی بانی مردم در اين راه همراه خواهد بود و امنيت تأمين . شر زور مندان تفنگ بدست رهائی يابد
  .خواهد گرديد

يکی از جنراالن دفتر جمعيت اسالمی به هدايت و نمايندگی ربانی، ) شورای نظار(د ريانی در سال آخير دولت استا
من عين موضوع را بوی مشوره . اول در دکانم که آنوقت در آن  مصروف بودم و روز بعد در منزلم ازمن ديدن نمود

ستان چه منفعت را در بر خواهد داشت به گفتۀ جنرال موصوف استاد ربانی بايد پرسيده باشد که اين نظر به افغان. دادم
و به جمعيت اسالمی و متحدين آن چه کرده می تواند؟ در آن زمان به عرض رسانيدم که با اعالم حالت اضطرار که 
صاحب منصبان با تجربه به خوبی از عهدۀ آن برآمده می توانند، قانون در کشور حکمفرما می گردد، و از شرقطاع 

البته آن زمان جامعۀ ملل درکشور حضور نداشت و جنبۀ عملی . يب بی رحمانه نجات می يابدالطريقی، کشتار و تخر
  . شدن موضوع سهلتر به نظر می رسيد

درين صورت می توانند قانون اساسی و قوانين متمم مورد تجديد نظر قرار داده شوند طوريکه از تفرقه و تخريب 
ند در امور سياسی، اجتماعی و تشکيالت کدری خود تجديد نظر جلو گيری شده باشد، احزاب سياسی فرصت می ياب

  . نموده، در صورت لزوم در رفع نقايص آن  اقدام نمايند
با معاون سياسی قوماندانی امينه کابل در حوزۀ دوم شهر کابل ديدن داشتم که در آن روی موضوعات روز آن زمان 

 حکومت نظامی تذکرات داشت ولی با تأسف که او نتوانست او گفت استاد ربانی وقتی از يک نوع. صحبت می کرديم
  . منفعت ملی را بر منافع سليقوی و گروپی خود ترجيح دهد

ربانی روی اين ملحوظات با طالبان داخل مذاکره گرديده و کمک های تسليحاتی و مالی را به آنها روا داشت تا 
  .وريکه همه شاهد آن هستيم، شکل ديگری اختيار کردولی قضيه، ط. مخالفين و رقيبان خود را سرکوب کرده باشد

اميد است آن حوادث تکرار نگردد و جاللتمآب رئيس جمهور عطف توجه فرموده، متيقن گردند که در هيچ کشوری 
چنانچه درکشور ما درمدت . بجز مردم آن ديگران برای شان صلح، امنيت، رفا و سعادت به ارمغان آورده نمی تواند

  . صرف مليارد ها دالر نتوانستند و نه خواهند توانست امنيت و سعادت مردم فراه گرددشش سال با 
که ممکن کار ساده (اين شماييد که بافکار سالم خود می توانيد با اعالم يک حکومت نظامی ! جاللتمآب رئيس جمهور

و فتنه برپاکردند، تفکيک گردند، به مجاهدين واقعی را گل سرسبد بسازيد، تا از کسانيکه به سف جهاد شتافتند ) نباشد
ورثۀ شهدا و معلولين که مستحق هستند خدمات الزم انجام پذيرد و شما خود که درصف مجاندين واقعی قرار داريد هم 

  .چنين آرزوی را پشتی بانی می کنيد
  

  : اجازه می خواهم بعرض برسانم 
قانون تلقی نمی شود بلکه به خاطر تکامل عمومی در وضع کنونی و ظايف را به افسران سپاريدن عقب گرد و ضد 

جامعه به رشد فکری مردم ياری می رساند و مردم معلومات بيشتری نسبت به قانون و تطبيق آن حاصل می دارند و 
به همان اندازه به محيط ، زندگی و تاريخ خويش عالقه گرفته از اجبار طبيعی، اقتصادی، اجتماعی و فکری خالصی 

  . عمل بيشتر کسب و سهم بزرگتری در نبرد های آزادی و برابری به عهده خواهند گرفتيافته قدرت
هر سيستم اجتماعی دارای فلسفه و انديشۀ کلی در بارۀ زندگی است، چنانچه هر نظام دارای مشکالت بوده که از 

الت و مسايل ناشی از اجرا و تطبيق عملی قانون پيدا می گردد و راه حل های استند که بوسيلۀ آن ها می توان بر مشک
اين دور از منطق و انصاف خواهد بود اگر رفع مشکالت از کسانی تقاضا شود که خود آنرا . کيفيت قوانين نايل آمد

آنهايکه ديموکراسی را زمزمه می کردند چنان چهرۀ به آن . باعث گرديده اند و از نام اسالم سوء استفاده کرده اند
  . زم و ديموکراتيک خلق و پرچم  را سفيد کردندبخشيدند که روی سوسيال

بدين منظور يک حکومت نظامی درهمچو موقع بهترين شکل اداره بوده و نتيجۀ مثبت از خود به جا گذاشته که اميد 
  .است درکشور ما هم چنين خواهد شد

  
  پايان

  
  
  
  
  
  
  
  


