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يکی از مشک�ت بزرگ سياسی، اجتماعی، اقتصادی، امنيتی، روابط خارجی و 
تا زمانيکه . ميباشد» یمنافع مل«غيره امور افغانستان  نداشتن و تعريف نکردن 

منافع ملی از طرف يک ھيئت با ص�حيت ملی تعريف و تعيين نگردد، بعيد است 
در . نداگر مردم، شورای ملی و حکومت کدام کار مثبتی در کشور انجام داده بتوان

عدم تعريف و تعيين منافع ملی ھر کس منافع ملی را مطابق ذوق و سليقه خود 
بدين ترتيب ھر فرد حکومت و مردم تعريف متفاوتی از تعريف و تعيين نموده و 

  .آن در نزد خود می داشته باشند

  

طوريکه مردم افغانستان ميخواھند تعريف » منافع ملی«از طرف ديگر تا زمانيکه 
تا زمانيکه استراتيژی ملی . و تعيين نگردد، نميتوان استراتيزی ملی را ترتيب داد

تا زمانيکه پ�ن . ھای کاری مملکت را تنظيم نمودترتيب داده نشود نميتوان پ�ن 
تا . ھای کاری ترتيب و تنظيم نگردند نميتوان پروژه ھای کاری را آغاز نمود

د مردم دارای کار و مشغوليت نشده و صاحب درآمد نزمانيکه پروژه آغاز نگرد
اقتصاد کشور و مردم شگوفا نشده و اوضاع ناھنجار  نخواھند شد و بدين ترتيب

 مادر ھمه امراض اجتماعی و سياسی خواھد ماند و نبايد انتظار اوضاع ،قتصادیا
  .بھتر امنيتی را داشته باشيم

  

ترتيب داده است ولی » استراتيژی ملی«گرچه دولت در اين اواخر چيزی بنام 
بنای چه تعريفی از منافع ملی مًعجالتا در دست نيست و واضح نيست که بر 

ًود که منافع ملی که اين استراتيژی بر ان بنا يافته اص� تصور نمير .استوار است
تعريف و تعيين منافع ملی با]تر از ص�حيت رئيس جمھور، . منافع ملی باشد

حکومت و شورا ميباشد و تا جائيکه ديده ميشود نھادی که ص�حيت چنين کاری 
�حيت دليل آنکه چرا حکومت ص. ًداشته باشد اص� در افغانستان وجود ندارد

چنين کاری را بايد نداشته باشد اينست که حکومت منحيث قوۀ اجرائيه برای 
اجرای امور موظف ميباشد و بدين ترتيب ص�حيت ترتيب يک استراتيژی ملی و 
پ�ن ھای کاری را دارد که بعد از تصويب شورای ملی ميتواند در اجرای آن 

ی کار دولت و شورا نبوده بلکه ولی ص�حيت تعريف و تعيين منافع مل. اقدام نمايد
  . کار ملت است که بايد راه ھای ايجاد آنرا جستجو کنند

  



دليل دگری که چرا شورای ملی ص�حيت تعريف و تعيين منافع ملی را بايد 
ًاعضای شورای ملی يا نمايندگان ملت حتما شخصيت ھمه نداشته باشد اينست که 

شخاص عوام ميباشند که از جمله اھای علمی و تخصصی نيستند بلکه اکثر شان 
   .کار مھم و با اھميت را ندارند بصورت تخنيکی توانائی ھمچو يک به ھيچ وجھه

  

اين کاريست که به ملت تعلق دارد و راه ھای آن که چطور ميتوان آنرا بميان آورد 
و از آن پاسبانی نمود چيزيست که دانشمندان کشور در داخل و خارج بايد در 

  .�ش و تفکر نمايندمورد آن ت

  

 ھستند بايد بدانند که ًاگر ملت افغانستان واقعا خواستار يک رژيم مردمی در کشور
 پياده شده  و پ�ن ھای محاسبه شده رژيم بدون مطالعات دقيق و عميقاين نوع
از ھمين .  و نميتوان با ديموکراسی گفتن صاحب روش ديموکراسی شد نميتواند

  .سی ميشنويم و ديکتاتوری می بينيمجھت است که ما ديموکرا

  

ضرورت » شورای عالی منافع ملی«بنابرين افغانستان و مردم افغانستان به يک 
اينکه اين شورا چگونه ايجاد شود شايد راه ھای مختلف و متفاوت وجود . دارد

  :در اينجا يکی دو راه مطرح ميشود و راه ھای ديگری نيز وجود دارد. داشته باشد

  .عضای شورای عالی منافع ملی توسط رای مردم بصورت آزادانتخاب ا -1

 توسط رای گيری در بين اعضای انتخاب اعضای شورای منافع ملی -2
 .شورای ملی و شوراھای و]يتی

انتخاب اعضای شورای منافع ملی توسط انتخابات اعضا از طرف  -3
شايد دو . شوراھای و]يتی طوريکه تعداد نماينده ھر و]يت روشن باشد

 .ماينده از ھر و]يت يا متناسب به تعداد نفوس ھر و]يتن

 .راه ھای ديگر -4

رئيس . يکی از اين راه ھا و يا کدام راه ديگر اين مسئله را ميتواند حل کند
ی عالی جمھور، شورا و حکومت حق نصب و پيشنھاد ھيچ شخصيتی را در شورا

   . کرده نميتواندمنافع ملی

  

ل کمنافع ملی بايد بسيار مشعالی ت در شورای شرايط کانديد شدن برای عضوي
  :ًبعضی از اين شرايط عجالتا قرار ذيل ميباشد. باشد

  

کانديدا بايد با]ترين درجۀ تحصيل يا معادل آن را در يکی از رشته ھای  -1
به ھيچ صورت از درجۀ ماستری و يا معادل آن کمتر . (علمی داشته باشد

 مختلف در اين شورا حضور داشته  ھر قدر دانشمندان رشته ھای.)نباشد
 .باشند به ھمان اندازه بھتر خواھد بود

 سال در رشتۀ 15کاری و تازه کانديدا بايد حد اقل دارای تجربۀ ممتد  -2
  .مربوطه خود باشد

کانديدا بايد به ھيچ صورت به داشتن تعصبات نژادی، قومی، زبانی،  -3
 چگون گنجانيده شود در مورد اينکه اين ماده(. مذھبی وغيره شھير نباشد

 )تفکر و نظريات بيشتر بکار است



 . گذشته نباشدکارھای ضد ملی درکانديدا بايد به ھيچ صورت متھم به  -4

کانديدا بايد در مکالمه، و نوشتن در زبانھای داخلی و يک زبان خارجی  -5
 .دارای استعداد عالی باشد

کافی کانديدا بايد به مردم دوستی، وطن پرستی، وطن خواھی شھرت  -6
 .داشته باشد

  

البته اين وظيفۀ مردم يا . اينھا بعضی شرايطی است که کانديدا ھا بايد داشته باشند
ًنھاد ھای رای دھنده ميباشد تا شرايط را مد نظر گرفته و مخصوصا در مورد 

رول مردم يا نھاد ھای رای دھنده خيلی .  تحقيق و جستجو نمايند6 و 4، 3شرايط 
  . صورت گيردید در اين مورد سھل انگارو نبايھا مھم بوده 

  

وظايف و وجايب اين شورا چيزيست که ملزوم انديشه و کار زياد ميباشد تا اين 
شورا يک شورای عالی و مفيد برای کشور بوده و از ايجاد آن فوايد زيادی به 

  .افغانستان و مردم ان برسد

  

 يک طرح و پيشنھاد مھم چيزھائيرا که خوانندگان ارجمند تا اينجا تعقيب نمودند
صورت . ميباشد که با الفاظ بسيار ساده و بصورت کوتاه و مختصر تشريح گرديد

مکمل اين طرح کار بس بزرگ و وقت بسيار زياد بکار دارد که در صورت مد 
تکميل ھمچو پيشنھادات نه تنھا . نظر گرفتن آن ميتوان با]ی آن بيشتر کار نمود

وپ جدی و ]يق ضرورت دارد تا نه تنھا با مباحثات کار يک نفر بلکه به يک گر
بصورت يک طرح جامع درآيد بلکه بايد نظرات دانشمندان و متفکرين امور 

  .کشور جمع شود و تکميل گردد

  

ھرگاه چنين يک شورائی در افغانستان ايجاد شود بعد از تعريف و تعيين منافع 
از مواد ضد و نقيض که  را ملی و لست ارزشھای ملی ميتوان قانون اساسی فعلی

  .مملو ميباشد در روشنائی آن اص�ح نمود

  

شايد تعداد اعضای اين شورا در حدود شصت نفر باشد اما اين شخصيت ھا بعد از 
انجام کارھای مقدماتی و تعريف و تعيين منافع ملی و لست ارزش ھای آن ھميشه 

ر آتی صرف يکبار در مصروف امور اين شورا نخواھند بود و بدين ترتيب اگر د
ھفته و يا يکبار در ماه با ھم جلسه نمايند و از منافع ملی پاسبانی نمايند کار خوبی 

از اين شخصيت ھای خبير در امور ديگر کشور نيز استفاده صورت . خواھد بود
اينھا در پھلوی پاسبانی از منافع ملی از قانون اساسی کشور نيز . گرفته ميتواند
  . نی نمايندميتوانند پاسبا

    

در اينجا ]زمست تا يک مقدار در مورد منافع ملی بحث کنيم تا ديده شود که 
رای عالی جھت برآورده ساختن آن منافع ملی چيست و چرا به چنين شومنظور از 

  .ضرورت ميباشدآن و ترتيب لست ارزشھای يعنی تعريف و تعيين 

  



رژيم ) ی تعريف و تعيين نشده بودمنافع مل البته قبل از آن ھم(در سی سال گذشته 
ھای مختلف در افغانستان قدرت را به دست گرفتند و ھر کدام مطابق ذوق و سليقه 
خود و مطابق آيده و انديشه خود استراتيژی ھا، پاليسی ھا، پ�ن ھا و سياست ھای 

طوريکه . خارجی تعيين نمودند و در راه به کرسی نشاندن آن جديت به خرچ دادند
يم تمام اين رژيم ھا با تمام استراتيژی ھا، پ�ن ھا و پاليسی ھای خود از بين ميدان

رفتند و ھر بار آن دگری قدرت را بدست گرفت باز مطابق ذوق و انديشه خود به 
تمام آن کارھا در عوض پيشرفت و ترقی مملکت ما را . کارھای جديدی دست زد

]م روزگار افغانستان آمرض ھا و به بدترين شرايطی رسانيد که امروز خانه تمام 
در ھيچ کدام اين دوره ھا چيزی بنام منافع ملی که از طرف ملت . ميباشد

منظورم از استعمال و استفاده از . افغانستان به تصويب رسيده باشد وجود نداشت
شد بلکه اصل منافع ملی که توسط ملت ملی در اين دوره ھا نميبامنافع اصط�ح 

در حقيقت در اين دوره .  تعيين شده باشد و به تصويب رسيده باشد، وجود نداشت
ھا منافع قومی، خانواده گی، حزبی، گروھی و شخصی جانشين منافع ملی شده 

اين خود درسی ايست برای ما مردم افغانستان که يک گروه خاص يا يک قوم . بود
تعريف و تعيين منافع ملی را که ھمه ملت به آن موافق باشند خاص توانائی 

پس ]زم است تا از اين تجارب که در ]براتوار سياسی و اجتماعی خود . ندارند
ما مورد آزمايش قرار گرفته اند، استفاده نمائيم و بياموزيم که کشور ما به کارھای 

اين جھان پيچيده به ھيچ صورت در . مھم و به ابتکارات جديد ضرورت دارد
از . نميتوانيم بدون طرح ھای عمده و خاص افغانستان به نتيجه دلخواه برسيم

طرف ديگر ذھنيت يک تعداد ھموطنان ما در مورد مسايل سياسی، اجتماعی، 
اداری و حکوت داری چه در داخل افغانستان و چه در بيرون بسيار غنی شده 

 ھم بصورت آسان در دسترس ما است و تجارب سياسی اجتماعی کشورھای جھان
مشکل تنھا اينست تا خود را زحمت داده و از اين ھمه دنيای معلومات . قرار دارد

. البته بھره برداری ما بايد شکل ملی داشته باشد. و اط�عات بھره برداری نمائيم
منظورم از شکل ملی آنست تا تمام افغانستان، تمام اقوام، تمام مذاھب و ھمه چيز 

ت را به يک نظر بدون کدام تبعيض و امتياز مد نظر بگيريم و ھدف ما مملک
ھميشه از افغانستان و مردم آن احترام به کشور و عدالت و مساوات در بين تمام 

  .شھروندان آن باشد

  

ما چطور ميتوانيم منافع ملی خود را در تمام سطوح زندگی مد نظر بگيريم در 
لست ارزش ھای ملی کنار ھم  يين نشده باشد؟صورتيکه منافع ملی ما تعريف و تع

  .گذاشته نشده باشد و فرق بين مسايل ملی و قومی را نداشته باشيم

  

ديپلومات ھای ما در کشورھای خارجی و در جوامع بين المللی چطور ميتوانند از 
ورتيکه ندانند منافع ملی ما چيست؟ در منافع ملی مردم افغانستان دفاع نمايند در ص

 حکومت، شورا، و]يات، در بين شاگردان و محص�ن و دانشجويان ما دولت،
اگر ما داری تعريف معين از منافع ملی . منافع ملی چه چيزھائی بوده ميتواند

 جزئيات در ھر مورد منافع ملی را تعريف ميکريم چرا شورای مميبوديم و با تما
اگر ما . م می افتادندملی ما در مورد کوچی ھا، زبانھا، اقوام وغيره به جان ھ

دارای تعريف معين از منافع ملی خود ميبوديم چرا نيروھای خارجی در ھر زمان 



اگر ما دارای منافع ملی تعريف . و مکان با]ی ھرکس و ناکس بمباردمان ميکردند
خاص نميتوانستند بصورت شده ميبوديم پروژه ھای مملکت را چند نفر 

ما دارای منافع ملی تصويب شده از طرف اگر . خويشخوری از آن خود سازند
  .مردم ميبوديم منابع ام�کی و طبيعی ما چور و چپاول نميشد

  

اگر تعريف درستی از منافع ملی وجود ميداشت از موقعيت سوق الجيشی کشور 
خود در برابر خارجی ھا برای آبادی مملکت استفاده بيشتر مينموديم ولی حا] اين 

نفی بر رخ ما کشيده ميشود و ما توانائی دفاع از آن موضوع منحيث يک جنبه م
را نداريم زيرا فکر ميکنيم که ھمين مسئله در طول تاريخ ما را در مضيقه قرار 

بلی از اين رھگذر ھميشه صدمه ديده ايم ولی چرا؟ بخاطريکه اھميت . داده است
 سياست خارجی آنرا ندانسته ايم و نتوانسته ايم آنرا با بھای اصلی آن در معاد]ت

  . و داخلی منحيث يک متحول مھم شامل بسازيم

  

ھميشه از محدود بودن به خشکه شکايت داريم و نتوانسته ايم که حد اقل در مقابل 
ت رسيدن آنھا به آسيای ميانه پاکستان و ايران آنرا منحيث يک پل و معبر جھ

ل نکرده ايم که  اينرا ھم تا حال به صورت درست تحلي. درست آن قرار دھيمبشکل
گرچه . اگر راه ھای بحری پاکستان و ايران بر ما مسدود شوند چه چاره ئی داريم

در اين اواخر در اين مورد بصورت استثنائی يک مقدار توجه صورت گرفته 
  .است

  

در . از کوه ھای بلند خود ميناليم و استفاده از آنھا را سخت و دشوار ميدانيم
منابع عظيم منرالی و معدنی وجود دارد ولی ما ھمه حاليکه در دل اين کوه ھا 

  .تماشاچی آن ھستيم و برای بھبود زندگی خود به آن مراجعه نميکنيم

  

از منابع آب و رودخانه ھای خود شکايت داريم که بی آب ھستيم و خشک سالی 
در وطن مروج است ولی وقتی آنھا تغيانی و سي�بی شدند ھمه ميترسيم و 

آبھای آن از ما و از وطن ما دور شوند و بعد فغان ميزنيم که آب ميگذاريم ھمه 
اگر منافع ملی ما اين منابع را منحيث ارزش . نيست و زراعت ما ]غر شده است

ھای ملی تعريف و تعيين نمايد و به اساس آن استراتيژی و پ�ن ھای انکشافی 
ه در اقتصاد خود ميداشتيم و از آبھای آن استفاده ميکرديم چه شگوفائی ھائيک

ولی ما ھميشه چند دقيقه حال خود را می بينيم و آينده ما ھرگز نزد ما . نميداشتيم
           .مطرح نيست

  

ھميشه از دشت ھای سوزان و باير خود ناله ميکنيم و افسوس ميخوريم که اگر اين 
انرژی آفتابی اين دشت ھای سوزان منبع بزرگ . دشت ھا سرسبز و شادان ميبود

انرژی برای بسيار کارھای ما شده ميتواند ولی اين دشت ھای سوزان در لست 
منافع ملی ما قرار ندارد و آفتاب آن مغز ھای ما را خشک ساخته است که 

بدين ترتيب نزد ما بی ارزش است در . نميتوانيم از آن استفاده ھای مختلف نمائيم
که خداوند به ما اعطا حاليکه آن دشت ھا منبع بزرگ و با ارزش انرژی است 

  .کرده است و ما خورده نميتوانيم



  

جسمانی جوانان ما در سراسر کشور با مغزھای صحتمند و نيروی بزرگ 
 اما ما .ی را دارا ميباشندجھان کشورھای کمی اين دارائی بشرچيزيست که در 

نميتوانيم از وجود آنھا برای آبادی کشور و ترويج علم و دانش استفادۀ درست 
ما آنھا را بيشتر يک نوع تاوان بر خود و کشور خود ميدانيم و نمی دانيم . مائيمن

جوانان ما بيکار ولی امنيت ما خراب، . در اين مورد چگونه سرمايه گذاری نمائيم
جوانان ما يعنی نيروی . جوانان ما آماده کار ولی پروژه ھای کاری درک ندارد

دليل اين ھمه جفا به . حی برايشان نداريمانسانی و بشری ما آمادۀ کار ولی ما طر
مردم عدم وجود تعريف و تعيين منافع ملی ميباشد زيرا جوانان ما ھم ھنوز در 

  .لستی که وجود خارجی ندارد. لست منافع ملی ما قرار نگرفته اند

  

ما نتوانستيم از بزرگترين جھادی که در مقابل قوای تجاوزگر شوروی در دھۀ 
برعکس امروز بخاطر . م منحيث يک ملت قھرمان استفاده نمائيمھشتاد انجام دادي

شجاعت و دليری خود و بخاطر دفاع از نواميس و دين و وطن خود بصورت 
ه رسوای عام و خاص شده ايم و  منفی بنام تروريست و شرور و جنگگربسيار

با شناسائی ما اين خود عدم وجود . جھان ما را به نام ھای منفی و زشت ميشناسند
 را به عوض منافع ملی منافع ملی ما در نزد ھر يک ما بود که منافع بيگانگان

اگر منافع ملی در نزد ما روشن ميبود شايد ھموطنان . خود مدنظر ميگرفتيم
اگر رھبران مجاھدين مدبر . مجاھد و ساده دل ما را کمتر کسی فريب ميداد

 امروز ما ديگر در بين ميبودند و با اتحاد و اتفاق به ھمه امور ميرسيدند
کشورھای جھان به قوای نظامی ضرورت نميداشتيم زيرا ھمه ميدانستند که با 
س�ح ھای خفيف قدرت بزرگ شوروری تاب مقاومت نياورد و بدين ترتيب کسی 

تمام اين ناتوانی ھای ما بخاطر . بر ما به اصط� چپ سير کرده نميتوانست
چيزی که در گذشته ھا کسی به آن . ی ما بودندانستن و مد نظر نگرفتن منافع مل

   .  توجه نداشت و مردم ناآگاه از مسايل سياسی نگھداشته شدند

  

قسميکه ديده ميشود لست ارزش ھای منافع ملی را در ھر مورد ميتوان انکشاف 
داد و تعريف و تعيين نمود و آنھا را در برابر چشمان متخصصين، ديپلوماتھا، 

کافۀ ملت قرار داد تا ھمه از  ھا، اعضای علمی دانشگاه ھا و اراکين وزارت خانه
 .منافع ملی و ارزش ھای آن باخبر شده و در حفظ و نگھداری آن جانفشانی کنند
. در غير راه ما راھی خواھد بود از گذشته ھا طی نموده ايم و بجائی نرسيده ايم

شور تعقيب کنيم بايد اگر ما راه نياکان خود را در رابطه با پيشرفت و انکشاف ک
انتظار ھيچ نوع بھبود در اوضاع و احوال سياسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی 
 وغيره را نداشته باشيم زيرا روش ديکتاتوری ھای گذشته نياکان ما را از ھر نوع
ابتکار سياسی، اقتصادی وغيره باز داشت و آنان نتوانستند يک وطن آباد برای 

. ا ما بايد در مورد وطن وھموطنان بی تفاوت نباشيمام. نسل امروزی بگذارند
 زودتر به سرمنزل مقصود خواھيم کلی فکر نمائيم به ھمان اندازهھرقدر ملی و 

  . رسيد
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