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  ٦از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

                             م٢٤/٠٨/٢٠٠٩                    سعيد افغانی –دوکتور صالح الدين سعيدی 
 
 

  الحظات من برنظام سياسی و اقتصادی مناسبديدګاه و مـ
  برای افغانستان امروزی  و يا عدم مناسب

 
يافتن نظام ، راه بهتر، و درست تر برای کشور خويش   جستجوی داليل درجای بس خوشی ومسرت است که با

اين حق ما است و . جای خوشی ومسرت است که  برای موجه بودن  اعتـقاد و ادعای  خويش استدالل ميکنيم. هستيم
  .  کدام موضوع حق صحبت را داريم و بر کدام  نهدر مورد کسی حق ندارد برای ما تعيين کند که 

ق قانونی و اين  عمل کرد ما در چوکات قواعد قبول شده خانه مشترک ما و اصول قبول شده باشد  و از طُراګر 
اصول قبول شده و برخورد متمدن تغيير قواعد و اصول زيست خانه مشترک را خواهانيم در آن صورت اصال مشکل 

  .وجود ندارد
يا آن نظامی سياسی و اقتصادی با چاالکی و مهارت به غير عادالنه و نادرست است که عده از طبل سرايان اين و 

 و ګويا رهبری خصوص خود شان مطلب آغاز بحث باالی اين مسايل را  پيروزی آرمانهای حزب و سازمان خويش
است و بايد تمدن و فرهن حق ماچنين افاده ها درست نبوده بلکه بحث باالی مسايل مطرحه کشور ما . ميدانندخويش 

حق بحث تا قبول و .  خود پرورانيد و يافت که حق بحث باالی موضوعات مطرح کشور ما را داشته باشيماين را در 
  . عدم قبول نظر دو مطلب جداګانه است

  
 ميخواهم تأکيد کنم که اين بحث و نوشته  بيشتر متوجه  کسانی نيست که قبال هدف و وظيفه شان تعيين است، مأمور

ر دارند و ب اهداف مغرضانه و دشمنانه خويش با طفره رفتن ها، شف شف ګفتن ها، داليل از رای اند و اهداف دي
ر ارايه ميدارند   .خط اينها معلوم است و استدالل را نمی خواهند بشنود. يک چيز را برای استناد به چيزی دي

آنرا از خود و ملکيت مسلم اين است که کسی مالک انديشه اين و يا آن نوع نظام سياسی اقتصادی نيست که مفکوره 
همچنان بحث ما کدام دشمنی خاص به اين شخص و يا آن شخص نيست بلکه مفيديت و بهتر بودن نظر و . خود بداند

نقطه اصلی و مرکزی منافع و مصالح کشور ، . عقيده و سفارش است که آنرا برای کشور خويش سفارش کنيم و يا نه
  . مردم وامر صلح و رفاح است

انه شعار شان يک موضوع و دست و پا به آن برای به قدرت سياسی رسيدن با  تعصب و پيشداوری عده ای که ي
نبيند مدعی جزء خويش تن  (فکر نمی کنم که هيچ استدالل آنها را قناعت داده بتواند. همراه اند نيز مخاطب  نيستند

  ).را
قانه ميخواهند بهترين راه و نظام سياسی ساختن کسانی است  که صاد هدف من ازين بحث و قناعت دادن و معتقد

اقتصادی  را برای کشور و مردم خويش،  صالح و فالح انسان و افغانها انتخاب نموده و ميخواهند درين تالش ها  با 
  .صداقت و نيت پاک در جستجوی حق و راه درست باشند

ادرست را انتخاب نموده اند و ګمان  هدف من و مخاطب من درين نوشته  کسانی اند که به صورت غير عمدی راه ن
   .مخاطب من قناعت و کار به امر خير و منفعت ملت ، کشور ما و امر صلح است. ميکنند که به راه درست ميروند

  
چنانچه ګفتيم اين يک حق مسلم اتباع يک کشور است که باالی نوعيت نظام و حاکميت و نسخه های حل مسايل 

  .  راه را انتخاب کنند که به نفع کشور و ملت شان باشد. کنندمطرح کشور و جامعه خويش بحث 
يری  در افغانستان امروز مدافعين نظام سياسی رياستی، فدرالی ، پارلمانی توسط افراد و نيروهای مختلف و با پي
ه اهداف دور و نزديک، اهداف ظاهر و باطن، اهداف پاک و ناپاک و مناسبت های مختلف ګردان، تصريف  و قلقل

  .ميشود
 کادری، انتخاب و انتصاب افراد در پست های دولتی و عده هم مسأله  بخش هم برين نام اصطالحات و خواسته های 

  . سيکوالريزم را په پيش ګرفته اند
  . درين بحث ها هست موارد زياد که استعمال اين مفاهيم و اصطالحات با هم مغالطه ميشوند

  .نوز در پيش روی ما استتصور ميکنم جدال اصلی درين بخش ه
متأسفم که درين نوشته خويش به صورت متناسب باالی تمام نظام های سياسی، اقتصادی مطرح درافغانستان بحث 

  .  اما آنچه روی دست دارم خدمت شما تقديم ميدارم. اين امر ايجاب وقت و کار بيشتر را مينمايد. نمايم
  

که اين بحث ها دارد که در افغانستان داغ خواهد شد و فرصت های من خواستم هدفمند و جهت اختصار بخاطر اين
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 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

خواهد بود که هريک ازين مفردات متذکره  به صورت  مستقل مورد بحث قرار ګيرد، صرف يک چند مالحظه 
مشخص و مکثی بر بعضی جوانب نظام سياسی و اقتصادی مطلوب و خير و يا هم نظام سياسی اقتصادی غيرمناسب 

بايد اعتراف کردکه ګاه ګاه اين تالش تحت تأثير مختصر سازی به . شما ارايه و  پيش کش کنمو مضر خدمت 
صورت عام فهم تر و مطابق باب دندان همه تهيه نمی ګردد و در اثر آن سبب تأثر شده و بخشی از ين نوشته ها را  

   . ج ګردمکوشش ميکنم که ازين حالت خار. به عنوان  المعنی فی بطن شاعر تلقی ميکنند
قبل از شروع به اصل مطلب سه سرګذشت، مطلب  و ګفتنی که درين مورد رهنمايی کننده ميدانم ذيال خدمت شما 

  :اميد وارم خورده ګيری نشود و مطلب را بتواند برای شما برساند. پـيشکش ميکنم
  
درين . عنوان طبيعی ميخوانديمدر مکتب متوسطه زمانی به صنف پنجم و يا ششم مکتب  بودم کتاب به ګمانم تحت / ١

بخاری برقی، بخاری چوبی، بخاری ذغال . کتاب طبيعی صفحات چندی به انواع بخاری ها اختصاص داده شده بود
، بخاری تيلی و    ...سن

  بياد دارم روزی معلم ما از شاګردان پرسيد و ګفت به نظر شما کدام نوع بخاری  بخاری خوب و بهتر است؟ 
تمام تالش و ګاه ګاه خود نمايی های مطابق عمر تالش برای  تبارز فهم و دانش خويش به نوع هريک از ما با 

تعدادی از شاګردان رن ، عده به ساختمان، . استدالل کرديم و هر يک نوع ازين بخاری ها را انتخاب و بهتر دانستيم
اليکه  دست راست اش را به ريش ماش معلم ما در ح. عده به شکل و عده هم بدون دليل يک نوع را بهتر دانستند

ی خويش را به دست چپ اش راست ميکرد با تمام تواضع ګفت نه هيچ يک از شما : برنجی اش ميکشيد و ګاه ګاه  لن
شرايط محل و امکانات : افزود شما بايد در انتخاب خويش. دليل اصلی بهتربودن اين و يا آن نوع بخاری را نه ګفتيد

م مود موجوديت و قابل دسترس بودن مواد سوخت و توانای خريد مصرف کننده و ملحوظات عملی، موجوديت و عد
رديديد در اخير اضافه کرد در هر جای همان بخاری خوب است که .   متعلق به آن را حين انتخاب خويش متذکر مي

  ..... و .  با شرايط سازګار و امکانات عملی داشته باشد
  
فلسفه اين تدريج  در تشريع درين نهفته که شارع در . م که آنرا تدريج در تشريع ګويندبحث داريم در شريعت اسال/ ٢

شارع دردين اسالم   مسأله . دين اسالم دين را بخاطر فهم ، ضرورت و توانايی بشر ی  آسان  و ممکن ساخته باشد
جهت ( کام الهی مشاهده ميکنيمتدريج را در احکام الهی در نظر ګرفته که مراعات اين اصل را  در بسياری از اح

  ).طويل بودن اين بحث به همين تذکر اکتفاء ميکنم
  
ا روسی ) ماشين(نصب انجن / ٣ به ) سالهای شصت قرن ګذشته(موتر مرصدص بــنـز جديد در بادی موتر وال

  . يـقـين  سبب تشتت و از هم پاشی بادی چنين موتر خواهد ګرديد
  

ر سه مطلب زما نی به مناسب بودن نوع نظا م سياسی و اقتصادی به افغانستان امروزی ميانديشم به فکرم برعالوه دي
  . فوق  مجسم ګشته  و نکات مختلف اين بحث ها به فکرم خطورميکند

   
و بحث های ازين ناحيه که در مراجع ...) فدارليزم، فدراليست و (بحث اکادميک و تشريح ايزم  ها و ايست ها 

  . ت بحث است که ساعتها وخت کار دارداکادميک ضرورت هم اس
کتب و آثار .  بحث های  است جالب، مهم  و طويل- نظام های سياسی، تاريچه و حال آن  ،تاريخ دولت و حقوق

  .  زيادی برين مطالب نوشته شده و يکی از عمده ترين مباحث علم اقتصاد، حقوق و سياست است
عام فهم ،  با استدالل و تسلسل منطقی آن خدمت شما مطرح ميکنم و اما من اين بحث را خدمت شما بسيار ساده و 

  : ميپرسم
  هدف و منظور ما ازيک نظام سياسی اقتصادی خوب و مناسب برای افغانستان  چيست؟

  و در موارد کليمات نا -درين بحث ګذشته از  متمرکز شدن به  کليمات و جمال ت خارجی، ايست ها  و ايزم ها  
ريت قريب به اتفاق  مردم ما  خواهان در ميان ګذاری و تمرکز ساده به اين ام که چه نوع نظام سياسی مأنوس به اکث

  اقتصادی برای ما امروزی بهتر است؟ 
به فهم من بهترين نظام سياسی و اقتصادی درافغانستان امروزبايد مشخصات ذيل را داشته و مطابق به شناخت من  

  قرار ذيل باشد؟
  
سی که شرايط اين را مساعد سازد تا حاکميت از مردم برخاسته، اتوريته سياسی داشته و در نتيجه آن اين    نظام سيا-

  .به زبان مردم و ازدرد مردم آکاهی داشته باشد. نوع نظام سياسی را مردم از آن خود بدانند
  . نظام سياسی کی به کشور صلح پايدار بياورد-

  م  سياسی که سبب ګردد حاکميت از اتوريته سياسی برخودار باشد  از طريق مطابق به امکانات بشريت امروزی نظا
  دقيقا نه به اساس روابـط . اين نوع نظام  نه به اساس  قوم، دين، و مذهب. انتخابات آزاد، شفاف و عادالنه ممکن است
  .  استخباراتی، روابط فاميلی و روابط جيبی
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د و مردم اين حاکميت را از آن خود بدانند توانايی تامين صلح را خواهد حاکميت که به اساسی اراده مردم بوجود آي
  .داشت

  حاکميت های برخواسته از کودتاها، کنفرانس های بن، و به نحوی تشکيل شده به اساس لويه جرګه ها،  شورای های 
ان رخوردا نه خواهد بود و از مشخصه  باال را ندارد و از اتوريته سياسی الزم و حمايت مردم ب...... علماء و  نخب

  . مردم تجريد خواهد بود
ويم که حضرت پيامبر اسالم محمد  تأکيد کرده که آمت من ) ص(برای رفع يک سوء تفاهم منحيث يک مسلمان بايد ب

 فيصد مسلمان و ما به ايمان مردم  اعتقاد داريم و ٩٩ مردم ما .امت من به خير اتفاق ميکند. به شر اتفاق نه ميکند
نقش و رسالت علماء، روحانيون، پيشتازان، خيرانديشان و منورين  . طمين ام که مردم انتخاب درست خواهند داشتم

يرد به يقين که رهنمايی به دست اهللا . جامعه در رهنمايی ملت به حق تعويض ناپذير است اينکه کې راه حق را مي
  .نموده  و اداء رسالت ميکنيمتعالی است و ما صرف در رهنمايی به حق  خود و مردم دعوت 

 ميتواند ګفت که دارای -وزير که از اتوريته سياسی برخوردار نباشد، در پارلمان رای برای انتخاب خويش نبرد 
چنين حاکميت با . وی ميتواند مشاور خوب برای ارګانهای مذکور ګردد نه وزير آن وزارت. اتوريته سياسی نيست

  .فهم اين مسأله آنقدر بغرنج و ناممکن هم نيست. و از ملت دور استچنين وزرا  حاکميت تجريد شده 
  
ارزش های مردم مسلمان  افغانستان .    نظام سياسی حافظ منافع  و حافظ ارزش های که مردم به آن اعتقاد دارند-

    .ګذشته و صرفنظر از مالحظه و آرزو های شخصی من و تعاريف يا  ارزش های مردم افغانستان روشن است
 از مردم و در خدمت حفظ منافع و نظام سياسی بايدچنانچه ګفتيم . نظام سياسی و حاکميت يک چيزی تجريدی نيست

حاکميت که در حفظ ارزشهای مردمی را در اولويت های خويش قرار نه دهد نظام سياسی . ارزش های مردم باشد
  .  روشن ارزشهای خويش را دارنددين اسالم و مردم خود خطوط. دموکراتيک و مردمی نه خواهد بود
 به مفهوم و ارزش باال در تضاد است و اين مفهوم برای جامعه ما نادرست و  نظام سيکوالر و سيستم سيکوالريزم

  . يک نظام تجريد شده و واردتی غير دموکراتيک بيش نيست
دم فهم از حاکميت مردم و حتی  تأکيد به نظام سياسی سيکوالر ناشی از عدم فهم از دين  مقدس اسالم، ناشی از ع

  .اصول دموکراسی امروزی تعريف شده غربی نيز است
وری  تأکيد به نظام سيکوالر در موارد و به مفهوم معيين خالف اسالم است و تأکيد کننده عمدی اين مسأله را در کت

  .  برخورد دقيق تر به مطالعه و ريسرچ انفرادی دارد. غير مسلمان آورده ميتواند
خالف رموز و ) مسلمان٪٩٩(کيد به نظام سيکوالر و انديشه سيکوالريزم در ارتباط به دين اسالم و جامعه افغانی تأ

  . واقعيت جامعه افغانی و اسالمی است
  ؟، برابری و!؟، ديموکراسی!آزادی(نظام سيکوالر يک تأکيدعوامفريبانه و درظاهراغوا کننده به نام های خوب 

  .است....) و ! عدالت ؟
مردم افغانستان خوش اند که در چوکات و قيد و بند مادری و پدری، خواهری، برداری، . مطلق وجود نداردآزادی 

 فيصد مردم ما مسلمان همين چوکات و اصول ٩٩. احترام به بزرګان و مراعات اصول و زندګی دين شان باشند
  زندګی 

  . به ضد آن مبارزه کرده اند و خواهند کرد؟  ګريزان اند و !؟  سيکوالر!را خواهان اند و از آزادی
ر از تجربه    .  ساله اخير کشور بايد داشته باشند٣٠طبل سرايان سيکوالريزم بايد اين فهم را برعالوه دي

  خلفای .  مهمتر از همه اولين مؤسس حکومت اسالمی در تاريخ اسالم خود حضرت پـيامــــــــبـــر اسالم در مدينه بود
جامعه اسالمی . ما نظام سکوالر را به جامعه اسالمی قبول نداريم. ان دينی و سياسی امت اسالمی بودندراشدين رهبر

ر بايد فرق کرد عقب مانی بخش از کشور های اسالمی ناشی از عدم تطبيق اسالم است نه از تطبيق . را به جوامع دي
  . آن

 عقايد و مزخرفات به نام دين و دين اسالم را در عقب مانی بخش از کشور های اسالمی ناشی از استعمال آګاهان
دين که صاحبات علم را صاحبان درجه بداند، دين که طلب علم را به مرد و زن . برابر ترقی و تعالی قرار دادن است

 ضد چطور ميتواند به... فرض بداند، دين که  تاکيد کند که برابر نيست کسانی که عالم اند با کسانی که عالم نيستند و 
يرد   .دين را نبايد در خدمت ارتجاع قرار داد. لذا بايد درک خويش را از دين اسالم درست ساخت. علم قرار ب

  لذا جدا سازی دين اسالم  از . دين اسالمی دين دنيا و آخرت است. دين اصيل اسالم دين تمدن، دين علم است وترقی
  . سياست به معنای نظام سيکوالر انديشه خطا است

حاکميت به . چه بارها ګفتم تآکيد ميدارم که  اتوريته سياسی از ملت ګرفته ميشود و ملت انتخاب خود را داردچنان
اګر اقرار کنيم ويانه . تأکيد ات ازين قبيل را در قانون اساسی اقرار به بودن آفتاب است. اساس قوم دين و مذهب نيست

  .آفتاب وجود دارد
ر ضرورت نميدانمدرين مورد نظام سيکوالر  تفصيل به مقاله های من . ( آنقدر مطالب نوشته شده که تفصيل را دي

  .....).                  در انترنت، پورتال وزين افغان جرمن ، جام غور و 
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  .اين نيست که خالف اراده و ارزش های مردم مسلمان کشور ما خواهان دولت و حاکميت سيکوالرباشيم ديموکراسی
 اين که کمتر از يک فيصد مردم و يا عده که از تريبون های خارجی و يا تحت روحيه تأثيرات  و عدالتبرابری 

سياسی معيين غير عملی در افغانستان در  برابر  افکار و خواست اکثريت قريب به اتفاق مردم افغانستان و ارزش 
يرند جدا قابل تأثر است عالم . اقعيت  بی عدالتی و نابرابری  بيش نيستاين برابری و عدالت در و. های آن قرار مي

  . برابر نيست....  با جاهل، قاتل با مقتول، انسان زحمت کش به تنبل
 نظام سياسی و به اساس آن حاکميت که سياست کادری آن به اساس دست آورد های بشری مطابق به قرن بيست يک -

  .باشد
لذا تأکيد . به پست های مسلکی و پست های سياسی تقيسم ميشوددرين ارتباط فرمول چنين است که پست های دولتی 

کردن به اينکه بايد اداره متخصصين تشکيل شود يک خواست غير دقيق و حاکميت به ميان آمده متخصين وصرف و 
 اين کار زمينه و ميکانيزم روی کار کرد که  متخصصين فن. صر ف شايسته ها نظام تجريده شده از ملت بوده ميتواند

  .  از اتوريته سياسی با ګرفتن را مردم نيز امکانات سهم ګيری فعال در اداره کشور را بدست بياورند
   
 چون حاکميت سياسی در شرايط نورمال از کمر ملت نان ميخورد لذا ماخواهان نظام و حاکميت  سياسی  ايم که با -

  . دن معتدل کارمندان دولتی مطلوب استلذا کم بو. حد اقل مصرف حد اکثر کار ها را اجرا نموده بتواند
 قوانين بر همه يکسان و در همه موارد تطبيق شود و تناسب و توازن بين ارګانهای سه ګانه دولتی وجود داشته و -

ر را تعويض نه کنند   . يکی دي
 قابل عبور   دولت و نظام سياسی در تالش تصويب و تحقق برنامه، قوانين و قواعد در توافق به ارزش های غير-

  .   جامعه و مطابق به  دست آورد های بشر باشد
ارزان ترين . در شرايط عادی از کمر ملت نان ميخورند..... قاضی ، پوليس، پارلمان و وزراء و رييس جمهور و 

ر انستيتوت ها.  نظام ديکتاری فردی شده ميتواند،نظام ی اما بشريت برای اظهار اراده مردم همين انتخابات و دي
عدم استفاده دقيق وعدم استفاده دقيق از  تجارب قرن بيست دموکراتيک جوامع بشری . دموکراتيک در جامعه را دارد

از همين انستيوت های ديموکراتيک موجود نيز ضامن تآمين عدالت شده نميتواند و اکثر مفاهيم دموکراتيک برای 
  . فريب مردم به کار ګرفته ميشود

ويند با دموکر آنها که وسيله برای اعمال بی بند بار و . اسی کسانی مشکل دارند که آنرا امر جدی تلقی ميکنندلذا مي
بخاطر طول بحث به همين اکتفاء . ( خالف ديموکراتيک استفاده ميبرند از ين وسايل استفاده های بدی نموده ميتوانند

  ). ميکنم
 بايد ارګانهای دولتی تقليل يابد و تالش شود که حلقات  به يقين ميتوان ګفت که ترند عمومی در جهان چنين است که

در نظام فدرالی . اما نظام  فدرالی سبب بيشتر شدن ارګانهای دولتی ګرديده. وسطيقدرت و اداره دولتی برداشته شوند
ارګانهای دولتی حلقات جديد ارګانهای وسطی ايجاد ميشوند و عين ارګانهای در سطح ادارات محل عوض که به 

ردنداس   . اس ګويا قومی و يا واليتی ايجاد مي
اين عمل و سفارش نظام فدارلی نيرو های با کفايت را عمال  به اساس تقسيمات قومی و منطقوی  ساخته و کمر ملت 

  . را بيشتر آزار داده و خواهد شکست
ده که درک نه ملت اين را ميداند و ع. اګر هدف همين است باز در آن صورت ضرورت به شف شف ګفتن نيست

صرف خطرات باال تعيين کننده . تضاد ما با نظام فدرالی کدام تضاد و دشمنی پدری نيست. کرده اند درک خواهند کرد
  .است

به فهم و محاسبه من  منفعت ازين وضع را فقط و فقط عده از کرس  طلبان و سياست های عوامفريبی شان خواهد 
  . برد

ر کشور های مشابه تجزيه  خواهد شدافغانستان مانند يوګوسالويا و د مثال های از نظام های نا بکار فدرالی در . ي
  .عصر جديد آنقدر زياد است که تفصيل آن  بحث مستقل ميطلبد

اينکه بخش از افغانستان مانند ستون پنجم در سرحدات شوروی سابق برای حفاظت منافع آن و يا هم به منافع ايران 
  .  شتر استخواهان تفصيل بي عمل کند

 افغانستان با عملی کردن چنين سياست ها درعوض تقويت پروسه  اعمار جامعه مدنی به اساس تابعيت و اصل 
ی به تقسيمات قرون وسطايی و غير انسانی و ميدان مبارزات و جدال های غير ضروری و  مراعات قانون و شايست

انيدن نام فدرالی تحت نام ها  شعار های زيبا پوش. منفعت بری  فضول ها و تاجران سياسی مبدل خواهد شد
  . عوامفريبی است

  
به يقين و مسؤليت ګفته ميتوانم که عده دقيقا نتايج اعمال خويش را که اين امر به تجزيه افغانستان و پيوستن بعدی آن 

  . ننددشمنانه و خاينانه و آګانه با فتنه ګری عمل ميک. به کشور های مجاور خواهد آنجاميد ميدانند
  
 نظام سياسی در اتخاذ تصاميم،  اوامر و دساتير از وقت صدور به موقع تا عملی شدن زمان و وقت کمی را مطالبه -
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  .کند
  . نزديک شدن اداره و حاکميت به مردم-
   سيا-
  .  مراعات قانون برای همه يکسان-
  ... ايی و  اراده سياسی برای تطبيق قانون وبلند بودن ظرفيت های مراجع عدلی و قض-

فکتور و عامل انسانی و . چنانچه ګفته آمديم هيچ از نظام های سياسی به ذات خود تضمين کننده مطالبات فوق نيست
اينکه چه اشخاص به قدرت ميرسند و تا کدام حد در عمل دست به اجراات ميزنند و توانايی و سابقه خوب در مورد 

  .  بسيار مهم است-دارند و نه مطالب است 
ذارندبا   .  آن هم وضع امنيتی ، عوامل خارجی و داخلی برعالوه عوامل ذکر شده در باال به اين وضع تاثير مستقيم مي

اما تأثيرات جانبی کشنده آن در حالت اين . درست است که  در نظام فدرالی به نحوی اداره به ملت نزديک تر ميشود
ی افغانستان و همسايه های قوی اين کشور با در نظر داشت سطح نازل ارګانهای عدلی و  قضای و موقعيت جغرافيا

ر نه خواهد  جن ها و دست زدن های بيشتر از سه دهه اخير به جزء به نابودی و تجزيه افغانستان به چيزی دي
  . آنجاميد

ر نظام های سياسی بدون تأثيرات جانبی ، کش ردد که آيا ميتوان  مطالبات باال را در دي نده و تباه کن سوال مطرح مي
به اين اساس دليل حتمی بودن بخش از ساختار های دولتی را با نظام  فدرالی خطاءو غير موجه .  آن عملی کرد

مودل های . نيز ايجاد کرد.... چنين ساختار های  قريب و نزديک به ملت حتی در نظام شاهی مشروطه و . ميدانم
  مؤيد اين ادعای ما است که نظام سياسی حتمی به ذات خود حل ناموفق نظام های فدرالی در جهان زياد است که 

  .  مشکل نيست
      

نظام های رياستی و يونيتار افغانستان  فعلی که به اساس سياست کادری غلط ، روابط استخباراتی، قومی و در موارد 
 تعويض مراجع عدلی و معيين قبل از همه منافع اجنبی، و سياست عدم شفاف اقتصادی و مافيايی، معامله ګری،

 ساختار –قضايی توسط ارګانهای اداری و به صورت کل عدم موجوديت توازن بين قوای سه ګانه دولت استوار است 
  . دولت يونيتار به خصوص خود است

ما به ساختار نظام سياسی و دولتی  ضرورت داريم که  از ملت برخواسته و به اساس ملت ساالری، شايسته ساالری،  
ر جوامع بشری و با درنظر داشت مشخصات جامعه افغانیعلم تقسيم (  ساالری و استفاده مثبت از تجارب مثبت دي

پست های دولتی به پست های سياسی و مسلکی و مراعات نتايج انتخابات در انتخاب و انتصاب پست های سياسی و 
ن تغييرات معيين در ساختار نظام فعلی رياستی استوار باشد؟   بلی بدو... ، تاريخ سياسی و فرهن کشور ما و ...)

اين هدف در نظام رياستی اصالح شده و در نظام پارلمانی با مشخصات . نميتوان به موفقيت های معيين نايل آمد
  .برآورده شده ميتواند... معيين و حاکميت قانون و 

  
  :نظام اقتصادی بهتر برای افغانستان امروز

ر ميخواهم تاکيد  کنم که با در نظر داشت مشخصات يک نظام سياسی اقتصادی خوب و بهتر برای يکبار دي
 افغانستان ضرورت ميبينم  تأکيد و ياد آوری کنم که   

. مفاهيم حدود و ثغور اصطالحی به مرور زمان فرق ميکنند.  هر لغت و واژه از خود تاريخ و تذکره بخود دارد-
...... لی، پارلمانی، رياستی، شاهی،  اقتصاد پالن شده، اقتصاد بازار آزاد و تيوری، عمل کرد و انواع  نظام های فدرا

يعنی تجارب، انديشه و افکار بشری روز به روز .  خشک و بی تحرک و جود نداشته و در حال تکامل و  تغيير اند
  . تکامل مييابند و غنی ميپذيرند

 شان، مبتـنی بر مالکيت دسته جمعی بر وسايل توليد !؟ایبشريت نظام اقتصادی پالن شده  و مرکزی را با تمام مزاي
طبقاتی، و در مجموع )  دشمنی(نعمات مادی، مبتنی به آشتنی ناپذيری) غير عادالنه( به اصطالح تقسيم عادالنه

ر کشور های سوسياليستی را تجربه کرد . سيستم اقتصادی سبک  اتحاد شوروی وقت و اقمار مربوط به آن و دي
. ه اين سيستم خالف رموز طبيعی انسانها بر انسان آورد همه ما  به ګوشت و پوست خود احساس کرديمباليای ک

قربانی اين نوع انديشه های افراطی ضد سرمايه و شخص مستعد و مبتکر در جوامع بشری و خاصتا در قرون اخير 
 مبتکر به سلول های زندانها و ګوالک ها هزاران انسان بی ګناه و. تحت نام بی معنای استثمار فرد از فرد را چشيدن

سپرده شده، با کراهيت به خود و فاميل شان مطابق به همان اندشه های آشتی ناپذيری با ايشان  معامله صورت 
  . ګرفت

با در نظرداشت اين شناخت در مجموع بايد  ګفت و واقعيت غير قابل انکار است که هر نوع نظام اقتصادی که بشر 
  .اشت با خال ها و نواقص همراه بود و هستدر اختيار د

يرد  اما شرايط ) اقتصاد اسالمی(  نظام اقتصادی سياسی که  به زندګی مادی و معنوی  توجه متناسب صورت مي
به فهم و شناخت من اين اقتصاد اسالمی  با . عملی آن بنابر هر ملحوظ که است برای فعلی مشکل و غير عملی است

  .مطابقت داشته ميتوانداقتصاد بازار آزاد 
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بازار . اما غير عادالنه خواهد بود که اقتصاد بازار آزاد را  صرف عرضه و تقاضا تعيين کننده باشد خالصه کنيم 
آزاد که لجام ګسخته  و سطح قوانين و دست آورد های امروزی جوامع پيشرفته و دست آورد های حقوق کار جوامع 

نظام اقتصاد بازار آزاد به . ک نظام نا به کار و غير مطلوب و تاريخ زده استپيشرفته در آن عمل کرده نتواند ي
  . نحوی لجام ګسيخته دههاسال قبل در جهان مردود شمرده شده  و قابل اجرا نيست

متأسفانه اين نظام اقتصادی به اصطالح بازار آزاد  لجام ګسخته به افغانستان حاال مواصلت کرد و در هشت سال 
  .  اجراء قرار ګرفتګذشته مورد

ما برای تحقق ورسيدن به بازار آزاد قرن بيست يک لجام زده شده  در شرايط امروز با به کار ګيری تاکتيک های 
  . مانند بازار مختلط و ايجاد سکتور های دولتی مطلوب و شخصی کردن آن را در اولين فرصت  ضرورت داريم

ازل حاکميت قانون، عدم موجوديت امکانات رقابت آزاد، روابط عملی کردن اقتصاد بازار آزاد در صورت سطح ن
مافيايی حاکمت در کشور، نا آمنی، سطح پايين و قرون وسطی انتصاب کادر ها متکی بر روابط جيبی، فاميلی، 
استخباراتی، و شخصی و عدم واضح بودن حدود و ثغور بخش مفاهيم دموکراسی و مداخالت خارجی و خاصتا 

ستخباراتی کشور های مجاور، افغانستان را ميدان جن های و مقابله بزرک دشمنی های جهانی ساخته مراجع معين ا
بدون اتخاذ . و زمينه های ايجاد و عملی کردن بازار آزاد قرن بيست يک را مشکل و در موارد بسيار پيچيده ساخته

حاکميت اين وضع نا  به هنجار  در . ندتدابير معين برحق درست بودن بازار آزاد مورد سوال قرار ګرفته ميتوا
  . کار در تمام اين عرصه ضرورت جدی پنداشته ميشود. افغانستان ناشی از همين عوامل فوق است

برای افغانستان نظام اقتصاد بازار آزاد قرن بيست يک و اقتصاد بازار آزاد که تحت حاکميت قانون باشد ضرورت 
بر ايجاد توانايی های عدم انحصاری، از بين بردن مافيايی  اقتصادی، حاکميت درين اقتصاد بازار آزاد تاکيد . است

  . قانون، و مداخله بسيار محدود دولت در موارد توليدی ضرورت است
اما برای افغانستان امروزی دولت به پيش کردن اقتصاد . زمان ثابت ساخت که دولت توليد کننده و تاجر خوب نيست

يعنی سياست اقتصادی .  ضرورت دارد- و تقويه سکتور خصوصی و بازار آزاد ګردد  مختلف که منجر به ايجاد
ر شرايط نظام اقتصادی بازار آزاد لجام زده شده  مختلف وسيله است برای ايجاد رقابت سالم و بوجود آوردن دي

ر نور های قبول شده قرن بيست و يکم درين بخش    .توسط قانون و دي
  

د بدارم که کشور ما به تهديد های جدی مواجه است و به ميدان مبارزات و زور آزمايی های در خاتمه ميخواهم تاکي
ران مبدل ګرديده  .  ما به زعامت ضرورت داريم که افغانستان را ازين وضع خارج سازد. دي

  :من تاکيدا تکرار ميکنم که
 به صورت مشخص و عملی چه ميخواهيم؟مهم اين است ما از سر و کله اين کليمات و نظام های سياسی و اقتصادی  

    جه عملی و منطقی ما از طرح و برنامه کاری ما درين راستا چه ميشود و به چه می آنجامد؟يمهم اين است که نت
 

  ومن اهللا التوفيق
  
  


