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 سرمایۀ واقعی ملی چیست؟

 
 

 
 

عناصر  ،قیمتیمعادن غنی از مواد  خاک، جنگالت، گنجینه های مدفون زیر ها، دریا  ،هارمزارع، علفچ ،ها کوه

 غنایم طبیعی و دارایی مادی یک کشور است. ،امروزی تکنولوجی دبهای کار آم نایاب و پر

  آن است.قوای بشری  یک کشور ولی سرمایۀ حقیقی و نیروی واقعی ملی

 کثرت تعداد و نفوس زیاد مظهر بهاء و قدرت این سرمایه نیست.

 قوای انسانی دچار باشد. عقالنیمملکتی فقیر است و فقرش چاره ناپذیر است که به فقر

قرار حب وطن  اراییدی این در صدر همه ارزش هاکه  ،پس غنای حقیقی یک وطن در ثروت قوای بشری آن است

 .است و وطندار و باز آگاه بودن در مسؤولیت مشترک برای خدمت صادقانه و با امانت داری برای وطن ،دارد

  .محرکۀ بهره برداری مفید و پر منفعت از این سرمایۀ واقعی است هوشیاری و بیداری و فراست مردم قوۀ

 تنوع اقوام و زبان و مناطق قوت واقعی و ارزش اصلی این سرمایه است.

و  تاز لحاظ ملکیت این سرمایه و نیروی پر بهای ملی فقیر نیسداشت مطالب فوق افغانستان ه با در نظرخوشبخان

 نگهدارش.دورخداوند از چنین فقری 

 صیانتاعظمی برای خیر، صالح، بهبود حال، فراهم آوری رفاه، آسایش،  ۀاستفاد برای تحرک این نیروی ملی و

ضرورت به  و مبارزه با فالکت ها و مصائب گوناگون به خود را پیمودنراه متکی بودن ، ارزش های سترگ ملی

شبث تتشکل یک )مانند   فداکار صادق و وطن پرست نیک نام، ،هوشیار، با فراست با شهامت مدبر، ثشبچند تنی مت

ار و نظم پاک و پاید ساخته ری پر فیض این نیروی ملی را میسرکه زمینۀ استفاده و بهره بردا خصوصی( می خواهد

 و استوار بر ارادۀ مردم را ایجاد نماید.
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ی که ملت هوشیاری و بیدار تنیس ظ دارایی معنوی و قوای بشری فقیرتی ادعا کرده می توانیم که وطن ما از لحاقما و

کیل و شایسته ترین اشخاص به حیث و رأی دادن بهو ریاست جمهوری با  انتخابات شورا هاآزمون گاه خود را در 

 .دزعیم ثابت سازن

ی معنوی نیروی مل قهقرایی که بگوییم که ما در فقر نیست جز این بدان منوال متداول باقی ماند چاره ایاگر احوال 

  سودی به حال ما ندارد. یمادداشتگی های  تال استیم.بهم م

 تیزطریق س گروگان بوده وسیاه چاه استبداد  درچهل سال بدین سو عواملی بروز کرد که این سرمایه را  متأسفانه از

 دنبال گردید.این نیروی ملی با 

کار گماشته شد، ظلم، استبداد، ارعاب، ه قدرت مردمی ب، راکت و ماشیندار برای درهم شکستن این توپ ک،طیاره، تان

 نموده با جبر وخفه ساخت و حزب، تنظیم و شورا ها نیروی خالقۀ مردم را مهار را شکنجه و زندان صدای مردم 

 مقاومت نداد.اصالح و یا  ایجاد نیرویسازمان دهی و تشکل برای و یا تطمیع و حیله و دسیسه مجال  زور و ستم 

درد و با  روشن فکر و متفکر دانا، با به زور گویی، تهدید و تخویف داد،را عقل، منطق، دلیل و برهان جای خود 

و امکانات تشکل، تمثیل ارادۀ  کنار برده شد بار بی بند و دارو تفنگ، سارق کشجانی، هرزه، چاقو احساس توسط 

  مردم و یا نقش افکار مردم در تعیین سرنوشت مملکت متدرجاً به سوی محو شدن رفت.

 غیر که یک طرف با ایجاد نهاد های تقلبی، نمایشی و وجود آمده ب در افغانستان گانهوجامعۀ د 2001بعد از سال 

نظام متشکل از متنفذین سیاسی با سوابق مشهود جنایت و فساد   دیگر عملی راه جوامع مدنی تعقیب گردید و از جانب 

زمام امور را به دست گرفته و عدۀ محدود تکنوکرات ارسال شده خویشتن داری نتوانسته بعضاً در این لجن زار فساد 

 دند.غرق ش

کسب آزادی نمود مطبوعات بود که آن هم تحت سلطۀ نفور زور آور ثروتمند تفنگدار قرار که واقعاً  یگانه ساحه ای

 گرفت.

 اخت.س محدود و زمینه را دمتأسفانه شرائط حاکم بر مملکت امکانات تبارز نیروی عقالنی بشری افغانستان را محدو

آوردن اصالحات بنیادی و رهایی از اسارت های گوناگون کار  بر حکم واقعیت تشکل و تحرک این نیرو برای بنا

ساده نیست ولی نا ممکن هم نبوده یک مجمع ابتدایی بنیان گذاران اقوام مختلف با تعقل، تدبیر، شهامت و فداکاری 

   ضرورت است که هستۀ تبارز و تکامل این سرمایۀ ملی را بگذارند. 

 

 

 

 


