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 18/04/2019                    عبدالقیوم میرزاده

 ملت
 منافع ملی

 ملت در افغانستان -دولت 
 

 

 (1قسمت ) بخش چهاردهم
 

و گسترش نا امنی در سراسر کشور،  افتراق و چاق شدن پیش گفتار نویسنده بجای مقدمه: وضعیت ناهنجار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 

اختالفات گوناگون قومی، مذهبی، جنسیتی و زبانی روز افزون میان مردم،  فاصله گرفتن مردم از فهم و درک منافع ملی در کشور ما عزمم 

منافع ملی و دولت ملت( به تحریر و به معرفی  -را به جزم کشاند تا این ناهنجاری ها را تا حد توان و امکانات دست داشته زیر عنوان )ملت 

بگیرم. در این نوشته سعی بر آن داشته ام تا خصوصیت های اساسی مشکالت فرا روی همزیستی، همدلی، همنوایی مردم مارا زیر یک 

  .چتر افغانستان شمول به نام مقدس افغان با کند و کاو نشانی کرده و معرفی کنم

 

 (1) تیجه گیرین
اشتغال  خرافات، معضل بیکاری و ترافیک مواد مخدر، فقر فرهنگی و تولید و - در باال تحت عناوین جوانان، زنان، اعتیادآنچه 

داده شده است مورد کاوش، تحلیل  امروز افغانی تشخیص ۀتربیه که بحیث اصلی ترین و مهمترین شاخص ها در جامع و تعلیم و

فراروی و درون این شاخص ها را برشمردم  و سایر  چلنج های وکس ها ودراو پی تا حد توان خودم قرار دادم و ارزیاب

اصلی اند که  موانع که از آغاز سخن با شما دوستداران افغانستان عزیز طی این نوشتار در میان گذاشتم سد ها و یمشکالت

نحا ما را از رفتن به سر منزل مقصود به نحوی از او ملت در کشور ما قرار داشته  –فراروی وحدت ملت افغان و ایجاد دولت 

اقتدار دولت  ۀبلند بردن درجو ذکر آنچه تا اینجا آمدیم الزم به یادآوری است که بدون حمایت همه مردم از دولت  باز میدارد. با

مریست ا تا آخرین کناره های سرحدات توفیق حکومت قانونو حاکمیت دولتی در سراسر کشور تأمین و پشتیبانی مردم   ۀبوسیل

شان را در اذای حمایت از دولت بدست می آورند در شرایط  نا ممکن، این را همه مردم باید درک کنند که همه آزادی های

برای تحقق آرمانهای  ای حاکمیت ملوک الطوایف، قوماندان ساالری، موجودیت اغتشاش، جنگ و سرکشی نه عرصه

 پاسداری کند. و ونیت و آزادی های مردم حمایت مص خواهد داشت که ازه قدرتی وجود نو ماند  دیموکراتیک باقی می
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را داشته باشیم. این بزرگترین  خودآزادی های و کنیم نباید از او توقع اجرای خواسته ها، آرمانها نمی حکومتی را که حمایت 

جنگ، بی اعتمادی، تجاوز خارجی، از  متأثربی انصافی و دور از منطق اجتماعی است به سازمانی با این نابسامانی فضای 

 مشکلاد ریشه دار و ده ها و صد ها تنظیمی شان، فسو حکومت های موازی، زورگویی قدرتمندان برای حفظ منافع شخصی 

او را بیشتر به سمت گودال نیستی و  مشکالتاجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی به عوض کمک برای برون رفت از این 

 در مسند قضاوت هنوزهم خود را حق به جانب و بری الزمه معرفی داریم. و ر دهیم زوال تحت فشار قرا

o  با چشم  خودچرا ما بیدار نمی شویم؟ چرا ما همه مسایل ملی و بین المللی را در قبال کشور

 بصیرت نمی نگریم؟ 

o کنیم؟  می شروع و ختم چرا ما راه های برون رفت را با نفی و محو یکدیگر 

o  یکدیگر را در فضای اعتماد متقابل نداریم؟  فتنپذیرچرا ما توان 

o های سراسری  و گو چرا ما این توان را نداریم که برای برنامه ها و راهکار های ملی گفت

 را در سطح کشور سازمان داده و حمایت مردم را در عمل جلب کنیم؟ 

o سیاسی، اجتماعی،  توانی های خود را در تمام عرصه های زندگیو نا چرا ما همیشه نا کارگی

 اقتصادی و امنیتی از رئیس جمهور و یکی دو نفر دیگر باز خواست میکنیم؟ 

o  چرا ما در عوض جلب حمایت مردم خویش برای هر کاری به دامن خارجی ها پناه میبریم؟ 

o برای بهبود  چرا به عوض ارائۀ پیشنهاد سالم، طرح الیحه، مقرره، طرزالعمل مؤثر و مفید

 طرز کار ادارۀ دولت در پی تخریب همه سیستم هستیم؟  زندگی مردم و

o  چرا در عوض اتحاد همه مردم برای نیل به یک افغانستان مرفه که ما هم در رفاهش حیات

 بسر بریم تالش برای انقطابات و تفرقه های بیشتر و بیشتر اجتماعی، سیاسی و اتنیک هستیم؟ 

واحد تحت نام مقدس افغان در یک محدوده ای واحد جغرافیایی و ملت یک پارچه برای تحقق آرمان اتحاد ملی مردم ما بحیث یک 

ردم، آنچه از آغاز تا اینجا بیان ک ۀخیل بر عالوو م وبوی قو افغانستان عزیز، افغانستان یک پارچه، افغانستان بدون رنگ  به نام

 دیگر را به حسن اختتام مطرح میکنم: ۀچند نکت کشور ۀهمچنان برای بهبود امور ادار

  وطن و انواع آن برای مردم از طریق وسایل اطالع رسانی ه خیانت ب سرخخط قدم اول الزم است تا در

ها و کنفرانس ها و لوایح جاده ها، معین و  جلسهمساجد، تکایا،  همگانی، ادارات دولتی، مکاتب، پوهنتون ها، منبر

 ت بر حکم قانون محکوم و اجرای این احکام رسانه ای و به اطالع همگان رسانیده شود.مرتکبین به شدید ترین مجازا

 های خارجی در افغانستان تعریف مشخص و قابل قبول برای مردم افغانستان وهمسایگان ازموجودیت نیرو

ملی  که برحکم منافعنیرو ها سازد. این  متضررور نباید منافع ملی ما را افغانستان ارائه گردد، موجودیت شان در کش

ا کنند باید کفاره و خسارۀ زیانبار آنر شان از کشور ما استفاده می ستراتیژی هایکشورهای متبوع شان برای تحقق 

 های ما و تلفات ملکی مشغول اند،زیربناکه همه مخالفین با شعار موجودیت قوای خارجی در افغانستان در تخریب 

 در کشور بپردازند.

  سیستم حاکمیت هر دولتی بیانگر تفکر و ارادۀ مسئولین در تحقق عملی اهداف مطروحه درنظام اداری و 

باشد، تنها آن نظامی این اهداف را عملی کرده میتواند که  عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می
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، کشور ما در کلیه سطوح اقتصادی برویت منطق علمی علم اداره ایجاد و کار آمد باشد. بناًء باید چنین سیستم اداره در

اجتماعی، سیاسی، دفاعی، امنیتی و فرهنگی به شکل کامالً منطقی ایجاد گردد تا جوابگوی نیاز های جامعۀ ما باشد 

آمد در سیستم اداره گنجانیده نشود. ادارات آنچنانی بائیست ناکارو هیچنوع کاپی کاری و الگو سازی های غیر عملی و 

ارج و حذف گردد. در مسایل کالن ملی و مدیریت ملی کشور سیستم همآهنگی ملی در سراسر نظام از این سیستم خ

اداری که به یقین مهمترین رکن ادارۀ سیاسی کشور میباشد ایجاد گردد و مراجع اکادیمیک و پوهنتون ها در این 

ً عرصه دایماً فعال باشد تا  قرار داشته و برخورد جامع و منطقی و ارزیابی  کاوشاداره زیر دوربین جامعه و  بعضا

 با آن روا دارد.

  ،ارتقای شایسته ساالری در عزل و نصب مدیران ادارات و تمام سطوح ادارۀ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی

شد و با فرهنگی، عدلی و قضایی و امنیتی کشور یکی دیگر از راه های نیل به تقسیم عادالنه قدرت میان مردم می

و صداهای ایجاد شده در این زمینه را که دشمنان ملت  حکومت را ضمانت میکند، این مسئله سر مشروعیت الزم به

خاصتاً ارگانهای  جویند مانع گردیده و فضای شفاف ادارۀ سالم را محک میزند. تمام ادارات کشور از آن سود می

 با تجربه، با اعتماد به نفس رهبری کننده با انتخاب شخصیت های ملی، وطندوست، متخصص و مسلکی، توانمند و

و دارای قابلیت سازگاری با هرنوع شرایط مطابق به موازین شایسته  و ثابت قدم روی حرف و عمل، قاطع و پیگیر

ساالری مورد بازنگری قرار گیرد. دیگر به سیستم نصب کدرها بر اساس وفاداری شان به امریکا و کشورهای 

ام والی ن این حلقه یا سایکل بدنامی که وزیر بد نام وکیل مقرر میگردد، وکیل بدو به  اروپایی منسوخ قرار داده شود

میگردد و این حلقۀ طاغوتی که از جلسۀ بن بنیاد گذاشته شده است و تا  گردد، والی بدنام قوماندان مقرر می مقرر

ود. است نقطۀ پایان گذاشته ش کنون دارد همه هستی کشور را به باد منافع شخصی خود و منافع بیگانگان در بست داده

مورین و کارمندان أکوپون با سبسیدی های دولتی برای م سیستم توزیع مواد مورد ضرورت اولیۀ خانواده ها از طریق

گردد. بلند بردن سطح بازپرس در ادارات دولتی و ترویج اصل مکافات و  اادارۀ دولت و سکتور خصوصی احی

 مطلوب گردد. دستاوردیفیت کار و مجازات میتواند باعث بلند رفتن ک

  ستندرد های سیستم آموزش و پرورش و تحصیالت عالی بلند برده شود، این سیستم در تمام سطوح برای

ف سطوح مختلعموم قابل دسترس گردانیده شود و مؤسسات تحصیالت مسلکی و حرفویی یا کاربردی با درجات و 

م دوره مسلکی سیستا سر سیستم تعلیم و تربیه و تحصیالت عالی و داده شود، در سرت توسعهمطابق نیازهای جامعه 

های خصوصی، زمینداران و باغداران ط مستقیم با ادارات دولتی، سکتورارتبا گیری کار عملی درهای کاردانی یا فرا

ی را برا و مالداران و مجموع کار فرمایان سراسر کشور ایجاد گردد، این ارتباط ارگانیک از یکطرف دورۀ کاردانی

دانش آموزان مهیا میگرداند و از طرف دیگر دورۀ شناخت کمکی میباشد برای کار یابان و کار فرمایان بعد از ختم 

سکتور های معادن،  و تخصصی   تحصیل و مراحل کار یابی، ایجاد سیستم تحقیقاتی در بخش تحصیالت عالی

ه، حمل و نقل، اطالعات و تکنالوژی، ساختمان و زراعت، آبیاری، تعلیم و تربی صنعت، نفت و گاز و انرژی،

سرکسازی، صحت عامه، فرهنگ و سیاست سرمایه گذاری های کالن جلب گردد. هم اکنون بیشترین سرمایه های 

ر م اینست که هآن ه خارجی میرود و زیان بیشتر به جیب مؤسسات تحقیقاتی  کاوش و تحقیقکشور ما غرض این 

خارج از افغانستان صورت میگیرد به احتمال بسیار زیاد منافع و سیاست های آنکشور ها را که در  تحقیقاتکدام این 
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نیز با خود به کشور ما منتقل کرده و باز تاب میدهد و مؤسسات اجراییوی آگاهانه و یا نا خود آگاه مجریان منافع 

 .خارجی ها در سکتور های مختلف که در باال به آن اشاره کردیم قرار میگیرند

 که  طوری مسئلۀ آب، آبیاری و زراعت در کشور ما مهمترین معضل پیشروی مردم و حکومت میباشد، همان

اجتماعی، سیاسی و نظامی کشور های  لنجوضع این عرصه اهم بسیاری از چ در متن به آن اشاره هایی داشتم، بهبود

نکشاف زراعت و آبیاری، جلب سرمایه گذاری را منتفی میگرداند. بناًء توجه دلسوزانۀ دولت برای بهبود، رشد و ا

و کارکنان و دست اندر کاران عرصۀ  دهاقینمنابع آب و حمایت قانونی عرصۀ زراعت، آبیاری و  های کالن در

 زراعت و آبیاری میتواند در کوتاه مدت بسیاری از مشکالت فراروی حکومت و مردم را حل گرداند.

 ر های نظارت ب زات خائینین و متخلفین، قوۀ قضائیۀ کشور و ارگانمنظور تأمین عدالت، بازپرس و مجاه ب

رنوالی ها غیر تنظیمی و څاقانون از وجود مفسدین، رشوه خواران، افراد غیر مسلکی پاک گردد، قوۀ قضائیه و 

 رنوالی ها به مراجع با اعتبار غیر سیاسی و بیطرف متشکل از افراد تحصیل یافتهڅاو  اقض غیرسیاسی گردند.

نظرداشت مصلحت ها، ملحوظات و مناسبات  متخصص تکمیل گردد. قانون یکسان باالی همه اتباع کشور بدون در

 تطبیق گردد. 

  عمال خارجی و داخلی که آگاهانه در فتنه انگیزی میان مردم و افتراق و انقطاب در جامعۀ ما به هر نام و

سیاسی و اجتماعی و چه از طریق منبر مسجد میان های از طریق تریبیون های سازمان عنوان که مشغول اند، چه 

کنند و یا به نحوی از انحا سعی بر فتنه انگیزی میان مردم دارند مطابق به احکام قانون اساسی  مردم تولید اختالف می

صورت شفاف به آگاهی مردم ه ب احکوم و اجرای حکم شان بدون استثنو قوانین مربوط به شدید ترین مجازات م

 نیده شود.رسا

  گان و قاچاقبران مواد مخدر و مافیای داخلی و خارجی آن با استفاده از اندر کاران، تولید کنندبرای دست

ه ت بمثابۀ خیانه که مؤفقانه این کار را انجام داده اند قوانین سختگیرانه تری اتخاذ و این جرم ب تجارب کشور هایی

 وطن مورد بازپرس قرار گیرد.

 و صدور بدون مجوز های قیمتی، قطع  فیای استخراج و صدور غیر قانونی معادن و سنگقاچاقبران و ما

ً بدون مجوز مخصوص جنگالت، فعالیت انتقاالتی و ترانسپورتی در ساحات سرحد با پاکستان، صدور و ورود بدون  ا

لفین اقتصادی گردیده و متخهای شدید ترین جرایم جنایی و خیانت به منافع ملی شامل کود مثابۀه مجوز اموال تجارتی ب

ها  این تخلفو رسانه ایی ساختن تطبیق مجازات به جزا های شدید مجازات گردند. شفافیت در امر مجازات متخلفین 

 در جلوگیری از تکرار این تخلفات و توسعه و ازدیاد شبکه های این تخلفات جلوگیری میکند.

  تعقیبی های عامه در جلسات علنی محاکم تحت های خصوصی و غاصبین دارایمفسدین ادارات و سکتور 

برای پیشبرد این   قرار گیرند و از مردم در بارۀ جنایات و جرایم شان معلومات و نظر خواهی گردد. تحقیققانونی و 

 مول تیم های غیر وابستۀ حقیقت یاب به همکاری مردم در سراسر کشور فعال گردند.أم

 کشور بین المللی، ایاالت متحدۀ امریکا، اتحادیۀ اروپا و  ۀهای خیری به همکاری سازمان ملل متحد، سازمان

تدابیر جدی عملی برای بازگشت مهاجرین از پاکستان و ایران اتخاذ گردد. موجودیت مهاجرین  قدم اولهای دوست در 

فغانستان آنها برعلیه اهی از ه گاگاایران همچنان ترین آویزه ایست که پاکستان و ایران آسیب پذیرافغان در پاکستان و 

 ودجامعه شناسان پاکستانی هم اکنون حدو  محققینقول ه کنند، ب در تخریبکاری و تروریزم استفاده می حیث ابزاره ب
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 هشتاد درصد مدرسین مدارس طالب سازی و داعش سازی در پاکستان از میان همین مهاجرین افغان تکمیل میگردد.  بیشتراز

ً شهرک های رهایشی در سراسر کشور با درنظرداشت ظرفیت نفوس و اشتغال مخصوص برای اسکان این مهاجرین ی در ساحات ا

 که امکان زراعت، مالداری و صنعت میسر باشد، اعمار گردد.

  احیای مجدد فابریکات تولیدی غیر فعال که در اثر توطئه ها و دسایس پاکستان و عمال داخلی اش از فعالیت بازمانده و

به خرابه ها و آوار آهن پاره مبدل گردیده اند و جلب سرمایه گزاری های دولتی، مختلط، سکتور خصوصی و آهسته آهسته 

سرمایه گزاری های خارجی برای چرخاندن چرخ تولیدی این فابریکات از الویت های اقتصادی حکومت قرار گیرد. اعمار 

نی را ضمانت کرده و اطمینا ها انسان ما محالت جدید کار فابریکات بزرگ تولیدی برای صنایع مصرفی میتواند برای میلیون

باشد برای مهاجرین عودت کننده، برای اینکار سکتور خصوصی با روحیۀ تمام عیار منافع ملی در بدل ضمانت های معتبر 

تی از ال وارداباشد. البته حمایت قانونمند دولت از سکتور خصوصی در برابر مؤلدین خارجی و امو می انتخاببانکی بهترین 

 باشد. اهمیت فراوان برخوردار می

 امنیت ملی و تجهیز این نیرو ها با تسلیحات و تجهیزات که توانایی دفاعی الزم  ۀتقویت نیروهای پولیس، اردو و ادار

فع کشور و مناداشته باشد، برای ارتقای مؤثریت این نیرو ها در امر دفاع از نوامیس  در برابر هر نوع تجاوز و اخالل امنیت را

تشکیالت و پرسونل این نیروها بازنگری جدی صورت گرفته و این نیرو  باالیشود تا  ملی بسیار حتمی و ضروری پنداشته می

ها از چنگ تنظیم ها، احزاب سیاسی و جنگ ساالران رها گردند. نباید منسوبین این نیرو ها عضویت سازمانهای سیاسی را 

 داشته باشند.

 ؤسسات خارجی و فعالیت تمام مNGO  ها تحت اداره و کنترول دولت افغانستان و ادارۀ ملی نورم و استندرد  قرار

گیرد، قبل از پروسیجر مزایده این مؤسسات ضمانت های معتبر بانکی ارائه بدهند که از جانب بانک های کشور قابل قبول باشد. 

ً فعالیت این مؤسسات غیر دولتی که بعض ، قضایی های مالی، عدلی م هستند باید تحت کنترول دقیق ارگانمؤسسات ضد دولتی ه ا

ً و تأمین نظم عامۀ کشور قرار داشته باشند. فعالیت این مؤسسات دقیق بر اساس منافع ملی کشور و عدم نقض حاکمیت ملی کشور  ا

نقدی تا سرحد قطع فعالیت عیار گردد و ادارات ذیربط  مؤسسات متخلف را بدون درنظرداشت مصلحت ها و مالحظات به جرایم 

 در افغانستان و معرفی به محاکم کشور مورد بازپرس و مجازات قرار دهند.

  سیاست خارجی کشور بر پایۀ استقالل، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، بیطرفی، رعایت منشور ملل متحد، عدم انسالک

ین المللی طرح ریزی و همانندی که در باال ذکر در پیمانهای نظامی شرق و غرب در پرتو منافع ملی کشور و همکاری های ب

بعمل آوردم موجودیت قوت های ناتو و عساکر خارجی و دالیل اصلی موجودیت آنها در کشور ما با شفافیت تمام به مردم کشور، 

برای  تفاهمات موجود در زمینه هم برای مردم کشور و هم ءتوضیح گردد تا سوتعریف و همسایگان افغانستان و جهانیان 

صورت شفاف بازتاب واقعی منافع ملی کشور ما در منطقه ه ب همسایگان و جهانیان مرفوع گردد. باییست سیاست خارجی کشور

 و جهان باشد. آنچه در سیاست خارجی ما از اهمیت بسیار فراوان برخوردار است همانا تأمین  صلح در افغانستان و منطقه می

وی در موجودیت یک افغانستان پر آشوب متصور نیست، هیچ کشوری در منطقه از این باشد، هیچگاهی صلح جهانی و منطق

آشوب بی امان بوده نمی تواند، سیاسیون و سردمداران پاکستان، ایران و کشور های آسیای میانه نیز بوضاحت این را میدانند 

وی یئنافع ملی در ادارات سیاستگذار و اجرار وفادار به امر مقدس وطن و مصولی برای اتخاذ و اجرای چنین سیاستی به عنا

نیاز است. برای رسانیدن صدای افغانستان به جهانیان به دستگاه دیپلوماسی دایماً فعال، وطندوست، با وقف، متخصص و معتقد 

ستگاه دبه منافع ملی ضرورت است این دستگاه دیپلوماسی برای تحقق منافع ملی کشور شان در سراسر جهان البی هایی را در 

سیاسی و اداری دول متحابه بصورت دایماً فعال داشته باشند تا در مواقع موضعگیری های بین المللی دول متحابه منافع ملی 

افغانستان و نقش اش در مسایل بین المللی از نظر نیافتد. افغانستان باییست از طریق همین دستگاه دیپلوماسی بصورت زنده هر 

بکشد، به جهانیان باید بصورت راسخ و بدون تزلزل این مطلب رسانیده شود که الویت روابط بین روز در مدیای جهان نفس 
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المللی ما بر پایۀ منافع ملی و ارادۀ مردم افغانستان استوار است. ما با همه کشور های جهان با در نظر داشت منافع جانبین تأمین 

ا لۀ آب رود خانه ها بئلۀ خط دیورند و با ایران روی مسئاکستان روی مسکنیم.  در رابطه به اختالف افغانستان با پ روابط می

در نظرداشت منافع ملی کشور ما تصامیم جسورانه ملی گرفته شود و این زخم ناسور که دارد آهسته آهسته همه کشور را فرا 

اختصاصی به تفصیل در زمینۀ توضیح گردیده است(.  دستگاه دیپلوماسی  های میگیرد از بنیاد ریشه کن گردد.  )در بخش

کشور ما رفتار های گوناگون بازیگران بین المللی، خواسته ها، نظریات و اندیشه های ایجاد شده در اندیشکده های سیاست 

تحت نظر داشته و حکومت را از چند ثیر می اندازد بصورت دقیق أگذاران بین المللی را که به نحوی از انحا بر کشور ما نیز ت

ل و حاشیه های آن آگاه و با خبر سازند. دستگاه دیپلوماسی ما جهان را طوری که است ببینند و به حکومت گزارش ئو چون مسا

تیک اخواهد. دستگاه دیپلوماسی افغانستان چانه زنی های دیپلوم حکومت آنرا می خواهند و یا افرادی در دهند نه طوریکه آنها می

را یاد بگیرند تا اهداف منافع کشور شان را در مرکز ثقل سیاست های خارجی کشور هایی قرار دهند که منافع دراز مدت و 

 بینند.   کوتاه مدت شان را در کشور ما می

 ادامه دارد....
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