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 ۰۹/۰۹/۲۰۲۰              یوبیآصف ا محمد
 

 در افغانستان یاسیاز کتاب توسعه س یئمراسم رونما
 

 خداوند جان و خرد نامبه
از کتاب توسعه  یینشست رونما کشنبه،یعصر  5افغانستان  پوهنتون یمطالعات توسعه افغانستان با همکار مرکز

 در افغانستان را برگزار کرد. یاسیس
 فیاز تشر یمرکز مطالعات توسعه افغانستان ضمن سپاس و قدردان رئیس یآغاز برنامه جناب دوکتور هاشم در

 است یادیو بن یبه اراد سخن پرداخت: آنچه که در مرکز مطالعات توسعه افغانستان هدف اساس زیمهمانان عز یآور
در  یجد چلنجصد سال آخر با  کیر افغانستان است. ما همواره در طول در بحث توسعه د یبوم اتیادب دیتول

 نیدر ا میتوان یوجود دارد. چطور ما م یجد چلنج نیو همچنان ا میمواجه بوده ا نیسرزم نیخصوص توسعه در ا
عه سمفهوم تو تیبوده است، هنوز به آن ثبات و در واقع تثب هیمفهوم پا نیچن ریقرن درگ کیکه در طول  یکشور

 در فرهنگ تیموفق نیداشته است، عناصر وعوامل که باعث شده است که ما به چن جودکه و یها چلنج. میا دهینرس
مرکز مطالعات توسعه افغانستان است. کتاب که امروز تحت عنوان توسعه  یهدف اساس م؛ینکن دایتوسعه دست پ

 یم بیما تعق که ستراتژیتواند در قالب همان  یشود، م یم ییدر افغانستان اثر داکتر صاحب تمنا رونما یاسیس
که  دگاهیدر د اعتیطب یآثار نیچن یتوسعه در افغانستان کمک کرده باشد و نحوه بررس یبوم اتیادب دیتول یعنی میکن

ما مطرح است و امروز در واقع سنگ بنا آن  دگاهیکه در د یکند. نکته بعد یم فایرا ا ینقش اساس میکن یما دنبال م
فراوان در افغانستان  یهمواره کمک هاسال گذشته هم  ستیکه در طول ب ردیگ یم نیشود ارتباط به ا یاشته مگذ

چارچوکات  نیشده نبوده است. بنا در ا تیتثب پروسه کیبازهم بحث توسعه در افغانستان تبدل به  یاتفاق افتاده است ول
 نیو در ع میکتاب را دار نیفرما شدند، مراسم ا فیکه تشر یما امروز فرصت که فراهم شده است و مهمانان گرام

 در دراز مدت تاینها میدهیرا که انجام م یاقدامات میهست دواریشود. ما ام یکتاب برکذار م یزمان جلسه نقد و بررس
ند و در کتوسعه در افغانستان را فراهم  یبوم اتیادب دیتول یشده که مرکز سنگ بنا تیتثب پروسه کیشود به  لیتبد

در عرصه توسعه افغانستان دغدغه دارند خواهشنمد  یقلم بدستان و کسان ختگان،یتمام فر یعرصه ما از همکار نیا
بگان و نخ میشما فراهم بساز یهمان بستر مناسب را برا میکنند و ما تالش دار یراستا با ما همکار نیکه در ا میهست

ل نس یبرا میمدت بتوان نیهم نیطول ا رکه د میهست دواریجامعه وجود دارد که هم فکر ما هستند، ما ام نیدر ا یادیز
 .مییاز توسعه در افغانستان مطرح نما یمشخص یو الگو میکرده باش جادیتوسعه ا یبوم اتیبعد از خود ادب

ز از مرک یزمان ملل متحد ضمن قدردانافغانستان در سا نیشیپ ندهینما قلیبرنامه جناب محمود س نیبخش دوم ا در
داگتر  افغانستان ، پوهنتون رئیساز داکتر صاحب فرامز تمنا  یمطالعات توسعه افغانستان و همچنان سپاس و قدردان

مقدم گفتند. در نشر کتاب را به داکتر  ریخ نامهبر نیمعارف و حضور مهمان را در ا نیشیپ ریوز یصاحب بلخ
مرکز مطالعات توسعه افغانستان را به  شیگفته و همچنان گشا کیلم و معرفت کشور تبرصاحب تمنا به خانواده ع
 کیاقدام فوق العاده ن کیو همکاران شان و همه توسعه طلبان کشور مبارک گفتند.  یجناب داکتر صاحب هاشم

خوب  یاه یژگیکه از جمله و میبگو دیتمام شود. در باره کتاب با دیمملکت مف یتوسعو اتیکه ح مهست دواریاست، ام
 :میبه چند مساله اشاره نما یگذار علم ریو تاث

 استیکه س یافغانستان است. از روز یاسیباشد. امروز موضوع بحث ما توسعه س یموضوع بحث کتاب م – 1
 نیبه ا 1۸از قرن  یاز عصر روشنگر یمطرح بوده است. ما به شکل علم زین یاسیمطرح بوده است توسعه س

ر کشو یحساس امروز طیشرادر  اریکتاب هم بس نیمفهوم مورد بحث قرار داشته است. موضوع ا نیا ادتریز طرف
 یاز اساس یکی میپروسه صلح قرار دار انیسال گذشته. در حال حاضر که در جر 1۹ اناتیما است، مخصوصا جر

کت گسترش مشار یاسیباشد. اگر چه به هدف کتاب هدف توسعه س یم یاسیتوسعه س نیحکومت هم یضعف ها نیتر
 یو افسردگ یخوشبخت تیفراموش کرد که در نها دینبا یلاست. و یاسیس یو زندگ یاجتماع یو رقابت گروه ها

 یو مشکالت دموکراس دهیهم به نشر رس یانسان ها کتاب ها یو افسردگ یخوشبخت دیانسان ها معطوف است. از د
 شرح داده است.  را یامروز
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ن را به آ یگذار ریاز اساسات و تاث یکیفهرست کتاب را  قلیاست. جناب س یها یژگیو گریساختار کتاب از د - ۲
ا نکات ج نیپشگفتار دارد که در ا کیپرداختند که کتاب توسعه افغانستان  نیداند. و همچنان در ادامه به ا یمخاطب م

چه باشد و بعد از  یاصل یها تیکه هو نیکشور را و ا سعهشرح راه دشوار تو سندهیرا مطرح کرده اند. نو یاساس
ول ا زیجا ن نیاست و در ا یاسیتوسعه س یمعرفت شناس لیبه مسا ادتریمهم است. بخش اول ز اریآن دو بخش بس

در  یاساس میتوسعه در جهان و مفاه دیافغانستان از د گاهیبحث شده است و بعد هم جا یاسیمفهوم و معنا توسعه س
ابطه داغ در ر لیاست، مسا یاسیتوسعه س یبحث شده است. بخش دوم کتاب پوهش ها زیافغانستان ن یاسیتوسعه س

که  یاه چلنججوانان و  لیمفصل بحث شده است، مسا اریدر کشور از جمله نقش زنان به شکل بس یاسیبه توسعه س
 یو دمواکراس ینخبگان علم لیبه بعد مسا کتهن نیکه البته از ا یتوسعه علم تیروا ریتعب یرو دارند، نخبگاه علم شیپ

به شکل  یاسیمدرن به چشم انداز توسعه س استیو در آخر هم س ییو فساد زدا یو انتخابات و اصالحات ادار
 مصاحبه ها مطرح شده است که جناب تمنا با مطبوعات داشته است. 

 نیا گهیخوب د یژگیو کیکتاب  نیبرخوردار است. که در ا یادیز تیاثر از اهم کیفهرست منابع و ماخذ در  - ۳
مختلف موضوع را  دگاهیاز د سندهینو کیمهم است  اریشود و تنوع بس یم دهیاست که تنوع در فهرست مطالب د

 ا که تااز آن ه یکیفهرست ببنم، که البته  نیاکه من آروز داشتم در  ی. دو کتاب دوست داشتندینمایبحث م شیباال
از آن استفاده نشده است.  ادتریکه تا اندازه ز گرشید کی( و  یاسیاندازه از آن نقل و قول شده است ) توسعه س

 (توسعه)
 یرگیموضوعات مورد بحث وجود دارد. مطلب د نیب یتسلسل خوب و ارتباط منطق کیتوان گفت  یهمرفته م یرو

 نیا گرید ینمودند. از خوب یآور ادیخوب کتاب  یبود که از صحت مطالب علم نیبه آن پرداختند ا قلیکه جناب س
 دهیبه آن رس یادیکتاب تا اندازه ز یدر انتها تدر آغاز کتاب مطرح کرده اس سندهیبود که همان ادعا که نو نیکتاب ا

در  یاسیتوسعه س یبوم فیهم به آن مطرح شده است. در رابطه با تعر یکه مطرح شده است پاسخ ها یاست. ادعا
رار داده است ق یچند سال گذشته وضع افغانستان را حاالت اناتیکه جر نیا لیبه دل ستیکار آسان ن کیافغانستان که 

کرده  آور شوم که کتاب تالش ادی دیافغانستان بوده است. البته با خیسابقه در تار یحاالت ب نیاز ا یعضب دیکه شا
 شبردیپ در یاسینظام س کی ییو کارا تیظرف شیافزا یتمرکز آن باال شتریکند که ب هیارا یبوم فیاست که تعر

 یاسیتوسعه س فیتعر یهستم که باال دواریمنباشد و من ا یدر جامعه ما کاف دیاست که شا یو اجتماع یفرد لیمسا
 . ردیتالش صورت گ ادتریافغانستان ز یبرا
پروگرام توسعه ملل متحد است. در  یتوسعه بشر یه از شاخص هاکتاب استفاد نیخوب ا یژگیاز و گرید یکی – ۴

 یبکار برده شده است که بنام کشورها یاصطالح کیشوند.  میکتاب تالش شده است که کشورها از نگاه توسعه تقس
گرفتن  دهیبا ناد یکتاب به توسعه اقتصاد نیگر ایمن نا آشنا است. در بخش د یمفهوم برا نیاست که ا ریتوسعه ناپذ
کتاب خوب مطرح شده  نیکند که البته در ا یم جادیمردم و نظام ا انیرا م یاعتماد یخال بزرگ ب یاسیتوسعه س
رد. درک ک یجد دیرا با نیاست که ا یاجتماع هیسرما یاصل یاز اجزا یکیگفته شده است که اعتماد  ادتریاست و ز

 یمانع فرا رو نیبه عنوان بزرگتر یها از دموکراسافغان  قیشده که مشکل در درک خاص و مز هدر کتاب گفت
 یکنم که مشکل در قدم اول سازمانده یمن فکر م ستم،یموافق ن نیاست که من تا اندازه به ا یدموکراس یساز نهینهاد

را  افتهیسازمان  یتقلب ها بارسال گذشته ما سه  1۰مشت فاسد، قدرت طلب و متعصب است. در  کیتقلب توسط 
تقلبات به تمسخر گرفته شده است. در رابطه به  نیاز ا یمشکالت ناش یو مدارا برا ییو سه بار حتا چاره جو میدید

زنان و جوانان است و بحث  یشاخصه مهم توسعه توانمند ساز کیکه  ستیشک ن یزنان و جوانان جا یتوانمند ساز
 کتاب صورت گرفته است.  نیادر  نیریخوب و ش اریبس یها
شد که چه نکند. استخدام عناصر  یخوب است که گفته م یدولت گفته شده است که چه کند؟ ول یتاب برادر ک - 5

را در کل  یمیافغانستان به بار آورده است و همچنان مشکالت عظ یاسیرا در توسعه س یادیفاصد مشکالت ز
درجه کشور در مطبوعات جهان  نیمسول ادداستان فس کیافغانستان و جهان فراهم کرده است و همه روزه ما و شما 

 .میکن یمشاهده م
توان با توجه  یاز مشکالت را م یاریکه منشا بس ستیشک ن یآموزش جا یباال یگزار هیدر رابطه با سرما - ۶

معاصر افغانستان که دوصد و هفتاد وسه سال از آن گذشته است،  اتیبرد. در طول ح نیاز ب یآموزش یبه نهاد ها
 یاساس یاز علت ها یکیدر عرصه معارف و صحت صورت گرفته است و  یکنم که غفلت طوالن یمن فکر م

به  یاسیس یها یکنم که باز یبوده است. من فکر م لیغفلت طو نیافغانستان هم یو اقتصاد یاسیضعف توسعه س
 تیاز دولت رضا فهم ما امروزه زیکرده و چ لیاست که هزاران تحص دهیکرده ما انجام لیتحص یها تیترور شخص

که  زدسویم یدل من به عناصر کارفهم، صادق و وطن دوست شتریباشند. ب لتاز دو یندارند و عالقه ندارند که بخش
 کیبود  یدارم که اگر امرار معاش نم نیقیامرار معاش گرفتار هستند. من  یبرا یدولت ریخود را در دفاتر و دوا

مطرح است  لکه قاب گهیمسله د کیکردند. در رابطه به آموزش  یفهم ها دولت را ترک م زیچ نیاز ا یمیتعدا عظ
 هیاز ترب یاسیدر نظر گرفته شود. توسعه س یبعد یمسله چاپ و نشر ها نیکه ا دوارمیکودک است که ام هیترب
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ن کمتر به آن توجه حقوق خود است که متاسفانه در افغانستا یشود. کودک دارا یکودک از همان روز اول شروع م
 شود. یم
 یتیبلکه به شدت هو ستین یاسیس یفعل زمیو ترور ییمطرح شده است که افراط گرا یدر جا تیدر رابطه با هو - 7

البان ط یبرا شتریچه ؟ در کتاب ب یعنیبحران  یابتیاست که جنگ ن نیمن خلق شده است ا یکه برا یاست. سوال
کمرنگ است. در  یاندازه ا کیتا  یو جهان یمنطقه ا یها یوجود مستقل داده شده است و نقش پاکستان و باز کی

ه ب ورکیکه از ن یکه در فکر من گشت و مخصوصا زمان یزیچ د،یسف تیو هو یو اجتماع یرابطه با بافت طبع
 است.  دهیخت صدمه دافغانستان س یکه بافت اجتماع دمیچهار سال د یکابل آمدم، پس از سه ال

 یریباشد، کشمکش ها و درگ ادیپروسه صلح ز کیدر  گرانیباز زانیمن همراه تمنا موافق هستم که هر قدر م – ۸
که تا چه اندازه  یواقع استیس نیارزش ها و ب نیخط حساس وجود دارد ب کی گریباشد. و از طرف د یم ادتریها ز

ا و ه نیبهتر دیبا یاتیپروسه صلح مهم و ح کیکه مهم است در راس  یزیهم چ ی. از طرفمیبه آن تمرکز کن دیبا
 شوند.  نشیگز دیها را کشور با نیموفق تر

 بلند دولت فیهم وجود داشتند که از وظا یمحدود یکسان یدرست ول تیکمبود ظرف یدر قسمت اصالحات ادار – ۹
 یلیتحص یو نهاد ها یاصالحات ادار سونیکم انیآگاهانه استعفا دادند. من با کتاب موافق هستم که تعامل م اریبس
 شوند.  هیتربتوسعه  یها یازمندیبراساس ن دیباشد و افراد با ادتریز دیبا

 داشتند کتاب را دوباره نشر کنند میخاتمه دو پشنهاد به جناب تمنا دارم که اگر تصم در
انستان بحث در افغ نی... چرا ا میو ت ستراتژی) کارکردن با قلم با کاغذ با برنامه و  یریول: بحث قانون پذا پشنهاد

 مانده است (.  فیضع
 است ( یاسیتوسعه س یاز بحث ها یمتمرکز ) که بخش ریدوم: نظام متمرکز و غ پشنهاد

 سخنان پرداختند. ضمن سپاس رادیمعارف کشور به ا نیشیپ ریوز یبلخ سیرویبخش سوم برنامه جناب داکتر م در
ر داکت یبرا تیو تهن کیمهمانان و برگزار کننده گان برنامه فرمودند و همچنان تبر یآور فیاز تشر یو قدردان

غانستان را در اف یاسیکتاب توسعه س یبلخ ابدر افغانستان. جن یاسیصاحب تمنا بخاطر چاپ و نشر کتاب توسعه س
ستان توسعه در افغان اتیرا برآن داشتند که در حوزه ادب تیکشور دانسته و واقع یفعل طیدر شرا اتیراز ضرو یکی

 یریگ میکه چه در سطح تصم یهمه کسان یبزرگ است برا اریبس متیغن کیکتاب را  نیآثار کمتر وجود دارد. ا
 . هستند یاسیمصروف کار در عرصه توسعه س کیاکادم یکه در حوزه ها یو چه کسان ستندمصروف ه یاسیس یها

 کنم.  یقوت ها اشاره م نیا یمثبت دارد که من متمرکز به کتاب رو ارینقاط بس کتاب
 شده است یکتاب صحبت از مصداق ها نیاست که در ا یاسیکتاب صحبت در حوزه توسعه س نیقوت اول در ا – 1

 نیو ا میکن یو با گوشت و پوست لمس م میکن یتجربه م م،یستکه ما در افغانستان بصورت روز مره با او مواجه ه
 کتاب نیحوزه، ا نیآثار در ا نینبود ا طیاقوت است و در شر کیخودش  نیدر واقع در قالب کتاب آماده است که ا

 را داشته باشند.  یاسیتوسعه س یکه دوست دارند مطالعات بوم یکسان یتواند کمک کند برا یم
 ییحوزه توانا نیتوان به نثر آن اختصاص داد که جناب داکتر صاحب تمنا در ا یکتاب را م نیقوت دوم ا – ۲

القلم  عیصحبت از دکتور صر شهیهم م،یهم که ما باهم داشت یادیز یمنحصر به فرد خود را دارد و در صحبت ها
 خوبم که در دوره پوهنتون اریبس از دوستان یول مندار یادیز ییآشنا رانیدر ا جیرا یکردند. هرچند من با نثر ها یم

وب و خ وایش اریبس یاز سبک ها یکیکردند به عنوان  یم ادیالقلم بارها  عیبودند از دکتور صر یبا من همصنف
ان افغانست یخارج استیتمنا را در کتاب س یآقا ی. من نثرهارانیدر ا یعلوم اجتماع یدر حوزه کتاب ها ینثرنگار

از جاها احتماال بخاطر مصاحبه که  یشان مشاهده کردم. اما در بعض گریو آثار د منطقه یها یمکاردر سپهر ه
خدشته  یاز کلمات نامانوس مثل کانتکس بارها استفاده شده است که نثر سبک داکتر تمنا را اندک یبوده است بعض

 قسمت توجه شود.  نیدر ا یبعد یهستم که در چاپ ها دواریدار ساخته است ام
شده  دهیکتاب کنجان نیاست که در ا یاسیتوسعه س میروشن از مفاه انیکنم ب ادیتوان از آن  یکه م گریقوت د – ۳

حوزه صحبت شده  نیکه در ا یو موضوعات میاز مفاه اریشود بس یم یاسیکه صحبت از توسعه س یاست. زمان
 وجود دارد. یینا آشنا میمفاه نینسبت به ا یالملل نیاست. در حوزه عالقمندان توسعه در افغانستان و در حوزه ب

 که دارد ممکن که مودر قضاوت واقع شود.  یاوقات براساس رشته علم یگاه میمفاه نیشناخت ا
اب جهان پنجم به حس یدر چارچوب توسعه جز کشورها ای یاسیافغانستان را به لحاظ توسعه س گاهیتمنا جا یآقا – ۴

بود چون که شناخت جهان به لحاظ ابعاد مختلف توسعه ما سه تا  زیمن سوال برانگ یموضوع برا نیآورده است. ا
بود  یزیبه او اشاره شده است. جهان پنجم چ سبتاوقات از کتاب ها ن یهم در بعض یو جهان چهارم میجهان داشت
 میابود که بر یمیاز آن مفاه یکیهم در کتاب اشاره شده است.  یجهان پنجم یو شاخص ها افتمیکتاب  نیکه من در ا

 هفت گانه از کشورها صورت گرفته است.  یبند میکشورها، تقس یبند میزمان در تقس نیجالب بود. در ع
 نیاز ا یاست که بجا نیهم هم سندهیمعنا که از نظر من ادعا نو نیکتاب طرح سوال است به ا نیا گریقوت د – 5

 یاسیس یها دهیاز پد یکتاب آمده نسبت به بعض نیافغانستان بپردازد. در ا یاسیس یافتگیتوسعه ن اتییکه به همه جز
 گذارد.  یرا به دوش خواننده م قیقسواالت را مطرح کرده است که قضاوت و تح یاسیو رفتار س
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حصالن م یدانست و همچنان برا دیاثر را مف نیا یاسیس رانیگ میتصم یتوان از برا یکتاب م نیا گریاز قوت د – ۶
زمان  نیاست در ع یلیو تحل یقیتحق ،یکتاب علم کیتواند باشد. همزمان که  یم دیکتاب مف کیها هم  پوهنتوندر 

 یتوسعه عالقمند یکه در عرصه ها یکسان یکتاب برا نیمحصالن است و همچنان ا یهم برا یکتاب خوب درس کی
توانند  یم یلیو تحل دهیچیکالن پ لیگرفته تا مسا یاسیتوسعه س میمفاه نیتر ییحوزه از ابتدا نیدر ا خواهندیدارند و م

 کیکتاب تنها  نیمهم آن است چون ا یاز قوت ها یکیکتاب  نیزمان کاربرد ا نیشوند. در ع دیکتاب مستف نیاز ا
کند  ها را بحث هیمدل ها و نظر یکند و بعض یباز میشده باشد و با مفاه یباز یکه در آن کلمات انتزاع ستیکتاب ن
 هیراه حل ارا هرکدام شان یکرده و بعد برا نیافغانستان را به عنوان مسله تع یاسیس یافتگین توسعه یها تینیبلکه ع

 نیوجود دارد. ا یو شناخته شده در حوزه علم یعلم لاص کیتوان گفت که همانگونه که  یشده است. بدون شک م
 یدوباره مرور کند متوجه م یمدت کوتاه کیبعد از  سندهیرا حتا خود نو یو هرکتاب ستیکامل ن یکتاب چیاست که ه
 نیهم در ا یاز نقاط قابل توجه یبعض لیآن کار کند به همان دل یها و کاست یکم یرو شتریو ب شتریب دیشود که با

 . ندیتوجه نما لینسبت به او مسا ندهیآ یکنم تا در چاپ ها یوجود دارد که من خدمت داکتر صاحب تمنا اشاره م بکتا
ه ک یاست با توجه به بخش ها یعموم اریکالن و بس اریعنوان بس کیاول: عنوان کتاب است که از نظر من  بحث

 یتگافیتوسعه ن گهید لیاز مسا یاریکه بس یاسیچهارگانه کتاب توسعه س یکه در حوزه ها دمیمن در داخل کتاب د
اشد تر و متمرکز تر ب یتخصص یکتاب کم که بازهم در افغانستان نسبت به او ضرورت است. اگر عنوان یاسیس

 . میاستفاده نما یو از آن در امورات توسعو اموزمیتوانم از کتاب ب یرا م یزیکند به مخاطب که چه چ یکمک م
 یمهم و در واقع مخاطب اصل اریاست، فصل بس یاسیدوم: فصل اول کتاب که افغانستان و راه دشوار توسعه س بحث

تظار نسبت به او ان سندهیکه نو جیو هم روش که به آن پرداخته است و هم نتا سندهینو یند ادعاتوا یخواننده است که م
خوب انتخاب شده است. اما  اریهم بس یفرع یها وانکار شده است که عن یچهار فصل فرع ریفصل ز نیدارد. ا

 یسبک شاعرانه را به خود م یاندازه ا کی دیعبور شده است که شا یزود گذر و گذرا نسبت به هرفصل بعد اریبس
نشده  انیاما ب دیینما انیب نجایکه در ا دیو دوست داشت دیرا در ذهن داشت یاریکه شما مباحث بس یمعن نیبه ا ردیگ

 مانده است.  یمبهم و گنگ باق میبرا لیاز مسا یاریکه من به عنوان مخاطب کتاب را مطالعه نمود بس یماناست ز
ندان به لحاظ دانشم یاسیتوسعه س فیتعر یاست که کتاب به دوبخش اساس نیپشنهاد من خدمت داکتر تمنا ا نیآخر

ر مطالعات منطقه د یروش شناس دگاهیافغانستان است. از د یها تینیاست و بعد ع یاسیتوسعه س یتوسعه و مدل ها
باور  نیاز دانشمدان را در منطقه به ا یعتک جمایکه من نسبت به آن عالقمند هستم،  یالملل و تا جا نیروابط ب

 یفیو بعد تعر دیکن لیهم گذاشته و تحل یرا رو یواقع یها تینیع دیبا یکالن نظر یهستند که جدا از چارچوب ها
که مطالعات  یبعد یکتاب آنچه را که من متوجه شده ام فصل اول با تمام فصل ها نی. در ادیینما هیاز خود را ارا

که  نیکه و ا دیرفتیم شیروش پ نیارتباط است. اگر شما به ا یمقدار ب کیافغانستان را است،  لیمسا زا یمورد
مختلف، در آخر کتاب فصل  یکه در حوزه جوانان و زنان و بخش ها یشد و استفاده از فصل ها یم لیکتاب تکم

 از یطالعات توسعه، خودتان برداشتم داندانشمن ایکالن توسعه و  یکه بدون ارجاع به مدل ها دیدادیاول را قرار م
و در  یالع اریکار بس کی نیکه ا دیساخت یم رونیافغانستان ب یها تیها و واقع تینیبر ع یرا مبت یاسیتوسعه س

ند و دانشم کیبر  یهم مبتن یاسیشناخت و برداشت ما از توسعه س شد،یم یکتاب بوم یکه همه بخش ها یزمان نیع
نطقه را از افغانستان به م یاسیاو عالقمند است تا براساس مطالعه که انجام داده است توسعه س که شدیافغان م سندهینو

 کند.  یو جهان معرف
در افغانستان  یسایکتاب توسعه س سندهیافغانستان و نو پوهنتون رئیسبرنامه جناب داکتر فرامرز تمنا  یانیبخش پا در

 یمهاش نیام جناب دوکتور فرد یغانستان و دوست و برادر گراماز مرکز مطالعات توسعه اف یضمن سپاس و قدردان
مرکز خوب. عرض احترام و ارادت خود را  نیا اسسبه خاطر ت یکیمرکز مطالعات توسعه افغانستان و تبر رئیس

صاحب سپاس و  یصاحب و جناب بلخ قلینمودند و از جناب س میعلم و دانش تقد ختگانیبه حضور مهمانان و فر
است، کتاب را مورد مطالعه قرار دادند  یعلم یعلم و روش شناس یژگیامتنان نموده که با ظرافت و با دقت که از و

 کردند.  هیرا ارا یو پشنهادات خوب
فرمودند که هر کتاب با توجه به زحمت که  نیسخن پرداخته، چن رادیدکتر تمنا در ابتدا در مورد کتاب به ا جناب

پله  کیخود در  یانسان است من اگر مجموعه کتاب ها یفرزند معنو کیشود، به عنوان  یآن متقبل م دهسنینو
 ظلم کرده ام و یاسیکنم بازهم در طرف توسعه س یمن فکر م گریپله د کیرا در  یاسیترازو بگذارم و توسعه س

کتاب بوده است. اگر هر  نین نوشته اسال است که دغدغه م 1۰کار کردم و حد اقل  شیرو اریاست که بس یکتاب نیا
جلد کتاب  یهم عکس رو لیدل نیافغانستان دختر من است. به هم یاسیفرزند باشد، توسعه س کی سندهینو یکتاب برا

 یسایعکس با توسعه س نیاز دوستانم پرسان کرد که ا یکیروز  کی. دهدیم یرا یکه با چادر تزن افغان اس کی
 نیدر ا یعکس بعد از ماه ها مشورت باخود و کسان نیتناقض دارد؟ من در پاسخ به دوست خود گفتم که انتخاب ا

ته برجس ستیگراف یاحرار عصمت هللا یکنم از جناب آقا یراستا با من همکار بودند، انتخاب شده است و تشکر م
که کتاب را با ظرافت و دقت  یعارف یوکتور مهداثر را متقبل شدند. از جناب د نیجلد ا یافغانستان که طرح رو
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کتاب کامال  کیکتاب،  نیکتاب را چاپ نمودند. ا نیکنم که ا یم یافغانستان تشکر پوهنتونکردند و از  شیرایو یادب
 ساخته افغانستان است.  شیزیاست و همه چ یوطن

 انیم دونیبا چادر برقه که پ دهدیم یرا یافغانستان است. زن یاسیاز توسعه س یبخش کیخودش  یاسیس مشارکت
 ندهیآ زن به نیباشد. ا یکنشگر به دموکراس کیتواند  یچادر م نیزن با ا نیسنت و تجدد در افغانستان است. که ا

 وندیکتاب پ نیافغانستان را قوام ببخشد. من در ا از یزن آمده است تا انتخاب کند و دموکراس نیچشم دوخته است، ا
ها  یعضها تبعه هستند و ب یها باشنده هستند، بعض ینموده ام. گفتم بعض میانسان و کشور را به سه بخش تقس انیم

هم توسعه خود  یعرق به خاک ندارد و برنامه ا چیه رودیراه م نیزم یاست که در رو یشهروند هستند. باشنده کس
اک خ شرفتیپ یبرا یاوست اما بازهم برنامه ا تیوتذکره او نماد ه رودیخاک راه م کیاست که بر ی. تبعه کسدندار

ساختن کشور  یکه هم تعلق به خاک دارد و هم برنامه دارد برا میمسله را شهروند دار نیخود ندارد. اما ما نوع بالغ ا
خودش نقش  یتوسعه آن نداشته باشد و برا یبرا برنامهخود، هرچقدر انسان کشور خود را دوست داشته باشد اما 

حث جلد کتاب بحث اعتماد است، ب یشود. در رو ینکند، او شهروند گفته نم فیکشور خود تعر یافتگیتوسعه  یبرا
واند ت یبا خود جلد کتاب انسان م یعنیدر افغانستان است.  یاسیتوسعه س یها همه شاخص ها نیاست و ا تیمشروع

 روبرو شود.  یاسیرا از توسعه س سندهیکتاب و نو هدفمحتوا و 
 کیهم اگر کتاب خود را  سندهیبه عرض برسانم که خود نو دیصاحب با قلیو جناب س یداکتر صاحب بلخ دهفرمو

ار . لذا من از آنچه که هر دو بزرگودیفزایب یقبل لیبه مسا دیدارد که حتما با یماه بعد بخواند نکات کی ایهفته بعد 
 اب گذاشتند. کت همطالع یکه برا یکنم از وقت یفرمودند، آموختم و تشکر م

ا تمام باشد. اگر م یگر مشکالت افغانستان م انیشکل نما نیکردم که ا میرا ترس یشکل کیکتاب  5۴در صفحه  من
از  میکه حد اقل چهار مفهوم را از آن خارج کن میو بعدا خواسته باش میزیبر فیغ کی یمشکالت افغانستان را داخ

 است.  نیمن گره تمام مشکالت هم دید
 ی: جنگ و نا امناول
  یتیهو دیشد ی: شکاف هادوم
 است قهیو نا کارآمد و روز مره و سل داریناپا یخارج استی: سسوم

 توسعه  یبرا یبرنامه گ یب ای ی: بد برنامه گچهارم
کتاب  کیها  نیافغانستان است. من به هر کدام از ا یعقب مانده گ یعلت اصل یچهار مسله اساس نینظر من ا از

با خوانندگان خود مطرح کردم  یتیامن لیو مسا یخارج استیپژوهشگر س کیخود را به عنوان  یدگاهاید نوشتم و
 هیاار یخارج استیصلح و س ت،یبه آن با امن طمرتب لیاز دانش و مسا یبوم طیروا کیبوده است تا  نیو هدف من ا
 اسیرا داشته است، در ق یریدر افغانستان چه مس یاسیبا توسعه س تیکه امن نیسه مفهوم ا انیم وندیداشته باشم. پ

 نیرا در افغانستان مطرح کرده ام و در ا تیو هو یاسیتوسعه س م،یداده ا تیما به کدامش ارجع تیو هو یآزاد نیب
 در افغانستان است.  یاسیو توسعه س یخارج استیو سوم س میبه توسعه داشته ا یما چه نگاه یابی تیهو پروسه

، کردم که به جهان اول میو جهان را به تقس میگفتم که ما در کجا هست یخوب یلیمثال خ کیکتاب  ۴۹در صفحه  من
کشورها  نیجهان دوم، جهان سوم، جهان چهارم و جهان پنجم. من معتقدم که جهان اول بصورت متمرکز که ا

ر کتاب به آمار به آن اشاره شده است. جهان دارند که د اریمنابع قدرت، ثروت و دانش را جهان را در اخت نیبزرگتر
ششصد هشتاد سه هزار و سه  کایمتحده آمر االتیشود. ا یشامل م یجاپان و جرمن کا،یمتحده آمر االتیاول شامل ا

کرده است و  دیرا تول یهشتاد هزار ششصد هشت متن علم کصدیکرده است. آلمان  دیتول ۲۰1۸در سال  یمتن علم
 سال یکرده است. در افغانستان در هم دیرا در جهان تول یمتن علم نود هشت کصدیهزار  کیو  یس کصدیجاپان 
همه  نیکه از دوصد شصت و نه متن آن قابل ارجا بوده است و ا میکرد دیتول یدوصد شصت و نه متن علم ۲۰1۸

 . ندکرده ا دیتول یکه در خارخ از کشور بودند متن علم یدر داخل کشور نشده است و آن ها
 ایمانند کانادا و استرال یغرب یاروپا یدوم کشورها جهان
 و هند و ...  نیسوم چ جهان
 و قزاقستان  هیچهارم ترکمنستان، ترک جهان
 نیاز اهداف من در ا یکی لیدل نی. به هممیارتباط با آن جهان معروف ندار چگونهیپنجم افغانستان است. ما ه جهان

 یکه شما در کتاب م لیاز مسا یبعض لیدل نیمطالعات توسعه بوده است و به همدر باب  دیجد اتیادب دیکتاب تول
شده  دهینو گنجان یها زیدر آن چ دیاست که با نیا وبکتاب خ اتیباشد. از خصوص دیجد دیاست، با دیکه جد دینیب

 باشد. 
هستند،  هافتیتوسعه  ایباشد. همه کشورها  یکتاب م نیدر ا دیجد میاز مفاه گرید یکی ریتوسعه ناپذ یکشورها بحث

ند. چرا هست ریها توسعه ناپذ نیهستند که ا یکتگور کیهستند. اما  افتنیدر حال توسعه  ایعقب مانده هستند و  ای
بگذرد که پشرفت کنند. فرض  دیسال با 1۰ها چند  نیا ودان،و س یمانند غنا، سومال یهستند؟ کشورها ریتوسعه ناپذ

است که  نیسال به کجا خواهد بود. منظورم ا ۳۰کردند. جهان بعد  شرفتیسال پ ۳۰کشورها بعد از  نیکه ا دیکن
کشورها بازهم در  نیاست که ا یو طوالن قیشکاف عم نیکشور ها و جهان وجود دارد، آنقدر ا نیا انیشکاف که م
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 نهیهستند که به هز یکشورها ریتوسعه ناپذ یمن کشورها دیبه شدت عقب مانده هستند. از د یهمان بخش کشورها
 یزارگ هیاز توسعه دور هستند و ارزش سرما اریکشورها بس نیشهروندان ا رسند،ینم یافتگیو زمان خود به توسعه 

ذشته را دارد ما در صد سال گ شرفتیپ لیمانند افغانستان حد اقل پوتانس افتهیتوسعه ن ایندارند. کشور عقب مانده 
 کیو  میاما از حرکت استاده نشده ا میباز پس سقوط کرده ا میبوده است، باال آمده ا ۳۳سمت توسعه  حرکت ما به

 کنند.  ینم یحرکت چیهستند و ه ستایکشورها ا یوجود داشته است. اما بعض ییایپو
و انتخابات شده است.  یدموکراس یها باعث ناکام نیچند مورد را گفتم که ا 51در صفحه  یدموکراس یباره مبان در

 ینشده و ضعف نهاد ها نهینهاد یدموکراس ،یمداخله حکومت، مداخله خارج ،یدهندگان، تقلب انتخابات یرا یناآگاه
در افغانستان است. چون در افغانستان درک از  یکراسدمو یناکام لیمسا نیها از نظر من بزرگتر نیا یانتخابات

فر ن کی هیقر کیکه در  نیدر افغانستان زاده نشده است. ا یدموکراس لیدل نیوجود نداشته است به هم یدموکراس
با شعور ارتباط دارد. دست دموکرات  ی. دموکراسستین یدموکراس نی. ادهدیم یرا یافغان 5۰۰در به خاطر  رودیم

ر د یدموکراس یبرا یجد بیآس نیوصل است. ا بشیبا ج دهدیم یکه را یاست. در افغانستان کس وصلبا خردش 
 افغانستان است. 

 دیگفت یکه م بودیبکند. اما چه بهتر م دیصاحب گفتند که در کتاب آمده است که دولت که چه با قلیجناب س یجا در
 نکند.  دیخواهم گفت که دولت چه با ینکند. من حتما در چاپ بعد دیدولت چه با

وع طفل دوساله شر کیانتخاب کفش توسط  انتخابات از رم،یگیکتاب بحث کودک را حتما در نظر م یچاپ بعد در
خوب  تیفیک میفهمیو م خوردیکه به اقتصاد ما م یکفش ها انیبه دوکان از م میبریکه طفل خود را م یشود. زمان یم

خود خوش  یبوت ها را برا نیجوره از ا کی که دییبگو شیطفل خود و برا شیپ دیجوره را بگذار 1۰ ای 5دارد. 
نف که از ص یمتن درس چیکتاب معارف افغانستان و در ه چیکه انتخاب کند. در ه ردیگیم ادی خیکن او از همان تار

 وجود ندارد. یمتن در مورد دموکراس کیاز لسانس دولت به آن متعهد است  شیاول تا پ
 تیکه هو مییبگو میتوانیاست که ما نم دهیآنقدر باهم درهم تن تیبا هو استیاست، س یتیمن هو دیاز د یفعل مرئیسترو

 انینب گری. و خود و ددیایم انیبه م استیس د،یایبه جود م گریبحث خود و د ی. در جاستین یاسیبحث س کیخودش 
 یمع مدور هم ج انیشیداع ی. وقتستین یاسیکلمه س یتینام یاست. اما به معن یتینو هو مرئیساست. لذار ترو تیهو

 یولوژیدیا کیها را  نی. همه ادیایم یو از افغانستان هم کس دیایم یاز قزاقستان هم کس د،یایم یکس ییبایشوند از ل
 کند.  یدور هم جمع م

اضافه خواهم کرد. من نظام متمرکز  یبعد یمتمرکز را هم در چاپ ها ریو بحث نظام متمرکز و غ ریقانونپذ بحث
 نظام متمرکز به افغانستان بهتر است.  ی. به لحاظ علمدانمیافغانستان م یرا نظام مناسب برا

 یخارج یرا از کشورها یاضیر میتوان یخود جناب داکتر صاحب تمنا فرمودند که ما م یصحبت ها انیپا در
اما در  م،یاوریب یخارج یاز کشورها میتوان یرا م یولوژیآورد، ب یخارج یشود از کشورها یرا م ایکم م،یاوریب

 یاست برا یکتاب گام نیشود. ا دیتول یبوم انشد دیالملل با نیو روابط ب استیعلم س ژهیو به و یرشته علوم اجتماع
 ت. افغانستان اس یها پوهنتوندر  رئیسکتاب تد نیدر افغانستان. هدف ا یاسیدانش مطالعات توسعه س یساز یبوم

که داکتر صاحب  یفرمودند. از آن جا رادیا یبه عنوان جمع بند یبرنامه را جناب داکتر هاشم یانیپا یها صحبت
و  تسین کیاکادم یفضا نیو مرکز مطالعات توسعه افغانستان هم خارج از ا کیاکادم یفضا کیتمنا باور دارد به 

و نکات مثبت  ی. عناصر اساسیمباحث علم راست د جیامر را کی کیتضارب آرا و در واقع اختالف نظر اکادم
که داکتر صاحب تمنا در  یگریافغانستان را دوستان مطرح ساختند و موارد ددر  یاسیدر خصوص کتاب توسعه س

فت توان گ یدر افغانستان نوشته شده است. بدون شک م یاسیاست که در بحث توسعه س یواقع جز محدود نوشته ها
 خصوص دارم.  نیباشد. من چند نکته کوتاه در ا یم یاسیاثر ارزشمند در حوزه توسعه س کی نیکه ا

 سمیرنمد سم،یبرالیکه در قالب ل یشمندانیرا مطرح ساخته است در واقع از اند کیوریدر فصل اول چارچوب ت ابکت
 یدارد که م یکالن شمندانیاند یاسیباور هستم که نگاه چپ هم در خصوص توسعه س نیرا مطرح ساختند. من به ا

مان ز نیرا به همراه داشته باشد. در ع کیوریت بتکامل بحث چارچو یعنیکتاب از آن استفاده شود.  نیتواند در ا
که به  یالملل نیب یسازمان ملل متحد و در واقع کمک ها یها یاجنس قیبحث اهداف توسعه هزاره که از طر

چارچوب مناسب در بخش اول  کیتواند به عنوان  یعمدتا پسا جنگ و در حال توسعه مطرح است م یکشورها
زمان آنچه که در مرکز مطالعات توسعه  نیرا به همراه داشته باشد. در ع کیوریت ثکتاب مطرح باشد که تکامل بح

 یشود که بتواند به توسعه ب ادهیرا در افغانستان پ ینگاه مدرن بوم کی دیافغانستان همواره مطرح بوده است. با
شده است: معوال افغان  هنگاشت ۶۴به آن اشاره کرده است. به عنوان مثال صفحه  یکتاب در بخش ها نیانجامد و ا

توسعه در کشور نبوده اند، در افغانستان  ریتغ لیعامل و فا یقرن گذشته خواهان توسعه بوده اند. اما همگ کیها در 
 یافتگیبه توسعه  یابیدست  یراه ماندگار برا کیدر حال توسعه هنوز مطالعه به عنوان  یکشورها گریهمانند د

 کیتوسعه به عنوان  م،یآن هست یو در حال گذاردن سنگ بنا میمرکز دار نیدر ا اکه م ینشده است. باور نهینهاد
 ییو رونما دهندیکه دوستان انجام م یهستم تالش ها دوارمیشود. من ام یساز یدر افغانستان بوم دیمفهوم مدرن با
 نایما بن یبرا ارتوسعه  ریتوسعه ومس وارید نیباشد که ا یکتاب صورت گرفت همان خشت ها نیکه امروز از ا
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محفل حضور به هم  نیکه در ا یتمام بزرگوارها فیکنم از تشر یم یتشکر و قدردان انیدر پا تیگذارد و در نها
که  یدر خصوص بحث توسعه با کسان کیاکادم یمرکز مطالعات توسعه افغانستان به همکار یرساندند و عالقمند

 است.  یگ شهیراه هم کیهستند  شمندیقلم بدست هستند، اند
 
 ! افتهیافغانستان درخشان و توسعه  دیام به
 

 یوبیآصف ا محمد
 مرکز مطالعات توسعه افغانستان رهیمد تیو عضو ه یانجمن عموم عضو

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

