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 !؟ یمجدد وبازساز ايیاح

 

 ای
 

 نعش افغانستان  ین باال اګوچرنده  انګن ،خزند اګدرنده  تجمع
 

 )فصل اول(  
 

 : ی اول یامهاګو ضرورت برداشتن   یساز باز  و ایاح  خچهیبر تار ینظر  کوتاه
 

شان برهم   تیصلح وآرامش وامن  یداشت که فضا   میرا سراغ خواه   ییدرقطارجوامع وملل کمترنمونه ومثالها   درجهان
و نچش  ګنبردوجن  یدانها یوسردم  رمګنخورده  کشورعز  دهیرا  ازجمله  باشند،  نکرده  که   زما یوتجربه  افغانستان 

  ی لی تحم  یها ګتا جن  ییکشورکشا   ی  ها ګاز جن  ه،وسردها بود  رمګ  نیمتعدداز   یدها   دایرو  ر ګانیآن ب   خیسراسراوراق تار 
  خ یکه تار  کندیم  هیرا حکا   رهیوغ  یو قدرت طلب  ی،خود خواه   یابت ین  یاستخبارات   یها ګو جن  یاستعمار  رعادالنهیغ

  ی و غم و روزها   ی، خوش  کیمکدر وتار   ،یروشن وآفتاب   یحوادث واتفاقات روزها   نیمعاصر افغانستان دراثرهم
 وماتم را دردل خود جا داده وثبت نموده است .  ګی،افسرد یافتخار مل 

تار  ها   خیدرطول  وملت  ونابود    هییګجوامع  خاطراست  دهیردګتباه  به  ب  تیجاهل  یالیاند  ،    یعدالت   یوب  یانصاف  ی، 
 یاستان، روم وامپراتورب ونانی ی تمدن ها  یهوس آلودبرعواطف فرزندان شان بوده ، ازهم پاش یخبر یوب یسوادیب

 بوده است . ها یامپراتور  نیا یدررهبر یالت عد یوب  یانصاف یغباوت، ب  طرهیهمه بخاطرس یشورو زویرګان یها 
الرغم    یرعلګذارد،میګم  راثیرا به م  ینظم  یوب  یتی امن  یوب  ی، تباه  یرانیو  ،ګوجن  یرګیکه هردر  میدانیما م  مسلما 

 یول۰ رددیګقطع ومسدود نم  اهګچ یمجدد ه تیصلح وآرامش وامن نی ،راه تام ګبا رجن بتیآنهمه حاالت دشوارومص
  ی قلم ذکربه عمل آمده که اعاده وبرقرار  نیاز   یقیوتحق  یلیتحل  ی ها    رنوشتهیګازد  ییدرمقاال ت ودربحشها   کهیهمانطور
وبااراده قاطع وصادقانه درپرتو    یمل  ی ژیسترات  کی  تیوموجودوتنها درپرت  زتنها ینظم مجدد ن   ن یوتام  تیصلح، امن

شفاف    ی کادر  ستمیکه باس  یپرتوان وبااعتبارمل   میت  کی   عهیوهکذاذر  رشفافګ ثاریا  ی شده جامع مل  ده یسنج   رامګپرو  کی
جامعه را    ی اوبازسازیکه اعمارواح   یرمل ګثاریفداکاروا  ستهیشا   ی کادرها   ری ناپذ  ګیوخست  ایری ب  یومساع  رتالشود

دانسته وکمرهمت ببند ند  یاصل  یها  تیومکلف بیازوجا  یک یآن   یواساس یضرور یها  تیاولو کیوتفک صیباتشخ 
مختلف مالحظه   یما بخششها ۰اجانب    نیرومستخدمګرانیکاذب و  انی،نه توسط مدع۰ابدیتحقق    تواندیوم  ربودهیامکان پذ

نفع   یذ  یوکشور ها  یمنفورداخل انی افغانستان فرمانروا یوبازساز ا یاح ینمودکه در امورعنوان شده وابزار میخواه
  ۰ا ند    دهیردګرا به کشور شان بعمل آورده ومرتکب    یومل  یمال  یها   انتی وخ   ییجنا   یها   یتخط  ونه ګوهدفمند چ 

وانهدام تا  بیزده تخر ګ جن یدرکشورها  یمشکل عمده واساس دهدکهینشان م یخیوتجارب تار  یعلم قاتیتحق  جینتا 
ه   دیردګآمن وآرامش   ی( معموال سبب فقدان واختالل فضا  یمل اتی ح  رازهی) ش یو معنو یماد یها  یوهست ساتیس

  ی وانکشاف را دشوارم  لحواستقرارص   نیدوانندتامیم  شهیخون ومواد وامکانات سربلندکرده ور  دنی،هرزه ها با مک
پد  رایز  ۰سازند دو  وانکشاف  موجود  دهیصلح  که  شده، وروشن است  دانسته  مرتبط  جن  ت یباهم   ګصلح برعکس 

،ر آب  یها   شهیوخشونت  را  وصداقت  م  یاری محبت  قوت  کرده  پ  یوپرورش  وانکشاف    شرفتیبخشد، 
وتطب  نهیعترزمیشتروارزانتروسریبهتروب دانش    قیتحقق  وموجب  کرده  مساع  وتفاهم حاصل  همه    یواشتراک 

ووحدت فکروعمل وصلح  ګیوسلوک صادقانه ،همبست تیحسن ن جهی ودرنت ابد ی یباورواعتماد قوت م ۰ دردیګرمګی
نمودن    ادهیخاطرنشان کردکه برآورده ساختن وپ  دیبا  ۰آورد    یبه ارمغان م   دهیجامعه وکشورازهم پاش  کیدر  داررایپا 
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  زه ګیعوامل وان ګیونګدو نیا کهیخودرا دارد وبخاطر یها  نهیوزم زهګیوان املعو ګجن زمانندین یمامول انسان  نیا
صلح ، امن ونظم   یها   زهګیوصلح( باهم درتناسب معکوس قراردارند، بنابران ضروراست تا عوامل وان  ګها )جن

درمرحله    یعن یها قبال    ګیازموانع وآلود  رآنرایزمسیجستجوومطالعه نمود ون  ګها وعوامل جن  شهیشتردرر یراهرچه ب 
خودرا   یمجددآسان وروندعاد ی ا یواح  یپروژه بازساز ی پاک وآماده کرد، تا کارتحقق عمل  ستییزکارباوآغا  یتهداب

  شود یم رفتهګدرنظر تیاصوالحق اول یمجددوبازساز یا یاح  یرامها ګ. آنچه ازهمه اولتردرپالن ها وپرودیحاصل نما 
 یکن  شه یعوامل ور  یرفع ودفع ونابود  یتا برا  رددګ متمرکز    دیمعضالت ومشکالت با   یابی  شه یبه ر  قی، توجه عم

 ۰انجام شده بتواند یهموارشود تاکارعمل تیوامن یاوبازسازیاح رددتاراهګاتخاذ  رمشخصیموانع سر راه آن تداب یها 
مساعدفراهم شود تا خود شان   نه یملت « فرصت وزم  »ګمردم متاثرومتضرراز جن  یتابرا  شود یپنداشته م  یالزم
ها ،   یی تا توانا  ابندی حالت کدام است . مجال   نیکه راه معقول خروج ونجات از شندیاندی بتوانند وب  خودفکرکرده ل بحا 

  ام ګ نی. بناء درنخسترانیګدهند نه د تیدهند وبشناسند وحق اول صیتشخ  شراخودشانیخو  یها یازمندیضرورت ها ون
 :ندی برآ یراه حل آن م قیجووتحقجست دهندودرصددیقدامت م یبه مطالب ات  لیرمسا یسا  یدرپهلو

چ   بیمصا  مادروطن  پرمهروعطوفت  ازدامن  ودورشدن  ها  ها    ګیونګمهاجرت  واستعداد  فرارمغزها   یاثرات 
وضع موجود    یحل مشکالت ا ساس  یطرق عمل   یو نا امن  ګزده ودرحال جن  ګجن  یمتخصص وکارفهم ازکشور ها 

ازپانزده سال    شیب  یزا  بتیه وضع اسف بارومصب  نکهی؟ قبل از ا   رددګ  یها جستجو وراه انداز یچطور وتوسط ک
بن    صله»یوف  میچتر تصام  کاتحتیمتحده  امر    االتی ا   ی به  سردمدار  ګیفرهن   -   ی تهاجم نظام  یرکشورطیاخ 

، بهترآنست که بخاطرقضاوت سالم وکسب آموزش   میبپرداز  زمی ومبارزه ومقابله با ترور  یوبازساز  ا یم اح   رنا ی«ز
منظورجلو وبه  نظام  یمقاصداستعمار  یساز  ادهی وپ  یاسیس  یها   ی ازباز  یرګیوعبرت    ګی فرهن  -یوتهاجم 

  خچه ی مفکوره وتار  جاباتیبار بطورخالصه واجمال با اقتضاآت وا  کیعنوان ،  نیرا یواشتباهات ز   رانحرافاتیوسا 
آن به سهولت اهداف    یتا ازالبال  میومعلومات راحاصل کن  یی آن آشنا   یوژه عمل درقالب پر  یمجدد وبازساز  یا ی اح 

پوشش   نی تحت ا  ردرافغانستانیازپانرده سال اخ  شی ب  یرا درط  انی ومجر  رانګ  تیطراحان وحما   اموناک  دیشوم وپل
وکسب    ذاشتګ  انیپا بم  یوانکشاف درجهان وقت   یمجددوبازساز  یا یمفکوره واصطالح اح   ۰  میینما   سهیمطالعه ومقا 

وکشورها   تیاهم مناطق   ، ها  بخش  که  باالثرطغ  ینمود  جهان  ها   الیام  ان یمختلف  سالط  یوهوس    نیسرکش 
ملت ها وکشورها   کعده یخا نما نسوز وتباه کن ،    یها ګجن  جهیتوسعه طلب ودرنت  نیسلطه جومتجاوز  انیوحکمروا

، فقروغربت ،   یرانیو ۰  افتندیبرباد رفته ومنهدم  شرایخو  یواجتماع یاقتصاد ،یتیامن ،یاسیس یستمها ینظام ها وس
  ګ جن  ګرفتن و فراراستعدادومغزها ، تسلط فرهن  نی ها، ازب  هاجرتها ، م  تیو معلول  تیوبیمع  ،یسوادی،ب  یکاریب

  شه یهمه دست بدست هم داده وبکسب و پ  یعدالت  ی، چوروچپاول و ب  ګی،خود کام  ییوسلطه جو  ینګ، نفاق اف  ګوتفن
 دادیم لیرا تشک ګجن یدراروپا که مرکزاصل یدوم جهان ګمفکوره بعدازجن نیا ۰ دینما یم دایپ تیروزمبدل وعموم

  کاء یوامر  یغرب   یپالن مارشال که ازجانب اروپا   ۰رابخودجلب کرد  ادینموده وتوچه ز  تیقوت واهم  شترکسبیب
بود    دهیردګ  یزیمخصوصاآلمان بعد از»آدولف هتلر«طرح ر   ییاروپا  یمجددکشورها اواعماریبمقصد کمک به کاراح 

« ها به    O– G– Nو »    انهګجداموسسات    سیجادوتاسیا   ۰دیآ  یعرصه بشمارم   نی برجسته در  یازمثال ها   یکی
 طی ؤتا اندازه درشرا  شدی سابقه محسوب م  یو ب  دیتجربه کامال جد  کی  یمجدد و بازساز  یا ی کاراح   شبردیمنظوراجرا وپ

به ارتباط  ۰داراء بود    زی آن مشکالتش را ن  یدر پهلو  یمثبت را درقبال خود داشت ،  ول  جینتا  ګبعدازجن  یجرمن
بزنس وکار   کیصاحبان آن به شکل  ی« ها برا N-G-Oحاالت »  یاریمثال دربس ونهګها ومشکالت آن ب یکاست

وفعال  یانتفاع شده  ها پ  ۰کردندیم  تیوسودآورمبدل  غ  کعدهیبدسترس    یادیز  یول  واشخاص   یرمسلکی ازافراد 
 یحسابده  ستمیدراثرعدم کنترول و فقدان س۰هم بدست آوردند    ا ی  رفتیګاستفاده جو وفرصت طلب قرار م  یوتخصص

  ونه ګ نیهم  ۰ماند    یباق  مکارهیون  لیمطلوبه ومطروحه ناتکم  یو اهداف و پروژه ها   دهیردګ  لیوم  فیح   یادیمبالغ ز
خود را ثابت و  تی« ها نتوانستند موثرN-G-Oموسسات و »  ن یچن  نیا  زین  نیالت یکا یاوامری ،آس قا یدرافر کهیزمان
  ی قات یوتحق  یعلما ودانشمندان مختلف موسسات علم  قی مساله مورد توجه عم  نیبود که ا  نجا ی،ازهم  ندیحاصل نما  یابیکام

قرارداده    لیمورد مطالعه ،غور وتحل عرصه    نی حاصله را در  یفمثبت ومن  یوتجربه ها   جی،عملکرد ها ونتا   رفتهګقرار
 وانموضوع ساده نبوده که بت  کی،  شرفتی،انکشاف وپ  یمجدد و بازساز  یا یکه مساله اح  دندیردګنطرمتوسل    نیو به ا

تا قبال    دینما   ی م  جابی بردوانجام داد ، بلکه ا  شیبادکرد وآنرا پ  یبه شاخ  یصرف منابع پول  یودسترس  تیباموجود
عم مطالعه  وبراساس    قیودق  قیمورد  شده  دق  کیقرارداده  علم  دهیوسنج   قیپالن  پذ  یوعمل  یشده    رد یآنجام 

وا۰ دارد  برا  دینما یم  جابیبناءضرورت  اجتماع  یکه  مختلف  اقتصاد  یم ی،تعل  یساحات  اح   ی،   یا ی پروژه 
 ۰شوند  ماشتهګوپرورش واهل کار بکار    هیترب  یمسلک  یعال  التیتحص  یادار   نیکدرهاومتخصص   یمجددوبازساز

 را درخود نهفته دارد : ییورهنما  دیهوشداروتنق امی مملوازپ یقول منظوم کتابها  نیا
 

 ر یخط یکار ها هی به فروما         یهد هوشمند  رو شن را ند
 ر یحر   اهګبا فنده است        نبرند ش به کار  رچه ګباف  ایبور 
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  ی مجدد وباز ساز  ی ا یشده متذکره باالدرعرصه اح   یمعلومات ، مدارک وتجارب جمع آور  یکاررو  جهی درنت  نیهمچن
 شرفتی، که پ  دهیردګ   انیوب  میقا  یات یها ونظر   لیبدست آمده ، تحل  زیمختلف جهان ن   یمناطق وکشورها   ریکه ازسا 

عمارت    کیمکتب تنها ساختمان    کی  ی، بطور مثال برا  شودیدانسته م  یک یفوق فز  دهیپد  کی یازسازمجدد وب  یا ی اح 
چه تعداد    یوعمل  یعلم  ګیمکتب درزند  نیباشد که ا  نیا  ستییمکتب با   کینبوده ، بلکه هدف ازساختمان    یمقبول کاف

  ی آن ،چه اثرات مثبت داشته ، مردم تا چه حد  رهیو مصارف وغ  تیمنطقه با نظرداشت تناسب ظرف  ا یازمردم محل  
  تیرفاه ورشدوانکشاف جمع  یدبرایمف  یوتوان وامکان استفاده وبهره بردار  توانندیشده م  قنیومت  نیآن مطم  دیبه فوا

منظم    رامګپالن وپرو  کیدرچوکات    ستییبا   یمجدد وبازساز  یا یاهداف اح   ۰تواند  یشده  م  اوموجود یومنطقه مه
شده با آن حل ومداوا   بیتخر عهجام یشود که مشکالت ودردها  دهینجانګشده و رفتهګدرنظر یه طورمرحله به مرحل

 تیامن نی، درتام رددګجامعه ومنطقه مطلوب  یوموجب رشداقتصاد۰دردها شده بتواند  یشده ومرهم زخم ها و دوا
،نه تنها    دیبردارد ،فقروغربت ومرض را نابود نما  ان یجاازمی را کم وتدر  یارګ روز  یوب  یکاریداشته ، ب  رمثبتی تاث

 زیمفرورن ی مغزها  شت ګوباز فته ګدوناشیجد یسازاعتماد ورشداستعدادها   نهیبلکه زم ،کرده  یرګیازفرارمغزها جلو
ب با  درامرمبارزه  مل   کیدر  یسوادیشده،  نابود  یپروژه  ا  یتا سرحد  نقش ورول عمده  بتواند  فا یآن معضله    ۰شده 

فرهن  ګوتفن  ګجن  ګفرهن به  وصم  ګوخشونت  وتقو  یکدلی،    متیصلح  شده  مبدل   یارها یمع  تیومعاضدت 
بطورمثال هرقدرکه درجامعه   ۰درمدنظر باشد    زجدایباآن ن  یدرساختمان جامعه مواز ګیستیوشا   یتقو  یموثراخالق 

 شودیم  دهیچ   یرګبه همان اندازه دامنه فسادوچپاول وغارت  رددګمسلط    یارګزیوپره  قواټو  ابدی   لیتقل  یارګروز  یفقروب
پ همان  وبه  حقوق شخص   مانهی،  واحترام  ومسلط    تی،تقو  افتهی   سترشګقانون    تیحاکم  وحدود  یاجتماع   یشناخت 

  ګ برود بهمان اندازه لحاف وتومار فرهن  شیپ  یوانکشاف اقتصاد  یمردم در جهت آرام  ګیهرقدرکه زتد  ۰رددیګم
 اءی اح  رامګشروع پالن وپرو یبرا ۰ شودیمرزها م ی رون یب یها ی،مانع وسدراه نفوذودست دراز دهیراچ  ګوتفن ګجن

که درکدام وضع قرار دارند . راه معقول خروج   ندیکه مردم خود حالت را درک نما  روراستالزم وض  یوباز ساز
مشکالت ومعضالت    نکهیا  ساخت تا   میشانراسهیمردم فرصت را مساعد وا  یوضع چطوراست ؟ برا  نیونجات از

وماحول    طیمح   یکه ضرورت ها    رددګ  سروفراهمیموقع و امکان م  نیبه مردم ا  ۰کنند    ییخود را خود شان شناسا
است کارها به    یبدان معن  ن یداشته باشند ، ا  ارخودیوبه اخت   صیمنابع را تشخ   ندینما   شنهادیمشخص وخود پ  شرایخو

وباورمند   نیخاص ومطم  ی صورت است که آنها باشوروشوق وعالقمند  نیدر چن  ۰دارد   انیونفع خود شان جر  یخوش
نتا  د  دهیردګوهمکار    میسه  شیخو  ندهیکاروآ  جیبه  ها   لاز  ازکاروفرآورده  خو  یوجان  وسودمند  حفاظت   شینافع 

وموهوم    رنافعیمردم ومنطقه ازنظردور وغ  یواساس  یاول  یدرعکس صورت ضرورت ها   ۰ندینما یوحراست و دفاع م
ب مردم   نم  یمانده  وسهم  شده  چن   رندیګیعالقه  است  واضج  ا  نی،  مردم    ۰  شودینم  ابیکام  زګهر  یپروژه 

طرف درخون   نیازچهاردهه به ا  شیب  با یکه تقر  نستیوا  دیآ یبشمارم  یقانونمند  نیازا  یءاوکشورماافغانستان که جز
  م یراباخته ا  ییشانس وامکانات طال  کیر»ما یدهه اخ   میکنیاز  شیب  یبخصوص ط  برند،  یبه سرم  یرانیوآتش وو

جامعه   یوتالش ها ومساع  یخارج   یدول معظم وقو  یاسیوس  ی، مال   ینظام  یقوت ها   غیدر یب  تیا لرغم موجود  ی«عل
  ی وتقرب به هدف اعالم شده اول  یهرروزنه تنها دسترس  ذشتګواعمارمجدد با    تیامن  نی تام  رنامیظاهراز  یالملل   نیب

  ګ رنیباخدعه ون یوعلن  ی پنهان  یها   یرګ، بلکه استتارومعامله    رودی» بن «به سود افغانها وافغانستان دشوارترشده م
باز  مهیوخ  مستخدم  ا ی  میمستق  انیګوهمسا   نطقه،م  دخلیذ  یکشورها   یها    یشب  روزتا    نیدروچود  شان  اقراز  

  شود. یروزبرمالورسواترم
که نه تنها    زمتاسفاتهی ملت ن  یاسیس  یو بازساز  ا یکه در اح   دیو چشم پوش  ذشتګ  توانینم  ریګتلخ د  قتی حق  کیاز
در کشور   راینمود ، ز  رییکامال تغ  کیژی معادله ساختار سترات  نشیو متحد  کا یتوجه نشده،بلکه باحمله امر  ونهګچ یه

،   لیعادالنه ومنصفانه ازتمام وسا   ریغ  عیبه ان توز  ینشده ومواز   رفتهګکامال در نظر    یومل  ین قومتناسب وتواز
کامال   یاسیس  یوعمل کردساختاراجتماع  یخط مش  ک ی  نیچن   جهی،که مسلمادر نت   رفتګامکانات ومنابع صورت ن

 رامګپرو  ک یآنکه به    یبجا   نشیومتحد  کا یوانکار است که امر  حیقابل توج   ریمسلم وغ  قتیحق  نیوا  دهیردګمتضرر  
عمل   یواجندا وشفاف  ب  یروشن   وهمبست  یافغانهافضا   ن یدر  ،وحدت   متقابل    ش یراپ   یوهمکار  ګیاعتماد 

عدم تفاهم   یها   نهیزم   شیخو  یواهداف پنهان  ګیجن  یها   تیدهند ، بدبختانه که غرق درنشه مجبور  رندوانکشافګی
 یکلتورورسوم منف۰دادندزده و انکشاف    شتردامنیب  دیاقوام و جنوسا   یرا تا سرحد بهم انداز  یق ملونفا    ګیوهمبست 

 یوادار   یوکلتور چور وفساد اخالق  ګبا فرهن  جهیراه داده وشامل نمودند که درنت  یادار  ستمیرا به س   یرعملیوغ
هم  شیخو  یلیتحم  یواردات را  وا  امګاداره  ساخته  خود  بجا   تیوجاهل  یکلتورمنف  نیوهمکار  اعتقادات    یرا 

 ستمیودرس  نیزیګ ره«راجا یوغ۰۰۰  ی،تقوا، صداقت،امانتدار  یپاک  ور» یملت غ  نیوسچه ا  لیاص  ارهاوعنعناتی،مع
که     ینسل  جوان۰و حذف نمودند    مالیافغانها را پا    یواسالم   یافغان  ینمودوهمه ارزش ها   قیادارات  ترز   یکادر

در  و دروازه رانجات داده ، آرام ومصوون و به    یوب  رانیزده وو  ګکشور جن  نیوا  ده یرس  بتیملت مص  نی دایبا 
  یی راګو اسالم  ییرا ګاز چپ یی ختهیبا آمنزدک کند ، بر عکس بلکه  یوتعال ی، ترق شرفتی، پ تیسطح آدم نی لندترب

ونابود کردن دست آورد ها   ریوتحق  نیکردن ، توه  ز ی آنست در خدمت ناچ   یها   ونهګ  نی که هردواز خشن تر  یاسیس
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 4تر  4 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 هګچه در خارج و جه در داخل به اندازه از هم دور ن اافغان ها ر   ۰اند    رفتهګخود قرار   نیشیپ یو افتخارات نسل ها 
 زندکه: یبه ستوه آمده صدا م خیمردم و تار ۰فتګسخن  یاسیجامعه س کیاز  شودیکرده اند که نم

 ، ازدست ما عنان رفت  میتو جان رفت     تاچشم بازکرد  کریکشور افغان ، از پ یا
 رفت  انیاز م زیزبان شد     تا عقده ها روان شد ، همه  چ  یب  ګخون چکان شد، فرهن خیتار             

  
اداره تحت   یاربابان داخل   ګیها، وتناقض قول وفعل وعدم هم آهن  ګرنیون  ییناشفاف ،دورو  یها   استیاثرتداوم س  در

حاالت واوضاع به   یکمک کننده خارج   انیمدع  یداکترصاحب اشرف غن  ریودوسا ل اخ   یجناب حامد کرز  یرهبر
  ن یا انیوسلطه جو رانګکه استعمار ستیطربخا نی.وادهدیتکان دهنده وخطرناک رانشان م یودورنما  دییراګوخامت 

سابق   یوظالمانه شورو انهیبا تجاوز وحش یادیراکه تاحدود ز ی ساختارنظام اداره ووحدت مل رازهینسته اند شبارتوا
ومتعاقب آن با    یمی«تنظیابتی »ن  یظاهراداخل   یها   یهاواختالفات وبهم انداز   ګجن  یبرهم خورده بود ،بابراه انداز

  ب یمتاثرواس  ادیاوآثارآنراازبنی وبقا   ونګرګآنرا کامال د  «یمولود» درامه بن وجانکر  ییا یو ماف  یامشرکت سه  جادیا
ودسترس  یوبرا  ند یرنما یپذ پل   یتقرب  اهداف  استرات  دیبه  ها   کیتاکت  شیخو  یاستعمار  کیژی وظالمانه   یهاوروش 
کردن وسپس   هیپاسخ تهوصلح وهمانندآنها  تیمن نیوتام یورنه به سواالت فوق الذکربازساز رند،ګیرابکار ونګونا ګ

ما    ۰آورد  یمجدد وانکشاف کشور ببارم  یوبازساز  ا ی پروژه اح   یرابرا  ګبزر  یها   تیآنها کارکردن موفق  یباال
دراجرا ورفع   روفعالګیفرا یرګیکه مردم با اشتراک وسهم  میبوده ا دهیوپسند کیها شاهدرسوم وعنعنات ن ذشتهګدر

بدست سازما   ګمنشان تفن  ا ی   یوفشارافراد حکومت  ی وامرونه  کتهیشان بدون د  هروزمر  ګیدرزند  شیمشکالت خو
محل  ګتفن  ن یومحتسب  یحزب   هیاول  ینها  مشکالت  داردرحل  منطقو  یوشالق  دلها   ی،  با  خود  پاک   یمردم 

وباسفسطه    مینکن  رسوءیاعمال وکرداروحرفها وکلمات را تعب  رما ګشتافتند ا  یم یوعالقه مند  تیمیومملوازصفاوصم
،مثال )حشر( درموارد بستن واستحکام وکندن    مینکن  حیتوج  یاسیزسی ناجا   یها   یبه نفع اغراض وبهره بردار  ییوګ

منبع   توان یورسم ورواجها رام  یکلتور  لیرمسا یوسا   تیم  ن یو تدف  ن یتکف  ل یمسا   نی وهم چن  ها یسربندها وانهار وجو
خوب وسرمشق  آ  یالهام  غرض  اجباروبااهداف  شکل  به  نه  بلکه   یواستثمار  یاستعمار  یومنف  لودقرارداد،  آن، 

اح  جامعه  ودرخدمت  منفعت   آنرابه  ودلسوزانه  ،    ا یبطورعادالنه  اح  هیقوټنمود  وپروژه  داد    ی اوبازسازیوانکشاف 
 ۰ دیوانکشاف را توسط خود مردم تحقق بخش

کار  نصورتیدر ازپنهان  که  شو  یاست  واغراض  جلوها  هاهم  وسوءاستفاده  وهرانجن   یرګیم    رومتخصص یشده 
مردم با   نیودرب رفتهیګبه مردم انتقال وتعلق م بیوتخر تیاختطاف وآزار واذ یما به جا  طیووسا  لیوکارفرما ووسا 

  ی اداره انتقال  شترازآغاز،یازپانزده سال به نقطه ب  شیب   انیودرپا   شدیرمیوتقد  یشوروشعف ودهل وسرنا بدرقه وهمراه
توسط   ی وآرام  یوآباد  تی،بلکه برعکس آن نظم وامن  میکردینم  افتی کشورجهان را در  نیساخت   بن القاب فاسد تر 

کار فرماوماهرمتخصص مجرب   روګشدوعالوتا به ده هاهزار کار  یوحراست وحفاظت م  نیخود مردم محالت تام
 که۰ میداشتیوکارآزموده م

و سرم   نیشدایم ماتازه  خوبتجربه  منح   یبرا  یشق  وتحفه  وجد  ثیخودما والهام  قرار   انیجهان  یدبرایتجربه خوب 
  ۰رفتیګم

 ادامه دارد()
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