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 28/30/2310                     دوکتور محمد ظاهر عزيز

 

 ما افغانستان کشورآيندۀ نزديک 
 

ما ومسايلی  امنیتی کشور و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، امور دراست که  یالدیم231۲سال  ما کشور نزديک آيندۀ از مراد
  .دارد سرنوشت ساز أثیرات عمده وت خواهند بود، که مردم افغانستان به آن درگیر

 

 .می برايند  افغانستان از «واتـن»ئی وابسته به های اروپا کشورنظامیان  و عساکر فیصد ۰3 از بیشتر یالدیم231۲سال  در* 
 

 .دــردنـگ یــم بر شان به کشور وطن ما از کشور نآوای ــق تعداد کثیريا  همه و متحدۀ امريکا، اضالعبرحسب تصمیم فعلی * 
 

 کننده به کمک ديگر کشورهای جامعۀ اقتصادی اروپا، جاپان و ا وامريک مشکل بزرگ اقتصادی در تأثیرات بر بنا *
معطل  ً يا کامال های بعد شروع شده بودند، سال در و م 2332برنامه های بازسازی بی ثمرکه در سال  اکثر افغانستان،

            .يا بی ثمرتر خواهند بود خواهند شد و
 

دولت  و ظرفیت کاری عدم کفايت یاسی،س یها رسوائی بر مردم جهان بنا خاصتًا سیاستمداران پرنفوذ کشورهای بزرگ و *
طرف دستگاه های  که از ناکامی ها، و بازسازی بی ثمر برنامه های ناقص و اداری و ومالی  فساد افغانستان، مردان در

، نشان دادندردم افغانستان ، دلسوزی قابل مالحظه به مم2332در شروع سال   که مردمی اطالعاتی به اطالع جهانیان رسیده،
شان بدوش  هنگفت مصارف عساکر بار افغانستان بیرون شوند و شان از عساکر هستند تا هرچه زودتر آرزومند و امید وار

 .آنها نباشد
 

تقلیل  م تأثیرات قابل مالحظۀ بر231۲سال  انستان درغاف خارجی ازن انظامی و عساکر یرون شدنبايد متذکر گرديد که ب *
 ناتو امريکا و و نظامی عظیم عسکری و افغانستان با دستگاه مغلق  در ها نفر هزار .نمايد می ما کشور ائد خالص درعو

زياد  مصرفی لوازم های افغانستان اموال و بازار از های مذکوره دستگا .هستند عايدات ماهانهکسب  و مصروف کار
افغانستان  خارجی ازنظامیان  و عساکر ، برامدنشد ذکر ً ی که قبالتقلیل کمک های بازساز عالوه از .نمايند خريداری می

 در و شد کابل نشر جهانی که در گزارش بانک حقیقت در ناي . اقتصاد وطن ما خواهد داشت بر تأثیرات منفی قابل مالحظه 
 و عساکر بیرون شدنا بکه  گردد می وضاحت مالحظهه ب، رديده استگمنعکس  نیز تايمز کنیويارم 2311نوامبر 22شمارۀ 

 اقتصاد در  ی،کشورهای خارج مستقیم وغیر گیری مستقیم سهم بوسنییا، هايیتی و سووا،اک ممالک عراق، از خارجینظامیان 
ن آفیصد تقلیل يافته که تاثیرات منفی  ۹3بوسنییا  در فیصد و ۲0هايیتی فیصد، ۲2 کاسووا ،فیصد ۹۰ عراق مانند یهاي کشور

 .واضح است های مذکور اقتصاد کشور در
 

 باز عدم پالندر ،امنیتی ،اقتصادی اجتماعی، اسی،سیستراتیجی ملی  نبود سیاست و و ما کشور فعلی در با مطالعۀ حاالت زار
 را در نظر بگیرد وهای اصلی کافۀ مردم افغانستان  ضرورت و باشد  رمضمآن  دروطن مامنافع علیای که  کشور، سازی در

مريضی و بی عدالتی  بیسوادی، نا امنی، ،گرسنگی تا فقر، طرح ريزی شده باشد هنگی مردمفر و معنوی های ارزش  با حفظ
 یبعد نزديک های و سال  م231۲سال  برای بهبود حیات مردم وطن در امیدی ،من با تأسفنباشد،  دامنگیر مردم وطن ما

ی شخص سیاستمدار، وطنخواه، آشنا با مشکالت عمدۀ رهبر مردم افغانستان در م231۲بعد از سال  اينکه مگر  م،نمی بین
 افغان صادق ن وهای با ايما تکنوکرات و متخصصین امور دولتداری  بین المللی با اشخاص پاک نفس و امور مردم وطن و

 .تباهی نجات دهند افغانستان را از گیرند وبدست  مملکت را در همه امور
 

  سه بخش نظرياتم را در من در اين نوشته
 1-   داليل ناکامی های بزرگ، م و2311ختم الی  2332سالهای  دست رفته در زهای افرصت 
 2- فعلی کشورما و حاالت 
 0- کشور بهبود حاالت در و مردم افغانستانجهت بازيابی منافع علیای  چند در یپیشنهادات، 

 . گذارم میان می کشور در هموطنانبا
 

 : اول بخش
 :آن های بزرگ دالیل ناکامی م و۲۰۲۲الی ۲۰۰۲ های سال در دست رفته  از های فرصت

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aziz_zaher_aayendae_nazdik_afghanistan_01.pdf
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 های حزبی و ختم جنگ ،يعنی کافۀ مردم افغانستان خواهان آزادیتوسط افغانستان  شکست اتحاد شوروی سابق در بعد از
 ما در کشور بود،افغانستان همراه  نظامی پاکستان در ورضفرهنگی طالبان که با ختم ح ختم دورۀ تاريکی سیاسی و گروهی و

 نظامی قدرت توجه همه دستگاه های سیاسی و وارد شد و مثالی نداشت،  کشور معاصر تأريخکه در  نو ً يک مرحلۀ کامال
                                   .خود معطوف نموده ملل متحد را ب و سازمان درغرب  را های بزرگ

تغییرخارق  در وطن ما طرح ريزی شده بود، طرف القاعده در طالبی از زمان نظام م که در2331سبتامبر11واقعۀ مرگبار
  .ادامه دارد  روابط بین المللی نقش بزرگ داشت که تا امروز نظامی جهان و العادۀ اوضاع سیاسی و

 منهتن نیويارک، تخريب بخشی از پنتگان در در( کز تجارت جهانمر) گربايد ياد آوری نمايم که قبل از تخريب دو برج بز
های  ه جانبیگنا سه هزار های ساخت القاعده در پنسلوانیا که بیش از سقوط طیارۀ ملکی توسط تروريست و دی سی واشنگتن

یان پاکستانی، توصیۀ نظام و امیرالمومنین طالبان به امر داد، اندوه دايمی قرار در خانواده را اندست دادند و هزار خود را از
و  .، ويران کردندندپنجصد سال داشت و يکهزار ی بیش ازتأريخرا که قدامت  (های بامیان بت)افغانستان  یتأريخدواثر بزرگ 

  .هزاران خرابی و ويرانی ديگر در سراسر افغانستان
بردن القاعده  بین از تصمیم اين قدرت بزرگ نظامی جهان به منظور داخل خاک امريکا در قتل هزاران مرد و زن بیگناه در

  .شد مار و و تار پا افتاد  مدت کوتاه از در ژيم طالبیر فلهذا افغانستان نقش بزرگ داشت در لقاعدهخواهان ا هوا و
 

بر تاسیس و تشکیل يک دربن،جرمنی منعقد گرديد،م 2331دسامبر22 تأريخه که به رهبری ملل متحد ب مهمی نسادرکنفر
نستان ابه رياست آقای حامد کرزی ووعدۀ ملیونها دالرازطرف جامعۀ بین المللی درجهت بازسازی افغ دولت موقت درافغانستان

  .شورای امنیت ملل متحد نیزرسید ۀفیصلتصامیم کنفرانس بن بالفاصله به ورديد گخاذ تصمیم ات ويران شده ودولت سازی،
                                         :زيرتآکید می نمودفیصله های کنفرانس بن درموارد 

 

 . حیث يک کشورمستقل وعضوملل متحده شناخت وحفظ تمامیت ارضی افغانستان ب *
          .امنیت سراسری درافغانستان تأمینازبین بردن القاعده و فعالیتهای طالبان و * 
تشکیل  تصويب قانون اساسی، وتسويد )لت سازی جهت دو امريکا در ل مالحظۀ جامعۀ بین المللی خاصتًاهای قاب کمک *

 و جرگه ولسی نمايندگان مردم در افغانستان و دولت اسالمی جمهور یسئمستقیم ر و روش انتخابات آزاد و قوای سه گانه
                                                                              .اصول ديموکراسی اب (جرگه مشرانو

 ،رعايت حقوق بشرکمکهای زياد به منظوربازسازی کامل افغانستان دراموروحیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی *
                    .اجتماعی وتطبیق عدالت تأمینو
 

بزرگ و پرقدرت جهان،حضوربیش ازصد  اين همه تصامیم توسط عالیترين منابع تصمیم گیرجهانی ودولت های
دۀ کمک های مالی و بازسازی ع،تاسیس ادارۀخاص ملل متحد برای افغانستان،ورجی درافغانستاناخونظامی رهزارعسک

عالیترين مقامات کشورهای  بیرون ازحساب که مردم افغانستان حتی درخواب هم تصورش را نمیکردند،بازديد پی درپی
ورسانه ها، دوامید بزرگی را که مردم رنجديدۀ افغانستان بزرگ ازافغانستان، کنفرانس ها، گفته ها، نوشته ها درروزنامه ها 

اين دو امید .از خوشحالی خواب نمی کردند"، دردل هرزن،مرد و طفل افغان تازه کرد که اکثراازسالها در پی يافتن آنها بودند
                           :از بودعبارت 

                            .ماصلح و آرامش کامل در وطن جنگ زده و ويران شدۀ : الف
زندگی آرام و با وقار،دسترسی به تعلیم وتربیه و وسايل ابتدائی صحی،حفظ هويت،آثار وارزشهای فرهنگی، تعمیم عدالت : ب

خره البرمبنای ارزشهای معنوی و فرهنگی مردم افغانستان،حفظ وقاروشخصیت انسانی کافۀ مردم افغانستان وبا اجتماعی
فع علیای اوحکومتی که با دانشمندی ازمن ل،وطنخواه،پاک نفس، صادق،راستگوو راستکارؤژيم حکومتی مسيک ر نداشت

ادارۀ مملکت را داشته  رشوت نخورند، توانائی کشوردفاع نموده بتواند واعضای آن خود را خدمتکاران مردم حساب کنند،
                               .جوابگو باشند حسابده و و همیشه دربرابرمردم وطن و مردم با حفظ ارزشهای واالی اسالمی صادق بودهه وب باشند

 
مناسب،بجا وقابل درک بودندکه مردم افغانستان ازسالهای دوردردسترسی به آنها امید واربودند  برحق، ، آرزوهایهااين  آرزو

                                     .وهنوزهم هستند
 

است وامیدی درجهت دسترسی به آنها درآيندۀ  هبرآورده نشد صورت کامله بکه هنوزيکی ازاين آرزوها با تآسف بايد گفت
                .م میسرنیست231۲نزديک يعنی تا سال 

  
که دران کشورهای  دربارۀ افغانستان منعقد گرديده است بین المللی ذيل م کنفرانسهای مهم2311 دسامبر الی2331ازدسامبر
در  هاامنیت،دولت سازی، وعدۀ کمک تأمیناهداف اصلی کنفرانسهای زير.اندهان وسازمان ملل متحد اشتراک نموده بزرگ ج
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،از بین بردن تولید مواد مخدروفساد اداری و بهبود حاالت اجتماعی، تعلیمی،صحی، زراعتی و کامل وطن ما جهت بازسازی
                                                     :غیره درافغانستان بود

 
،کنفرانس 233۲ اول اپريل ،کنفرانس برلین2332جنوری22و21،کنفرانس توکیوم2331دسامبر22کنفرانس بن 

جنوری  28،کنفرانس لندن 233۰ مارچ01کنفرانس هاگ،2338جون12،کنفرانس پاريس 233۹بروریف1لندن
                                                   .م2313نوامبر23توکنفرانس سران کشور های ناو 2313جوالی 23،کنفرانس کابل2313

 
 از ما بعد سرنوشت کشورتا بر  ديمنعقد گرد م2311دسامبر ماه پنجم  در نفرانس بن دوم نام که کنفرانس بزرگ ديگر ب

  .تصمیم بگیرند م231۲
 

وعدم تعیین اندازۀ  معضلۀ افغانستان بر منطقویدم توافق ع جذب طالبان، رفت، با نبود توافق بر می که انتظار بن دوم طوری
 .موفق نبود دولت آقای کرزی آرزومند بود،دازه ايکه های بزرگ، به ان های مالی کشور کمک

ه با فساد اداری زدولت آقای کرزی مطالبه شده است که بايد خود را به انجام اصالحات ديموکراتیک و مبار دوم از بن در
 .م از طرف جامعۀ بین المللی نظارت خواهد شد231۲تا سال امروز اين موضوع بصورت حتمی از. متعهد سازد

 

ان کشور های کنفرانس سر م 2312 تأريخبه  . ری نیز بر اوضاع افغانستان منعقد شدگدو کنفرانس مهم دي م 2312در سال 
 احتمال می ،اما. م از افغانستان بیرون سازند231۲تصمیم گرفتند که عساکر و نظامیان خود را در سال  ناتو در شیکاگو جمعًا

 .بمانندما  به کشورکشور های ناتو جهت تربیت عساکر و نظامیان افغانستان  ديگر از نظامیان امريکا و یرود که تعداد
 

ساالنه چهار  که اين کنفرانس فیصله به عمل آمد در .رديدگنعقد جوالی در توکیو م 8 تأريخم به 2312در سال  رانس دوم فکن
رفت مشروط بر اينکه اين پول در جیب دزدان نیافتد و گبا شرايط مشخص به افغانستان کمک مالی صورت خواهد  ملیارد دالر

   .به باز سازی افغانستان به مصرف برسد
 

تنها ) افغانستان ها در کشور هند و ديگر ۀ اروپائی، جاپان،جامع امريکا، که با وجود مصارف سرسام آور بینیم حاال می
چرا جامعۀ بین  ،(افغانستان مصرف نموده است در دالر بلیون ۲۲8مبلغ  الی امروزم  2332 متحدۀ امريکا از سال اضالع

دولت  امنیت، تأمینبرای  مللیجامعۀ بین اليعنی تا کنفرانس بن دوم  های فوق الذکر کنفرانس که در برآوردن اهدافی المللی در
 ؟             بهبود حیات مردم افغانستان تعیین نموده بودند، موفق نیستندسازی، ديموکراسی و 

 

 دولت سازی، تأمین اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حیات بهبود ها و مرام تأمین در امروز تام 2332دولت افغانستان از سال
و  فق ؤنام ،ندتوقع داشت رهبری دولت دولت و که مردم افغانستان از آنطوری شور،ک دولت داری در عدالت اجتماعی و

                                        :از ها عبارت اند داليل عمدۀ اين ناکامی .گردد می بجامعۀ بین المللی محسو های بزرگ ناکامی درشريک 
   

حاد  التاح زسازی عمومی که ديگران برای افغانستان طرح کرده بودند،و با امنیت  تأمین النهای بزرگ به منظورپدر  -1
 .وطن ما در نظر گرفته نشده بود مردمهای اصلی  ضرورتويران شده و  جنگزده و کشور

 

 که ايجاب می نمود طوری ،بازسازی تطبیق برنامه های در سهمگیری آنها و فرهنگی مردم افغانستان اجتماعی و ساختار – 2
                                                  .نگرديدمراعات 

 

کامل  مؤفقیتدرعدم  صحی، اداری، تعلیمی، ،سسات اقتصادیؤو م خانه ها وزارت صالحیت و لیاقت مسلکی در نبود -0
 .، نقش بزرگ داردبرنامه ها های خارجی و کمک استفادۀ معقول از دولت و

 

کشور به منظور حل مشکالت  رهبری در نائیوعدم توا سطح رهبری  مهم کشوری در مورانجام ا عدم صالحیت کامل در- ۲
                                                                   .دارد زياد بزرگ سهم های ناکامی در هست، بود و ما به آنها درگیر عظیم که کشور

 

 فساد اداری، و پرسش، عدم تطبیق عدالت  مسلکی،کمبود ظرفیت  و  اسالمۀ نادار ،دولتداریصالحیت  ظرفیت و نبود -۲
به رسوائی اداری و  هالخراتشويق نمود که ب کشور اجرای امور کندی را در رواج داد، کشور رشوت خوری سراسری را در

 .تمام شد های کشور، و بانک مال و ملک مردم  دزدی از
 

 آن بانک جهانی دستگاه ملل متحد، بین المللی در مؤسساتحتی بعضی  و  ها هبرنام های خارجی تمويل کنندۀ کشور -۹
که  دولتی، راه و رسمی را مؤسسات خانه ها و وزارت های واقعی  نظرداشت ضرورت بدون در که خواستند، طوری
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های  (.او. جی. ان)دادند که توسط  یحق اولیت به برنامه هاي بود تعقیب کردند و معمولشان  خود مؤسسات و ها درکشور
 .شد خود شان بايد تطبیق میه وابسته ب مسلکی و غیر

 

های وعده داده شده از کشورهای تمويل  پول تر بخش زياد ،عدم ظرفیت کاری دولت های خارجی و کشور ،اين نوع روش اب
 .ان) در نتیجه هزارها  . دمصرف نرسیه ما ب غدود برای برنامه های بازسازی کشور از گاو، به اصطالح کننده بیرون نشد و

تنها با  زدند، به اين وزارت و آن وزارت سر زيرعنوان جامعۀ مدنی به افغانستان سرازير شدند، مسلکی در غیر (.او. جی
 اکثر  .کردند باز را ،يافتن پول وافر و سودا گری  درواقعیت بازار تماس بودند و کارمندان عالیرتبه در مقامات عالی دولتی و

 ،مريضی ،فقر حالیکه کافۀ ملت افغان در در ، ها دالر شدند صاحب ملیون ،جريان ده سال گذشته در دولتی غیر مؤسساتاين 
           .دنمی بر بسر بیکاری و بیسوادی

 
و يا اينکه نمی  ندها، داشت علیه اين نوع خود سری اعتراض راجرأت نه صالحیت و نه  ،دولتی مقامات تصمیم گیر -۷

 .دنبی نصیب بمان دولتی غیر مؤسسات عدسترخوان اين نو از ندخواست
 

ويت عالقۀ چندانی به تق ثر کشورهای تمويل کنندۀ برنامه ها،کا تخصصی در دستگاه ملل متحد، مؤسساتجز از بعضی ه ب -8
 مؤسساتتأسیس و پايه گذاری  در پی، و مجالس پی در گپ زدن  از جزه ب .و مسلکی کارمندان دولتی نداشتند ظرفیت اداری 

حتی برنامه های تربیت معلم را به  کمتر کوشیدند و ،سیاسی و اقتصادی اجتماعی، ،فرهنگی علمی،  و نهاد های ملی تعلیمی،
                                                                                          .سپردندبا موافقت حکومت  رشته نداشتند،اين  حکومتی که هیچ تجربه و دانشی در غیر مؤسسات

 

خود  ،لیتوو مسؤ رشتۀ کار که در به ذوات و اشخاصی های مسلکی وزارت خاصتًا ،خانه ها اکثر وزارت اتادار -۰
و صاحب قدرت  گروه های حزبی و ذوات پرنفوذ نفوذ  ،انتخاب اشخاص در  .صالحیت و ظرفیت مسلکی نداشتند، سپرده شد

در نتیجه کدرعلمی و مسلکی در  . و دارد نقش بزرگ داشت  های ديروز، رفاقت حتی زبانی و و و يا احساسات قومی 
  .حد اقل باقی ماند و ظرفیت کاری در نشد تقويت ،وابسته به دولت مؤسساتو  خانه ها وزارت

 

های  نامه تعدادی از کارمندان دولتی ب . وعدالت مراعات نگرديد مورين دولتی هیچ نوع تعادل أۀ مماهان معاشات در – 13
 ۀماهانۀ قابل مالحظ معاش ،و دارای تعلیم اندکی بودند بی تجربه  که اکثرًا و يا نیمه ارشد ارشد  عجیب وغريب مانند مشاور

 .داراند برخورها  اين نوع امتیاز از که هنوزهم هستند کسانی کردند و انۀ بیست معلم اخذ میماه معاش از باالتر
 

يا از  مسلکی کم داشتند و که دانش علمی و یخانه ها يا به خارجی هاي وزارت ادارات و در های مهم  تصمیم گیری -11
که به توصیه ها و پیشنهادات  بايد گفت أسفبا ت . گردد اتخاذ می ،بهتمات عالیرمسلکی مقا وغیر طرف مشاورين کم تجربه 

و  نکردند چندان توجهاری به کشور بودند، زمتخصصین و ذوات تعلیم يافته و صاحب مسلک افغان که آمادۀ خدمتگ دانشمندان،
  .امه دارداد اين نوع روش هنوزمتأسفانه که  .فراهم ساختند در هر زمینه يوسی آنان راأمايۀ م

 

افغانستان  های بزرگ کمک کننده، بزرگترين اشتباهات را در و يا دولت دستگاه ملل متحد  جامعۀ بین المللی چه در -12
 ويرانی مردم وطن ما و به حاالت زار .را خوب نمی شناختند و يا نخواستند بشناسند سفانه يا جامعۀ افغانستانمتأ. مرتکب شدند

  .دکی صورت گرفتنتوجه نشد و يا توجه ا کشورما يا قطعًا سراسر در های چشمگیر خرابی ها و
 

های فرهنگی مردم،  ارزش  گذاری به ن، عدم مراعات و حرمتکافۀ مردم افغانستاهای فرهنگی و حیاتی  عدم شناخت روش
                                                                                .نقش قابل مالحظه دارد المللی نیز کامل جامعۀ بین مؤفقیتياعدم  و ناکامی در

 

يک ه جهت رسیدن ب انتخاب روش معقول در و يا در دايمی امنیت و مصالحۀ ملی به منظور برقراری صلح  تأمیندر  -10
  .سطح ملی صورت نگرفت تفاهم سیاسی همه جانبه درپاکستان،  ًاخاصت مقابل تهاجم خارجی استادگی در صلح دايمی و

 

طالبان  القاعده، ها، شکست تروريست دارند، در کشورما حضور که در های بزرگ نظامی را کامل قدرت مؤفقیتعدم  - 1۲
  :زيرخالصه نمود توان در می (طالبان) مخالفان افراطی دولت و خارجی 

 

اجرای اعمال تروريستی و عملیات جنگی علیه  نپذيرفتن و يا نشناختن اين حقیقت که ناامنی، گذشته، های طول سال در :الف
کاری متداوم يک مثلث همهماهنگی و  لکرد،عم وابسته به پالنگذاری، ً کامال ما، کشور ها در و افغان قوای نظامی خارجی 

و تصمیم گیری آنها در  تعلیمی که مراکز پالنگذاری،( افراطی و طالبان القاعده  .آی .اس. آی) ندهتخريب کنندۀ و تصمیم گیر
                                                  .شد رهبری می .ای .اس. جانب آی از پاکستان بود و
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 نیز بار و ناتو را امريکائی عسکر ما که اسباب کشتن چند هزار کشور در ها تخريبات و ويرانی ار،ده سال کشت طی بعد از
عدۀ کثیری از هموطنان و شهادت  در کابل هوتل انترکانتینانتل، سفارت امريکا  بعد از عملیات گروه حقانی در خاصتًا آورد،

حل  در اصلی م نمودند که مشکلامريکائی اعال مقامات عالیربۀخره باآل گرديد، رهبری می .آی .اس. که از جانب آی ما
  .گروه حقانی می باشند و .آی .اس. آی ، پاکستان و خاصتًادر افغانستان معضالت حاد امنیتی

 

ی مخالف ژديد های ستراتی پاکستان و امريکا" .چنین اعالم نمود2311اکتوبر ۷ تأريخرئیس جمهور امريکا، آقای اوباما به 
خوشحال  که پاکستان انتخاب نموده است، ی دراز مدتیژبا طرز و روش ستراتی (امريکا) روشن است که ما ً کامال .دارند

ضی افراد عپاکستان با ب .آی .اس .یروشن است که آ. گیرد نمی نظر ن شويم که پاکستان منافع ما را درئوقتی مطم نیستیم،
مورد  ها در کنم که پاکستانی من فکر می .قبول نیستندطرف ما قابل  مخرب رابطه دارد که برای ما مشکل خلق نموده و از

 مکک تماس باشند، همکاری  و اينکه بايد با گروه های در مبنی بر و آن يک نوع قماری دست زده انده آيندۀ افغانستان ب
                                                   ."دست می آورنده ، قدرت را باز افغانستان برامدن قوای امريکا ها بعد ازآنتصور  هرسانی نمايند که ب

 

و موضوع  له ئامروز افغانستان يک مس و و مشکالت بزرگ امنیتی ديروز يا نفهمیدن اين حقیقت که امور عدم پذيرش و: ب
 جست افغانستان ل و جنوباشم غرب و و ورای سرحدات شرق  درمی بايد راه های حل آنرا  و حتی جهانی است  منطقوی و

  .ردک جوو 
 

 های بزرگ و قدرت درعوض، . شان امنیتی و بازسازی کشور امور وعدم اعتماد به کافۀ مردم افغانستان در عدم مراجعه : ج
 غیر مؤسساتيا به  نفوذ حزبی و پريا ذوات  و ذوات خاص دولتی ، به جنگ ساالرها يا ،امنیتی امور تمويل کننده حتی در

کمترين  يا و هیچ  آن ازمصرف نمودند که  یبه راه هاي را ها دالر ملیون و رشوت ده، مراجعه کردند و دولتی رشوتخوار
 .ل نشدنتیجه حاص

 .مظاهر اين احوال است دسیه های که در کابل بانک صورت گرفت، يکی از در ها دالر تلف شدن ملیون: د
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