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 11/10/3112                            دوکتور محمد ظاهر عزيز
 

 آيندۀ نزديک کشور ما افغانستان
 قسمت دوم

 

 : حالت فعلی در وطن ما: بخش دوم
 

حالت فعلی افغانستان را نمیتوان با حاالت وحشت بار و تاريک دورۀ طالبان و يا دهۀ  نود میالدی سال هايی که 
های خونین حزبی، قومی، گروهی و طالبی بودند و وطن ما در حال  ويرانی بود  مردم افغانستان پامال جنگ

 .مقايسه نمائیم
 

ا حاالتیکه در دورۀ طالبان و قبل از آن در افغانستان حکمفرما بود، دولتمردان امروز حالت فعلی را در افغانستان ب
رات سیاسی، اداری، اقتصادی، اجتماعی، تعلیمی، صحی و بازسازی که صورت گرفته، یمقايسه می نمايند و با تغی

ه ها و آلود، پردود کابل را که در و ديوار و کوچ گاه گاهی اوضاع ناهنجار، کثیف، امراض. مباهات می نمايند
هزار نوع مکروب  است، از فضا می بینند، میگويند که کابل زيبا شده  و با چند  بازارهای آن آلوده و پر از

ر یدانند پول ساختمان آنها از کجا شده، با خوشحالی میگويند، کابل جان، تغی که کافۀ مردم افغانستان نمی تعمیری
 . نموده است

 

 های جنگ های حزبی در با مقايسۀ سال من هم میگويم که حاالت فعلی افغانستان نسبت به دورۀ طالبان و خاصتًا
های هفتاد شمسی، تفاوت قابل مالحظه دارد و با مقايسۀ سالهای جنگ و دورۀ وحشت طالبان، وضع  طول سال

ادی، اجتماعی، تعلیمی، صحی و باز رات نسبی سیاسی، اداری، اقتصیکشور ما بهبود حاصل نموده است و تغی
بايد  در افغانستان مصرف شد، وضع فعلی کشور ما که سازی در کشور صورت گرفته اما، با ملیاردها دالری

مردم افغانستان در فقر، ناتوانی،  در حالیکه اکثر. زندگی میکردند مردم در رفاه نسبی. هزارها مرتبه بهتر می بود
 .می برند درد و عذاب  تأسف آور،  شب  و روز بسر بیسوادی،گرسنگی، مريضی، 

 

نگاه يک افغان متعهد به منافع  رشته های مختلف با نظر وسیع و بیطرفانه، از من اوضاع عمومی کشورم  را  در
 .علیای کشورش، مورد تحلیل و ارزيابی  قرار میدهم

 

 : وضع عمومی امنیتی( الف)
 

آن . به  مراتب از حالت  فعلی بهتر بود 311۲الی   3113های  در سال ما ما میدانیم که وضع امنیتی در کشور
. سال ها زمانی بود که هنوز طالبان مصروف التیام دردها و زخم های خود بودند و يا اينکه رشتۀ تماس ها با  آی

ی شدند، چند تنظیم  و رهبری م. آی. اس. طالبان افراطی که از طرف القاعده و آی. اندکی سست شده بود. آی. اس
سال به کار داشتند تا منظم گردند و اسلحه به دست آرند و به عملیات جنگی، تخريبات و کشتار فرزندان  کشور ما  

 . شروع  نمايند
 

کسی با خاطر آسوده از کابل تا . وضع امنیتی امروز درهیچ واليت و ولسوالی کشور ما به مرام خاطر مردم نیست
چندی قبل طالبان مادر و دخترک . میترسد که در وردک مورد حمله و قتل قرار گیرد شهرغزنی رفته نمی تواند و

 . کسی نبود آنها را از اين وحشی گری نجات دهد. او را در چند متری دفتر والی غزنی سنگ باران نمودند
 

افغان از طرف از کشتار و بیرحمی و وحشت گری روز عاشورا در سال گذشته که بیش از هشتاد مسلمان با ديانت 
دستگاه امنیتی در بیچارگی تمام مانند ديگر . دشمنان نامسلمان مردم افغانستان، شهید شدند، همه مطلع هستند
 . هموطنان افسوس می خوردند و بیچارگی خود را اظهار می داشتند

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aziz_zaher_aayendae_nazdik_afghanistan_02.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aziz_zaher_aayendae_nazdik_afghanistan_02.pdf
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هیچ کس . روند میجائی به جائی  با موترهای ضد گلوله و چندين محافظ  در شهر کابل از ذوات عالیرتبۀ دولتی
نشنیده  و يا نديده که رئیس جمهور کشور به ده متری قصر رياست جمهوری از مردم شهر کابل احوال پرسی نمايد 

 اطفال از سردی وجايی که و يا روزی  به کلبه های محقر مهاجرين گرسنه و مريض، درحومۀ شهر کابل، 
از بدبختی آنها  دهند، تشريف ببرد و ژدم جان میگو  گرسنگی در زمستان و از گرمی  در تابستان از زهر مار

 . نها هدايت صادر نمايدآرنج روزانۀ  جهت التیام درد  و بپرسد و در
 

چونکه مردم . برند می های خاصی بسر نا  آرامی در شهرهای بزرگ، در ترس و مردم  کشور ما خاصتًا
دانیم که  ما خوب می. سپرده اند (ج) به لطف و پناه خداوندافغانستان، مردم با ديانت هستند، خود و خانوادۀ خود را 

 . امان اند دهات، درُقرا و مردم وطن ما نه در پايتخت کشور، نه در شهرهای بزرگ و نه در 
 

پاکستانی ها و طالبان  .آی .اس .سالهای اخیر در دست بازی آی در سیاسی خاصتًا ما مانند امور امور امنیتی کشور
 برادران و( پاکستانی ها)زنیم که آنها  قرار دارد ولی ما هنوزهم گاه گاهی داد می .آی .اس. افراطی، تربیت شدۀ آی

 . همسايگان مسلمان نیک خواه ما هستند
 

 : امور سیاسی و دولت سازی( ب) 
 

با آنکه . فقیت مردم افغانستان در ده سال گذشته، تصويب قانون اساسی افغانستان استؤبزرگترين و مهمترين سند م
مجموع، حقوق  موقع مناسب به بازنگری ملی ضرورت دارد،  قانون اساسی در بعضی ماده های قانون اساسی در

جهانی حقوق بشر، های دينی و فرهنگی مردم افغانستان، رعايت از اعالمیۀ  مبنای ارزش مردم افغانستان را بر
 .ملل متحد و انتخاب روش ديموکراسی رهبری و حکم مینمايد احترام به منشور

 

قانون اساسی به منظور دولت سازی و اجرای امور دولتی و پذيرش مسؤولیت ها، قوای سه گانۀ اجرائی، عدلی، و 
 .مقننه را حکم و تائید می نمايد

 

ت از استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور و نظام متکی بر قانون اساسی افغانستان به وحدت ملی، حراس
تأمین عدالت اجتماعی و ساخت جامعۀ مبتنی بر قانونمندی نیز از مزايای احکام قانون . نمايد ارادۀ  مردم، حکم می
 .اساسی افغانستان است

 

مراعات به قانون  ديموکراسی دربا وجود احکام قانون اساسی و آرزومندی جامعۀ بین المللی، تطبیق وحرمت به 
مشرانو  و جرگه  از جمله انتخابات رياست جمهوری، ولسی. اساسی در کشورما، هنوز در مرحلۀ ابتدائی قراردارد

مردم از طرف قوۀ اجرائیه به رهبری رئیس جمهور، عدم مراعات به قوانین  وکالیجرگه، عدم  حرمت به تصامیم 
 . لی را در حال حاضر، میتوان مثال آورداداری، عدلی و احکام  مراجع عد

 

بر نبود تفاهم ملی در زمینه های انتخاب  به وضاحت میتوان گفت که عمل و روش دولت سازی در وطن ما  بنا
کمبود کدرعلمی،  سیاسی، حکومتداری، روش دولتداری مبتنی بر مصالح علیای مردم افغانستان و های روش

 . زيادی مواجه است مسلکی و اداری، هنوز به مشکالت
 

باشد، مقام رهبری افغانستان، با  برای اجرای امور و اتخاذ تصامیم بزرگ که منافع علیای مملکت در آن مضمر
 . هیچ گروه و حزب سیاسی که با رئیس جمهور ديد و نظر ديگری داشته باشد، مشوره و تبادل نظر نمیکند

 

اوضاع نا  ملی که افغانستان را از اين بن بست سیاسی و ژیتفاهم سیاسی و تصمیم گیری واحد در امور و ستراتی
منظم اداری و دولت سازی،  بیرون نمايد، همبستگی و وحدت مردم افغانستان را تأمین نمايد، در سطح ملی، وجود 

 .ندارد
  

 شم آزمند دشمنان ما و گروه های متخاصم افراطی، ضعیف وچ اين نوع حالت سر در گم دولتداری، کشورما را در
حريم کشور و امور داخلی  اداری هرروز می بینیم که دشمنان افغانستان در ما با ناتوانی سیاسی و نا توان  ساخته و

 . رسانند نمايند، وطن ما را ويران می سازند و مردم افغانستان را به شهادت می وطن ما تجاوز واضح می
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. خارجی افغانستان بادرک اوضاع سیاسی، منطقوی و جهانی تثبیت، تعیین و پالنگذاری نگرديده است استسی
فهم سیاست  ی سیاست خارجی قوی که با درک مشکالت امروز وطن وژافغانستان  درحال حاضر يک ستراتی

سی و مقابله با اوضاع سیا در اجرای امور. همسايگان و ديگر کشورها طرح و درعمل اجرا قرار گیرد، ندارد
ی خاصیکه از منافع علیای افغانستان دفاع گردد و درهمآهنگی با همه  نمايندگی ژستراتی منطقوی رهنما و جهانی و

هیچ تفاهم، تبادل نظر، مشورت و يا مبادلۀ اطالعات که از . عمل اجرا  قرار گیرد، وجود ندارد های سیاسی در
دستگاه سیاست خارجی . میان نمايندگی های سیاسی افغانستان موجود نیست سیاست واحد دولتی نمايندگی نمايد،

 وقت و درهرجا تکرار می مسلکی که يک موضوع  را هر فهم و در دست  اشخاص غیر افغانستان ضعیف، دير
 .نمايند، قرار گرفته است

  
به عدم  مناسبات سیاسی نظر در مهم، با سیاست کهنه و پا افتاده تثبیت میگردد و برخورد  دولت با وقايع حاد و

سیاست  روش و کشور های همسايه، از نداشتن دانش مسلکی سیاسی با طرف مقابل خاصتًا سیاسی وی تکتیک ها
اين است که طرف مقابل که هم  تصور بر. های دينی معامله می نمايند اخالقی، عواطف انسانی و حتی ارزش

نمايندۀ سیاسی افغانستان  اگر. نمايد به  ما رحم می ال ما می سوزد وزيرک وهم با سیاست آشنا است، دل شان به ح
 . ندارد ه ایمقابل دشمنان آزمند و سختگیر و کهنه کار افغانستان، هیچ فايد صد مرتبه دست به ريش خود ببرد، در

   

مرد و زن افغان، تعمیم و تحکیم صلح پايدار در کشور، با حفظ شخصیت و منافع يکی از آرزومندی های خاص 
اين هدف بزرگ در صورتی امکان پذير است که در اين زمینه توافق ملی بوجود آيد و رهبری . ملی افغانستان است

ا و رسیدن به اين پروسۀ بزرگ در دست حکومت افغانستان باشد تا در توافق با وکالی مردم افغانستان در اجر
متأسفانه که موضع گیری های ضعیف دولت افغانستان در ده . صلح با خواست مردم افغانستان، مؤفقیت بدست آيد

سال گذشته بر مسايل مهم وابسته به داعیۀ افغانستان وعدم شفافیت در سیاست داخلی و خارجی اين دولت باعث شده 
، دولت و مردم کشور (مذاکرات صلح با طالبان)به افغانستان،  است که امروز در يکی از مهم ترين مسايل مربوط

 .داشته باشند" تماشاچی"ما نقش 
 

به خوبی ديده می شود که نه تشبث معامالت و مذاکرات صلح در دست ماست و نه رشتۀ مذاکرات را در دست 
از دولت افغانستان نمايندگی  بدون آنکه با مردم و دولت افغانستان مفاهمه و مذاکره صورت گیرد، ديگران. داريم

 .می نمايند و ما کامالً  در حاشیه و در حال تماشاچی قرار گرفته ايم
 

جمهوری انتخاب امیدواری فراوان به رياست  بعد از آنکه جناب کرزی بار اول از طرف مردم افغانستان با شوق و
و با آرزومندی فراوان  ی گیری رفتند أشد و زن و مرد افغان با پاهای برهنه و شکم گرسنه به پای صندوق های ر

 اتفاق نظر بین مردم افغانستان در اورا به رياست جمهوری انتخاب نمودند، امیدوار بودند که همبستگی، وحدت و
تصمیم  مردم و نمايندگان شان در. ساسی، روز بروز تقويت گرددهای اسالمی و احکام  قانون ا حرمت به ارزش

موران أاجرائی رئیس جمهور، وزرا و م همکاران، اطرافیان نزديک اداری و. های بزرگ ملی شريک شوند گیری
نظر داشت احساسات قومی، مذهبی،  عالی رتبۀ دولتی از میان افغان های وطن خواه، متخصص، کارمند بدون در

منافع شخصی،  که منافع علیای کشور را باالتر از کسانی. يا رفاقت های کاذب، انتخاب گردند منطقوی وزبانی و 
های اسالمی، منافع علیای مملکت، همبستگی  احترام نمايند و همچنان، ارزش قومی، زبانی، منطقوی، مراعات و

جامعۀ بین المللی با هوشیاری و هويت و شخصیت مردم کشور را در مقابل دشمنان آزمند افغانستان و  ملی،
ه حتی زمین دولت را ب ندی دفاع نمايند، خود را خدمتگار مردم بیچارۀ افغانستان بدانند، زمین وخانۀ مردم ومدانش
خويشاوندان خود را  مالی را روش روزمره و معمول نسازند، اعضای خانواده و غضب ننمايند، فساد اداری و زور

 زند، قرارداد های ملیون دالری را به اعضای خانواده و دوستان خود نسپارند و باالخره درفساد، منع سا از دزدی و
 ی نرفتند؟ أآيا مردم افغانستان با اين همه آرزوها به پای صندوق های ر. تحکیم عدالت اجتماعی بکوشند

 

 :تأمین عدالت اجتماعی و ساخت جامعه مبتنی برقانونمندی( ج)
 

در  شوروی، جنگهای قدرت خواهی و طرف اتحاد جماهیر موقع اشغال افغانستان از اکثريت عظیم اتباع وطن ما در
 وطن خود شان مهاجر زمین پدران شان شدند، يا در خانه و زمان تاريک طالبان يا مجبور به ترک از وطن،

مدت جنگ ها، به حقوق شخصی  در. ودندفقر زندگی نم حرمان در يا به هزار مشکل، ترس، بیچارگی و گرديدند و
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نوع ظلم، چور  هر. دست دادند و خانوادگی شان تجاوز صورت گرفت، هزارها افغان زمین و خانۀ آبائی خود را از
مردم  مانند نداشت، بر افغانستان مثل و ريخ معاصرأت هرنوع بی عدالتی که در. چپاول عمدی را متحمل گرديدند و

هم در ده سال گذشته از بیچارگی مردم و بی  های جنگ و زمان سال تعداد محدود هم در. دافغانستان تحمیل گردي
ضعف دولت، حاکمیت ضعیف نهادهای قانونی و سیاست معافیت دولت از مجازات، استفاده های عظیم  سامانی و

 . دالر در اينجا و آنجا هستند ها افغانی و نمودند و امروز صاحب ملیون
 

از دست داده بودند، امید پس گرفتن جايداد های خود آنرا زمین، خانه و جايداد های اندکی داشتند اما که ی افغان هاي
 . عالوه برآن، وسیلۀ بازگشت به خانۀ پدری و ده و قريۀ خود را ندارند. هنوزهم دارند را داشتند و

 

بردند، به خواهش خود به وطن خود  می و تعدی به سر ها که در مهاجرت با قبول انواع ظلم  تعداد زياد افغان
تربیت فرزندان خود  بازگشتند و امید يک سرپناه، دسترسی به کار، دسترسی به خدمات صحی و دسترسی به تعلیم و

 . نیست میسرهیچ کدام آن را داشتند اما برای شان 
 

. نمايند مريضی زندگی میو درحالت  و کامل، گرسنگی تمام  بیشتر از پنجا فیصد مردم افغانستان در فقر واضح 
 .امیدی برای بهبود حیات روزمره و زندگی بعدی خود و خانوادۀ خود ندارند آنها هیچ وسیله و

 

به کارهای شاقه  يا اجبارًا نمايند و قريه ها، يا گدائی می هم در شهرها و هزارها کودک چهار و يا پنج ساله هم در
 هزارها کودک در. شاقه هستندهای  ده ساعت مصروف کارجهت به دست آوردن يک لقمه نان خشک روز  در

 .خورند مدرک گدائی نان می کابل از شهر
 

محض يک فیصد يا دو . برند معلمان در حالت بخور و نمیر حیات بسر می ً اکثريت باقیماندۀ مردم افغانستان، مثال
ه صاحب پول و دارائی عظیم شده اند، يا در دهۀ  گذشت های خانمانسوز و فیصد مردم افغانستان که از برکت جنگ

های  زمین. کسی دسترسی به نهاد های قانونی وعدلی دارد کمتر. نمايند تصور زندگی می نعمت بیرون از در
کامل، مريضی،  گرسنگی، فقر. تصرف زورمندان میگردد کمزور هر روزغضب و مردم بیچاره و دولتی و

دانیم که  ما می. و نا امیدی، دامنگیر اکثر مردم افغانستان است است، بیکاری بیسوادی که خود عامل اصلی فقر
 .نمايند مغاره ها زندگی می درهم اتباع افغانستان هنوز  تعدادی از

 

يا ختم حالت نا برابری و يا ختم فرهنگ  پی تأمین عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون و که  در من منبع و مقامی را
 . باشد، هنوز سراغ  ندارممعافیت از فساد 

 

 : فساد اداری و مالی در کشور( د ) 
 

 هر اجتماعی را در بنیاد سیاسی، اداری، اقتصادی و قاتل و کشندۀ است که سرشت و فساد به صورت قطع زهر
فساد اداری به اخالق  . زند کشورهای غريب و دارای حاکمیت ضعیف مانند افغانستان برهم می کشور، مخصوصًا

مانند وطن  یممالک در سازد،  رساند، اعتماد را در بین جامعه و مردم ضعیف می های مردم ضرر می رزشو ا
و دستگاه حکومتی  همچنان سبب بی اعتمادی وعدم حرمت میان مردم  ما، سبب قتل، تعرض به حقوق مردم و

 . گردد وعدلی می
 

های  وامل و بدبختی ها يکجا شود، سبب انقالبجامعه، زمانیکه با ديگرع هر کشور و هر دوام فساد اداری در
 انقالب. آور و خطرناک است گاهی برای رژيم های حاکم، خیلی درده شود که نتايج آن گا می اجتماعی و مردمی

 کشور در. توان مثال آورد های عربی که هنوز نتايج کامل اجتماعی آنها روشن نیست، می کشور را در های اخیر
 محاکم عدلی صاحب اعتبار مانند فرانسه، رئیس جمهور را های دارای سیستم های ديموکراتیک و صاحب قانون و

 . نمايند مالی متهم باشد، محاکمه نموده به حبس محکوم می که به فساد اداری و
 

ادی بین مردم و اسباب بی اعتم گرفته و کشور ما فساد اداری و مالی تمامی دستگاه دولتی را فرا با تأسف، در
دولت، عدم حرمت به تصامیم و احکام رهبری کشور، استفاده های ناجايز از منابع و دارائی های دولتی و مردم، 

اقتصاد بازار  روش و ناسالم از و دولت، عدم تطبیق مقررات و قانون، استفادۀ نا جايز و غصب خانه و زمین مردم 
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اين حالت در دزدی منابع مالی وابسته به کافۀ مردم افغانستان . يده استآزاد، کندی فیصله های جنائی و عدلی، گرد
 .مال مردم نقش اساسی دارد های ملی و و بانک

 

 اين حالت حرف می تأسف بیشتر از اينکه مقام رهبری کشور و بعضی ذوات کلیدی مملکت به صورت واضح از
اما، . مفسدان را محاکمه خواهند نمود خواهند گرفت و دهند که جلو فساد را به جامعۀ بین المللی وعده می زنند و

نمايند،  روش ناقص اقتصاد بازار استفاده نموده و می ها دزديدند، از مردم را از بانک ها دالر که ملیون نهايیآ
ند و ناقص ساخته اند، گاهی تعقیب ـُسیاسی، عدلی دولت را ک مردم راغصب نموده اند، امور زمین های دولت و

 . هیچ وقت به محاکم عدلی معرفی نگرديده  اند شوند ونمی 
 

با در نظر داشت حالت فعلی، آيا مردم کشور حق ندارند بگويند که سیاست معافیت، عدم تطبیق قانون، استفادۀ نا 
اقتصادی، عدم  های منفعت آور مالی و سکتور مافیايی در معقول از منابع مالی کشور، زمینه سازی برای انحصار

شناخت مردم  که در حد معلومات و اگر نیست چه کاری تعقیب فاسدان شناخته شده، تصمیم مقام عالی دولتی است؟ 
های اسالمی و قانون اساسی، برای از بین بردن اين فساد  حقیقت باشد در روشنی کامل و در قالب ارزش از

  سراسری درکشور، از طرف مقام رهبری صورت گرفته است؟
 

يا از  وطن ما داده شده بود و اعمار مجددهای خارجی که به جهت  مال مردم و پول ها دالر اگر ما از دزدی ملیون
از پول های دزدی شده جهت خريدن خانه ها و قصرها در دوبی و ابوضابی، از خانه های فاسد،  های دالر جوال

دم و دولت در اطراف بند قرغه و از هزارها جريب ملیون دالری در کارتۀ وزرا در کابل، از غصب زمین های مر
 فراموش کنیم، فساد به سرحدی در وطن ما عام و حرف نزنیم و زمین دولتی که بزور تفنگداران تصرف شده است،

صفائی و حفظ و مراقبت ماهانۀ خود را بدون  معمول است که آنانیکه صادق و پاک نفس اند، مصارف برق، آب،
 . ب دولت تحويل داده نمی تواننددادن رشوت  به حسا

 

برد و مالحظه بکابل تشريف  اگر روزی مقام رهبری افغانستان با موتر به کوچه های شیک محالت ديگری در
کدام با  ها ندارند، هر آن سرک که مردم عام حتی اجازۀ داخل شدن را دری خانه هاي نمايد که اين همه تعمیرات و

داند  می آن قصرها از کجا پیدا شده است؟،  پول تعمیر ، به کدام کسانی تعلق دارند؟ دنشده ا چند ملیون دالر تعمیر
اعمال   هزارها مثال فساد واضح و اين گفته يکی از. آلود گرفتار است که دستگاه اداری وطن ما در فساد زهر

فۀ مردم افغانستان را در زهرآلود است که دستگاه دولت را کند نموده و آنرا درچشم مردم بی اعتماد ساخته، کا
حالت فعلی دولت . ها بلند نموده است صدای مردم را به آسمان بی عدالتی عظیم مبتال نموده و داد و بدبختی و

 .  حیث يک دولت فاسد معرفی نموده است هب  آنرا و اعتبار ساخته  بیالمللی نزد جامعۀ بین  افغانستان را در
  
 : تعلیم وتربیه( هـ )
 

کشور ما مانند ديگر کشور های جهان به تعلیم  و تربیۀ مترقی، متجسس و با کیفیت که جوابگوی ضرورت های 
مردم افغانستان بدون داشتتن تعلیم و تربیۀ همگانی،  .  فعلی و آيندۀ فرزندان کشور باشد، ضرورت عاجل دارد

بناًء تعلیم و تربیه . ست، نايل شده نمی توانندمترقی و باکیفیت به حل مشکالت بزرگی که وطن ما به آنها روبرو ا
يک وسیلۀ مهم زير بنائی جهت انکشاف اجتماعی، اقتصادی و ارتقای سطح ذهنی و رشد فکری افراد جامعه به 

 .شمار می رود
 

حای کامل بیسوادی، جهل، فقر، گرسنگی، مرض، محرومیت وهمچنان وحدت ملی، مبزرگ در افغانستان امشکالت 
تماعی، تعمیم صلح پايه دار، ديموکراسی و حفظ هويت ملی هستند که بدون تعلیم  و تربیۀ همگانی و عدالت اج

مترقی و دارای ظرفیت تعلیمی که نظر به ضرورت های کافۀ مردم افغانستان پالنگذاری و تطبیق گردد، ما نمی 
 .توانیم به حل مشکالت بزرگ وطن خود دست يابیم

 

وصیه ها و ارزش های اسالمی رهنمای بزرگ ما در راه تعمیم تعلیم  و تربیۀ همگانی که تبا پذيرفتن اين اصل 
مترقی و با کیفیت بوده و سیاست و ستراتیژی تعلیم و تربیه ايکه در حال تغییر و تحول باشد، پیشرفت های علمی  

راستکار، راستگو و خالق  و تخنیکی را بپذيرد، شخصیت انسانی هر افغان را تکامل بخشد و فرزندان ما را آزاد،
 .بار آرد، وسیلۀ حل مشکالت بزرگ امروز و فردای وطن ما خواهد بود
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دين مبین اسالم انسان را به كسب دانش فرا مي خواند، راز و خرد را با يكديگر پیوند مي بخشد و كساني را كه 
 .نسبت به همنوعان خود امین اند، بزرگ مي پندارد

 

بلكه همچنین در آن است كه بي وقفه در . در آن نیست كه اهمیتي استثنايي براي علم قايل استاصالت اسالم تنها  
در اسالم هیچ .  علم از ديدگاه اسالم میراث مشترك تلقي مي شود كه در انحصار هیچ كس نیست. طلب علم است

د نمايد و جريان اطالعات علمي و چیز بیگانه تر از سیستمي نیست كه استفاده  و بهره گیري و مبادله دانش را محدو
 .فني را محض در خدمت سیاست و يا بازار و سود بیشتر قرار دهد

 

". دانش بجويند و در طلب علم حتي به چین بروند" گهواره تا گور"پیغمبر اسالم به مومنان اندرز داده است كه از 
کسب دانش را برحسب حکم پیغمبر اسالم وزارت معارف که مؤظف تربیت و تعلیم فرزندان وطن است، بايد وسیلۀ 

 .به همه فرزندان افغان میسر سازد
 

اسالم به قابلیت انسان براي رسیدن به كمال از راه تعلیم و تربیت، اطمینان داشت و در نتیجه براي نخستین بار در 
تن امر كرد تا بتوانند اسالم مردان و زنان و اطفال را به آموخ. تأريخ بشريت، نظريه آموزش مداوم را توصیه كرد

 .به نوبۀ خود تعلیم و تربیت ديگران را برعهده بگیرند
 

ولیت، همبستگي، پاكي نفس، و حكم براي كسب دانش، كه به نور ايمان منور و منزه شده ؤآن ارزشهاي آزادي، مس
راه تعلیم، آن برماست كه از . داراي اهمیت خاص اند( ص)بودند، براي انسان امروز نیز همچون زمان پیغمبر

 .ارزشها را درك نمائیم،  بفهمیم و درمسیر زندگي، سرمشق حیات شخصي و اجتماعي جامعه خود بسازيم
 

دختران و پسران افغانستان را بنا بر حکم ارزش ها و منابع وظايف مبرم و اصیل وزارت معارف اين است که 
ق نیک، راستی، پاکی و خدمت راستین به کافۀ مردم دينی، معنوی و انسانی تربیت نمايد تا لیاقت، شخصیت و اخال

افغانستان را باالتر و مهمتر از ديگر مظاهر و وابستگی های فرهنگی، قومی، زبانی و مذهبی دانسته، در تحکیم و 
حفظ صلح، وحدت ملی، حفظ استقالل و تمامیت ارضی، دفاع از قانون اساسی کشور و اعتالی افغانستان از طريق 

و خدمت نجیبانه به وطن، نه تنها وسیلۀ سعادت و رفاه برای شخص و خانوادۀ خود جست و جو نمايند، کسب دانش 
 . بلکه در پی سعادت مردم وطن خود نیز باشند

 

اين هدف در صورتی برآورده می شود که تأريخ و فرهنگ مردم افغانستان بخوبی و با صداقت، راستی و 
دروغ گفتن ومسخ نمودن تأريخ مردم افغانستان گناه . رديده، تدريس گرددراستگوئی به فرزندان افغان تفهیم گ

 .بزرگی است که نتايج وخیم و نامطلوب در قبال دارد
 

قرار  شعاع تحت را و ترقی جامعه ما رشد و بیسوادی، فقر، مرض با تأسف بايد تکرار نمود که امروز در وطن ما
ما . باشد می مواجه اعمار مجدد و کارهای بزرگ و اقتصادی اجتماعی عمدۀ مشکالت ما  به کشور  .داده است

و  تعلیم. داريم نیاز دراز مدت ستراتیژی مدت بازسازی و پروگرام های کوتاه  به  جامعۀ نوين، برای  اعمار يک
 .نمايد ايفا و ترقی اجتماعی  و اقتصادی به رشد در کمک مهمی نقش تواند می تربیۀ با کیفیت

 

جنگ های بیست ساله و خاصتًا در دورۀ تاريک فرهنگی طالبان، اتباع  و فرزندان افغان از نعمت تعلیم و  در زمان
اين وضع خالف ارزش های . دختران افغان به صورت قطع به تعلیم  و تربیه دسترسی نداشتند. تربیه محروم بودند

 .اسالمی و منافع علیای کشور بود
  

به تعلیم ( دختر و پسر)آورد های ده سال گذشته، دسترسی تعداد زياد فرزندان کشور  بايد تذکر داد که يکی از دست
اما، اين هدف عالی ملی طوريکه الزم بود، با وجود کوشش جامعۀ بین المللی، برآورده نشد و ما . و تربیه است

شرفت های بزرگ دست مانند ساير خدمات اجتماعی نظر به عوامل مختلف، طوريکه الزم بود در اين رشته، به پی
 .نیافتیم
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در مجموع بیشتر از هشتاد . با تأسف، در وطن ما، حد اقل هفتاد فیصد مردم که اکثرًا جوان ها اند، بیسواد هستند
اين رقم در دهات و قريه های دور افتاده به باالتر از نود و پنج فیصد می . فیصد زن های افغانستان بیسواد هستند

 . زعوامل اصلی فقر و بی عدالتی اجتماعی محسوب می گرددبیسوادی يکی ا. رسد
 

حد . من می دانم که باالتر از شصت فیصد دخترانی که سن مکتب رفتن را دارند، به تعلیم و تربیه دسترسی ندارند
 .اقل چهل فیصد پسران و جوانان هنوز به هیچ نوع تعلیم و تربیه دسترسی ندارند

 

اين گفته در مورد برنامه های تربیۀ . تعلیم و تربیه در وطن ما هنوز به پايانترين درجۀ تعلیمی قرار داردکیفیت 
 . معلم نیز صدق می نمايد

 

تأسیس، تشکیل و مهمترين کاری که در جهت ارتقای تعلیم و تربیۀ همگانی و باکیفیت انجام می شد، عبارت اند از 
پالنگذاری تعلیم و تربیه، پالیسی و اداره، تحقیق آموزشی و )بنیان گذاری مؤسسات و نهاد های تعلیم و تربیه 

( انکشاف نصاب تعلیمی، تعلیمات مسلکی و تخنیکی، آموزش از راه دور،  مراکز ساينس و تکنالوژی و تربیۀ معلم
با تأسف ياد آوری می گردد که حتی برنامه . ، تأسیس نشده اندکه تا حال به طوری که مورد ضرورت کشور است

های تربیۀ معلم را به مؤسسات غیر دولتی که هیچ دانشی در اين رشته نداشتند سپردند و به اين صورت ملیون ها 
 . دالر کمک های بیرونی به هدر رفت

 

کشاف تعلیم و تربیۀ افغانستان، با وجود يکی از عوامل مهم ناکامی در اين زمینه اين بود که رهبری و ادارۀ ان
شناخت مشکالت عظیمی که متوجه معارف افغانستان بود، بدست ذواتی سپرده شد که دانش و تجربۀ اندک مسلکی 

 . اين امر در حال حاضر نیز صدق میکند. در رشته  تعلیم و تربیه داشتند
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