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 آيندۀ نزديک کشور ما افغانستان
 

 

میالدی است که در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کشور ما 321۲مراد از آيندۀ نزديک کشور ما سال 
  .ومسايلی که مردم افغانستان به آن درگیر خواهند بود، تأثیرات عمده و سرنوشت ساز دارد

 

از افغانستان  « نـاتو»فیصد عساکر و نظامیان کشور های اروپائی وابسته به  ۰2میالدی بیشتر از 321۲در سال * 
 .می برايند

 

برحسب تصمیم فعلی اضالع متحدۀ امريکا، همه و يا تعداد کثیر قــوای آن کشور از وطن ما به کشور شان بر * 
 .مــی گـردنــد

 

رگ اقتصادی در امريکا و جامعۀ اقتصادی اروپا، جاپان و ديگر کشورهای کمک کننده بنا بر تأثیرات مشکل بز* 
م  و در سال های بعد شروع شده بودند، يا کامالً  3223به افغانستان، اکثر برنامه های بازسازی بی ثمرکه در سال 

 .           معطل خواهند شد و يا بی ثمرتر خواهند بود
 

ورهای بزرگ و خاصتًا مردم جهان بنا بر رسوائی های سیاسی، عدم کفايت و ظرفیت سیاستمداران پرنفوذ کش* 
کاری دولت مردان در افغانستان، فساد مالی و اداری و برنامه های ناقص و بی ثمر بازسازی و ناکامی ها، که از 

زی قابل مالحظه م، دلسو3223طرف دستگاه های اطالعاتی به اطالع جهانیان رسیده، مردمی که  در شروع سال 
به مردم افغانستان نشان دادند، آرزومند و امید وار هستند تا هرچه زودتر عساکر شان از افغانستان بیرون شوند و 

 .بار هنگفت مصارف عساکر شان بدوش آنها نباشد
 

مالحظۀ بر  م تأثیرات قابل321۲بايد متذکر گرديد که بیرون شدن عساکر و نظامیان خارجی از افغانستان در سال * 
هزار ها نفر در افغانستان با دستگاه مغلق  و عظیم عسکری و نظامی . تقلیل عوائد خالص در کشور ما می نمايد

دستگاه های مذکور از بازار های افغانستان اموال و . امريکا و ناتو مصروف کار و کسب عايدات ماهانه هستند
قلیل کمک های بازسازی که قبالً  ذکر شد، برامدن عساکر و عالوه از ت. لوازم مصرفی زياد خريداری می نمايند

اين حقیقت در گزارش .  نظامیان خارجی از افغانستان تأثیرات منفی قابل مالحظه  بر اقتصاد وطن ما خواهد داشت
، به رديده استگمنعکس  نیزتايمز  کنیويارم 3211نوامبر 33بانک جهانی که در کابل نشر شد و در شمارۀ 

مالحظه می گردد که با بیرون شدن عساکر و نظامیان خارجی از ممالک عراق، کاسووا، هايیتی و وضاحت 
فیصد، کاسووا  ۹۰بوسنییا، سهمگیری مستقیم  وغیر مستقیم کشورهای خارجی،  در اقتصاد کشور هايی مانند عراق 

آن در اقتصاد کشور های مذکور  فیصد تقلیل يافته که تاثیرات منفی ۹2فیصد و در بوسنییا  ۲2فیصد، هايیتی ۲3
 .واضح است

 

با مطالعۀ حاالت زار فعلی در کشور ما و نبود سیاست و ستراتیجی ملی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، 
درعدم پالن باز سازی در کشور، که منافع علیای وطن مادر آن مضمر باشد  و ضرورت های اصلی کافۀ مردم 

و با حفظ  ارزش های معنوی و فرهنگی مردم طرح ريزی شده باشد تا فقر، گرسنگی،  افغانستان را در نظر بگیرد
بیسوادی، نا امنی، مريضی و بی عدالتی دامنگیر مردم وطن ما نباشد، من با تأسف، امیدی برای بهبود حیات مردم 

م افغانستان در م مرد321۲م  و سال های نزديک بعدی نمی بینم،  مگر اينکه بعد از سال 321۲وطن در سال 
رهبری شخص سیاستمدار، وطنخواه، آشنا با مشکالت عمدۀ مردم وطن و امور بین المللی با اشخاص پاک نفس و 
متخصصین امور دولتداری  و تکنوکرات های با ايمان و صادق افغان همه امور مملکت را در دست بگیرند و 

 .افغانستان را از تباهی نجات دهند

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aziz_zaher_aayendae_nazdik_afghanistan_matn_mokamal.pdf
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 ظرياتم را در سه بخش در اين نوشته من ن

 1-   م و داليل ناکامی های بزرگ،3211الی ختم  3223فرصت های از دست رفته در سالهای 
 3- حاالت فعلی کشورما و 
 2- ،پیشنهاداتی چند در جهت بازيابی منافع علیای مردم افغانستان و بهبود حاالت در کشور 

 .باهموطنان کشور در میان می گذارم 
 

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

بعد از شکست اتحاد شوروی سابق در افغانستان توسط آزادی خواهان يعنی کافۀ مردم افغانستان، ختم جنگ های 
انستان حزبی و گروهی و ختم دورۀ تاريکی سیاسی و فرهنگی طالبان که با ختم حضور نظامی پاکستان در افغ

همراه بود، کشور ما در يک مرحلۀ کامالً  نو که در تأريخ معاصر کشور مثالی نداشت،  وارد شد و توجه همه 
 . دستگاه های سیاسی و نظامی قدرت های بزرگ را درغرب  و سازمان ملل متحد را به خود معطوف نمود

 

عده در وطن ما طرح ريزی شده بود، در م که در زمان نظام طالبی از طرف القا3221سبتامبر11واقعۀ مرگبار
 . تغییرخارق العادۀ اوضاع سیاسی و نظامی جهان و روابط بین المللی نقش بزرگ داشت که تا امروز  ادامه دارد

در منهتن نیويارک، تخريب بخشی از ( مرکز تجارت جهان)بايد ياد آوری نمايم که قبل از تخريب دو برج بزرگ 
ی و سقوط طیارۀ ملکی توسط تروريست های ساخت القاعده در پنسلوانیا که بیش از سه پنتگان در واشنگتن دی س

هزار بیگناه جان های خود را از دست دادند و هزاران خانواده را در اندوه دايمی قرار داد، طالبان به امر 
را که قدامت تأريخی ( بت های بامیان)امیرالمومنین و توصیۀ نظامیان پاکستانی، دواثر بزرگ تأريخی افغانستان 

  .و هزاران خرابی و ويرانی ديگر در سراسر افغانستان. بیش از يکهزار و پنجصد سال داشتند، ويران کردند
 

بین  از تصمیم اين قدرت بزرگ نظامی جهان به منظور داخل خاک امريکا در قتل هزاران مرد و زن بیگناه در
و  پا افتاد  مدت کوتاه از نستان نقش بزرگ داشت فلهذا رژيم طالبی درافغا خواهان القاعده در هوا بردن القاعده و

  .شد مار و تار
 

م دربن،جرمنی منعقد گرديد،بر تاسیس و 3221دسامبر33درکنفرانس مهمی که به رهبری ملل متحد به تأريخ 
عۀ بین المللی تشکیل يک دولت موقت درافغانستان به رياست آقای حامد کرزی ووعدۀ ملیونها دالرازطرف جام

 ۀدرجهت بازسازی افغانستان ويران شده ودولت سازی، تصمیم اتخاذ گرديد وتصامیم کنفرانس بن بالفاصله به فیصل
  .شورای امنیت ملل متحد نیزرسید

 :                                        فیصله های کنفرانس بن درموارد زيرتآکید می نمود
 

 . ضی افغانستان به حیث يک کشورمستقل وعضوملل متحدشناخت وحفظ تمامیت ار* 
 .         ازبین بردن القاعده و فعالیتهای طالبان و تأمین امنیت سراسری درافغانستان* 
 تصويب قانون اساسی، تسويد و)جهت دولت سازی  امريکا در های قابل مالحظۀ جامعۀ بین المللی خاصتًا کمک* 

 نمايندگان مردم در دولت اسالمی افغانستان و مستقیم رئیس جمهور و تخابات آزادروش ان تشکیل قوای سه گانه و
 .                                                                             با اصول ديموکراسی( مشرانو جرگه ولسی جرگه و

ی، اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی،رعايت کمکهای زياد به منظوربازسازی کامل افغانستان دراموروحیات سیاس* 
 .                   حقوق بشر وتأمین وتطبیق عدالت اجتماعی

 

اين همه تصامیم توسط عالیترين منابع تصمیم گیرجهانی ودولت های بزرگ و پرقدرت جهان،حضوربیش ازصد 
وعدۀ کمک های مالی و هزارعسکرونظامی خارجی درافغانستان،تاسیس ادارۀخاص ملل متحد برای افغانستان،

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

از "ی يافتن آنها بودند، دردل هرزن،مرد و طفل افغان تازه کرد که اکثراکه مردم رنجديدۀ افغانستان ازسالها در پ
 :                          اين دو امید عبارت بود از.خوشحالی خواب نمی کردند

 .صلح و آرامش کامل در وطن جنگ زده و ويران شدۀ ما: الف
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ئی صحی،حفظ هويت،آثار وارزشهای فرهنگی، زندگی آرام و با وقار،دسترسی به تعلیم وتربیه و وسايل ابتدا: ب

تعمیم عدالت اجتماعی برمبنای ارزشهای معنوی و فرهنگی مردم افغانستان،حفظ وقاروشخصیت انسانی کافۀ مردم 
افغانستان وباالخره داشتن يک رژيم حکومتی مسؤل،وطنخواه،پاک نفس، صادق،راستگوو راستکار وحکومتی که 

کشوردفاع نموده بتواند واعضای آن خود را خدمتکاران مردم حساب کنند، رشوت با دانشمندی ازمنافع علیای 
نخورند، توانائی ادارۀ مملکت را داشته باشند وبه وطن و مردم با حفظ ارزشهای واالی اسالمی صادق بوده و 

 .                              همیشه دربرابرمردم حسابده و جوابگو باشند
 

وهای برحق، مناسب،بجا وقابل درک بودندکه مردم افغانستان ازسالهای دوردردسترسی به آنها اين  آرزوها، آرز
 .                                    امید واربودند وهنوزهم هستند

 

با تآسف بايد گفت که هنوزيکی ازاين آرزوهابه صورت کامل برآورده نشده است وامیدی درجهت دسترسی به آنها 
 . م میسرنیست321۲زديک يعنی تا سال درآيندۀ ن

 

م کنفرانسهای مهم ذيل بین المللی دربارۀ افغانستان منعقد گرديده است که دران 3211الی دسامبر 3221ازدسامبر
اهداف اصلی کنفرانسهای زيرتأمین امنیت،دولت .کشورهای بزرگ جهان وسازمان ملل متحد اشتراک نموده اند

زسازی کامل وطن ما،از بین بردن تولید مواد مخدروفساد اداری و بهبود حاالت سازی، وعدۀ کمکها در جهت با
 :  اجتماعی، تعلیمی،صحی، زراعتی و غیره درافغانستان بود

 

،کنفرانس 322۲ ،کنفرانس برلین اول اپريل3223جنوری33و31م،کنفرانس توکیو3221دسامبر33نفرانس بن 
جنوری  3۲،کنفرانس لندن 322۰مارچ 21نفرانس هاگ،ک322۲جون13،کنفرانس پاريس 322۹فبروری1لندن

 .                                                  م3212نوامبر32کنفرانس سران کشور های ناتوو 3212جوالی 32،کنفرانس کابل3212
 

ت کشور ما م منعقد گرديد تا بر سرنوش3211کنفرانس بزرگ ديگر به نام کنفرانس بن دوم  در پنجم ماه  دسامبر
 . م تصمیم بگیرند321۲بعد از 

 

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

 

ی کرزی مطالبه شده است که بايد خود را به انجام اصالحات ديموکراتیک و مبارزه با فساد در بن دوم از دولت آقا
م از طرف جامعۀ بین المللی نظارت خواهد 321۲اين موضوع بصورت حتمی از امروز تا سال. اداری متعهد سازد

 .شد
 

م  کنفرانس سران 3213أريخ به ت.  م  دو کنفرانس مهم ديگری نیز بر اوضاع افغانستان منعقد شد3213در سال 
م از افغانستان بیرون 321۲کشور های ناتو در شیکاگو جمعًا تصمیم گرفتند که عساکر و نظامیان خود را در سال 

اما، احتمال می رود که تعدادی از نظامیان امريکا و ديگر کشور های ناتو جهت تربیت عساکر و نظامیان . سازند
 .افغانستان به کشور ما بمانند

 

در اين کنفرانس فیصله به عمل آمد که . جوالی در توکیو منعقد گرديد ۲م به تأريخ 3213کنفرانس دوم  در سال 
ساالنه چهار ملیارد دالر با شرايط مشخص به افغانستان کمک مالی صورت خواهد گرفت مشروط بر اينکه اين پول 

 .  در جیب دزدان نیافتد و به باز سازی افغانستان به مصرف برسد
 

حاال می بینیم که با وجود مصارف سرسام آور امريکا، جامعۀ اروپائی، جاپان، هند و ديگر کشور ها در افغانستان 
، (بلیون دالر در افغانستان مصرف نموده است ۲۲۲م الی امروز مبلغ  3223تنها اضالع متحدۀ امريکا از سال )

انس های فوق الذکر يعنی تا کنفرانس بن دوم جامعۀ بین چرا جامعۀ بین المللی در برآوردن اهدافی که در کنفر
 المللی برای تأمین امنیت، دولت سازی، ديموکراسی و بهبود حیات مردم افغانستان تعیین نموده بودند، موفق نیستند؟             
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صادی، دولت م تا امروز در تأمین مرام ها و بهبود حیات سیاسی، اجتماعی، اقت3223دولت افغانستان از سال
سازی، تأمین عدالت اجتماعی و دولت داری در کشور، آنطوری که مردم افغانستان از دولت و رهبری دولت توقع 

داليل عمدۀ اين ناکامی ها . داشتند، نامؤفق  و شريک در ناکامی های بزرگ جامعۀ بین المللی محسوب می گردد
 : عبارت اند از

                                       

 و بازسازی عمومی که ديگران برای افغانستان طرح کرده بودند، تأمین امنیت  النهای بزرگ به منظورپدر  -1
 .های اصلی مردم وطن ما در نظر گرفته نشده بود ويران شده و ضرورت جنگزده و حاالت حاد کشور

 

که  طوری ق برنامه های بازسازی،تطبی در سهمگیری آنها فرهنگی مردم افغانستان و اجتماعی و ساختار – 3
 .                                                 ايجاب می نمود مراعات نگرديد

 

درعدم  اداری، تعلیمی، صحی،، سسات اقتصادیؤو م خانه ها وزارت نبود صالحیت و لیاقت مسلکی در -2
 .، نقش بزرگ دارده هابرنام های خارجی و کمک استفادۀ معقول از مؤفقیت کامل دولت و

 

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

 

نبود ظرفیت و صالحیت دولتداری، ادارۀ ناسالم  و کمبود ظرفیت مسلکی، عدم تطبیق عدالت  و پرسش، فساد  -۲
اداری، رشوت خوری سراسری را در کشور رواج داد، کندی را در اجرای امور کشور تشويق نمود که باالخره به 

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

کشور های خارجی تمويل کنندۀ برنامه ها  و حتی بعضی مؤسسات بین المللی در دستگاه ملل متحد، بانک  -۹
جهانی آن طوری که خواستند، بدون در نظرداشت ضرورت های واقعی  وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی، راه و 

قیب کردند و حق اولیت به برنامه هايی دادند که توسط رسمی را که درکشور ها و مؤسسات خود شان معمول بود تع
 .های غیر مسلکی و وابسته به خود شان بايد تطبیق می شد.( او. جی. ان)
 

با اين نوع روش، کشور های خارجی و عدم ظرفیت کاری دولت، بخش زياد تر پول های وعده داده شده از 
، غدود برای برنامه های بازسازی کشور ما به مصرف کشورهای تمويل کننده بیرون نشد و به اصطالح از گاو

غیر مسلکی در زيرعنوان جامعۀ مدنی به افغانستان سرازير شدند، به اين .( او. جی. ان)در نتیجه هزارها  .  نرسید
وزارت و آن وزارت سر زدند، تنها با مقامات عالی دولتی و کارمندان عالیرتبه در تماس بودند و درواقعیت بازار 

اکثر اين مؤسسات غیر دولتی در جريان ده سال گذشته، صاحب .  ودا گری  و يافتن پول وافر، را باز کردندس
 .          ملیون ها دالر شدند،  در حالیکه کافۀ ملت افغان در فقر، مريضی، بیسوادی و بیکاری بسر می برند

 

لیه اين نوع خود سری ها، داشتند و يا اينکه مقامات تصمیم گیر دولتی، نه صالحیت و نه جرأت اعتراض را ع -۷
 .نمی خواستند از دسترخوان اين نوع مؤسسات غیر دولتی بی نصیب بمانند

 

به جز از بعضی مؤسسات تخصصی در دستگاه ملل متحد، اکثر کشورهای تمويل کنندۀ برنامه ها، عالقۀ چندانی  -۲
به جز از گپ زدن  و مجالس پی در پی، در تأسیس و . تندبه تقويت ظرفیت اداری  و مسلکی کارمندان دولتی نداش

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

 .                                                                                         سپردندحکومت 
 

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

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

 . ماند
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تعدادی از کارمندان دولتی به .  أمورين دولتی هیچ نوع تعادل  وعدالت مراعات نگرديدۀ ممعاشات ماهان در – 12
نام های عجیب وغريب مانند مشاور ارشد  و يا نیمه ارشد که اکثرًا بی تجربه  و دارای تعلیم اندکی بودند، معاش 

سانی که هنوزهم از اين نوع امتیاز ماهانۀ قابل مالحظۀ باالتر از معاش ماهانۀ بیست معلم اخذ می کردند و هستند ک
 .ها برخور داراند

 

تصمیم گیری های مهم  در ادارات و وزارت خانه ها يا به خارجی هايی که دانش علمی و مسلکی کم داشتند و  -11
با تأسف بايد گفت که به توصیه .  يا از طرف مشاورين کم تجربه  وغیر مسلکی مقامات عالیرتبه، اتخاذ می گردد

پیشنهادات دانشمندان، متخصصین و ذوات تعلیم يافته و صاحب مسلک افغان که آمادۀ خدمتگزاری به کشور  ها و
متأسفانه که اين نوع روش هنوز . بودند، چندان توجه نکردند و مايۀ مأيوسی آنان را در هر زمینه فراهم ساختند

 . ادامه دارد
 

 های بزرگ کمک کننده، بزرگترين اشتباهات را در يا دولتو  دستگاه ملل متحد  جامعۀ بین المللی چه در -13
 به حاالت زار .متأسفانه يا جامعۀ افغانستان را خوب نمی شناختند و يا نخواستند بشناسند. افغانستان مرتکب شدند

توجه نشد و يا توجه اندکی صورت  کشورما يا قطعًا سراسر های چشمگیر در خرابی ها و ويرانی مردم وطن ما و
 . رفتگ
 

های  ارزش  گذاری به های فرهنگی و حیاتی کافۀ مردم افغانستان، عدم مراعات و حرمت عدم شناخت روش
                                                                                .نقش قابل مالحظه دارد ياعدم مؤفقیت کامل جامعۀ بین المللی نیز ناکامی و فرهنگی مردم، در

 

جهت رسیدن  انتخاب روش معقول در دايمی و يا در در تأمین امنیت و مصالحۀ ملی به منظور برقراری صلح  -12
سطح ملی  پاکستان، تفاهم سیاسی همه جانبه در مقابل تهاجم خارجی خاصتًا استادگی در به يک صلح دايمی و

 . صورت نگرفت
 

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

 

اجرای اعمال تروريستی و عملیات  نپذيرفتن و يا نشناختن اين حقیقت که ناامنی، های گذشته، طول سال در: الف
هماهنگی و  عملکرد، وابسته به پالنگذاری، ً کامال ما، کشور ها در و افغان ی جنگی علیه قوای نظامی خارج

که مراکز ( و طالبان افراطی القاعده . آی. اس. آی)همکاری متداوم يک مثلث تخريب کنندۀ و تصمیم گیرنده 
 .شد رهبری می .ای. اس. جانب آی از و تصمیم گیری آنها در پاکستان بود و تعلیمی پالنگذاری،

 

 عسکر امريکائی و ناتو را ما که اسباب کشتن چند هزار کشور ها در تخريبات و ويرانی طی ده سال کشتار، بعد از
عدۀ در کابل و شهادت  هوتل انترکانتینانتل، سفارت امريکا  بعد از عملیات گروه حقانی در خاصتًا آورد، نیز بار

خره مقامات عالیربۀ امريکائی اعالم نمودند گرديد، باآل میرهبری  .آی. اس. که از جانب آی کثیری از هموطنان ما
گروه حقانی می  و .آی. اس. آی حل معضالت حاد امنیتی در افغانستان، پاکستان و خاصتًا که مشکل اصلی در

 .باشند
 

ی ژراتیديد های ست پاکستان و امريکا. "چنین اعالم نمود3211اکتوبر ۷رئیس جمهور امريکا، آقای اوباما به تأريخ 
که پاکستان انتخاب نموده  ی دراز مدتیژبا طرز و روش ستراتی (امريکا) روشن است که ما ً کامال .مخالف دارند

 .آی. اس. روشن است که آی. گیرد نمی نظر ن شويم که پاکستان منافع ما را درئوقتی مطم خوشحال نیستیم، است،
من فکر  .طرف ما قابل قبول نیستند مشکل خلق نموده و از ضی افراد مخرب رابطه دارد که برای ماعپاکستان با ب

اينکه بايد با گروه  و آن مبنی بر مورد آيندۀ افغانستان به يک نوع قماری دست زده اند ها در کنم که پاکستانی می
تان، برامدن قوای امريکا از افغانس رسانی نمايند که به تصور آنها بعد از کمک تماس باشند، همکاری  و های در

 ."قدرت را به دست می آورند
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و  له ئامروز افغانستان يک مس و و مشکالت بزرگ امنیتی ديروز يا نفهمیدن اين حقیقت که امور عدم پذيرش و: ب
شمال و  غرب و و ورای سرحدات شرق  می بايد راه های حل آنرا در و حتی جهانی است  موضوع منطقوی و

 . کرد جوو  جنوب افغانستان جست
 

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

مصرف نمودند  یبه راه هاي را ها دالر ملیون ورشوت ده، مراجعه کردند  و دولتی رشوتخوار يا به مؤسسات غیر و
 .کمترين نتیجه حاصل نشد يا و آن هیچ  که از

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

 : حالت فعلی در وطن ما: بخش دوم
 

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

 .مقايسه نمائیم
 

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

آلود، پردود کابل را که در و ديوار و کوچه ها و  گاه گاهی اوضاع ناهنجار، کثیف، امراض. مباهات می نمايند
ب  است، از فضا می بینند، میگويند که کابل زيبا شده  و با چند هزار نوع مکرو 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 لبا مقايسۀ سا 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

رات نسبی سیاسی، اداری، اقتصادی، اجتماعی، تعلیمی، صحی و باز یکشور 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  ته های مختلف با نظر وسیع و بیطرفانه، ازرش من اوضاع عمومی کشورم  را  در
 .علیای کشورش، مورد تحلیل و ارزيابی  قرار میدهم

 

 : وضع عمومی امنیتی( الف)
 

ها آن سال. مراتب از حالت  فعلی بهتر بودب 322۲الی   3223های ما در سال ما میدانیم که وضع امنیتی در کشور
. آی. اس. آی ودند و يا اينکه رشتۀ تماس ها باود که هنوز طالبان مصروف التیام دردها و زخم های خود بزمانی ب

کار و رهبری می شدند، چند سال بتنظیم . آی. اس. رف القاعده و آیطالبان افراطی که از ط. اندکی سست شده بود
 . گی، تخريبات و کشتار فرزندان  کشور ما  شروع  نماينددست آرند و به عملیات جنداشتند تا منظم گردند و اسلحه ب

 

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 . شهرغزنی رفته نمی تواند و میترسد که در وردک مورد حمله و قتل قرار گیرد

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

از کشتار و بیرحمی و وحشت گری روز عاشورا در سال گذشته که بیش از هشتاد مسلمان با ديانت افغان از طرف 
امنیتی در بیچارگی تمام مانند ديگر  دستگاه. دشمنان نامسلمان مردم افغانستان، شهید شدند، همه مطلع هستند
 . هموطنان افسوس می خوردند و بیچارگی خود را اظهار می داشتند
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هیچ کس . روند جائی به جائی می با موترهای ضد گلوله و چندين محافظ  در شهر کابل از ذوات عالیرتبۀ دولتی
وری از مردم شهر کابل احوال پرسی نمايد نشنیده  و يا نديده که رئیس جمهور کشور به ده متری قصر رياست جمه

 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 میگگرسنگی در زمستان و از گرمی  در تابستان از زهر مار و 

 . 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) افغانستان، مردم با ديانت هستند، خود و خانوادۀ خود را به لطف و پناه خداوند

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

پاکستانی ها و طالبان  .آی .اس .سالهای اخیر در دست بازی آی در سیاسی خاصتًا ما مانند امور امور امنیتی کشور
 برادران و( نی هاپاکستا)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  انون اساسی درموقع مناسب به بازنگری ملی ضرورت دارد،  ق بعضی ماده های قانون اساسی در

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

 

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

 

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

 

مراعات به قانون  با وجود احکام قانون اساسی و آرزومندی جامعۀ بین المللی، تطبیق وحرمت به ديموکراسی در
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  وکالیتصامیم  جرگه، عدم  حرمت به
 . اداری، عدلی و احکام  مراجع عدلی را در حال حاضر، میتوان مثال آورد

 

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

 . مسلکی و اداری، هنوز به مشکالت زيادی مواجه است
 

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

 

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

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

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

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

 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 مهم، با سیاست کهنه و پا افتاده تثبیت میگردد و در دولت با وقايع حاد و برخورد 
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 زيرک وهم با سیاست آشنا است، دل شان به حال ما می سوزد و

 . ندارد ه ایمقابل دشمنان آزمند و سختگیر و کهنه کار افغانستان، هیچ فايد صد مرتبه دست به ريش خود ببرد، در
 

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

اجرا و رسیدن به  اين پروسۀ بزرگ در دست حکومت افغانستان باشد تا در توافق با وکالی مردم افغانستان در
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)ربوط به افغانستان، است که امروز در يکی از مهم ترين مسايل م

 .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 
گران از دولت افغانستان نمايندگی بدون آنکه با مردم و دولت افغانستان مفاهمه و مذاکره صورت گیرد، دي. داريم

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

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

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

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

منافع شخصی،  االتر ازکه منافع علیای کشور را ب کسانی. يا رفاقت های کاذب، انتخاب گردند زبانی و منطقوی و
های اسالمی، منافع علیای مملکت، همبستگی  احترام نمايند و همچنان، ارزش قومی، زبانی، منطقوی، مراعات و

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

 باالخره درفساد، منع سازند، قرارداد های ملیون دالری را به اعضای خانواده و دوستان خود نسپارند و  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  ی وشوروی، جنگهای قدرت خواه طرف اتحاد جماهیر موقع اشغال افغانستان از اکثريت عظیم اتباع وطن ما در
گرديدند 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 و  در. فقر زندگی نمودند حرمان در يا به هزار مشکل، ترس، بیچارگی و و



  

 

 

 32تر ۰ له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

 نوع ظلم، چور و هر. دست دادند ائی خود را ازخانوادگی شان تجاوز صورت گرفت، هزارها افغان زمین و خانۀ آب
مردم  مانند نداشت، بر افغانستان مثل و ريخ معاصرأت هرنوع بی عدالتی که در. چپاول عمدی را متحمل گرديدند

هم در ده سال گذشته از بیچارگی مردم و بی  های جنگ و زمان سال تعداد محدود هم در. افغانستان تحمیل گرديد
دولت، حاکمیت ضعیف نهادهای قانونی و سیاست معافیت دولت از مجازات، استفاده های عظیم ضعف  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 خودآنرا که زمین، خانه و جايداد های اندکی داشتند اما 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  دسترسی به تعلیم و بازگشتند و امید يک سرپناه، دسترسی به کار، دسترسی به خدمات صحی و

 . نیست میسرهیچ کدام آن را داشتند اما برای شان 
 

. نمايند و درحالت مريضی زندگی می و کامل، گرسنگی تمام  بیشتر از پنجا فیصد مردم افغانستان در فقر واضح 
 .ۀ خود ندارندامیدی برای بهبود حیات روزمره و زندگی بعدی خود و خانواد 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  جهت به دست آوردن يک لقمه نان خشک روز ده ساعت مصروف کار در

 .خورند مدرک گدائی نان می کابل از شهر
 

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

های  زمین. اد های قانونی وعدلی داردکسی دسترسی به نه 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. است، بیکاری و نا امیدی، دامنگیر اکثر مردم افغانستان است بیسوادی که خود عامل اصلی فقر
 .نمايند مغاره ها زندگی می در هماتباع 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
 . معافیت از فساد باشد، هنوز سراغ  ندارم

 

 : 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 و ارزش
و دستگاه حکومتی  همچنان سبب بی اعتمادی وعدم حرمت میان مردم  ض به حقوق مردم وما، سبب قتل، تعر

 . گردد وعدلی می
 

های  جامعه، زمانیکه با ديگرعوامل و بدبختی ها يکجا شود، سبب انقالب هر کشور و هر دوام فساد اداری در
 انقالب. آور و خطرناک است لی دردگاهی برای رژيم های حاکم، خیه 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 باشد، محاکمه نموده به حبس محکوم می مالی متهم که به فساد اداری و
 

اسباب بی اعتمادی بین مردم و  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 

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

 

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

نمايند،  استفاده نموده و می روش ناقص اقتصاد بازار 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 نمی شوند و
 

دم تطبیق قانون، استفادۀ نا با در نظر داشت حالت فعلی، آيا مردم کشور حق ندارند بگويند که سیاست معافیت، ع
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  در قالب ارزش حقیقت باشد در روشنی کامل و 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
شده جهت خريدن خانه ها و قصرها در دوبی و ابوضابی، از خانه های از پول های دزدی فاسد،  های دالر جوال

ملیون دالری در کارتۀ وزرا در کابل، از غصب زمین های مردم و دولت در اطراف بند قرغه و از هزارها جريب 
 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،
 . دادن رشوت  به حساب دولت تحويل داده نمی توانند

 

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 تعمیرات و نمايد که اين همه

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

زهرآلود است که دستگاه دولت را کند نموده و آنرا درچشم مردم بی اعتماد ساخته، کافۀ مردم افغانستان را در 
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 استه آنرا  ب و اعتبار ساخته  د جامعۀ بین المللی بینز 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 
افغانستان بدون داشتتن تعلیم و تربیۀ همگانی،  مردم .  فعلی و آيندۀ فرزندان کشور باشد، ضرورت عاجل دارد

بناًء تعلیم و تربیه . مترقی و باکیفیت به حل مشکالت بزرگی که وطن ما به آنها روبرو است، نايل شده نمی توانند
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 
عدالت اجتماعی، تعمیم صلح پايه دار، ديموکراسی و حفظ هويت ملی هستند که بدون تعلیم  و تربیۀ همگانی و 

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

 

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

و تخنیکی را بپذيرد، شخصیت انسانی هر افغان را تکامل بخشد و فرزندان ما را آزاد، راستکار، راستگو و خالق 
 .بار آرد، وسیلۀ حل مشکالت بزرگ امروز و فردای وطن ما خواهد بود



  

 

 

 32تر 11 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

 
ا يكديگر پیوند مي بخشد و كساني را كه دين مبین اسالم انسان را به كسب دانش فرا مي خواند، راز و خرد را ب

 .نسبت به همنوعان خود امین اند، بزرگ مي پندارد
 

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

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

 

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

 .به همه فرزندان افغان میسر سازد
 

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

 .به نوبۀ خود تعلیم و تربیت ديگران را برعهده بگیرند
 

ان منور و منزه شده ولیت، همبستگي، پاكي نفس، و حكم براي كسب دانش، كه به نور ايمؤآن ارزشهاي آزادي، مس
برماست كه از راه تعلیم، آن . 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
 

پسران افغانستان را بنا بر حکم ارزش ها و منابع  دختران ووظايف مبرم و اصیل وزارت معارف اين است که 
دينی، معنوی و انسانی تربیت نمايد تا لیاقت، شخصیت و اخالق نیک، راستی، پاکی و خدمت راستین به کافۀ مردم 
افغانستان را باالتر و مهمتر از ديگر مظاهر و وابستگی های فرهنگی، قومی، زبانی و مذهبی دانسته، در تحکیم و 

لح، وحدت ملی، حفظ استقالل و تمامیت ارضی، دفاع از قانون اساسی کشور و اعتالی افغانستان از طريق حفظ ص
کسب دانش و خدمت نجیبانه به وطن، نه تنها وسیلۀ سعادت و رفاه برای شخص و خانوادۀ خود جست و جو نمايند، 

 . بلکه در پی سعادت مردم وطن خود نیز باشند
 

رده می شود که تأريخ و فرهنگ مردم افغانستان بخوبی و با صداقت، راستی و اين هدف در صورتی برآو
دروغ گفتن ومسخ نمودن تأريخ مردم افغانستان گناه . راستگوئی به فرزندان افغان تفهیم گرديده، تدريس گردد

 .بزرگی است که نتايج وخیم و نامطلوب در قبال دارد
 

قرار  شعاع تحت را و ترقی جامعه ما رشد و بیسوادی، فقر، مرض ما با تأسف بايد تکرار نمود که امروز در وطن
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

 

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

 .اسالمی و منافع علیای کشور بود
 

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

مانند ساير خدمات اجتماعی نظر به عوامل مختلف، طوريکه الزم بود در اين رشته، به پیشرفت های بزرگ دست 
 .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 . هستند فیصد زن های افغانستان بیسواد

 . بیسوادی يکی ازعوامل اصلی فقر و بی عدالتی اجتماعی محسوب می گردد. رسد
 

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

 

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

 

یت انجام می شد، عبارت اند از تأسیس، تشکیل و مهمترين کاری که در جهت ارتقای تعلیم و تربیۀ همگانی و باکیف
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 . ه طوری که مورد ضرورت کشور است، تأسیس نشده اندکه تا حال ب

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

 

ه اين بود که رهبری و ادارۀ انکشاف تعلیم و تربیۀ افغانستان، با وجود يکی از عوامل مهم ناکامی در اين زمین
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
 

 :و نشراتفرهنگی، اطالعات  امور (و)
 : امور فرهنگی -۲ 
 

عدم توجه برای ارتقای  ،عدم صداقت برای حفظ  میراث های فرهنگی ،تاريکی فرهنگی ،های چندين ساله جنگ
 ،بیداری ،آزادی ،تحقیقات ،مزايای فرهنگ به حیث منبع آفرينش عدم دانش بر ،فرهنگ و ارزش های فرهنگی

 آثار تخريب و دزدی میراث ها و ۀ مظالم انسانی و طبیعی درديموکراسی و فرصت های نوآوری وهمچنان ادام
 .فرهنگی کشورما نقش عمده بازی کرده است

 

میراث های فرهنگی پر افتخار نیاکان ما که آئینۀ هويت فرهنگی و ملی مردم افغانستان محسوب می شود، در 
ت حتمی در معرض خطر و ضرر به صور ،ما آنچه ازهويت فرهنگی و افغانی درخود داريم ،نهاآصورت نبود 

سهم  ،ملت بی نام و بی نشانی است که در مسیر ارتقای شخصیت انسانی ،ملت بی فرهنگ. بزرگ قرار میگیرد
 .لهذا، در حفظ شخصیت وهويت خود ناکام خواهد بود. بزرگ ندارد

 

کابل،  ،يونان و باختری تا شکوفائی تمدن و هنر اسالمی در بلخ، قندهار ،بودائی ،شکوفائی های تمدن های اوستائی
علوم وهنر  ،فرهنگ ،هرات که در دوره های مختلف تأريخ کشور ما به عنوان مراکز تمدن ،غور ،غزنی ،ننگرهار

جزای اصیل هويت فرهنگی و ملی مردم وطن ما را ا ،فرهنگی و هنری ارتقا نمودند ،سیاسی ،به رشد عظیم علمی
 .تشکیل میدهد و ضمنًا اسباب افتخارات مردم کشور گرديده است

 

اساسات ديموکراسی واقعی نقش بزرگ  ،همبستگی اجتماعی ،در حقیقت همین میراث های فرهنگی در بزرگواری
تداوم اجتماعی و اقتصادی مردم افغانستان سرچشمۀ رشد م ،داشته و در صورت حفظ و استفادۀ معقول از اين غنايم

 .را میسر می سازد
 

چپاول و تخريب آثار منقول فرهنگی موزيم های افغانستان خاصتًا موزيم کابل که  ،چور ،تخريب بت های بامیان
صدمۀ بزرگ در پیکر فرهنگی کشور وارد نمود و اين وحشت  مورد  ،آيینۀ فرهنگ و هنر مردم افغانستان بود

 .د و نفرت مؤسسات بین المللی چون يونسکو و فرهنگ دوستان جهان قرارگرفتانتقا
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با تأسف بايد گفت که افغان ها انتباهی از تخريب اين آثار گرانب ها نگرفته اند و حالت فعلی ناگوار و تشويش کننده 
 .و در بعضی مراکز فرهنگی کشورما تأسف آوراست

 

ار فرهنگی بلخ توجه صورت نگرفته، منابع تأريخی آی خانم به سرحدی ترمیم و نگهداری آث ،چنانچه برای حفظ
 .دزدی و تخريب قرار گرفته که هیچ اثری از اين مرکز تمدن يونان و باختری، باقی نمانده است ،مورد تهاجم

 

تعرض و  ،آثار تأريخی يکی از مراکز ديگر پرافتخار دور تمدن اسالمی وطن ما درهرات در معرض تخريب
شايسته بود اگر آثار تأريخی هرات که يکی از نمونه های بارز و برجستۀ صنعت و هنر . دی دايمی قرار داردنابو

سرک  ،اما، افسوس که بنابر نفوذ زورمندان. در لست میراث فرهنگی جهانی شامل میشد ،اسالمی کشور است
ثار تمدن اسالمی هرات در بین محل منحوسی را که مانع اصلی اين افتخار است و بدون شناخت اهمیت نگهداشت آ

من به هموطنان میگويم که اگر حالت فعلی درهرات . تخريب نتوانستیم ،تأريخی و در پهلوی منارها تعمیر گرديده
 . باقی نخواهد ماند ،ادامه يابد در مدت کوتاهی اثری از تمدن بزرگ هرات

 

 ،غزنی. ويرانی و تباهی کامل قرار دارند ،ال تخريبآثار گرانبها و پر افتخارغزنی حتی قبور بزرگان غزنی در ح
مقام و بزرگی فرهنگی آن  ،فلسفه و ديانت که شخصیت علمی ،علوم ،هنر ،فرهنگ ،اين مرکز پرافتخار تمدن

م به حیث 322۷خاصتًا نقش آن در ارتقا و تعالی فرهنگ وهنر اسالمی از طرف جهان اسالم شناخته شد و در سال 
با تأسف و . در معرض تباهی دايمی قرار دارد ،م انتخاب گرديد3212ر های اسالمی برای سالپايتخت تمدن کشو

تأثرعمیق اظهار میدارم که رهبری کشور، دولت به صورت مجموع و وزارت های مسؤول ومربوط به صورت 
قدر که شايستۀ درک نکردند و اقدامات صاحب ،خاص، اهمیت اعطای اين بزرگواری و افتخاررا به مردم افغانستان

. تا حال انجام نداده اند ،برای تجلیل از اين افتخار ،غزنی و مقام فرهنگی اين گنجینۀ فرهنگ و هنر اسالمی باشد
تجلیل و ياد آوری، اهمیت اين افتخار بزرگ و حرمت بر بزرگواری تمدن اسالمی غزنی، با تأسف ازطرف مقامات 

رزمین شريف میدانند که مسؤوالن تصمیم گیردولت محض با نشراين فرزندان اين س. دولتی فهمیده وشناخته نشد
 . غزنین عمیق تردفن نمودند درزير ويرانه های بخشیده بودند، مردم افغانستاناسالم ب افتخاری را که جهانبر، خبر و آن خ

 

راًً از طرف در حال حاضر گنجینۀ ديگر بودائی کشور ما که دوهزار و ششصد سال قدامت تأريخی دارد و اخی
 ،کشف گرديده است ،باستان شناسان افغان و فرانسوی در جايی که ذخاير معدن بزرگ مس عینک وجود دارد

 . درمعرض خطر قرار دارد
 

ما میدانیم که دولت در حفظ آثار منقول وغیر منقول  فرهنگی افغانستان تا آنجا که مقام و بزرگواری آثار فرهنگی 
هنوز تفحصات فرهنگی غیر قانونی در . و اهمیت دارد، اقدامات صاحبقدر انجام نداده استافغانستان حکم می نمايد 

وزارت اطالعات و فرهنگ يک . تمام مناطق افغانستان جريان دارد و آثار تأريخی افغانستان قاچاق می گردد
فرهنگی افغانستان پالیسی فرهنگی جامع به منظور ارتقای فرهنگ، حفظ هويت فرهنگی و حفظ بناهای تأريخی و 

 .خواهان توسعه و بازسازی کامل وطن شان هستند ،چه مرد و چه زن ،بايد يادآوری  کرد که افغان ها. ندارد
 

وضع  ،وسايل بهبود صحی برای شان میسر گردد ،اطفال شان به مکتب بروند ،غانها می خواهند با سواد شوندفا
اما، بايد گفت که افغان ها بر . ا بیاموزند تا آمادۀ حیات فردا شونددانش امروزه ر ،اقتصادی خانوادۀ  شان خوب شود

حفظ شخصیت و هويت خود نیز تأکید دارند چونکه انتخاب چنین شیوايی به معنای گام نهادن در تأريخ با سر بلند و 
و هويت افغان ها حفظ شخصیت . قلب امیدوار و آمادگی مقابله با مشکالتی خواهد بود که به آسانی قابل رفع نیستند

کوتاه اينکه تا . میراث فرهنگی محسوس وغیرمحسوس وطن ما مضمر استدر حفظ ارزش های فرهنگی و درحفظ 
زمانیکه مسايل توسعه و بازسازی در کشورما از مسايل حفظ ارزش ها و نگهداری گنجینه های فرهنگی مردم جدا 

 . داشتناسازگاری های اجتماعی و اقتصادی وجود خواهند  ،باشد
 

 : اطالعات و نشرات -۲
 

روزنامه ها )در تمامی ساحات اطالعات و نشرات م به اينطرف 3223با احساس خوشی بايد گفت که از سال 
که در روشنی افکار مردم، در تقويت و ارتقای فرهنگ، کسب دانش و (جرايد، طبع کتب، راديو و تلويزون
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تحول و پیشرفت قابل مالحظه صورت  ی نقش بس بزرگ دارد،اطالعات، فهم و تقويت ديموکراسی  و دولت ساز
 .گرفته است

 

تعداد زياد عالقمندان متخصصان اطالعات و نشرات به  های شخصی و ابتکار بنیاد البته سهمگیری مردم، نهادها و
جدی  تأثیر اطالعات نیز تقويت وسايل نشرات و کشور، انکشاف و اطالعات در منظور تقويت و پیشرفت نشرات و

 . دارد چشمگیر و
 

اساسنامۀ  و اعالمیۀ جهانی حقوق بشر جملۀ حقوق انسانی است که در نوشتن، گفتن ابزار و اظهار نظرآزاد از
چهارم قانون اساسی افغانستان  مادۀ سی و ها در اين حقوق انسانی افغان. گرديده است وضاحت ذکره يونسکو ب

 د آزادانه بنويسند، بگويند و مطابق به احکام قانون مطبوعات به فعالیتها حق دارن لذا افغان. تضمین گرديده است
 .نشراتی بپردازند های مطبوعاتی و

 

 شخصی در نشراتی دولتی و گرديد که يکی از وظايف بزرگ مؤسسات بنیاد های مطبوعاتی و بايد متذکر
ارتقای فرهنگ بايد کوشش گردد،  در حالیکه در. افغانستان، حفظ و تقويت هويت فرهنگی مردم افغانستان است

 .تقويت هويت فرهنگی مردم، در بقای شخصیت مردم افغانستان، اثر مهم و پر قیمت دارد حفظ و
 

مردم . میگردد فرهنگ های ديگر متأثر فرهنگ از هر. و تحول است حال تغییر ها در من میدانم که  تمامی فرهنگ
طول هزارها سال تحول و ارتقا نموده و به مردم افغانستان به  ه درمتنوع هستند ک افغانستان دارای فرهنگ غنی و

مؤسسات مطبوعاتی و نشراتی، مانند دانشمندان و فرهنگیان افغان دراين . میراث مانده که بايد حفظ و تقويت گردد
 .راه، وظیفۀ جدی دارند

 

نداده و تا حال توجه عمیق نکرده  با تأسف مالحظه میگردد که دولت در محافظت خبرنگاران وظیفۀ خود را انجام
در ده سال گذشته زيادتر از بیست ونه خبرنگار در اجرای . خشونت علیه خبرنگاران هرسال بیشتر میگردد. است

شناسايی قاتالن،  و نه در محافظت خبرنگاران  دست داده اند اما دولت نه در های خود را از خدمات شان، جان
 .کاری کرده است

 

 :صحیخدمات  (ز )
 

 اما، گفته های حکومت مبنی بر. های نود میالدی بهبود حاصل نموده است حالت سال وطن ما از خدمات صحی در
 .اينکه هشتاد فیصد مردم افغانستان به خدمات صحی دسترسی دارند، نامعقول و نادرست است

 

گرسنگی  اثر امراض گوناگون وهزارها طفل قبل ازسن پنج سالگی در . هنوز صدها زن درهنگام زايمان می میرند
هستم  ۀمن متولد قري. ها هیچ نوع خدمات صحی وجود ندارد اکثر ولسوالی حتی در درهیچ قريه و. نمايند وفات می

نه  و است، نه دوا خانه، نه پرستار آن  قريه  نه داکتر در. نمايند آنجا زندگی می انسان در شش هزار که بیش از
 .کلینیک صحی

 

های شخصی که حیثیت تجارتخانه را دارند، اجازۀ دکانداری را از دولت حاصل نموده اند که بجز  کلینیکدر کابل 
افغانی بايد محض برای  توانند زيرا از پنج الی ده هزار کسی به آن نوع کلینیک ها مراجعه نمی از پولداران ديگر

تواند به  می پس معلم چطور. افغانی است هزارمعاش يک معلم ماهانه چهار و يا پنج . معاينات صحی پرداخته شود
 ؟.اين نوع کلینیک ها و دسترسی داشته باشد

 

مانند  شود و صحی نگهداری می های غیر دواخانه ها که پر از دواهای خودساز و پودری پاکستانی است در دکان
 .دکانداری کلینیک ها مصروف دکانداری هستند وتحت هیچ نوع ادارۀ صحی قرار ندارند

 

بخوانید که يک داکتر، متخصص امراض داخله، گرده،  لوحه های معاينه خانه های داکتران را مالحظه بفرمائید و
 .خون نیز است فشار هم متخصص امراض شکر و عقلی وعصبی و
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موجود  نه شفاخانه ای. اکثر واليات افغانستان، حتی يک شفاخانۀ مجهز موجود نیست در تمامی واليت غزنی و
 .های ناقص پاکستانی را دارند که مردم بیچاره و فقیرافغانستان تداوی گردند ونه مردم توان خريدن ادويهاست 

اکثر مردم افغانستان نه به خدمات صحی دولتی دسترسی دارند و نه توان تاديۀ فیس داکتر و خريد ادويۀ پاکستانی را 
 .دارند

 

 : اقتصاد (ح)
 

فعالیت های اقتصادی و تصمیم گیری همه امور اقتصادی و تجارتی را در دست  دستگاه حاکم به منظور اينکه کلید
داشته باشد، با انتخاب روش و سیاست اقتصادی بازار آزاد، ادارۀ آنرا به وابسته های قدرتمندانی داده است، که در 

 . دستگاه دولتی هستند
 

مول است، درآن کشورها با داشتن قوانین اکثر کشورهای جهان امروز رايج و مع اين نوع روش اقتصادی که در
تجارتی درست، از طرف دولت رهبری، رهنمائی و در بعضی حاالت نظارت و مراقبت میگردد تا امور اقتصادی و

دروطن ما محض در دست چند نفر پر نفوذ که وابستگی با . کسی و يا گروه خاصی قرار نگیرد انحصار در
 .دقدرتمندان وحاکمیت دارند، قرار دار

 

و تصمیم گیرخود شريک  زمینه سازی برای گروه خاصی که در بدل  پول وافر به  وجود می آيد اين نوع سیاست و
ما مالحظه می نمايیم که . آزاد در توافق نیست باشد، اصالًًًً با روش اقتصاد بازار معامله تجارتی و اقتصادی می

یاست اصیل اقتصاد بازار آزاد در توافق نبوده و معاملۀ پت دزدی چند صد میلیون دالر از کابل بانک هیچگاهی با س
 .و پنهان دراين زمینه استفادۀ نادرست از اين نوع سیاست اقتصادی و مال و ملک مردم است

 

با تأسف میتوان گفت که ما فرصت بزرگی را در اين زمینه و ديگر امور کشور يعنی انکشاف اقتصاد و رفاه عامه 
جامعۀ اففانستان به يک جامعۀ مصرفی تبديل شده . ر حال حاضر ما تولید اندکی در کشور داريمد. را از دست داديم

ما گندم، برنج و حتی میوه از بیرون وارد میکنیم، چای بوره، روغن، گوشت، لباس، مواد سوخت وحتی .است
تخم مرغ، ايرانی و پاکستانی بازار های افغانستان پر از کاال و مواد تعمیراتی و حتی . ماست ازخارج وارد میشود

یم تا از يکطرف ئافغانستان استفاده نما( زمین و آب)در مدت ده سال گذشته نتوانستیم ازمنابع سرشار طبیعی. است
 .برای مردم کار میسر میشد و از جانبی وسیلۀ معشیت عادی يعنی يک لقمه نان میسر میگشت

 

همین توان کاری مردم افغانستان . کاری مردم شريف کشور استبهترين توان اقتصادی افغانستان بازوی پر قدرت 
بنابر بیجا شدن مردم از خانه و قريۀ . بود که در طول قرنها مردم را از حاصل زمین و استفاده از آب، نان میداد

می شان و بنابرعدم سیاست معقول اقتصادی، بیش ازهفتاد فیصد مردم افغانستان که اکثرشان جوانان اند، بیکار 
باشند و هیچ ستراتیجی ملی در شقوق زراعت و آبیاری و در امور صنعتی و يا برنامه های بازسازی که وسیلۀ کار 

 .را برای مردم میسر سازد، در سطح ملی وجود ندارد
 

در ممالکی که محیط طبیعی خشک و بارندگی کم دارند، داشتن آب ازهمه اشیای قیمتی " در جهان امروز خاصتا
با ارزشترين منبع طبیعی افغانستان، آب است وما . ند پطرول، طال و يا نقره، حیاتی تر و با ارزشتر استديگر مان

امروز کشور های زيادی ازآب به صفت سیاست . هنوز بیشتر از دوازده فیصد منابع آبی خود را استفاده نمی کنیم
رهنما و يا طرح ملی درجهت استفاده از دريا ما هنوز هیچ . خارجی قابل برش و اسلحۀ سیاسی استفاده می نمايند

های خود برای انکشاف زراعت، انکشاف تولیدات زراعتی، تولید انرجی آبی، کاريابی برای زارعین و تجار و يا 
 .استفاده از آب، در مذاکرات سیاسی با همسايه های خود، نداريم

 

اده ازاين گنجینۀ طبیعی مملکت، يعنی آب در جهت منظوراستف، هیچ پروژۀ بزرگ قابل مالحظه بدر ده سال گذشته
های پر از آب کار نبوده و هنوز دريا دست در رق مورد ضرورت افغانستان،انکشاف زراعت و يا انکشاف ب

ن و ترکمنستان افغانستان که از قلب دره های اين سرزمین شريف سرچشمه میگیرند، به ازبکستان، ايران، پاکستا
انجام برسد به حفظ  و مراقبت ضرورت دارد، عدم مطلب که هر پروژه پس از آنکه ب عدم فهم اين. سرازير میشوند
 یهايبند سبب شد که بستر آنمسؤول  مربوط و اداری در وزارتخانه های عدم بینش و بصیرت ملی و فساد قدرت مسلکی،

 .ننمايند تعمیر شده بودند، پاک کاری و يا ترمیم و در دهۀ شصت و هفتاد میالدی( بندسلطان غزنه) را که هزار سال قبل
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منبع ديگری که بر کاريابی، عايدات مردم و دولت نهايت موثر است و در انکشاف اقتصاد وطن ما اهمیت بسزا 

درصورت استفادۀ معقول ازمنابع زير . دارد، استفادۀ درست و صادقانه از ذخاير و معادن وافر افغانستان است
تان، هزارها افغان کار و وسیلۀ زندگی آبرومند پیدا میکنند وعايداتی که از منابع معدنی بدست میآيد، زمینی افغانس

هم در توسعۀ امور اقتصادی و هم در بهبود خدمات اجتماعی از طريق استفاده از اين نوع منابع موثر است، 
 . ی میسر گرددمشروط بر اينکه شرايط زير و محیط  اداری سالم و شفاف در ادارات دولت

 

قراداد های بزرگ استفاده از منابع زير زمینی افغانستان بايد در معرفت کامل بازار جهانی معادن مربوط تهیه : الف
متون قرارداد ها قبل از قبول و امضای نهائی بايد حتمًا به دسترس و اطالع نمايندگان مردم . و معامله گردد
و امضای قرارداد مس عینک، بیش ازسی و دو ملیون دالر رشوت گرفته شده میگويند که در قبول .)افغانستان برسد

آنچه من خوب میدانم اينست که در متن قرار داد مس عینک، حفظ منابع و ذخاير بزرگ  فرهنگی عینک و (. است
ان نشناختن اين امر مهم، گناه بزرگ  در حق فرهنگ مردم افغانست. حفظ محیط زيست، در نظر گرفته نشده است

 .است و مجرمان آن بايد به جزای اعمال نا جايز خود برسند
 

اين موضوع بايد همیش در متن قرارداد . حفظ محیط زيست يکی از شرايط مهم استفاده از معادن افغانستان است: ب
 .ها به صورت واضح ذکر گردد

 

صل با در نظرداشت زمان عايداتی که از مدرک استخراج معادن به دست می آيد، بايد بصورت واضح، مف:ج 
 .استفاده از معدن  مذکور، از طريق منابع اطالعاتی، به اطالع مردم افغانستان برسد

در صورت استخراج معادن با شراکت با شرکتهای افغانی، بايد هويت کامل شرکت ها و صاحبان اين چنین : د
 . شرکت ها به اطالع مردم برسد

 

 : راه سازی و انکشاف انرجی برق( و )
 

اين کار . يکی از کارهای مثبت که در ده سال گذشته انجام داده شد، تعمیر و يا ترمیم جاده های مهم در کشور بود
نه تنها رفت و آمد را بین واليات و شهرهای افغانستان تسهیل بخشید بلکه در تبادلۀ تجارت و انکشاف اقتصاد 

 . نیزتأثیرمثبت دارد
 

ند های بزرگ  در جهت استفاده از منابع بزرگ آب دريا ها به منظور استفاده از آب با آنکه کار مهمی در تعمیر ب
برای تولید انرجی آبی صورت نگرفت، برق مورد ضرورت وطن را که هنوز کامل نیست، از خارج خاصتًا 

 .ازبکستان وارد نمودند و به اين صورت ضرورت تعداد کثیر وطنداران از اين ناحیه مرفوع گرديده است
 

 :راه ها و وسایل در حل مشکالت عظیم و بحران موجود وطن ما: بخش سوم
 

اين مشکالت . همه میدانیم که وطن ما به مشکالت بزرگ اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و بحران سیاسی مبتال است
ستان در که تا حدی زادۀ تجاوز اتحاد شوروی سابق در دهۀ هشتاد میالدی و مداخلۀ واضح همسايگان خاصتًا پاک

بايد . امور داخلی، همراه با تجاوز پاکستان در حريم مقدس افغانستان است، وطن ما را به طرف تباهی سوق میدهد
عالوه نمايم که ديگرهمسايه های کشور ما خاصًتًا ايران هنوز سیاست حسن همجواری که موافق به ارزشهای 

 .غانستان روا نداشته انداسالمی، اخالقی و منشور ملل متحد باشد، به حق مردم اف
 

تذکر داده شد که اکثر مردم افغانستان در فقر، گرسنگی، مريضی، بیسوادی، بیکاری، بیعدالتی، در محیط فساد 
اين همه حاالت وحدت و همبستگی ملی، . اداری ومالی و در يک فضا و محیط سیاسی بحران انگیز زندگی مینمايند

طن ما را بخطر انداخته و سرنوشت اين ملت با ديانت و شريف را درحالت حاکمیت ملی و رفاه  و آرامش مردم و
 .سر در گمی مبتال ساخته است

 

با همه آرزوهای صادق و يا کاذب، . وضع سیاسی و امنیتی امروز در کشور ما نهايت بحران آمیز و خطرناک است
ه بدست حکومت افغانستان است ونه جريان مذاکرات برای رسیدن به توافق به يک صلح کامل سراسری در کشور ن

حکومت افغانستان را به حیث ( طالبان و رفقای آنها، جبهۀ حزب اسالمی گلبدين حکمتیار و حقانی)مخالفین مسلح  
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هردو طرف مخاصمین مسلح، دولت افغانستان را . طرف قابل اعتبار و حاکم در امور ملی و دولتداری، نمی شناسند
مايند که اين خود اشاره به ضعف و بی اختیاری حکومت در امور و مسايل داخلی، بنام دولت کابل خطاب مین
 .منطقوی و بین المللی، است

 

برای طالبان با توافق حکومت قطرتصمیم گرفت، حکومت (سیاسی)حکومت امريکا که در باز کردن يک دفتر
تان سفیر خود را به رسم اعتراض از افغانستان در جريان نبود و بهمین دلیل بود که در آن زمان حکومت افغانس

حکومت افغانستان بیهوده . اما، در نهايت مجبورًا اين تصمیم امريکائی ها را قبول کرد . قطر به کابل خواست
در حقیقت مردم و حکومت افغانستان به . اصرار میورزد که  جريان گفتگو با طالبان بايد به دست دولت کابل باشد

فق نهائی سیاسی در راه  برقراری صلح  در کشورخود شان در حاشیه قرار گرفته و منظور رسیدن به يک توا
جريان امور را بنابر . جريان امور را بنابر ضعف سیاسی و نبود توافق سیاسی در سطح ملی، در دست ندارد

اند، حلقه های زور آور که در داخل دولت . ضعف سیاسی و نبود توافق سیاسی در سطح ملی، در دست ندارد
 .مصروف جمع آوری  پول و ارسال آن به خارج هستند

  
در هربار، کافۀ مردم افغانستان . بار اول نیست که وطن ما به مشکالت بزرگ و تجاوز خارجی رو برو شده باشد

دست برادری و خواهری بهم دادند و درقبول تساوی حقوق همه اتباع اين کشور در زير لوای ارزشهای دينی 
در همبستگی ملی، مشکالت داخلی را تا حدی حل کرده اند و دستهای متجاوزين را از بند بريدند، بیرق وفرهنگی و 

 .وحدت، همبستگی، آزادی ، افتخارات مردمی و ملی را بدست خود گرفتند و سرنوشت ساز آيندۀ خود شدند
 

یتوانند در ورای ارزشهای معنوی، اطمینان کامل دارم که اين بارهم مردم افغانستان با درک اين مشکل و بحران م
فرهنگی و صیانت تأريخی مشترک خود، وطن خود را از اين حالت زار نجات بدهند مشروط براينکه اصل های 
زير را درهمه حلقه های سیاسی، گروهی، حزبی و مذهبی با ضمیر پاک و راستی برای نجات افغانستان، قبول 

غانی، با صداقت پروسۀ حل مشکالت و بحران سیاسی وطن را در معرض نمايند و از طی دل و شرافت انسانی و اف
 :عمل و اجرا قرار دهند

 

 :در سطح ملی (الف)
 

حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ديگر حقوق انسانی که در رفاه و )شناخت حقوق مساوی  قبول -1
قوم، زبان، ( زن ومرد)در نظر داشت  جنس همه اتباع افغانستان بدون  برای( حیات معنوی و مادی مؤثر باشد

 .مذهب، عقايد سیاسی و يا  ديگر تفاوتهای فرهنگی مردم افغانستان
 

ذيرش حقیقت و ضرورت تبادل نظر و مفاهمه از طرف رهبری کشور با همه گروه های سیاسی، حزبی و پ -3
تگاه دولتی به منظور راه يابی مشکالت مذاکره میان همه حلقه های سیاسی در داخل و بیرون دس. مذهبی افغانستان

و بحران حاد کشور ما و بمنظور اتخاذ تصامیم ملی که ما را در مذاکرات و مناقشات در سطح ملی، منطقوی و بین 
 .المللی کمک و راهنمائی نمايد

 مراجعه به روشهای عنعنوی و مردمی حل منازعات، درهرگوشه و کنار افغانستان، جمع آوری افکار و -2
بلکه به نظريات و آرای مردم عادی، ( نه تنها مردم بانفوذ، ملک ها، تفنگداران و زور مندان)نظريات مردم 

 .دهقانان، معلمان، کسبه کاران که دارای شخصیت و ديانت کامل افغانی هستند، مراجعه گردد
 

اهم و تصامیم ملی و در راستکاری و راستگوئی به مردم کشور در تمام مراحل مذاکرات در جهت تحکیم تف -۲
 .مورد جريان مذاکرات با گروه های مخالف مسلح ، کشور های منطقه و در سطح جهانی

 

، تآمین عدالت اجتماعی و قبول اين امر که آنچه از مال، در تفاهم به ارزشهای اسالمی و قانون اساسی کشور -۲
کوتاه به صاحبان اصلی زمین و خانۀ مردم  ملک، زمین، خانه، چه از دولت و يا اشخاص غصب گرديده، در مدت

 .سپرده خواهد شد
 

ارزيابی حوادث و واقعات تأريخی نزديک کشور در جهت کسب درس عبرت و هوشداری و تقويت حسن تفاهم  -۹
بايد واضح گفته شود که در تاريکی و قساوت فکری ، جدائی، عدم تفاهم ملی و . و همزيستی میان مردم افغانستان
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نداختن دشمنی بر اساس مظاهر قومی، زبانی، منطقوی و مذهبی، صیانت ملی و افغانی از بین میرود و همه در بر ا
 . در فقر و بیچارگی بدتر از امروز مبتال میشوند و حاکمیت و شخصیت ملی خدا نخواسته، پامال خواهند شد

 

ی، تمامیت ارضی، استقالل، همبستگی حفظ  ارزشهای معنوی و فرهنگ)در روشنی حفظ منافع علیای افغانستان  -۷
بحث هوشیارانه با نظر وسیع و بدون مخاصمت های شخصی و احساسات زبانی و قومی بر ( وحدت و حاکمیت ملی

ری قانون اساسی افغانستان به منظور انتخاب نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و گضرورت بازن
و اختیارات واضح ( مرد وزن)ساوی حقوق کافۀ مردم افغانستانچکونگی دولت سازی و دولت داری در قبول ت

 .و مقننه و روش و طرز اختیارات  در سطح واليات افغانستان ئیقوای اجرائی، قضا
 

هرگاه  قانون اساسی فعلی در آينده مورد تجديد . م دارای مزايای زيادی میباشد322۲بايد بپذيريم که قانون اساسی 
قوق حقۀ همه مردم افغانستان به شمول حقوق زنان و اقلیت های قومی مبتنی بر اعالمیۀ نظر قرار گیرد، بايد ح

 .جهانی حقوق بشر و ديگر میثاق های  بین المللی، در قانون اساسی درج شده  در نظر گرفته شود
 

ی و از طرف انتخاب روش و اخالق اسالمی، انسانی و افغانی و قطع انتقادات نا معقول از طرف دستگاه دولت - ۲
همکاری شايسته و مسؤوالنه از طرف نويسندگان، روز . گروه های مخالف و دستگاه های سیاسی بیرون از دولت

 .نامه نگاران و مؤسسات اطالعاتی افغانی در داخل و بیرون از افغانستان
 

که چه در داخل وطن  انتخاب راه  دين و دانش وعدالت اجتماعی به کمک متخصصین و دانشمندان افغان، آنهايی -۰
و يا بیرون از افغانستان زندگی مینمايند، به منظور طرح ستراتیجی ملی انکشافی و طرح برنامه های قصیرالمدت 
و طويل المدت خاصتًا درساحات تعلیم وتربیه، انکشاف و ارتقای فرهنگ، اقتصاد، زراعت و استفاده از منابع 

ز منابع زير زمینی با  حفظ محیط زيست و توسعۀ خدمات صحی به بزرگ طبیعی خاصتًا زمین و آب، استفاده ا
 .مردم کشور

 

ستفاده از قوای بشری در افغانستان ، توجه به مناطق کمترين انکشاف يافته بدون در نظرداشت ملحوظات 12
گ سیاسی، قومی و منطقوی و حرمت گذاری به فرهنگ مردم افغانستان و استفاده از فرهنگ به صفت منبع بزر

تحرک و انکشاف اجتماعی و اقتصادی، همبستگی ملی، تقويت مزايای ديموکراسی و وسیلۀ شايسته در تطبیق 
 .برنامه های انکشافی خاصتًا در مناطق کمتر انکشاف يافتۀ افغانستان

 

سازی دربخش اول اين نوشته به وضاحت تذکر داده شده است که يکی از داليل ناکامی دولت افغانستان در باز - 11
، دولت سازی و امور بازسازی کشور،عدم توانائی و ظرفیت کاری مامورين دولت در تمامی شقوق دولتداری

 . افغانستان است
ضمنًا ذکر گرديد که با تأسف عمیق، حکومت افغانستان از دانشمندی، تخصص و قابلیت علمی ومسلکی  -13

لمی و مسلکی امروزی صاحب دانش و تجربۀ علمی و کار هزارها زن و مرد تعلیم يافته افغان که در تمام شقوق ع
من خود . به سويۀ متخصصان کشور های غربی هستند و در خارج از وطن زندگی دارند، استفادۀ معقول نکرد

تعداد کثیر افغانهای متخصص و دانشمند را می شناسم که يا به مدت کوتاه و يا دراز مدت، آمادۀ خدمتگذاری به 
يد تذکر دهم  که تعداد کثیر افغانهای متخصص يا بدون حقوق ماهانه و يا با معاش اندکی آمادۀ خدمت با. کشور بودند

تا حال، دولت افغانستان برنامۀ صاحب اعتبار ندارد که از افغانهای تعلیم يافته و متخصص مقیم . به وطن هستند
تادان موسسات تعلیمی و تحصیلی استفادۀ خارج در بازسازی و تعلیم ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی مامورين و اس

 .معقول گردد تا آنها مصدر خدمت به وطن شوند
 

ت افغانستان  با همکاری ادارۀ  پروگرام  انکشافی ملل متحد در کابل و سفارتهای پیشنهاد میگردد که دول -12
سۀ کاری بمدت يک هفته  افغانستان که متأسفانه اکثرًا محض مصروف اجرای امور روزمرۀ  اداری هستند، يک جل

در کابل داير نمايد و در آن بیش ازصد افغان متخصص در ( کانگرس ملی متخصصان و دانشمندان افغان)بنام 
شقوق مختلف را دعوت نمايد تا با تمامی دستگاه اداری و وزارتهای مسلکی بحث، تبادل نظر و گفتگو نمايند و 

 .پیشنهادات مشخص به دولت بسپارند
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های افغانهای متخصص در خارج که  در ضمن بحث  و مذاکره  به روش برنامه های قصیرالمدت و طويل  پیشنهاد
المدت و در قالب  يک سراتیجی انکشافی ملی تهیه خواهد شد، دولت افغانستان را در ساختن و تطبیق پالن های 

ج که نظربه داليل متعدد در عالوه برآن، افغانهای متخصص مقیم خار. بازسازی کمک خارق العاده مینمايد
افغانستان زندگی نمی توانند، به صفت يک منبع معلومات و تماس های علمی، تخصصی و مسلکی با موسسات و 
وزارتخانه ها در افغانستان در تماس دايمی و الينقطع باشد  تا بتوانند، دراين عصرتکنالوجی،از راه  دور مصدر 

 .خدمات روزانه بوطن شوند
 

و نظر وسیع و انتخاب روشهای سیاسی مختلف احزاب سیاسی، تنوع  فرهنگی مردم افغانستان اسباب ديد  -1۲
تقويت اساسات دموکراسی، همبستگی ملی و اجتماعی، تحمل و بردباری، عدالت اجتماعی و احترام متقابل بین 

ت، حقوق بشر و شناخت و تقويت صلح و امنی و اقوام مختلف و محالت افغانستان را بار می آورد و برایمردم
 .احترام به يک ديگر در سطوح محلی و ملی  ضروری  به حساب می آيد

 

در طول تأريخ جوامع مختلف انسانهای صاحب عقل و دارای بینش، زمانیکه مملکت شان مانند وطن ما به   -1۲
نظر وراه  يابی به تفاهم مشکالت بزرگ گیر میايد، میان احزاب سیاسی و حتی گروه های متخاصم، در جهت تبادل 

در وطن ما نیزحل مشکالت و بحران امروز از طريق گوش دادن به نظريات مختلف و يا . ملی کوشش بعمل می آيد
مخالف به منظور ايجاد تفاهم ملی به کمک و همکاری صادقانۀ ولسی جرگه و مشرانو جرگه، احزاب سیاسی، 

 .افغانستان، در يک فضای  آزاد  و بدون مخاصمت، امکان پذير استدانشمندان صاحبنظر و متعهد به  منافع علیای 
 

با همه انتقادات در اينجا و درآنجا  براشخاص و اين و آن گروه حزبی و سیاسی، بايد بپذيريم که  تمامی  -1۹
شخصیت های سیاسی شناخته شدۀ امروز بدون گروه های متخاصم مسلح، چه در داخل و يا بیرون از دستگاه 

متی، در مسايل عمدۀ ملی مانند حرمت کامل به ارزشهای دينی، حفظ تمامیت ارضی، استقالل و حاکمیت ملی، حکو
وحدت کامل مردم افغانستان و انتخاب روش ديموکراسی، چنانچه در قانون اساسی افغانستان حکم گرديده و قبول 

میرود اينست که برای پذيرش و تصمیم آنچه از ضرورتهای اصلی امروز به شمار . شده است، تفاهم وجود دارد
گیری ملی، در حال حاضراين تفاهم را در بحث و تبادل نظر به منظور کسب اتحاد نظر و تصمیم گیری ملی ، که 

 .امر ضروری و عاجل است، قرار دهند
 

ملی برای حل اگر از تأريخ  دردآور سالهای نه چندان دور کشور ما درسی بگیريم، بايد در تفاهم و همبستگی  -1۷
از تنوع  و تفاوتهای فرهنگی مردم افغانستان خوشنود باشیم و از . مشکالت بزرگ افغانستان تصمیم مشترک بگیريم

آنها درس  زندگی در راه  برابری، عدالت اجتماعی، همبستگی، قبول احترام به ديگران بلکه عمل احترام به همه، 
اگر . کشور خود را مبتنی بر بردباری و سازگاری متقابل افزايش دهیمبگیريم و بنیان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

چنین روشی را در حیات شخصی، گروهی و در سطح ملی اختیار نمائیم، دشمنان افغانستان جرات تجاوز را در 
 . امور داخلی و حريم مقدس افغانستان نخواهند داشت

 

 :در سطح منطقوی( ب)
 

بعد از . نستان در قید بازی های همسايگان آزمند خود خاصتْا پاکستان قرار داردمدت بیش از سی سال است که افغا
 جنگ عمومی دوم، کمتر کشوری در جهان به چنین حالت درد و رنج، کشتار، فقر، بیچارگی، تباهی و خانه جنگی

ای پاکستان هم م بر1۰۷۰اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی سابق در بیست و پنج دسامبر. ها قرار گرفته است
پاکستان است، اشغال  .آی .اس .با دروغگوئی ها که از عادات خاص نظام عسکری و آی. جشن بود و هم عید

اما، در حقیقت آمدن روسها را به افغانستان وسیلۀ بزرگ برای . افغانستان را تهديد برای پاکستان اعالن نمودند
و پول از غرب و کشور های عربی به پاکستان حساب  کرده  سرازير شدن اسلحه خاصتْا از اضالع متحدۀ امريکا 

 .  بودند و اين حساب درست سنجیده شده بود
 

چوقت طرفدار مؤفقیت کامل مجاهدين و يا  تفاهم و اتفاق میان شان در جهت ساختن يک  حکومت پاکستان هی
فغانی، حاکمیت ملی مردم افغانستان، دولت متحد و قوی در افغانستان مبتنی بر پايه های ارزش های دينی، فرهنگ ا

ديموکراسی و حرمت به منشور ملل متحد نبود و تا  امروز به انواع  بازی های کثیف و دشمنانه علیه افغانستان 
 . ادامه میدهد
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. نسبت به مردم افغانستان دشمنانه و نا جوانمردانه است. آی. اس. سیاست و روش فعلی حکومت پاکستان و آی

پاکستان در حق مردم افغانستان به درجه يی است که حتی افتخارات تأريخی . آی. اس. االن نظامی و آیقساوت جنر
را از خود حساب می کنند و بر بزرگی شاهان ( محمود غزنوی و احمد شاه بابا)و بزرگ سالطین افغانستان 

 .افغانستان به نفع  پاکستان، تبلیغ به راه می اندازند
 

 با مردم پاکستان و ديگر همسايگان خود در قالب منافع علیای افغانستان به دوستی و زندگی آبرو ما مردم افغانستان
مردم افغاانستان، ضرورت داريم و در راه حصول چنین دوستی، می بايد با هوشمندی و  ۀکاف  ۀمندانه برحسب اراد

 :صداقت به اصل های زير مراجعه  نمائیم
 

د، المدت و طويل المدت که در آن منافع علیای افغانستان در نظر گرفته شده باش قصیر با داشتن يک ستراتیجی 1
تبادل نظر با همه گروه های سیاسی، حزبی و نمايندگان مردم افغانستان در ولسی جرگه و مشرانو جرگه به منظور 

 .پیشنهاد گرديد( الف)رسیدن به يک درک و تفاهم ملی طوريکه در بخش سوم 
 

در اجرای . های عنعنوی و مردمی ه به مردم افغانستان جهت کسب پشتیبانی کامل مردم از طريق روشمراجع -3
 .شرط  اصلی مؤفقیت بشمار میرود ملی مردمی، راستگوئی، راستکاری و شفافیت ۀاين عمل و پروس

 

ابله، شناخت و قبول در برابری و احترام متق ، آرزومندی زندگی آبرومندانه با همه همسايگانبا حسن نیت -2
صادقانۀ تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، استقالل و عدم مداخله در امور داخلی يکديگر و باالخره تقويت همکاری در 

گو و  بحث، مذاکره و گفت. های منطقوی در مسايل امنیتی تمامی امور حیاتی کشورهای منطقه به شمول همکاری
 .زمی پنداشته  میشودبا همه کشورها خاصتًا پاکستان ضروری و ال

 

گو و مذاکرات ما با پاکستان بايد روشن و واضح بوده و همه مسايل مورد اختالف هردو مملکت را در و  گفت -۲
گو ها بايد با ديپلوماسی هوشیارانه و صادقانه و حتمًا در قالب معیارهای بین المللی قبول و  اين نوع گفت. بر گیرد

 .وستی دو جانبه، آغاز و تعقیب گرددشدۀ حسن همجواری، همکاری  و د
های  در حالیکه به نگرانی. ی دارنديهای منطقه از افغانستان تقاضا ها دانیم که پاکستان و ديگر کشور همه می -۲

يا تقاضا هايی که اهدافش مداخله در امور داخلی و يا بی حرمتی به حاکمیت ملی افغانستان نباشد و با  مشروع آنها و
اما به آن نوع تقاضا هايی که با زبان . مکاری و دوستی متقابله ارايه گردد، با گوش هوش شنیده شودحسن نیت و ه

و اهداف برادر بزرگ ارايه گردد و يا اهداف آنها عدم دوستی و يا سستی همکاری با کشور های ديگر دوست 
 .دباشد، جواب عاقالنه و رد داده  شو  (هندوستان)افغانستان در منطقه مثاًل 

 

با داشتن سیاست هوشیارانه، دانش سیاسی و تأريخی افغانستان و تفهیم اين مطلب به همسايگان که افغانستان هم  -۹
از لحاظ تأريخی و هم از لحاظ اهمیت جغرافیائی شمال و جنوب و شرق و غرب در قلب آسیا، افغانستان بحیث يک 

یانه، چین و شرق دور، کشور های آسیای مرکزی و پل خاکی، مصدر خدمات بزرگی برای همسايه ها، آسیای م
هندوستان، مرکز وصل آسیای میانه با هندوستان و چین با ايران و شرق میانه، افغانستان می تواند در خدمت همه 

مانند گذشته و رته ابريشم، در تبادل افکار، فرهنگ، اقتصاد، تجارت و تکنالوجی . مردمان اين کشور ها باشد
 . دا کمک قابل مالحظه میشود و همه مردمان بهره مند میگردندامروزی و فر

 

حساس می نمايم که افغانستان هیچ گاهی با همسايگان خود خاصتًا با مردم پاکستان، روش و نیت منفی و من ا -۷
ای مردم پاکستان با مردم افغانستان عالقه و سوابق تأريخی و ارزشه. دشمنانه ندارد و بايد هم همین طور باشد

اما . ما بدوستی و همکاری همه همسايگان خود ضرورت داريم. معنوی و فرهنگی مشترک و دراز مدت دارند
اگرحکومت پاکستان روش فعلی را که دشمنانه و مداخله در امور داخلی افغانستان است، دوام بدهد، به خاک مقدس 

ی افغانستان، حفظ حاکمیت ملی، حفظ شرافت و افغانستان راکت اندازی را ادامه بدهد، به منظور حفظ منافع علیا
غرور ملی و باالخره استقرار امنیت در وطن ما و در منطقه، افغانستان اجبارًا و حتمًا بايد با همه وسايل دست 
داشته، حتی با سنگ و چوب، داس و تبر از خاک خود دفاع نمايد و در صورت الزم به شورای امنیت ملل متحد و 

 .آی. اس. آی ۀبین المللی مراجعه نموده، تا حکومت پاکستان و خاصتًا دستگاه تخريب کنندديگر نهاد های 
 .مجبورگردند که از سیاست خصمانۀ خود در مقابل افغانستان و مردم کشور ما دست بردارند
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 :در سطح بین المللی (ج)
 

راه   ین با مؤقعیت جغرافیائی آن در چهاراين سرزمغانستان مراجعه گردد، پیداست که دور اف ذشته هایگوقتی ب
ابريشم است که  تمدنهای مالقات های فرهنگی، راه  ۀمثال برجست. گرفته استت قرارفرهنگی و يا تهاجما مالقاتهای

جای ديگری انتقال داد مود، دانش زمان را از يک کشور بمتعدد، روش حیاتی مردمان مختلف را به همديگر آشنا ن
 .کشورما در اين زمینه نقش خارق العاده داشت و از آن مستفید شد. انواع  کاالها را رونق  بخشید ۀت و تبادلو تجار

 

وصل مردمان و حکومات کشور های  ۀمؤقعیت جغرافیائی افغانستان هنوز برجاست و میتواند مانند گذشته نقط
اجمات نیز قرار گرفته که  اکثرًا ويران کننده و درد کشور ما در طول تأريخ مورد ته. منطقه  و شرق و غرب باشد

حمالت چنگیز،  تیمورلنگ، انگلیس،  روس و در نهايت  . آور بوده، وطن ما را در خاک و خون قرار داده اند
 .پاکستان را مثال میدهم

 

روسیه و )گ وقت در تأريخ نه چندان دور افغانستان، کشور ما يکی از سرزمینهای است که در رقابت قدرتهای بزر
اين امر اسباب  اشغال بخش عظیم وطن  ما را  در جنوب، شمال، شرق و غرب بار آورد و . قرار داشت( انگلیس

حتی امروز افغانستان از شر مداخالت واضح در امور داخلی خود و . آنچه باقی ماند افغانستان امروزی گرديد
پاکستان علیه کشور ما ثبات  ۀعملکرد و سیاست خصمان. ن نیستسیاستهای آزمند همسايه ها خاصتًا پاکستان در اما

و امنیت را در وطن ما برهم زده، به مردم افغانستان موقع میسر نمیگردد که با  گروه های متخاصم و مسلح از در 
انی و ملی اختالفات خود را برطرف نمايند و وطن خود را از مصائب جنگ، کشتار، وير ۀصلح، مذاکره و مصالح

 .وحشت گريها نجات دهند
 

روشن است که افغانستان بدون داشتن يک سیاست خارجی هوشیارانه و فعال که در تفاهم با اکثر احزاب و گروه 
 .مدنی طرح  ريزی شود، ثبات سیاسی و امنیت نخواهد  داشت ۀهای سیاسی امروزی و جامع

 

واضح   ۀبر مداخل عدم امنیت کامل بناکشور، در يل مهمعدم ثبات و تفاهم سیاسی کامل در سطح ملی برمسادر
بین المللی و دولت افغانستان در دولت سازی  ۀن، در عدم مؤفقیت چشمگیر جامعهمسايگان در امور داخلی افغانستا

تا  بر مشکالت متعدد ديگر حل نشده در افغانستان و در منطقه، کشور ما و دولتداری و در بازسازی کشور ما و بنا
جهانی به   ۀنیت، جامعکمک و همکاری جدی در ساحات سیاسی، اقتصادی، انکشافی و تأمین امسالهای زيادی ب

 .مردم افغانستان تعهد سپردند، ضرورت  داردنس بن اول و کنفرانس های بعدی بکشور هايیکه در کنفراخصوص آن
 

يه  میگردد، وطن ما  تا  بیست سال آينده  متکی به  خود  با همه خوشبینی هايیکه بدون داليل علمی و تحقیقی ارا
افغانستان وقتی مشکالت خود را خود حل میتواند و پالنهای بازسازی و انکشافی را خود طرح و تطبیق . نخواهد شد

کی و میتواند که  ثبات سیاسی و امنیت میسر باشد و منابع زير زمینی، آب و زمین افغانستان با درايت، شفافیت، پا
مسلکی و علمی مناسب مورد استفاده  قرارگیرد، ظرفیت مسلکی مامورين در  ۀصداقت، حسن وطنخواهی و درج

قابل مالحظه تقويت گردد، فساد و دزدی و دروغگويی و  ۀادارات دولتی و استادان در مؤسسات تعلیمی بدرج
بین المللی به صورت  ۀرود، کمک های جامعخويشخوری کم شود، روش اقتصاد بازار به نوع مافیائی از بین ب

افغانستان در بازسازی وطن ما از طرف حکومت و مؤسسات علمی و  ۀدرست مطابق به ضرورتهای اولی جامع
 .مسلکی که مؤظف امور بازسازی و انکشافی باشند، به مصرف برسد

 

ی تروريستی در افغانستان که نتايج آن به واقعات درد آور، کشتار، ويرانی ها، اشغال خارجی وطن ما و النه ها
جهانی داده باشد مبنی بر  ۀديگر کشورها  الی امريکا رسید، بايد  درس عبرت عمیق و تأريخی به  افغانها و جامع

اين . اينکه ثبات سیاسی و امنیت در افغانستان بستگی و ارتباط مستقیم با امنیت در منطقه و در سطح جهانی دارد
م مورد سوال عمده  قرار 321۲ن و تجويز بیرون  شدن بی تدبیر قوای خارجی از افغانستان را در سال گفته، پال

 .اگر عساکر خارجی کاماًل از افغانستان و يکباره  خارج شوند به صورت حتمی پشیمانی بار می آورد. میدهد
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کمک ها، همکاری و  ۀرت مطلق به ادامعالوه از تشديد تفاهم و همکاری با کشور های همسايه، افغانستان به  صو
م تا امروز کمک نموده، 3221دوستی مشخص، واضح و شفاف با کشور هايی که افغانستان را از دسامبر

 .مخصوصًا اياالت متحدۀ امريکا، ضرورت  جدی  دارد
 

بر اصول، رهنمائی  بین المللی و با کشورهای بزرگ بايد متکی ۀهمکاری افغانستان با کشور های دوست و جامع
ها و شايستگی های زير و در پذيرش مطلق منافع علیای افغانستان، که از طريق امضای توافقنامه ها، پیمانهای 

 : همکاری ستراتیژيک  ادامه خواهد  داشت، تثبیت گردد
 

ستراتیجی  افغانستان و در قالب يک  پالیسی و  ۀهمه کمک ها بايد با نظر داشت ضرورتهای اصلی جامع -1
 .قصیرالمدت و طويل المدت  طرح  ريزی شده، عملی گردد

 

أمین امنیت، تقويت حقوق بشر و ارزشهای ديموکراسی، مجادله علیه تولید مواد اولويتهای اصلی در افغانستان ت -3
ی، مخدره  و فساد اداری، عدالت اجتماعی از طريق دسترسی مردم به دستگاه اداری و عدلی و خدمات اجتماع

افغانستان از طريق تحصیل و انکشاف تعلیم و تربیه  ۀانکشاف قابلیت و تقويت ظرفیت کاری و مسلکی دولت وجامع
خاصتًا تعلیمات مسلکی و حرفوی، تعمیم سواد و آمادگی مردم و دولت افغانستان در جهت استفاده از منابع  طبیعی 

 .تبه خصوص زمین، آب و منابع زير زمینی افغانستان اس
 
بین المللی و کشور ها به افغانستان که  در ضمن توافقنامه ها و قرارداد های همکاری  ۀها و تعهدات جامع کمک -2

ستراتیژيک بین دو کشور امضا کننده تثبیت، تشريح و توضیح میگردد، بايد طويل المدت بوده و در آن منافع هر 
 .شورای ملی افغانستان برسد ۀمًا به  صحکشور به صورت واضح و مشخص  تذکر داده  شود و حت

 

يکی از عمده  ترين شرايط و مشخصات تعهدات، توافقنامه ها و يا پیمانهای ستراتیژيک که بین افغانستان و  -۲
به  کشور های خارجی به امضا میرسد، حرمت به استقالل و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان است که  مطابق

و میثاقهای بین المللی تعیین و تشخیص شده، مسؤولیتهای  هردو جانب، در اجرای تعهدات تعقیب  منشور ملل متحد
 . تعهدات، مشخص شده،  بازرسی  میگردد  ۀو حسابدهی هر دو طرف در طول مدت تعیین شد

 

گذشته، در راه باز با آنکه میدانیم که ملل متحد مانند ديگر جوامع بین المللی، وظايف خود را در طول ده سال  -۲
درست و هوشیارانه از منابع بزرگ ملل متحد و مؤسسات تخصصی  ۀسازی افغانستان بدرستی انجام نداد، استفاد

متأسفانه در حال حاضر، وطن ما نظر به ملحوظات متعدد از منابع  بزرگ ملل متحد . ملل متحد  نهايت مهم است
عدم پالن و ستراتیجی درست دستگاه ملل متحد برای باز سازی وطن ما و داليل اصلی، . درست نمی نمايد ۀاستفاد

 . عدم قابلیت و ظرفیت مسلکی در وزارت امور خارجه و وزارت های  مربوط  در دستگاه  دولتی افغانستان است
 

داره و ايجاب مینمايد که وزارت امور خارجه در اين زمینه  توجه خاص نموده، در تقويت دانش مسلکی و ظرفیت ا
کسانی را که دارای دانش مسلکی مشخص در شقوق مختلف مؤسسات تخصصی  ملل . مامورين آن وزارت بکوشد

 .متحد باشند برای  اجرای امور توظیف نمايد، نه  اشخاصی  را که هیچ  دانش مسلکی در امور مربوط  ندارند
 

تطبیق معاهدات و میثاقهای تصويب شده از  امور بین المللی، درک و بايد از ملل متحد بحیث منبع اطالعات در
طرف دستگاه ملل متحد، کسب دانش مسلکی در شقوق فعالیت های مؤسسات تخصصی، منبع مشورتهای سیاسی، 

کسب کمک های  ۀخاصتًا مشورت های مسلکی در طرح و تطبیق پالنهای بازسازی و انکشافی و باالخره وسیل
 .درست گردد ۀمالی، استفاد

 

اب می نمايد که در مؤسسات تحصیالت عالی افغانستان کورس های خاصی، نه  تنها در شناخت امور سیاسی ايج
درست از تمامی دستگاه ملل متحد تدريس  ۀملل متحد بلکه در جهت شناخت امور مسلکی و علمی و صورت استفاد

 .اين موضوع به صورت مطلق امکان پذير است. گردد
 

 : زهموطنان گرامی و عزي
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قبل از ختم اين نوشته که با ديد و احساس اصیل وطنخواهی و درک مسؤولیت میهنی تهیه و نگاشته شده و امید 
ضمنًا با تقديم سالم . است در راه  تحقق اهداف و نظرياتییکه مردم شريف کشورعزيز به آن نیاز دارند کمک بتواند

 :و حرمت مطالب زير را به عرض می رسانم
 

نجیب، وطندوست و با ديانت اين کشور صاحب تأريخ درخشان و با فرهنگ که هیچ وقت در مقابل  فرزندانشما 
تعرض و ستم خارجی تسلیم نشده ايد و در راه حفظ استقالل، هويت و ارزشهای  دينی و فرهنگی افغانستان عزيز 

اصلی و تصمیم  گیر امروز و  از هیچ نوع جانبازی  و خود گذری دريغ نکرده ايد، شما همه مشترکًا سرنوشت ساز
  .آينده کشور هستید

در ساختن افغانستان آرام و دارای امنیت کامل، افغانستان متحد و مرفه و با فرهنگ دارای استقالل و حاکمیت ملی، 
افغانستان  دارای مردم با تعلیم، افغانستان پیشرفته و قوی و صاحب مؤسسات علمی و اقتصاد پیشرفته و افغانستان 

افغانستان  ۀی که بطرف  ديموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی در فضای صلح و آرامش در حرکت باشد، هر تبعا
بدون در نظرداشت  جنس، زبان، وابستگی  قومی و منطقوی و يا  مذهبی، حقوق و وظايف مساوی و مشترک 

 .دارد
 

هیچ  کسی نظر به وابستگی قومی، زبانی، مذهبی  .مردم افغانستان، مردم با شرف، با عزت و صاحبقدر هستند ۀکاف
افغانستان محض در ديانت و  ۀبزرگواری هر تبع. و يا منطقوی بر شخص ديگری برتری و يا حقوق بیشتری ندارد

حرمتگذاری به ارزشهای دينی و فرهنگی مردم وطن، توانائی علمی، خدمتگزاری به مردم وطن، و وطنخواهی، 
پاک نفسی و پذيرش تساوی حقوق مرد و زن، اتحاد و امید مشترک، حرمت  و ارزيابی می صلح  خواهی صداقت، 

اين  اصل، از اساسات اصیل ديموکراسی که در پیام  و اصول اسالمی نهفته است و در قانون اساسی . گردد
 .افغانستان منعکس گرديده، محسوب می گردد

 
گی، مريضی، بیکاری، بیسوادی مبتال هستند و عالوه  بر آن امروز اکثر مردم وطن به مشکالت بزرگ، فقر، گرسن

 .نا امنی و مداخالت واضح خارجی در امور داخلی  کشور ما، وطن ما را به خطر بزرگ روبرو نموده است
راه بیرون رفت از اين مشکالت موجود در کشور، اتحاد و تفاهم میان همه طبقات، اقوام، احزاب و جريانات سیاسی 

 .ستان و انتخاب راه  های معقول و زود رس و روش دانش با حفظ  ارزشهای مردم افغانستان استدر افغان
 

ما در زمانی زندگی می نمائیم که بدون فهم کامل مشکالت خود ما در داخل وطن و آشنائی و دانش در مورد کشور 
و همچنان بدون آشنائی با روش های همسايه و ممالک ديگری که در امور کشور ما مداخله دارند و شريک هستند 

 .و سیاست های آن  کشور ها نسبت به  افغانستان، به حل مشکالت بزرگ وطن خود موفق نخواهیم شد
 

. در تأريخ نه چندان دور، تعداد زياد کشور های خارجی به حالتی که امروز افغانستان دچار است، رو برو بودند
حل مشکالت شان و رهبری صادق و وطنخواه، در روشنائی عقل، زعامت مردم، تصامیم مشترک مردم به منظور 

راستگوئی و راستکاری و صداقت عمل، پاک دلی با عزم راسخ و در اتحاد و همبستگی مردم، البته با همکاری 
 از اين گفته چنین نتیجه می گیريم که ما نیز می توانیم در. دوستان خود، راه پیشرفت و رفاه ملی خود را يافته اند

 .اين زمینه ها موفق گرديم
 

خويش، با حرمت، افتخار، صداقت  ۀبرماست که با اتکا به ارزش های دينی، فرهنگی، تأريخی و مردمی، با گذشت
مردم وطن به آنها معتقد بودند  ۀو سربلندی بنگريم و اساس و بنای افغانستان امروز را در روشنی ارزشهايی که کاف

ربیت انسانی، پاکی و صداقت، فضل، دانش، ديد فرهنگی وسیع، فکر و بیان آزاد، وطنخواهی، و هستند، با فهم و ت
 .پذيرش حقوق مساوی همه  اتباع  افغانستان، ديموکراسی، عدالت اجتماعی و صلح  دايمی بنا نمائیم

 

و زندگی، با شان ان خود بايد بدانیم و بپذيريم که مردم افغانستان به جز از انتخاب راه صلح، تفاهم و همبستگی می
مردم  مطمئن هستم که. و رفاه  ندارند برای پیشرفت راه ديگریگان و با مردم جهان، روشهای دوستی، با همسايمراعات 

 .انشاء اهلل. شوند وطن با مراجعه به  ارزش های معنوی و فرهنگی خود، در انتخاب راه معقول و صلح آمیز، موفق می
 

 ختم


