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  . انكشاف ملي با بحرانۀژي توسعيسترات ۀرابط
 

  مرور آوتاه بر نظريه هاي توسعه
  

                   های توسعه برنظريهآوتاهي گردم بي مورد نخواهد بود نظر " آنفرانس پاريس"قبل از اينكه وارد بحث اصلي 
               .داشته باشيم اميد وارم از اصل مطلب بيرون نروم 

 اجتماعي  بافتعامل بي ثباتي در جامعه و در هم   ريختن عث تزريقاين نظريه آه، توسعه سياسي و اقتصادي با
  . مندان بوده است شملتها و منشأ بروز مناقشه و جنگ مي گردد، از قرنها پيش مورد توجه اندي

و توسعه جامعه جانب احتياط را رعايت آنند، افالطون به دولتها توصيه مي آند آه در روند دگرگون سازي بازسازي 
  .زيرا توليد ثروت انبوه باعث سقوط نظامها در گرداب آشوب و اعنثاش داخلي و جنگ خارجي مي گردد 

ون چهارمين و آخرين مكتب از بعد ها رواقي. ارسطو نيز به بيان ديگر پيشرفت دانش فني را مذموم تلقي مي آند
  .  پس مسيحيون توسعه را يكي از صورتهاي رفتار گناه آلود و غير متحدن بشرخواندند  ومکاتب چهاگانه بزرگ اتنی

ًال جديدي در خصوص توسعه    قرنها بعد، با انتشار آتاب مشهور آدام اسيمت تحت عنوان ثروت ملل نظريه آام
هان تلقي اسي در جيل به صلح و ديموآرسعه به عنوان زير بنا و پيش شرط نبراساس اين نظريه، تو. مطرح شد

تحول انديشه در طول قرون حادث شده خارج از بحث حاضر است، ولي همين قدر آافي است اينك چگونه اين . گرديد
ريكاردو و بقيه متفكران اقتصادي قرن نزدهم واقع شد، بلكه دام اسميت نه تنها مورد قبول ديوداشاره شود آه ديدگاه آ

  . خود تاريخ جهان را دگرگون آرد، آنراپذيرفت آارل مارآس هم ، آه با نظريه هاي 
تم، در آشور هاي در حال توسعه آسيا و افريقا ساآثر جنگها تجاوزات و درگيري هاي حادت شده در نيمه دوم قرن بي

ظاهرًا به نظر مي رسد آه ما بايك  تناقض نظري با فريضه هاي آالسيك و مدرن توسعه سروآار . حادث شده است
   . داشته باشيم

ه زمين به علت توسعه سرسام آور باط با تخريب تدريجي آرآيا هشداري آه امروزه طرفداران محيط زيست در ارت
   ارسطو دارد؟ وصنعتي اقتصادي مي دهند، ربطي به نظريه هاي افالطون

 رفتار دولتها در  ايا مساله اختالفات و مناقشات روز افزون بين المللي و اصوًال پديده جنگ وصلح، آه نتيجه مستقيم
ياسي اقتصادي با الخص رابطه اي دارند سعرصه مناسبات بين امللي است، با موضوع توسعه به طور اعم و توسعه 

 يا خير؟ 
 .عوامل متعددي نيز در ايجاد آن موثرند.       توسعه و بازسازي ابعاد مختلف دارد

 عامل   باات يك جامعه در حال توسعه و بازسازي، به اين مفهوم آه آيا خصوصي مهمترين بعد توسعه زمان است
  زمان تغيير مي آند ؟ 

  .، يعني محيط جغرافيايي توسعه يك آشور، قضاستدومين بعد
  .آشور است  سومين بعد توسعه ميزان دست يابي به پيشرفت و امكانات بالقوه يك

درجه تغيير ژذيري سيتم وبي نظميهاي  آه مربوط مي شود به ميزان و  چهارمين بعد توسعه ظرفيت تخريبي آن است
  . حاصله از تقابل نيروهاي معارض درون آن 

  مختلف جامعه و احادجمعيت يك آشور پنجمين بعد توسعه، مربوط مي شود به آيفيت توريع آن در بين قشر هاي
  . قرار مي گيرد  آه مشخص مي آند، چگونه يك سيتم در تعادل  و باالخره ششمين بعد توسعه، مساله توازن آن است

 )توسعه استراتيژي انكشاف ملي( با توجه ابعاد مختلف فوق، اين سوال مطرح مي شود آه جامعه براي دست يابي به 
به همين خاطريك . ژي ، يك مفوم خاص از توسعه وجود داردبراي هر استرات.  بايد اتخاذ آندچه راه و استراتيژي را

 انواع آن بين نطريه پرداز ان مطرح مي باشد نظريه هاي توسعه رامي توان سلسله ابهام همراه با موضوع توسعه و
  . شكل نمونه و ايده آل چنين دسته بندي آرد 

 يك آشور در حال توسعه ، افزايش معتقد است آه مساله اساسي براي : )دانش فني(نظريه توسعه تكنولوژيك  .١
 استفاده Modernizationه معموًال از اصطالح نوسازي براي بيان اين نظري. منابع و نيل به ثروت اقتصادي است

به عقيده انان از اين طريق با . پيروان نظريه نوسازي براستراتژي افزايش منابع در طول زمان تاآيد دارند. مي شود 
اط و بسيج منابع و از قوه به فعل در اوردن امكانات براي تامين نياز هاي جامعه و توزيع متوازن ثروت به تمام نق

ي اقشار مختلف، زمينه مناسب براي تسريع رشد فراهم مي ايد و به تدريج با افزايش توليد و صدور مازاد، آشور م
  . نمايد بتواند آسب در امد افزون تر براي توسعه بيشتر 
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لكه اين نظريه انسان را محور قرار داده و آنرا آليد دست يابي نه تنها به نوسازي ، ب: ظريه توسعه انسانين .٢
 بيني رابراي بيان رشد جهان" ملت سازي" طرفداران اين نظريه اصطالح . توسعه در تمام ابعاد آن تلقي مي آند
نتهاي آهنه قوم ترغيب به شكستن س:  عبارت است از استراتژي  اين گره. مردم در طول زمان بكار مي گيرند

توزيع ارزشهاي اجتماعي به تمام اقشار و حذف وه هاي زندگي ، يشفزايش تحرك اجتماعي، همگون سازي گرايي، ا
 . محدوديتهاي مختلف و باالخره تشويق تفكر جهان وطني وپرهيز از ملي گرايي 

دراين برخوردتوده مردم محور قرار مي گيرد و تاآيد روي جلب افكار عمومي و : نظريه توسعه توده ای .٣
 .تسخير قلوب توده هاست 

توجه اين . رح است همگونه سازي خصلتهاي ملي و طرز تلقي و تفكر مردمي است در نتيجه چيزي آه در اين جا مط
 و اطق آشور است، به طوريكه با افزايش دادد و توسعه به مرور زمان به تمام مناستراتژي به فراگيري پروسه رش
ا تفاهم وحسن نيت رز تلقي و تفكر همگون و همگرا خو گرفته و نسبت به يكديگر بستد عمومي تمام اقشار ملت به ط

  . باشند وبا بيگانگان مناسبات و مراودات دوستانه برقرارآند 
ان  .٤ و رهبران  گروه برگزيده پيداست، اين نظريه محور راهمان طور که از اسمش : نظريه توسع نخب

خود توسعه را  قرار مي دهد و معتقد است آه اين قشر از جامعه مي تواند با دانش و آگاهي سياسي، به جاي توده مردم
در همه جاي آشور بايد پراگنده  افزايش يابد و ه، شمار نخبگان بايدوبه زعم اين گر. براي جامعه به ارمغان آورد

عي حفظ آند ، از رقابت بر  را در شرايط بحراني و تنش اجتمابه اين گره نيز توصيه مي گردد آه انسجام خود. ندشو
، و در تدوين و اجراي سياست با تدبير فيصله دهند  اختالفات داخلي را سر تحصيل قدرت با يكديگر بپرهيزهند ،

 به بتكار عمل را دردست گيرند تاآيد اين گره ما نند گره معتقدي را به بهترين وجه تامين آند، اخارجي آه منافع مل
 .توسعه توده اي ، روي عامل رهبري جامعه براي رسيدن به رشد و تعالي است 

 يك بر اجرا و ديگري بر انتخاذ تصميم ها تاآيد . دهند شد سياسي قرار مير برر را توسعه، محوو نظريه نهاييد
   .است
ساختاريابي گرايان آليد توسعه را در دست يابي به قابليتهاي بيشتر ديوان ساالري : نظري توسعه ساختاري  .٥

  نظام اداري دولت برايستمر ساختارانچه آه دراين نظريه اساسي است عبارت است از تغيير م. جستجو مي آنند
 بهتر خدمات، تغيير سازمان در جهت حذف موانع ، شكستن مقاومتهاي رائه اپاسخگويي به نيازها ، تمرآز زدايي بر

وس سختاري محامحلي در برابر عمليات نفوذي دولت ، گسترش و وظايف هر ساختار به ترتيبي آه نياز تغييرات س
 . يزان مبادله متفابل تاسيات دولتي يش مزاباشد و باالخره اف

ه توسعه تبيين مي آند ، اساس اين نظريه آه برخورد وظيفه گرايان را با مسال:  وظيفه گرايان هنظريه توسع .٦
يه اين است آه بايد به انجام ربه بيان مختصر ، تعبير نظ. ذارد م مي گيي نظام سياسي در اتخاذ تصمئابرآار را 

 نتيجه تصميم گيري بايد سيال  مودنيد و زمنه مشارآت وسيع تمام مناطق آشور را فراهم وظايف سياسي سرعت بخش
زشهاي اجتماعي بايد به طور اشد ، ارب  اقدام و عمل در اختياريااشد ، آانالهاي مختلف سياسي بايد برب کرحو مت
ابل با مجموتع گسترده متحدين نياز هاي متقع گردد ، و باالخره پاسخگويي به تيك به اقشار جمعيت توزيراديموآ

 خارجي بايد ارتقايابد 
گيهاي  منابع ، ويژ:شاخصهاي اجتماعي دارد ، از جمله هر يك از شش نظريه و استراتژي توسعه تاآيد بريكي از 

  . باالخره ساختار هاو وظايف حكومتي ن وتار نخبگافيعتي ، رفتار و ذهنيت توده ها، رجم
های عمل زا و بحران آفرين  با مشکالت و تنکنا توسعه انکشاف ملی ری که در مسياينکه چرا و چگونه کشور ها

 .  شده است ئه شوند، تئو ريهايی مختلفی ارا میمواجه
فکر می کنم اگر کشور ها بتوانند در مسير تغيير و د رگوگونی ود گرگون سازی، بازسازی و نو سازی با تنگنای 

  .  شد دد کنند، جريان توسعه آنها اسان خواهاساسی يا بحران به نحو مطلوب برخور
ی و سل می شود که جوامع در فرارگيرد تداخل متقابل زندگی اجتماعی و ساختار های سياحبحران هويت ، زمانی 

  . د اين عناصر را به هم نزديک می کند تحتحانس در ايند، يک جامعه معمومی به حالت 
 ترتيبات و دستگاههای حقوقی و رسمی در قالب اقتدار حاکمه مورد د کهابعيت ، زمانی فيصله می يوربحران مش

  . پذيريش و استفاده همگون قرار گيرد 
بحران مشارکت، با استقرار ديموکراسی پولوالرسيم سياسی و زمينه سازی فعاليت احزاب و گروهها در زندگی 

  . ی، عموم حل می شود تصميم گيری امور مختلف مربوط به منافع عموم رد مشارکت انهاسياسی و 
بل ملت و حکومت از بحران نفوذ،هنگامی حل می شود که شرايط شهر نشينی و عالقه به سياست زمينه درک متقا

  . اجتماعی را فراهم می اورد مسايل  
  . يصله پيداکند ف بحران ادغام ، همگرايی هنگامی حل می شود که تمام موارد باالبه نحو مطلوب 
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رسيده که ر نظام سياسی بتواند بحران ادغام يا همگرايی را پشت سربگذارد در واقع به مرحله ای به عبارت ديگر اگ
گاه خود را در جامعه پيدا کرده و سيستم اقتصادی قادر است نرخ رشد يکنواختی را حفظ ارزشهای ديموکراتيک جاي

  . و دنبال کند 
 توسعه انکشاف ملی و همگون سازی دفع کند و در  فوق را دريک فراگردهءوحراگر جامعه نتواند بحرانهای مش

( ن اوضعيتی پيش می ايد که می توان بدگيری تنشهای يا عمل های حاصله از آن در اداره امور کشور شود ، 
 در به ثمر رسيدن  کمک توسعه و انکشاف و قبول یاتربيت گروههای ناهمگون بر. نام گذاشت) فسازياتباهی سياسی
به يکسان از ت که عمومًا باعث بروز تنش و بحران می شود زيرا قشر های نامتجانس جامعه ان مشکل ديگری اس

ار مشکل چصاد های اجتماعی را تشديد و نظام را د شگاف بين انها ت وند نمی شورادرخوبر ثمرات و عوارض رشد 
    .می کند

مشکل اين کشور ها ، . وسعه نيافته دارند تری با کشور های تهنظريه پردازان توسعه و نوسازی، برخورد واقع بينان
  ولی اين سوال همواره مطرح است که حد مطلوب چيست ؟. توسعه مطلوب يا بهينه منابع و امکانات است 
گونی و تصاد منافع اقشار مختلف ، مژی انتخاب شده ، ناهيسترات ازردر مسير توسع و نوسازی جوامع ، صرف نظ

 یااين عمل ها گاهی بر. عی می گرددتماج اایردم عادی ، باعث بروز عمل هماز نخبگان گرفته تا توده های 
عمومی خل نظم  را مه ارسطو توسع واگر افالطون. ز ها کشيده می شود  مررج ازانحراف افکار عمومی به خا

ست به  و داوری معلول بد خواهی و به مفهوم نفی ذات توسعه نيست بلکه هشداری اشقلمداد کرده اند ، اين بين
  .ين جوامع که در اين مسير جانب هزم و احتياط را رعايت کنند ان ارهبر

   .رها نيدم می پردازيم بر اجالس پاريس   حاال به راحتی خود را از شر اين بحث خشک و خود داوری ها
  

  کنفرانس پاريس 
   ١٢ .٠٦ .٢٠٠٨مورخ   

 ایجهانی کمک می طلبد تا هزينه هاو منابع مورد نياز بردولت افغانستان اعالم کرد که در کنفرانس پاريس از جامعه 
  . را تامين کنند "استراتيژ انکاف ملی"اجرای 

  .  اجرای تمامی پروژه های شامل در اين طرح پنجاه ميليارد دالر نياز است یامقامات دولت گفته اند که بر
 المللی است که به منظور يننجمين کنفرانس برلين و لندن ، پکنفرانس پاريس ، پس از کنفرانس های بن ، توکيو ، ب

در اين کنفرانس نماينده گان نزديک به هشتاد کشور و نهاد بين المللی شرکت .  شد رهمکاری با افغانستان برگزا
  . کردند 

 و نوسازی افغانستان در پنج سال سازی برای رفع نياز مندی های بازحدود پنجاه ميليارد و يکصد ميليون دالر ، جمعًا
دولت اميدوار است تا . اين طرح برای جامعه جهانی در اجالس پاريس توضيح داده شد . آينده مشخص شده است 

  . بارديگر حمايت جامعه جهانی را باخود داشته باشد 
ميلياد  ٢٤البته کنفرانس لندن . دنی جديد ًا به افغانستان متعهد ش جامعه جها ميليارد دالر ٢٢ تا ٢١س  اين کنفرانرد

  .  بود هددالر به افغانستان تعهد ش
 ميلياد دالر در کوتاه مدت و دراز مدت به دولت افغانستان تعهد کمک و مسادت داده ٢١بعد از ختم کنفرانس پاريس 

  .شد
د کرد دولت برنامه اه سازی خواهردود پنج ميليارد دالر را صرف دولت افغانستان از مساعدت های جامعه جهانی ح

 افغانستان بابسياری از کشور های منطقه تامين و ی زمين  گسترده ای روی دست دارد که با تطبيق ان ارتباطات
  .تجارتی رونما خواهد شدسهولت های در حمل و نقل های 

  .  شکايت ها فراوانند دت شده هر چند در مورد کيفيت موال کيلومتر سرک اسفا٤٥٠٠kmتا حال 
  .  از برنامه های پنج ساله دولت افغانستان است یبه شمال افغانستان بخشت خط اهن از کابل احدا

 کيلومتر سرک جديد در افغانستان ساخته شود ،چيز يکه از لخاظ اقتصادی ٩٠٠٠kmدر نظر است در پنج سال آينده 
  . برای افغانستان خيلی با اهميت است 

 ازمسايلی که ی يک دانند که به افغانستان کمک کنندتلف خود را متعهد میخمحاال که جامعه جهانی در اجالس های 
  . است نيتانوقن بپردازد، بحث ادولت بايد بد

م ، اين در حاليست که ما اين قوانين را نداريم و با نبود اين  قانون به صد ها قانون نياز داري مادر افغانستان در بخش
فعاليت در افغانستان نداريم که دراين مورد توجهی صورت نگرفته، در  کار و یاتی ما چوکات قانونی برح شبخ

  .ن قانون، بخث های ديگر، جانبی و غير قابل تطبق است وحالی که بد
  . و نبود قانون و عادت نکران به زندگی قانونی سبب شده تا ما فرصت ها خوبی را دراين عرصه ها از دست بدهيم 
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ه گذاری و گذار از يک جامعه يام سری مساعدت حامعه حهانی برای زمينه سازدولت مصمم است از اين کمک ها و
  با انهم.  شود یباشد ، کار گرفته م د داشتهيز خود تولای کامًال مصرفی به جامعه ای که 

 همچو انتظار. د می اورد يپدم نبايد توقع صددر صد داشته باشند که همچو مساعدت ها تغيير کلی در زندگی انها رد م
د هيچ کشوری از طرق کمک خارجی نتوانسته اقتصادش را رشد ده. ی است ، اتکا به بيگانه ئها ترويج فرهنگ اتکا

  .اشد  بثتسنیو افغانستان هم نمی تواند م
  .  اگر به خود اتکا نکند "سازد  می تر را ضعيفت ضعيفکمک به ضعيف"  يک مقوله است ، 

 دولت افغانستان ن بودن ظرفيت درئبه دليل پاي. ظرفيت سازی دولت است مساله ديگر و بازهم تکرار مکرات همان 
هد توانست کمک ها ارده موجود درادارات دولت و موسسات بين المللی ، افغانستان اينبار هم نحوتسگو به دليل فساد 

 رابه مصرف فی اششات نتوانست پنجاه در صد بودجه انکل  دودر سال گذشته. ند ساف برر شايسته به مصطوررا 
  موظف شد تا ءاکند می نمايد ودر کنفرانس لندن کميته ر خود پروسه بازسازی ، توسعه و نوسازیينو ا. برساند

اما اين کميته نيز گفته است که دولت افغانستان نتوانته کمک ها . وه ی مصرف کمک ها درافغانستان را نظارت کندحن
ضايتی های را راين موضوع خود نا . موثرمصرف کند کرده ، بصورت را بر اساس ميکانيزم های که در لندن توافق

  .در سطح جهانی در زمنه ی کمک به افغانستان ايجاد کرده است 
 حتی رفتاده شد ودر اختيار دولت قرارگ کمک هايکه دءعدهوو س لندن مساعدت های که صورت گرفت در کنفران

  .توسط وزارت خانه ها نتوانست به مصرف برسد 
  ؟ ين مساله را می توان در ظرفيت دولت جستجو کردا آيا
ی انحام دهد ، به چه دليل اين همه رای بازسازی کا در صورتيکه خودش قادر نبوده بر اين است که چرا دولتلا سو

  ابط قانونی قرار نداد ؟ های خصوصی در چوکات و روابط و ضو ختيار بخش اپولها را در
  .فاده انرا بايد يافتتس راه ا،است هودارد دالر را جامعه جهانی کمک نمميلي ٢١حاال که در کنفرانس پاريس 

  . مار را ببار آورده است ش بيای اسيب هی، بيکار کند فقر روز افزون مردم افغانستان راتهديد مي
شهروندانش ی ا را برامنيت ، ، کار نانوانسته  نه ته به ستوه امده است تا حال دولت دولت از وعده های انجام نشد

عار خواهد شد ، حتی کمک های انسان مه پيداکند مخالفت با خارجی ها شاگر وضع به همين منوال ادا. تامين کند
کمک % ١٢دولت افغانستان ادعامی کند که در سالهای گذشته. دوستانه انها هم مورد پسند مردم قرار نخواهد گرفت 

  .گو می باشند ابوها به انان تعلق گرفته است که از همين مقدار ج
 قانونی و اجازه فعاليت داده جوزمNGO   ٢٤٠٠  ی برا است کهنشستهاقتصاد کشور در کدام برج عاج پس وزارت 

  . است 
  . افی شفافيت ايجاد کند شدولت موظف است در تطبق پالن های انک

  .مبارزه گسترده عليه فساد اداری براه انداخته شود
سرمايه  برای . کمک ها از کانال دولت اجرا و پالن ها تطبق گردد . لت در ايند ها در کنترول دوNGO فعاليت 
جی زمينه سرمايه گذاری اماده گردد و در چوات قانون مزايا و مخاطرات سرمايه گذاری های خارجی ارگذران خ

  . بررسی گردد 
 یين و تسليم سالح خفيف و سنگ٤٠٠٠٠شود جمع اوری ه ت دادعروسه جمع اوری سالح ، داياگ سرپ

خانيات تبديل شده بمنرله قطره دت و امپ های محلی در کشور ی که به انبار سالح وديپوی مهوقوماندان و گر٣٥٠
  . وزارت دفاع ملی و پوليس ملی از همين کمک های جامعه جهانی بايد بيشتر تقويت گردند . ای از بحراست 
  .جه استا تعدد بازگران مو باتان بصورت خاصوز بيش از هرزمان ديگر وافغانسامرنظام بين المللی 

مينه های  مواجه است که در ز هاNGO دولت افغانستان با تنوع بسار زيادی در انواع بازيگران غير دولتی 
  .کنندگوناگون فعاليت مي

 NGOدد با تشديد روند جهانی شدن تعدا بادست باز حتی در مسايل داخلی کشور ها مداخله می کنن هاNGOه  هاب
  . ل سياسی می شود يان مزبور در مساراين مساله خود منجر به افزايش دخالت بازيگ. زياد شده است  مراتب

 ديپلوماسی ، توسعه ، ،امنيت را در مقوالت مهمی چون  هاNGOو باالخره دولت افغانستان سعی کند نقش 
  .سی قرار دهندر و جزاينها مورد برناسيوناليسم

د ي زيرا به نطر انها تول ،الف بودهخوليد برق ابی در افغانستان مای گذشته جامعه ی جهانی با ت مساله ديگر که درساله
 گذاری بسيار ناچيزی صورت گرفته يهت نيز سرماعدر عرصه زرا.  افغانستان قيمت تمام می شود یابرق ابی بر

  . است 
اگر اين زمين ها براساس قانون، به بخش ر افغانستان وجود دارد ، دار زيادی از زمين ها بکر وبايردامروز مق

  .  اقتصادی داشته باشيم ود دست اورد های بزرگی در عرصه بهبخصوصی داده شود ، يقينًا ما می توانيم
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  ...افغانستان در عرصه ی بهبود زراعت زير دست دارد متاسفانه بگويم برنامه هايکه امروز دولت
 با کشور های همسايه ی خود تی کند، چه رسد که ما با توليدات زراعمکه حتی مصارف خانواده دهقان را کفايت ن 

  . رقابت کينم 
 همسايه وارد یاور هشکيه را از لوود فقر شديد ، حتی مواد خوراکی ا ما باوجروزهمين سياست ها سبب شده که ام

  .کنيم
گ طلب از حرمت وطن واز نيان جد که در فضای صلح و به مدد مذاکره بهتر با ناراضب دولت افغانستان بايد در يا

تقدس سرزمين و حق بودن ، در عين متفاوت بودن با انها ، دفاع خواهند کرد تا بوسيله جنگ و دامن زدن به اختالف 
 ينوستان بد  وه کسی و چه سازمانیچ در استقرار صلخ بايد ببيند ولی دولت افغانستان تمامی سود خودرا. و مناقشه 

  نگ خواهد داد ؟ ج ع قطرک مذاکره را بخاطالمللی انها، فرصت ي
 به کشتی نظام بجا ولی هرتعا و اسعنهط. گی مردم انده زد ويا رمناديان مرفه و گريز پای از هر بحث ونقد، مروج

  .توفان افغانستان نيز در خطر اند  بی قايق و زورق در اين دريای پرمدعيان
   . ما دشوار تر از امروز خواهد بود یا برايندهسالهای ان در غير . راه بسته نيست، بايد چشم های را گشود

  
  واپسين سخننان در کنفرانس پاريس

جمهوری افغانستان وجامعه جهانی تاکيد مجدد به همکاری های درازمدت در مورد امنيت، شگوفای، ترقی،  
  .وحقوق بشر را متعهد شدند

 .فغانستان مورد تا ئيد   قرار  گرفتژی ملی رشد و توسعه ارائه  شده از جانب جمهوری ايسترات 
جامعه جهانی در کنفرانس پاريس با جمهوری افغانستان متعهد شدند که با هم وبطورمنظم وهم اهنگ کار  

 .کنند
جمهوری افغانستان درزمينه های صحت  وتعليم وتربيت زيربناها رشد وپيشرفت اقتصادی  ايجاد قوای  

 .البته چلنج های هم در زمينه وجود دارد.  ته است امنيتی پوليس و اردو موفقيت های داش
 .جامعه جهانی از تعهدات انجام يافته قبلی رضايت نشان دادند 
 .جامعه جهانی در کنفرانس پاريس روی امنيت و شگوفائی افغانستان تاکيد بيشتر کردند 
 . را اعالم کردند،حمايت خود٢٠١٠_٢٠٠٩جامعه جهانی بارديگربرای تحکيم ديمکراسی ازانتخابات سال  
  ، را حمايت و اين طرح را از اولويتهای  ANDSژی ملی رشد و توسعه افغانستان يستراتجامعه جهانی  

طرفين توافق کردند که اين استراتزی در هر يک .  ودر پنج سال اينده انرا رهنما قرار خواهند داد.  مشترک دانستند
 . داشته باشداز نواحی و قرای افغانستان بايد تاثير اساسی

جامعه جهانی از جمهوری افغانستان در بخش زراعت،ابياری،تعليم وتربيت ،صحت  استقبال و حمايت خود  
 .را اعالم نمودند

جامعه جهانی برای تسريع رشد و توسعهء  اقتصادی افغانستان و ايجاد فرصتها ی کار، تامين امنيت غذائی و  
 . خود پای بند و حمايت خود را تجديد کردندمقابله با کمبود مواد غذائی ، بر تعهدات

جمهوری افغانستان برای رشد سکتورخصوصی منطبق بر قانون و مقرررات مخصوص برای جلب سرمايه  
در زمينه برای تشويق تجارت ارزانتر به نفع کشور های منطقه بر اساس . گذاری وايجاد مشاغل ،متعهد شده است

 .هدات بين المللی با جامعه جهانی مشترکا  کار صورت ميگيرددوستی و اعتماد متقابل و رعايت تع
جمهوری افغانستان با اتخاذ تدابير خاص مصمم شده است تا ميزان اعتماد مردم به حکومت ، مديريت های  

 .محلی ، دستگاه قضائی ، پوليس ود يگر موسسات که مسوول اجرای قانون می باشند را تقويت بخشند
 .ش خواهد کرد از مزايای رشد و توسعه همه افغانها بهره مند شوندجمهوری افغانستان تال 
 .جمهوری افغانستان متعهد شده است تا مبارزه با فساد را شد ت بخشد 
 .جمهوری افغانستان نگرانی زياد از مواد مخدر دارد  و برای تشديد مبارزه با ان تالش خواهد کرد 
 مدنی در روند حکومت سازی و ايجاد اداره محکم با جمهوری افغانستان به مشارکت گستردهء  جامعه 

 .اساسات اسالمی طرح ارائه و جامعه جهانی از ان استقبال کرد
جمهوری افغانستان بر اهميت حياتی استقرار حاکميت قانون  برای حفظ حقوق بشر تاکيد کرد و تساوی  

 .جنسيتی را ارج گذاشت
 در زمينه ء سياسی ، اقتصادی و امنيتی خاطر نشان و جمهوری افغانستان اهميت همکاری منطقه ای را 

پذيرفت که کشور های همجوار افغانستان در کمک به  دولت افغانستان در برقراری يک کشور پايدار با مرز های 
 .مطمين ، نقش اساسی ايفا کنند
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و هم اهنگی   را در تمام جوانب امور انسجام UNAMAجمهوری افغانستان نقش نماينده سازمان ملل     
 .ارزنده پنداشت

 :در خاتمه 
جمهوری افغانستان و جامعه جهانی مشارکت شانرا بر رهبری و مدريت افغانستان بر اساس تعهدات متقابل  

–برای تحقق ارمان يک دولت مردمی ، صلح خواه ، پلوراليستی ، مرفه ومتکی بر اصول اسالم که در موافقتنامه بن 
 .،  تجديد پيمان نمودند٢٠٠٦موافقتنامه افغانستان مصوب سال  و٢٠٠١پيترزبورگ مصوب سال 

  
  پايان

 
 

 
 


