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 ۳۲/۶۰/۳۶۰۳  ٬استرالیا – سدنی                 زپاکبا باتور
 

 ن باالی نعش افغانستانچرندگا تجمع درندگان و
 ؟!بازسازی احیاي مجدد و یا

 

امنیت  و آرامش مثالهایی را سراغ خواهیم داشت که فضای صلح و نمونه و ملل کمتر جوامع و ان در قطارجه در
ما  عزیز جمله کشور تجربه نکرده باشند٬ از را نچشیده و گجن و های نبردمیدان سرد رم وگ شان برهم نخورده و
کشایی ها بوده٬ از جنگهای کشور سرد رم وگازین  های متعدد داوراق تاریخ آن بیانگر رویدا افغانستان که سراسر

د که تاریخ های خود خواهی و قدرت طلبی وغیره را حکایه میکنگهای تحمیلی غیرعادالنه استعماری و جنگتا جن
تاریک٬ خوشی و غم و روزهای  آفتابی٬ مکدر و اتفاقات روزهای روشن و اثرهمین حوادث و معاصر افغانستان در

 .ثبت نموده است دل خود جا داده و درماتم را  ی وگافسرد ٬افتخار ملی
 

اه قطع و مسدود گچامنیت مجدد هی آرامش و و صلح  تأمینراه  ٬ گجن رمصیبت با و رعلی الرغم حاالت دشوارگم
بی نظمی را به میراث  بی امنیتی و ٬ تباهی وگ٬ که ویرانیجن یری وگدر هر ما میدانیم که بعد از . مسلما  گرددنمی
 ذری درگخود  از راستین میتوانند با ایثار و رایان وطنخواه صدیق وگملی  مردم دوستان و ذارد٬ تنها و تنهاگمی

 کمرهمت ی ناپذیر را متمرکز نموده وگخست مساعی بیریا و د تالش وظم مجدن قراری صلح٬ امنیت و بر اعاده و
 پندارند. اساسی جامعه اولویت های ضروری و از مکلفیت های اصلی و وجایب و ند و آنرا یکی ازببند

٬ گرفته میشودحق اولیت در نظر  سازی اصوال  و باز رامهای احیای مجددگپرو آنچه از همه اولتر در پالن ها و
دفع و نابودی عوامل و ریشه های  مشکالت باید متمرکز باشد تا برای رفع و توجه عمیق به ریشه یابی معضالت و

مشکل عمده و . ر شودامنییت همموا و بازسازی و راه احیا ردد وگآن تدابیر مشخص و کار عملی اتخاذ و انجام 
 ( معموال  حیات ملی ۀمعنوی )شیراز ی مادی وات وهستی هاانهدام تأسیس زده  تخریب و گهای جناساسی در کشور

. و انکشاف را دشوار میسازد استقرار صلح  و تأمینردد که گو آرامش و صلح آمیز می من اسبب فقدان فضای 
 باهم مرتبط دانسته شده که در موجودیت صلح پیشرفت انکشاف بهتر و بیشتر و ۀانکشاف دو پدید زیرا صلح و

نتیجه  در اعتماد قوت می یابد و باور و. گرددتفاهم می بیق حاصل کرده و موجب دانش وتط ارزانتر زمینه تحقق و
. را به ارمغان می آورد صلح پایدار عمل و ی و وحدت فکر وگپالن دقیق و صادقانه همبست چنین یک محاسبه و

 یزه وگان عوامل و گنمانند ج مول انسانی نیزأپیاده نمودن این م که برآورده ساختن و پس باید خاطرنشان کرد
تناسب معکوس  صلح( باهم در و گیزه ها )جنگان ی عوامل وگونگزمینه های خود را دارد و بخاطریکه این دو

ریشه ها وعوامل  در هرچه بیشتر یزه های صلح ٬ امن و نظم راگان ورند٬ بنابران ضرور است تا عوامل دا قرار
 روندعادی خود آسان و آماده کرد٬ تا کار ی ها نیز پاک وگآلود و موانع آنرا از مطالعه نمود مسیر جستجو و گجن

 نماید.  را آغاز
بیاندیشند که راه  کرده بتوانند و فراهم شود تا خود شان بحال خود فکر زمینه مساعد و موقع و« ملت»به مردم 

را خود شان تشخیص  های خویش نیازمندی . مجال یابند ضرورت ها ونجات ازین حالت کدام است معقول خروج و
ام در پهلوی سایرمسایل به این پرسش ها قدامت گنخستین  در بناء  ران. گحق اولویت دهند نه دی بشناسند و دهند و
 تحقیق راه حل می برآیند: و صدد جستجو در و میدهند

 

 روی آورده ویامی آورند ؟ گچرا مردم به چن
 رفته ؟ گن برای چه صورت این مهاجرت ها ودورشدن ازدامن پرمهروعطوفت مادروط

 فرارمغزها واستعداد ها ی متخصص وکارفهم ازبرای چیست؟
 رد ؟ گعلت ومشکل ا ساسی وضع موجود چه وازکجامنشا می

خوبست ما یک بار بطور خالصه و اجمال با اقتضاآت و ایجابات این مفکور درقالب پروژه عملی آن آشنایی و 
ران ومجریان را در طی بیش از ده گم و پلید وناکام طراحان و حمایت معلومات را حاصل والبالی آن اهداف شو

  .سال اخیردر افغانستان تحت این پوشش مطالعه ومقایسه نماییم

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/pakbaz_bat_tajamoe_darendgan.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/pakbaz_bat_tajamoe_darendgan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/pakbaz_bat_tajamoe_darendgan.pdf


  

 

 

 9تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : یادونه

 

گذاشت و کسب اهمیت نمود که بخش انکشاف در جهان وقتی پا بمیان  وبازسازی  و مفکوره واصطالح احیای مجدد
٬ تباه کن٬ نظام ها و سیستم های سیاسی های خانمانسوز وگجن ۀجهای مختلف جهان در نتیها٬ مناطق و کشور

 .امنیتی٬ اقتصادی و اجتماعی خویشرا برباد رفته و منهدم یافتند
٬ تسلط  مغزها ٬ از بین رفتن و فراربیسوادی٬ معیوبیت و معلولیت ها٬ مهاجرت ها ٬ویرانی٬ فقر وغربت٬ بیکاری

 کسب و پیشه روزه ب عدالتی همه دست بدست هم داده وول و بیچپا ی و چور وگکامگ٬ خودو تفن گجن گفرهن
را تشکیل میداد  گکه مرکز اصلی جن دوم جهانی در اروپا گبعد از جن هاین مفکور .عمومیت پیدا مینماید مبدل و

پالن مارشال که از جانب اروپای غربی و  .جلب نمودبخود ه زیاد را جتو نموده و بیشتر کسب قوت و اهمیت
برجسته درین  ردیده بود یکی از مثال هایگو اعمار مجدد آلمان طرح ریزی  ء بمقصد کمک به کار احیااامریک

 .عرصه بشمار می آید
جرا و پیشبرد کاراحیای مجدد و باز سازی یک -ها به منظور ا«  O– G– N» انه و گجدا مؤسسات تأسیسایجاد و 

ولی در پهلوی آن  نتایج مثبت را در قبال خود داشت٬ زه زیادتجربه کامال جدید و بی سابقه محسوب میشد ؤتا اندا
ها به شکل یک بزنس و کار انتفاعی و «  N-G-O» ونه مثال دربسیاری حاالت گب ۶مشکالتش را نیز داراء بود 

پول های زیادی بدسترس یکعده از افراد واشخاص غیر مسلکی وتخصصی قرار  .سود آورمبدل شده وفعالیت میکرد
ردید ه و اهداف گدراثر عدم کنترول و فقدان سیستم حسابدهی مبالغ زیادی حیف ومیل . یا هم بدست آوردندگرفت می

ی التین نیز اینچنین امریکاونه در افریقا ٬آسیاو گهمین. کمیل ونیمکاره باقی ماندو پروژه های مطلوبه ومطروحه نات
 .امیابی حاصل نمایندها نتوانستند موثریت خود را ثابت و ک« N-G-O» و  مؤسسات\
 

 ٬گرفته تحقیقاتی قرار علمی و مؤسساتدانشمندان مختلف  مورد توجه عمیق علما و مسألهاز همنجا بود که این 
ر ظداده و به این ن تحلیل قرار مطالعه و منفی حاصله را مورد غور و تجربه های مثبت و نتایج و عملکرد ها و

 موجودیت و سازی یک موضوع ساده نبوده که بتوان با ای مجدد و بازپیشرفت احی ردیدند که انکشاف وگمتوسل 
دقیق  مورد مطالعه عمیق و قبال  ٬ بلکه ایجاب می نماید تا انجام داد و دسترسی صرف منابع پولی آنرا پیش برد

ایجاب ضرورت دارد و  بناء  . نجام پذیردان دقیق و سنجیده شده علمی وعملی قرار داده شده و بر اساس یک پال
متخصصین  و و بازسازی کدرها ٬ اقتصادی پروژه احیای مجدداید که برای ساحات مختلف اجتماعی٬ تعلیمیمینم

 .گماشته شوندپرورش و بکار  دارای تحصیالت عالی مسلکی تربیه و
 باز سازی از عرصه احیای مجدد و تجارب جمع آوری شده که در ٬ مدارک وروی معلومات نتیجه کار همچنین در
دهنده آنست که  ارایه کرده اند که نشان و نظریاتی قایم  ٬ تحلیل ها وهای مختلف جهان بدست آمده کشور مناطق و

بطور مثال برای یک مکتب فوق فزیکی دانسته میشود٬ به این معنی که  ۀباز سازی یک پدید پیشرفت احیای مجدد و
ساختمان یک مکتب باییست این باشد که این مکتب در  ٬ بلکه هدف ازختمان یک عمارت مقبول کافی نبودهتنها سا

ن و متیقن شده ئمردم تا چه حدی به فواید آن مطم ٬حل یا منطقه چه اثرات مثبت داشتهی علمی و عملی مردم مگزند
 .میتوانند

نجانیده شود که گرفته شده و گاهداف احیای مجدد و بازسازی باییست در چوکات یک پالن منظم طوری درنظر 
وموجب ٬ ها شده بتواند مرهم زخم ها و دوای درد تخریب شده با آن حل و مداوا شده و ۀجامع های کالت و دردمش
از  و اری را کم گبی روز ٬ بیکاری ومثبت داشته تأثیرامنیت  تأمین ٬ درگرددمنطقه مطلوب  اقصادی جامعه و رشد

شت استعداد گباز یری کرده و زمینه ساز اعتماد وگجلواز فرار مغز ها  ٬غربت را نابود نماید فقر و ٬دارد میان بر
 .رول عمده ایفا شده بتواند مبارزه با بیسوادی تا سرحد نابودی آن نقش و در امر های مفرور شده٬ مغز ها و
ی گشایست مبدل شده و تقویت معیارهای موثر اخالقی تقوی وصمیمت  صلح و گبه  فرهن گتفن و گجن گفرهن

 .درآن مدنظر باشد در ساختمان جامعه
گردد به همان اندازه اری مسلط پرهیزگ و یټقو اری تقلیل یابد وگو بی رور جامعه فقر بطور مثال هرقدر که در

مسلط  ران تقویت وگدی رام به حقوق خود وتبه همان پیمانه اح ٬ وگری چیده میشودغارت چپاول و فساد و ۀدامن
تومار  انکشاف اقتصادی پیش برود بهمان اندازه لحاف و می وی مردم در جهت آراگهر قدر که زتد .گرددمی

 .گ چیده میشودتفن و گجن گفرهن
سه دهه به این  از بیشتر تقریبا  که اینست  آید و این قانونمندی بشمار می ی ازئافغانستان که جز کشور ما مردم و

امکانات طالیی را  ک شانس وما ی»اخیر ۀمی برند٬ بخصوص طی یک ده ویرانی به سر آتش و خون و طرف در
 قوی خارجی و تالش ها و سیاسی دول معظم و ٬ مالی وغم موجودیت بیدریغ قوت های نظامیلرا علی «باخته ایم
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تقرب به  روز نه تنها دسترسی و ذشت هرگمجدد با  اعمار امنیت و تأمیننام  زیر ظاهرا  بین المللی  ۀمساعی جامع
 و گنیرن خدعه و ری های پنهانی وعلنی باگمعامله  و شده میرود بلکه استتار ردشوارت «بن»هدف اعالم شده اولی 

تداوم سیاست  اثرگان روز تا روز برمال و رسوا میشود. در همسای منقطه و ٬خیمه شب بازی های کشورهای ذیدخل
 خطرناک را ونمای تکان دهنده  راید و دورگاوضاع به وخامت می ها٬ حاالت و گنیرن دو رویی و ٬های ناشفاف
 نظام اداره و سلطه جویان این بار توانسته اند شیرازه ساختار ران وگاین بخاطریست که استعمار و نشان میدهد.

 گبراه اندازی جن با ٬شوروی سابق برهم خورده بود ۀظالمان که تاحدود زیادی با تجاوز وحشیانه و وحدت ملی را
آنرا کامال « درامه بن» ن با ایجاد شرکت سهامی و مافیایی مولودتنظیمی متعاقب آ «نیابتی»داخلی  ظاهرا  های 

ستراتیژیک استعماری خویش ظالمانه  دسترسی به اهداف پلید و از بنیاد منهدم نمایند و برای تقرب و ون وگرگد
  .گیرند بکار ون راگوناگهای و روش تاکتیک ها
 احیا و باز ۀس باالی آنها کار کردن برای پروژو سپ آنها پاسخ تهیه کردن االت فوق الذکر و همانندؤورنه به س

رام احیاء و گخالصه اینکه برای شروع پالن و پرو) می آورد را ببار گسازی مجدد و انکشاف موفقیت های بزر
. راه معقول خروج کدام وضع قرار دارند است که مردم خود حالت را درک نمایند که در ضرور باز سازی الزم و

 سهیم ساخت تا اینکه مشکالت و را ایشان برای مردم فرصت را مساعد و وضع چطوراست ؟ ین نجات از و
ی محیط گردد که ضرورت هاهم افر به مردم این موقع و امکان میسر و .خود را خود شان شناسایی کنندمعضالت 

٬ این بدان معنی شندبه اختیار خود داشته با منابع را تشخیص ورا مشخص وخود پیشنهاد نمایند ) ماحول خویش و
شوق وعالقمندی خاص  شور و در چنین صورت است که آنها با .نفع خود شان جریان دارد است کارها به خوشی و

 فرآورده های نافع و کار و ردیده از دل و جان ازگهمکار  آینده خویش سهیم و و باورمند به نتایج کار و مطمئن و
منطقه  درعکس صورت ضرورت های اولی و اساسی مردم و  .ایندحراست و دفاع مینم سودمند خویش حفاظت و

گز ای هر است چنین پروژه حگیرند٬ واض موهوم مانده بی عالقه شده و سهم نمی انه وغیر نافع وگ٬ بیاز نظر دور
 .کامیاب نمیشود

 لس خویش وبین و گیر را دریری فراگسهم  پسندیده بوده ایم که باشتراک و رسوم عنعنات نیک و ذشته شاهدگ ما در
نهای اولیه زمابدست سا گیا منشان تفن افراد حکومتی  نهی و فشار امر و شان بدون دیکته و ۀرمگی روردر زند

و صمیمیت می  صفا ٬ منطقوی با دلهای پاک و مملو ازدر حل مشکالت محلی محتسبین شالق دار و حزبی و مال
بهره برداری سیاسی توجیح  به نفع اغراض و را سوء و تعبیر کلمات و حرفها و هاکردار ر ما اعمال وگشتافتند ا

 انهار و مسایل تکفین و تدفین میت و ها و جوی کندن سربندها و استحکام و نکنیم مثال حشر را در موارد بستن و
 و داد٬ نه به شکل اجبار سرمشق خوبی قرار میتوان منبع الهام وها و مشکالت  سایر مسایل کلتوری و رسم و رواج

و  پروژه احیا انکشاف داد و ٬ ټقویه ودلسوزانه آنرا احیا نمود منفی٬ بلکه بطورعادالنه و اهداف غرض آلود و با
 .ا توسط خود مردم تحقق بخشیدانکشاف ر بازسازی و

ب و والیت به والیت دید و بازدید قبل از ترتیاس ضرورت است که با مردم ؛ قریه به قریه٬ منطقه به منطقه باین اس
امکان  ٬ ضرورت های اولی و ظرفیت های کار وگرفته سطح تخریبرام احیا و بازسازی صورت گپالن و پرو
 امکانات پیشرفت و زیربنایی با در نظر داشت شرایط و معتقدبرای ایجاد و محلی موثریت منابع داخلی  موجودیت و

گاه برای اعمار و آبادی ما هر . نجانیده شودگپالن  ٬ تثبیت و درمبنی اولویت ها مطالعه رشد و انکشاف بعدی بر
٬ رفاه و م اول آرامی٬ در قدسرمایه ای را صرف مینماییم و وقت و ٬ منطقه و یک کشور عالقمندی داریم یک محل

اهانه و با اطمینان گرغبت کامل خود آ رضایت و مطرح باشد و مردم آن با امنیت مردم محل مطلوب ضرورت و
٬ به نتایج کار مطلوب خود متیقن روشن تنظیم نمایند در چوکات یک پالن منظم و را نات خودخاطر توانایی و امکا

 آنها مصروف اند وهمکاری می روشن باشد کاریکه در دست اجراست و باشند و بدانند برای شان واضح و معتقد و
 .گرانران و برای دیگبه نفع خود آنهاست و نه از دی و ٬نمایند برای خود شان

 گ زده و پرمصیبت ما افغانستان مسألهن در روشنی مطالب یاد شده می آییم به اصل مطلب که در کشور جناکنو
باین ارتباط به مطالب آتی توجه  .گونه باید طرح وعملی میشدانکشاف چ بازسازی و و و اعمار مجدد نامنهاد احیاء

 مبذول می نماییم :
 

  ٬انکشاف ٬ بازسازی ومنابع تمویل مصارف احیای مجدد تثبیت پالن و
 ٬در پالن مطروحه تشخیص و تثبیت اولویت ها

 ٬انکشاف های بازسازی وتثبیت معیار وضع و
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 ٬امور بازسازی ۀشایست ان و متصدیان صاحب صالحیت وگن پیش برندیتشخیص و تعی
اسبات٬ کنترول عالی محاستاندارد٬ دیوان  دیوانهای صاحب صالحیت و با قدرت نورم و و مؤسسات تأسیسد و ایجا

 ٬کار بازساری و تفتییش در جریان عمل و
 انکشاف  :                                                                                                                     بازسازی و منابع تمویل مصارف احیای مجدد٬

مزدورش و  حکومات دست نشانده و اتحاد شوروی سابق و ۀاوز وحشیاندانند افغانستان طی تجمی همه میدانستند و
 ظاهرا  های گجن) تنظیمی هابعدا  در دوران صوبه داری  و ها و سقوط نیم بند کمونستها پس از خروج شوروی

برای مادی  آنچه امکانات مالی و به  باد فنا رفته و معنوی کشور داخلی ولی نیابتی( تمام هستی و امکانات مادی و
باییست از منابع خارجی  چپاول و اختالس شده و این منابع لزوما   بازسازی ضرورت بود هم چور و کار احیا و
بع یکی از منابع کشور های متجاوز یعنی وارث و جانشین و میراث خور اتحاد شوروی نآمد آنهم از سه م بدست می

 شمسی در ۰۲۰۱ بتاریخ اول عقرب سال ۀ شانرجکه ادوارد شوارد نادزی وزیر خاهمانطوری« روسیه فدراتیف»
در بخش توضیح سیاست خارجی شوروی اعزام قوای شوروی به افغانستان را تهاجم  شورای عالی رسما   برابر

 اخالق بشری معرفی و شورای عالی شوروی نیز منشور ملل متحد و ٬ متناقض باشوروی متناقض با قانون اساسی
دسمبر سال  ۳۲الی ۳۰تاریخ  ست شوروی که ازیره بیست وهفتم حزب کمونگدر کن ونهگ٬ وهمین تأئید کردآنرا 

ید نمودند که این خود اعتراف صریحی است که أئبازهم ت م دایر شده بود عین همین مطلب و مضمون آن را ۰۱۱۱
ن الدین ربانی برها بعدا  یغ و درد افسوس که گی بودند ولی با دربه جرم تجاوز خویش مکلف به پرداخت غرامات جن

ذاشت بلکه در گنمود طی معامله مخفیانه نه تنها آنرا مسکوت  ت مجاهدین به مسکوأس هیأطی مسافرتیکه در ر
 جرات یافتند ادعا های بلند باالی نمایند به مصداق ضرب المثل افغانها که  حین تصاحب قدرت روسها تشویق و

کمک شده و به سران  فتی که در دوران جهادگسرمایه های هنم پولها و همچنان منبع دو. «نور غواړم٬ ته پور زه»
مبدل شده اند بوسیله  ردر داخل و خارج از کشو گامروز هرکدام به سرمایه داران بزر تنظیم ها سپرده شده بود و

 .خون ملت را بیشتر می مکند و معامله مینمایند و قوت همان  پول ها مشهور حکومت میسازند و
سازمانهای بین المللی درج است  منشور آنهم بر مبنی آن تعهداتیکه در چنین حاالت در کشور و منبع سوم از خارج

یری و کمک گدست راگ زده های جنو کشور م اخالقی شان دانسته میشود که مرد مکلفیت های و از وظایف و
چنین تعهدات و تعاون  بوده و ملل متحد ۀاز اعضای سابقه دار و فعال جامع زیرا افغانستان هم یکی.  رسانند

رفته و اکنون هم که گسهم فعال  جهانی دریغ نورزیده و ۀامکان خویش در برابر جامع راهمیشه در حد توان و
جهانی حق دارد که همرایش کمک و تعاون بی شایبه و  ۀباالی جامع ٬ به چنین حالت اسف بار مواجه شده خودش

سرد ابر قدرت های شرق و غرب  گذشته قربانی جنگر خصوص همانطوریکه دلگیرد و بابیغرضانه صورت 
تاز و رقابت های ستراتیژیک قدرت های استعماری و سلطه طلب قرار  پایمال و میدان تاخت و ردیده امروز نیزگ
 .تدوام قرار دارد ٬ نظامی و اقتصادی درگ سیاسیمیدان بازی بزریث رفته که تاهمین اکنون بحگ

کشور  مخصوصا   جهانی و ۀگ جامعل ذکر دیده میشود اینست : )این یک اشتباه بزرینجا مناسب و قاباآنچه در 
که پس از خروج قوای متجاوز شوروی  بود هکه به خون افغانها به یک قدرت بی رقیب و یکه تاز مبدل شد امریکا
هبرانی چون مولوی موجودیت ر در نشود هاس اینکهر از به باد فراموشی سپردند و ظاهرا  افغانستان را  و افغانها

شبیه  یک حکومت دیکتاتوری اسالمی ٬ برهان الدین ربانی و انجنیر حکمتیارمحمد یونس خالص٬ عبدالرسول سیاف
 یری بعمل آید وگافغانستان باید جلو ویا افراطی درگبقدرت رسیدن تنظیم های  ٬ ازایران بر ضد غرب تشکیل شود

میان تنظیمها و قوماندانان شان تفرقه  زعامت بین افغانها برامده و تالش شکستاندن لیدرشپ و در صدد و برای کار
خوبی برای ای آغاز کرد که این وسیله  ها به قوماندان یع سالح مستقیما  ز( به توC-I-Aه و ازطریق )درا بوجود آور

زمینه  شده و ایران و پاکستان شغالی ردیده و میدان برای الش خوران منطقوی مخصوصا  گها  نزاغ بین قوماندان
را در قالت  هاو مزدوران ایرانی و پاکستانی های مجاهدین نما روسها و ایجنتان شت کمونستهای طرف دارگباز
که آن زمان بهترین فرصت و امکاناتی بود سهل و اقتصادی وکم  ؛ یقینا  ومت های تنظیمی مساعد نمی ساختندحک

 .جهان صلح و ثبات منطقه وبرای حفظ  مفید موثر و ایجاد یک دولت بی طرف و مصرف برای استقرار ثبات و
 بین المللی کفاره این اهمال و اشتباه تاریخی خود را پرداخته و هنوز هم با غربی و ۀامریکا و جامعمع االسف 

برای  نتیجه ایفاظی و در روی کاغذ هیچ و که جز لدن تا شیکاگهای لن کنفرانس وجلسات  اشتباه باالی اشتباه از
تا روز  نستان نداشت ولی هنوز هم روانند که صلح و امنیت جهانی را روزاغییر اوضاع افغبه اهداف شان و تتقرب 

 .جبران ناپذیرتر میکشانند خطر به طرف تهدید و
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به پای خود استوار که  سالم نیاز دارد ۀنظام و ادارر بیشتر به گهر وقت دی انکشاف از و بازسازی و احیا عالوتا  
ـ تقلید ناشایست و دنباله روی  برخوردار باشد داعتماد مردم خو اعتبار و ی وگ٬ شایستایت٬ اهلیت٬ لیاقتبوده از کف

 تأثیر ټعصبات لسانی و مذهبی و محلی نداشته تحت دیکته و ٬راییگقوم  ٬ی های داخلی مانند نژاد پرستیگوابست و
اداری و  اخالقی و از فساد موانع ایجاد نشده و برای پروژه انه پرستی واقع نشده وگبی ری وگمغرضین و معامله 
 ۀبه سود جامع ٬ منطقه وطرف و با اعتبار به نفع خود کشوربی سالم و ۀچنین یک ادار مسلما    .اختالس مبرا باشد

و  بن مبتذل ترین سناریو ۀطراحان درام اندوه فراوان که با درد و.  هست کمک کننده نیز مراجع تمویل و جهانی و
که طی بیش از ده  ماشتندگوجود یک شرکت سهامی مافیایی(  دراکتوران را ) ران وگفاسد ترین  بازی ترین و بدنام

سود ا مصوون یا نیمکاره مانده بود بها و صوبه دارهای تنظیمی از آنه سال اخیر آنچه از دوران تجاوز شوروی
انکشاف و بازی سازی ان کمک کننده به نام احیا وگدکشور افغانها وهمچنان مالیه دهن ه مردم وداربابان خود انجام دا

کلمات کمک و تعاون بشری برابر قدسیت  ٬ بلکه حساسیت را درگذشته تباه و برباد نمودندافغانستان بیشتر از تباهی 
 مارشال النپ باسازی احیا وهای ه میل از پروژ و چپاول و حیف و آنچه ما از چور. گیخته اندوغیره بران دیموکراسی

مدارک می  ی التین بیاد داریم و یا از البالی اسناد وامریکاآسیایی و  های افریقایی وبرای جرمنی و سایر کشور
بیدریغ مالی نظامی و سیاسی ظالمانه  قوای عظیم و افغانستان در موجودیت امکانات و رف ده سال اخیر درظفهمیم 
بیش  ٬ بلکه برای جامعه بین المللی مخصوصا  انستانافغ ا درتاریخی نه تنه ۀشرم آورترین مرحل ترین و بدنام ٬ترین

 .ضور فعال دارند محسوب میتوان کردبین المللی که در افغانستان ح مؤسساتاز پنجاه کشور صدها 
که طی بیش از  فرصت طلب ر و ظالم وگو استعمار  های متجاوزر باال تذکار یافت یک تعداد کشورهمانطوریکه د
احیا و  ٬ درشتند و دارند که غرامات بپردازندایب کشور نقش داشته اند وظیفه و مکلفیت دامص در گسی سال جن

جبران کرده سهیم شوند و تمام این امکانات  ادا و را مخرب خویش کردار ظالمانه و اعمال و ۀکفار بازسازی کشور
تشخیص خود افغانها مطابق به تشخیص و  بصالحیت و ها باییست عاری از قید و شرط و مداخله بوده و و کمک

 .دقیق بمصرف میرسید یا برسد ۀبا رعایت اولویت ها بداخل یک پالن مطروح ضرورت شان
زمان وهرعرصه از اهمیت  در هر به این ارتباط آنچه که از همه بیشتر قابل توجه با ارزش و مهم بوده و

ه میشد یاهم میشود ام احیا و باز سازی و انکشاف دادکه بنیاشد اینست که هر مبلغی ازهر کشورب برخوردار می
ا و در حالیکه تا حال چنین نبوده بنام احی ردیدگانتقال می و بحساب معین افغانها پرداخت و اضح باییست روشن و

معمور  آنها را آباد و غیر رفته و کشور و مؤسسات٬ حسابات اشخاص به جیب وبازسازی و انکشاف افغانستان 
مرض  مردمش به فقر و انه ها مانده وگمخروبه و متکی به بی افغانستان بهمان حالت ویران و افغانها و رگنمود ه م

 .اشندی و بیکاری بیشتر از ده سال اخیر مواجه میبگرسنگو 
لت مصیبت زاء اشد ضرورت است موثر این پروسه و نجات مردم و کشور از چنین حا به منظور تنطیم بهتر و

یری نموده بر روش و پالیسی گتکرار اشتباهات جلو مخصوصا کشورهای ذیدخل و ذینفع از تداوم و جهانی و ۀجامع
تمامیت  ل وبه حق حاکمیت ملی و استقال مردم افغانستان وهمچنان ۀتصحیح نموده برحقوق حق و خویش تجدید نظر

حمایت از  جانبداری و و تحریک وغیرمستقیم و دیکته و مستقم  ۀگذارند و دست تجاوز٬ مداخلارضی آنها احترام ب
بیطرف به نفع  آزاد و ٬یک افغانستان آرامجنایتکار دست برداشته  بد نام و فاسد و روپ هایگافراد و اشخاص و 
شان ازهمه اولتر بجای این  خود کمک نمایند تا افغان ها را موقع و فرصت دهند و .جهان است همسایه ها منطقه و

دسپلین را  با منضبط و ٬مجرب ٬اعتبار ٬ باگاه٬ توانمند٬ آشایسته ۀادار فیایی یک نظام واداره نامشروع و فاسد ما
کمک کننده باساس یک  های مختلف متعهد٬ عالقمند وکشور و مؤسساتهای  گمگ بعدا  ایجاد و مسلط سازند و 

زیرا ما خود شاهدیم  .حاکم به مصرف برسد ام مسلط وظکنترول ن میکانیزم و پالن سنجیده شده دقیق تحت نظر و
های ( N-G-O) و مؤسساتذشته به ملیاردها دالر با افغانها تحت عنوان کمک در اختیار گکه طی بیشتر از سی سال 

سف که نه تنها در راه أگر بازهم با اظهار شرم و ترفت٬ مگی قرار گروه های جنگسران تنظیم ها و  مختلف و
 ها در پهلوی تالش ها وره بین هم دیده نشده٬ بلکه  این پولذگامی به کشور  رفاه و آبادی مردم و ٬تأمین امن و ثبات

نفاق ملی به مصرف  فاصله و ایجاد ناامنی و ی و کلتوری بر ویرانی وگ٬ فرهنفعالیتهای مخرب بیشتر سیاسی
رازیر های افراز شده س ( N-G-O)ر و گمعامله  شخصی و مؤسسات معین وهای روه گ و رسیده و به جبیب افراد

مسلط  ویرانی دست بلند تر و و گجن گتباهی و خونریزی هر روز فرهن و گسی سال جن بیش از .ردیده استگ
 ه استشتگمعلوم الحال مبدل  که همین اکنون به کسب و پیشه یک عده مشخص و ٬تر میسازد

 



  

 

 

 9تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : یادونه

 

مراجع کمک  ۀدالر از بودج ملییارد ها ترین شیوه ها عمل کردند ورسوا و)مثلیکه در افغانستان با بیرحمی نوت :
ات بانکی های خارجی به حسابدوباره به کشور « U»  بعد فیصدی ناچیز کسرات به شکل یو مانند دهنده برآمده و

پاکستان در زمان  افغانستان و امور در امریکا نماینده خاص «هولبروک»چنانیکه د. افراد و اشخاص سرا زیرش
نمود که ده فیصد بیشتر کمکهای خارجی در افغانستان به کار  افشاء د وماموریتش طی کنفرانس مطبوعاتی انتقا

«  یدیآکای »همین قسم .افراز شده میرود( مؤسسات ه بجیب افراد ودیاحیای مجدد بمصرف نرس بازسازی و
 افغانستان در ملل متحدخاص سرمنشی  ۀمیالدی بحیث نمایند ۳۶۰۶الی مارچ  ۳۶۶۱نارویژی االصل که از مارچ 

یا  (poweSturggleOverAfghanistan;KaiEide) خاطراتش که تحت عنوان کتاب فایی وظیفه میکرد در ختم ماموریتش درای
رده پبه چاپ رسانیده است  ۳۶۰۳لیسی در سال گان ۀترجم های نارویژی و به لسان افغانستان( )مبارزه قدرت در

و مطالب بسیار مسایل « ؟ینهمه پول کجا رفتا»در فصل ششم تحت عنوان  ا  مخصوص واز روی اسرار برداشته 
ث منحی کتاب مذکور ۀته است که مطالعفگاالت را روشن و جواب ؤگاشته وهم ابهامات و سمستند نمهم را با دالیل 

  .(گان دانسته میشودنویسند خذ خوبی برای محققین وأم ارزنده و معتبر و یک  اثر
 

 سازی و انکشاف  : پروژه احیای مجدد٬ باز اولویت های پالن و
اهی وشعور سیاسی گفقدان آ ها به چند دهه اخیر نظر بیا ندازیم اولتر ازهمه بیسوادی وگذشته از تاریخ جنگاه گهر

تا حد  هاگدراکثرجن .اساسی را بازی نموده است وویرانی ها جمع غربت و فقراقتصادی نقش عمده و هاگدرتداوم جن
را همین  گخوراک جن حد اکثر هیزم و اهی اشتراک داشته وگآ یین دانش وزیادی افرادپاکدل ولی دارای سطح پا

تطمیع شده و احساسات شان  ی و زود تر قانع وگآنها به بسیار ساد .ردیده اندگقشر جامعه تشکیل داده و قربانی 
ا منافع شخصی ت یردگاختیار شان قرار  اهی درگماهیت اهداف پی برده و آ ٬ بدون آنکه به اصل ویخته میشودگبران

 .٬ مقایسه و محاسبه نمایند اغوا شده به میدان کشانیده میشوندکشور خود را دقیقا درک٬ تشخیص جامعه و خود و
دوام دارد و این یک فرصت خوب اکنون هم  ذشته حال و احوال مردم و کشور بهمین منوال بوده وگطی سی سال 

اهی به یک گهوسبازان و فرصب طلبان داخلی که  کشور و خاک دشمنان مردم و ران وگی است برای استعمارئطال
آسانی منحیث وسیله و ابزار  ی وگقالب های سرخ و سیاه و متلون به ساد ردر جامه وگنام و زمانی زیرعنوان دی

  .استفاده قرار داده و میدهند مورد استعمال وسوء
 :از ما می طلبد که وطن باالی ما پیوسته صدا میکند و

 ؛ نورورانیدوته می پری نږدیوران ویجاړ افغانستان یم        ؛ پردوته می پری نږدی   ـــــو ستا سو کوریمافغا نا ن
 

ترقی  کشور را با کار وان پیشرفت و و  ثبات دایمی برقرار افغانستان صلح و اه دقیقا ما بخواهیم که درگهربناء  
تعلیم و تربیه  انکشاف عرصه   بازسازی و و بیشتر احیا و ترهمه اول ! تا ازام سازیم٬ ایجاب مینمود و می نمایدگهم

  .رددگتوجه زیاد متمرکز  را حق قدامت داده و
رفته گدر نظر  م عرصه ها باییست پالن ها طوری تر تیب وتما و بازسازی نخست از همه در احیا برای پروسه  

٬ بلکه با و شرایط حال می بود وی نیازمندیهاگردید که نه تنها جوابگو امکانات بجایی صرف می ٬ نیروو پول میشد
 بطور مثال برای احیا .رفته میشدگنظر  شصت سال آینده نیز در تا پنجاه شرایط اقال   انکشاف هم بازی نمیشد و کلمه  
ار باالی تهداب و و دروازه و دیو ساختمان در یک سرک و یا فابریکه تنها کار ترمیم و باز سازی یک مکتب٬ و

اه ما گزیرا هر .رفته میشد یا شودگآینده شرایط و امکانات در نظر  ٬ بلکه برای زمان حاضر وهقبلی نساختمان 
آنرا در آنوقت کافی میدانستیم برای شرایط حاضر  پنجاه سال قبل به عرض ده متر یک سرک را احداث نموده ایم و

وقتی  دوستان هموطن بیاد خواهند آورد .میشود وآینده این معیار نه تنها ناکافی بلکه مشکل زاء و پر خرچ تر تمام
دارالمان با عرض  ار راستین و دور اندیش افغان غازی امان هللا خان جاده  گفرزند صدیق و خدمت درعصر فرخنده  

اندیشی دور غرس درختان مقبول و زینتی با مجهز با پیاده رو های عریض و آبروهای مجهز و اده  جوسیع و یک
مصارف زیاد باالی آن صورت  وش میرسید که سرک بسیار کالن وگعتراضات کوته بینان با ٬احداث شده بود

وطن  ار فرزند برومندگمیوند شهر کابل که یکی از کار های پرثمر و ماند رفته و یا عین قضیه در مورد جاده  گ
 دی اش خود عقب میز وفرهادوار در زمان تص افغان مرحوم انجنیرغالم محمد فرهاد که یقینا   کمال یافته  خواه 

عده ای تبصره  ٬آنرا احداث نمود اشتراک و عمال   و رد خاک شخصا  گدر البالی  کرسی و فیشن نه نشسته و
تا نه تنها آنرا  ر امروز ما محتاج آنیمگعبث است م گوزمزمه به رسم نکوهش مینمودند که جاده با ظرفیت بزر



  

 

 

 9تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : یادونه

 

٬ سه چند توسعه و دو و وسایل ترافیک وغیره تقاضای اقال  بلکه ضرورت تراکم نفوس  ٬کنیم دوباره بازسازی
  .انکشاف آنرا مینماید

٬ رهایشی٬ باسیستم های مجهز آبرسانی٬ برقمسکن ومنازل  هیه  تونه در پروژه های شهرها گبه همین 
ه های انکشاف یافته در همه عرص پیشرفته و ی متمدن وگترانسپورتیشن و غیره سهولت های زند  ٬کانالیزاسیون

آزادی های  و دیموکراسیاه که پیش زمینه های گآن  رفته میشد وگایجابات روز در نظر  ی مطابق به معیارها وگزند
 دیموکراسی ردید خوب بجا و پرلذت میبود ما در چوکات  قانون در سایه  گآماده می و قبل مدنظر بامسوولیت از

م یی به مناظره می پرداختیر دیکوریشن های سلیقه ئم و ساآزادی های بیان باالی سیستحقیقی یا مردم ساالری و 
 معدود ابزاری عده ای محدود و برای استفاده   محاسبه و صرف در روی کاغذ و حاالنکه همه چیز بدون تحقیق و

شت به دوران قهقرایی تنطیمی قبل از ظهور طالبان گذشته مردم به طرف بازگپایان ده سال  رفته شد که درگبکار 
کسی رانادان وبی کفایت خواند بلکه این  و ازینجاست که نمیتوان این وضع راتصادفی تصور نمود و .اند روان

زیر چتر  محاسبه شده و در عمدی و از قبل پالن شده و زظر تحقیقی مبین آن است که همه چیوضع و یک ن
ردیده گراه اندازی  مرموز ناجایز و راه رسیدن به اهداف وغیره با استتار و پنهان کاری در دیموکراسیبازسازی و 

  .است
بازسازی محسوب  کلیدی موفقیت در پالن احیاء و عناصر مهم واز اعتماد سازی و حصول اطمینان مردم یکی 

٬ آبادی وطن را آبادی خود و رددگمهارتش در باز سازی سهیم  میشود و باید هرفرد جامعه به حد توان و استعداد و
طوریکه در فوق تذکار بعمل آمده بسیار مهم  .با عالقمندی شرکت ورزد جان و از دل و سته وآبادی نسل آینده دان

وسیعا شرکت  جلب می شدند و رفته وگخود افغانها بدرجه اول حایز اهمیت قرار باید مهم کار در ین   .هست بوده و
ران به آن گ٬ برای دیکرده میتوانند د شان احساس و درککمبودات را خو ایکه  ضرورت و زیرا به اندازه   .مینمودند

سرمایه  ٬ون شده٬ شکی نیست که بدون همکاریچنانچه که تاکن ران تمام میشودگبسیار  و .پیمانه دقیق مقدور نیست
٬ ویران و زده گپیشرفته انجام چنین امر برای یک کشور جن وسایط تخنیکی و تکنالوژی مدرن و وسایل و ٬ذاریگ

 یباز سازی و انکشاف زمان  احیا و ر تجارب نشان میدهد که پروسه  گم .ایت دشوار استهمه چیز برباد رفته نه
محاسبه وغیره به  تنظیم و تشخیص اولویت ها٬ سیستم کنترول و که سررشته تر تیب و آورد مثبت به بار می نتیجه  

اعتماد شانرا  و باور میکند و نیرا تعینارزش شا مقدار و  مسألهاین اختیار منابع و مراجع داخلی باشد)صالحیت و 
معیار های موضوعه در  از طرفی در پهلوی صالحیت مسوولیت در چوکات قوانین و حاصل و تقویت می بخشد و

از  مجازات  امکان پذیر شده و ملی و مکافات و محاسبه   جامعه بوجود میآید که در چنین حالت سیستم تصفیه و
انکشاف در  باز سازی و احیاء و در پروسه   .یری می نمایدگد سری ها جلو٬ حیف و میل و خوانحرافات٬ بی عدالتی

 : وحه به موارد آتی اختصاص می یافتافغانستان می باییست حق اولیت در پالنهای مطر
: طوریکه معلوم است بیش از هشتاد فیصد نفوس کشور از نعمت سواد محروم است و اینهم روشن است که طی الف

چپاول و به  کشور مهندم و چور و معنوی مردم و ویرانی هم تمام نهاد های هستی مادی و و گبیش از سی سال جن
پیشه  های مسلط و صاحب قدرت به کسب وه برای عد گتفن و گجن گردیده است و فرهنگیغما برده شده و برباد 

 بازسازی و احیاء و .استبیسواد مانده  یک نسل کامال  و ی خود بدور گزند ذشته  گ مردم از تاریخ و مبدل شده و
٬ کورس های کوتاه مدت حرفوی و مسلکی از جمله کارهای اولی و ضروری بشمار میرود که هم انکشاف مکاتب

مسلکی برای  ران مجرب وگارگبازسازی و هم  اشخاص فنی برای جریان امور پروژه   نیروی انسانی ماهران و
  .ردیدگمیتوجه آنی باییست متمرکز  ٬کشور ببا رآورد آینده  

ی و گزیرا زند .های قصیرالمدت بخش زراعت در کشور از اهمیت به سزایی برخوردار میباشدب: در پروژ
خانمانسوز  گو این عرصه طی سی سال جن هفتاد فیصد مردم را زراعت تشکیل میدهد بیش از تقریبا  مصروفیت 
 منابع آب را مخصوصا   وی ها همه منهدم شده وها و جانهارو)سر بند ها بند وکاریز .ی را وارد نمودهگصدمات بزر

مملکت را  ٬ عرصه ای بود که مردم وناچیز ساخته است دشته محدود وگ یمتواتر سال های یباخشک سالی های
به طرف میکانیزه شدن  مدت از حالت بدوی برآمده ول ا با پالن های طویل خود کفا مینمود و آباد و ٬صروفم

ذشته گاه ظرف ده سال گپادشاه را مهمان کرده میتوانست ( په یقین هر گهقان پیش از جنویند دگکشانده میشد ) می
را  ٬ بلکه بخاطر یک لقمه نان رای و فکر خودرفت نه تنها کسی فاقه میماندگدرین مورد توجه دلسوزانه صورت می

  .ردیدگنمیآتش افروزان  و گدست و پای خود را به دست خویش نمی بست و یاهیزم جن نمی فروخت و
یز که نخانه سازی  سرپناه و تهیه   .را دارد گبرا ی هرکشورحیثیت شاهر ج: شاهراه ها و سرک ها درهر جا و

احیای مجدد و  اولویت های پالن و پروژه   زده و از گیکی ازضرورت های آنی و اولی برای یک کشور جن



  

 

 

 9تر 8 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : یادونه

 

ر متجاوزین گویران های وحشیانه وگنجمده در اثر به تکرار ذکر بعمل آ طوریکه در باال  .بازسازی بشمار می آید
ردیده و مردم بیجاشده در گمراکز و قراء و قصبات متحمل  ٬محالت رهایشی بیشترین آسیب و ویرانی را مناطق و

شت گاز طرفی باز .ردیدهگچپاول  و چور ٬ تخریب ومنازل شان مهندم داخل و خارج کشور مهاجر و آواره شده و
رام روی گوظایف  پرو ر که جزگان و مهاجرین هم مانند همه مسایل دیگجایی آبرومندانه بیجاشده داوطلبانه و جاب

جابجایی یکعده قلیل مهاجرین در  شت وگولی ما شاهدیم بر الن شده  بودمولود بن هم اع کاغذ جامعه ملل واداره  
های کمپ  یدشوار مصایب و دوراهی پغمان و امتداد سرک دارالمان وغیره روی ٬کمپ های چمن منطقه جشن

های ناصرباغ و کمپ جلوزی وغیره آنطرف خط منحوس دیورند را سفید نمود و مردم جابجاشده درین مناطق 
 امداد رسانی بین المللی از شدت   مؤسسات دربارنشین و باصطالح عامه در زیر ریش وزنخ و چپن دولتیها و

 تمصیب ازدست داده و و کهن ساالن جانهای شرین شانرااطفال  امرا ض مختلف مخصوصا   ٬ سوء تغذی وسرما
 .هنوز هم در تداوم قراردارد

ان که توان واستطاعت نسبی داشته برای نجات و حفاظت جان و مال خویش گونه یکعده مهاجرین و بیجاشده گهمین 
و منضبط به اعمار  باکفایت را م و یک اداره  گپالن و پرو ر فقدان یکطر خطرات بخائسا سرما و رما وگاز شر 

سی  حاصل دولتی به هر جا ییکه دستر زمین های غصب شده شخصی و منازل رهایشی خود سر و سرپناه ها و
ر بدو ن در نظرداشت پالن و مقررات شهری و شهر گ( شروع تا هر جای دیورشیر پتوانسته اند از چور پور)

تنها در شهر  .ذشته افزونتر شده میرودگبیشتر از  ازین جاست که نه تنها مصایب و دشواری ها داری دست زده و
ردیده گبود داشت بیش از پنج ملیون نفوس متراکم  نجایش نیم ملیون نفر را در سالهاییکه آبادگ کابل که ظرفیت و
 ٬ تنظیم وآب آشامیدنیوسیستم صحت عامه٬ سیستمهای آبرسا نی  ٬معیشت ی وگتفریط سطح زند برعالوه افراط و

٬ مطمئنی گجا بجا سازی آنها برمبنی یک پالن دقیق که زندتم پولی کشور٬ عودت داوطلبا نه باعزت احیای سیس
آب  ٬کلینیک های صحی ٬قبیل مکتب ضرورت آنها تضمین نماید و ضروریات آنها از با امن و آبرومندانه و
مجدد برای شان میسر میشد و  ساختمان اعمار و یری درگسهم همچنان زمینه های کار یابی و سرپناه و آشامیدنی و
سال با همه امکانات بیدریغ  اولویت های پالن باز سازی محسوب میشد ک مع االسف همه ظرف ده جمله   یا شود از

 .به هدر و برباد رفته است
٬ منابع زیر زمینی استخراج معادن و کار عملی در عرصه   ذاری وگپالنهای طویل المد ت  انکشافی٬ سرمای درباره  

 اراضی موجدار و شبکه های آبیاری که  درساختمان جیولوجیکی و ردان وگساختمان بند های آب و سیستأ
تبدیل  آباد سازی دشت های خشک و والمزروع و .ه های تولید برق را داردککوهستانی امکانات خوبی برای فابری

مالداری مانند دشت های بکوا  واشی وتربیه م باغداری و ٬قاتی و و تربیوی زمین های زراعتیآن به فارمهای تحقی
پاکستان به  ان و مهاجرین مقیم ایران وگدهنه غوری و امثالهم با جابجایی بی جاشد و دالرام٬ دشت های لیلی و

زی خوانده شده و ترجیح آینده سازتر از کمپ های بیرون مر مصوون و و مطمئن باعزت تر و مراتب آبرومندانه و
 وجایب و مسوولیت های پالن و پروژهای احیای مجدد٬ بازسازی و از توان و امکان و ٬ تنها و تنهاداده میشد

مکان ا دانشمندان مسلکی صاحب تقوا دانسته شده و ٬ صادق و دلسورو واهگذاران آگحان و پالن اانکشاف و طر
محاسبه شده  و وسایط تخنیکی طی یک پالن منظم وسایل و ٬پذیر است مشروط براینکه پول٬ زمین و ماشین آالت

  .مواظبت بعمل آید یرد وگان قرارگو اعتبار بدسترس مستقیم جابجاشد با سیستم کنترولی  قابل اعتماد مطمئن
ه ما نمیتوانیم در کوتاه رچگ .مسلکی ضرورت است کادرهای فنی و این همه امور واضح است برای انجام موفقا نه  

 ٬ ولی برای دراز مدت و آینده یک تهداب و اساس جدی واییمو مسلکی را تربیه و پرورش نمهای فنی مدت کدر
 ذاری آن برمبنی یک پالن دقیق و سنجیده شده و منظم با در نظر داشت عرصه  گتهداب  مهم بشمارمی آید که بنیاد و

از همه اولتر و  همین جهت و از .رفته می شدگذاشته شده و مد نظر گاهمیت آنها  وتشخیص قدامت و ضرورت ها
  .یردگهای فنی و مسلکی به سویه های مختلف قرار میتعلیم و تربیه و پرورش کادر مسألهصدر او لیت ها  در

استوار نماییم این  ه وبه پا ایستاد را ٬ یک افغانستان متکی به خودکمر می بندیم در ین صورت وقتی ما واقعا  
  ٬متباقی پرسونل فنی .اهی الزم تحقق پیدا نمایدگو آ  سالم آرمان فقط و فقط میتواند به همت تعلیم و تر بیه   خواست و

کشاپها در رو سها وطریق کور زکوتاه مدت ا مسلکی و ماهرین تخصصی را برای پروژه ها و پالنهای عاجل و
کوتاه مدت در خود محالت بروفق ضرورت و عر صه های کاری پروژه های رویدست میتوان تر بیه و پرورش 

آبادی و رفاهیت در محیط  امنیت و نظم و که چنین یک پالن و پروژه خود پدید آورنده   .ماشتگنموده و بکار 
کمر  ویران  شده است و مردمی مصیبت دیده و در ک نموده ایم که محیط و منطقه و زیرا وقتی ما واقعا   .رددگمی

نان  ٬تابیم الزم است با پولت آنها میشنجا نیت پاک و انساندوستانه برای کمک و احساس و با واقعا   همت بسته و
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 ی وگمختلف زند ٬ با معلمین و ماهرین و متخصیصن عرصه  کاغذ اجتماعی و قلم و ٬ دوا و داکتران طبی ووآب
نه با  .مهمتر از همه با شناخت و تشخیص حصوصیت ها و رسوم وعنعنات و اعتقادات ایشان به صوب آنها بشتابیم

ه به چشم گو عینک رن گنگکر و  دوار ذشته و افسر وگخطرناکتر از  و مخرب و کشندهی افزار های گجن و گتفن
 .ومنفور فاسد مردود بی وردستیاران غ مشاورین و و
یشان هاکاشانه  جمعی و ویرانی و بربادی هستی و کلبه و اه بجای آن مصارفیکه در قتل و کشتار بیرحمانه  گهر 

فضای صلح  سرمایه ها از آغاز در راه آبادی و یم آن مبالغ وبعناوین دروغین و غیر دقیق مصرف نموده یا مینمای
و  گنرسن ٬ پرستاری وریگآهن ٬مالیگرن نجاری و انرا در کورس های حرفوی معماری وگآمیز بخرچ رسانیده بز

صنایع دستی و مکاتب و  ماشته و اطفال و زنان را در کورسهای خیاطی وگغیره وغیره طبق نیاز پالن های مرتبه 
 ران جنایتکارگجذب و استخدام مینمودیم و مطابق به ایجاب وضعیت واقتضای شرایط  بجای پرداخت به ویران غیره

 و یب خرچ ضرورت آنها پرداخته میشدو حداکثر الی دو سه سال معاش و جساالران٬ برای حد اقل شش ماه گجن و
٬ مردم و محل شانرا درک کرده و بادی خودآ سازنده که نفع و حیاتی و در کارهای نیک و آنها در امر انسانی  و

٬ چون مصروف ندردیدگتقویه شده و با محبت و مواطبت عالمانه مصروف می نیاز مادی و اقتصادی شان مرفوع و
به یقین  ٬خود و فامیلشان  بدست می آوردند معیشت تأمینعایدی هم برای  و با امن میشدند مشغول کار دلخواه و و

جنایتکاران  ویان مفت خور وگآوران و زور  گانسانی جن ذخیره   نه هیزم و سوءاستفاده وکه نه پای اختالس و 
 مت قاچاقبران و قاتلیندر خدقاچاق مواد مخدر  تولید و وزرع و اه به کار کشتگرفته و همچنان هیچگقرار 
  .رفتگران قرار میگمعامله  ران وگوچپاول

مولود نامیمونش شرکت سهامی  ان بن وگیرندگتصمیم   ان وناکامی های  طراح یت ونیکی از غباوت و سوء 
افغانها  .ینه کوچک صداقت بو ضاحت بر مال و مشاهده شده میتواندئذشته در آگمافیایی  در افغانستان طی ده سال 

  .«کوږ بارترمزل نرسیږی درواغ مزل لند٬ او د»: متل دارند
را  ردممیدهد که با ید مردم را هیچوقت از یاد نبریم ـ حقوق م رفته میشود نشانگآنچه ازین مبحث به آموزش  بناء  

ود ضرورتها و نیاز های شانرا ٬ فرصت وزمینه را مساعد کنیم تا خیمئ٬ بلکه کمک نماحقیر نشماریم پایمال نکرده و
رده ونه و به کدام طریقه معقول اکمال کگرا چ بفهمند نیازمندیهای خود درجه بندی نمایند و ٬ مشخص ودرک

هیچکس  ر اینکه آزادی عمل داشته و متیقن شوند که هیچ چیز وگبازهم در پهلوی اینها عنصرمهم دی میتوانند و
اجتماعی  بخاطر نفع شخصی و ٬ بلکه هر چیزی را که بخوشی و رضای خود انجام میدهندباالی شان تحمیل نشده

 .ران استگاز ضرر بدی خود شان و مبرا
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