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  افغانستان راه حل بنيادی بحران و ماهيت افراطگرائی
 مقدمه

  
ی خويش را در البالی گرد و غبار افغانستان نفيس گوهری که طراوت و درخشش اصلی تاريخی، مدنی و هويت
بدون درک و شناخت ريشه های تاريخی و . بحرانهای پياپی گم کرده است، نياز اساسی به بازيافت و شناخت واقعی دارد

اصلی بحران جاری، ماهيت افراطگرائی و اوضاع منطقه ای و بين المللی کنونی ارائه راه حل عملی و مؤثر امکان 
  .ناپذير است

امی است که در انديشٔه درک و شناخت وطنگاهم غرق بوده و دامنٔه مطالعاتم را در عرصه های متنوع آن درازاي
 قلمی شده بود، تعقيب ٢٠٠١درون مايه نبشته کنونی طی مطالعات درازدامن که بخشی از آن در اکتوبر . گسترش داده ام

ی مطالعاتی و پژوهشی ام به حوزه های تاريخی و اخبار، بازديد از سايتهای متنوع داخلی و خارجی و خاصه سفرها
 شکل گرفته و بمرور زمان ٢٠٠٦ و اوايل ٢٠٠٥فرهنگی شرق، شمال، مرکزی و غرب کشور و حوزٔه کابل در سال 

  .در ذهنم به پختگی ممکن رسيده است
 حل ريشه ای بحران مزمن با نيت نيک احساس مسئوليت نمودم تا چکيدٔه مطالعات و برداشتهايم را در مورد کشور و راه

اميدوارم که نوشتٔه مذکور بمثابه يکی ازپيش زمينه های . آن بروی کاغذ بريزم و با هموطنان عزيز در ميان بگذارم
  .شناخت وطن مورد توجه دوستداران و مشتاقان افغانستان قرار گرفته و مورد نقد و بررسی سازنده واقع گردد

 
 رسول پويان

١٣٨٧اسد   

  پنجمقسمت 

 نقش توافقات بن در افغانستان
  

 جهان غرب را سخت تکان داد و سازمان ملل را بفعاليت بيشتر در راستای حل ٢٠٠١ سپتمبر ١١صدای مهيب انفجار 
اين سازمان با اپوزسيون مخالف طالبان و شش کشور همسايه افغانستان، يعنی پاکستان، . مشکل افغانستان واداشت

ان، ترکمنستان و چين به اضافه اياالت متحده امريکا و روسيه مذاکرات فشرده ای براه ايران، تاجيکستان، ازبکست
  .انداخت

در نتيجٔه اين مذاکرات زمينه برای نشست چهار جناح افغانستان، گروه هوادار پادشاه سابق، گروه سيد حامد گيالنی و 
جبهه متحد برای «اماد ګلبدين حکمتيار و گروه انورالحق احدی رهبر افغان ملت، گروه قبرس به رياست همايون جرير د

 در تاالر پترزبرگ در جوار شهر بن پايتخت آلمان آماده ٢٠٠١ نومبر ٢٧برياست يونس قانونی بتاريخ » افغانستان
  .گرديد

در متن اعالميه کنفرانس بن به استقالل سياسی، حاکميت ملی و تماميت ارضی افغانستان تحت يک حکومت با قاعدٔه 
همچنان گفته شده بود که اين حق . يع چند قومی که در صلح و حسن همجواری با همسايگان بسر برد، تأکيد شده بودوس

مردم افغانستان است که بر اساس باورهای اسالمی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و آزادی، آينده سياسی خويش را رقم 
  .زنند

يب قانون اساسی، انتخاب رياست جمهوری و پارلمان، مسايل عمده تصو: مواد مهم و اساسی کنفرانس بن عبارت بود از
همچنان . سياسی، اقتصادی و امنيتی که منابع مالی و کمکهای کشورهای غرِبی را به اين کشور ويران شده سرازير کرد

  .به ميل امريکا حامد کرزی بعنوان رئيس دولت موقت تعيين گرديد
تدوين و تصويب قانون اساسی، انتخاب رئيس جمهور و پارلمان به آسانی : دبرخی از فيصله های کنفرانس بن، مانن

  .تطبيق شد؛ ليکن ثبات سياسی و مسايل اقتصادی و امنيتی تا هنوز در هاله ابهام دور ميزند
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پرواضح است که از يکجانب جناحهای شرکت کننده در کنفرانس بن از اوضاع داخلی افغانستان بعد از جنگ دراز 
يچيدگيها و نازکيهای منطقه و جهان پس از فروپاشی شوروی، درک و تجربه کافی نداشتند و از جانب ديگر دامن، پ

  . کشورهای همسايه بخصوص پاکستان و ايران به وعده های خود وفادار نبوده اند
 ١٣٨١ مطابق برج دلو ٢٠٠٣همچنان اوضاع منطقه و جهان بعد از تجاوز نظامی امريکا به عراق در فبروری 

  . خورشيدی بسيار دگرگون گرديد و وحدت جهانی و منطقوی را در قبال افغانستان دستخوش تغير کرد
اوضاع باال به اضافه عدم همآهنگی قوای بين المللی در نبرد با طالبان، حمايت پاکستان از اين گروه، سياست دوپهلو و 

بعالؤه ضعف (ان و سازشکاری دولت کرزی درين ارتباط ناروشن امريکا و سياست جانبدارانٔه انگلستان در قبال طالب
در اين فضای نا امن، کم . روز بروز اوضاع امنيتی را خرابتر گردانيد) سياسی و فساد روز افزون در حکومت کرزی

  .ثبات و آلوده بفساد فرصت مناسب برای رشد اقتصادی و امور بازسازی و احيای مجدد افغانستان مهيا شده نتوانست
  .ينجا بطور فشرده به پرابلمهای عمده اي که در حال حاضر جامعٔه افغانستان به آن روبرو است اشاره مينمايمدر
  

  :مشکالت عمده وطن
  

 يکی از مشکالت بنيادی که طی نزديک به سه دهه دامنگير جامعه افغانستان بوده، همين نبود امنيت و :بحران امنيت
  .هش نيافته، بلکه هماره بنحوی از انحا رو به افزايش بوده استاين بحران نه تنها کا. مصئونيت است

بعد از سقوط طالبان و توافقات کنفرانس بن اميد ميرفت که آرامش دوباره به کشور ما برگردد و قوای بين المللی تا 
بيرونی جامه عمل اين اميد در اثر عوامل داخلی و . تشکيل نيروهای امنيتی داخلی درين زمينه نقش موثری ايفا نمايند

  .پوشيده نتوانست
از حيث داخلی بحران امنيت ريشه در ميکانيزم جنگی ای دارد که مدت طوالنی است که در وطن حاکم است و فرهنگ 

در دورٔه مقامت ضد روسی، جنگ و . تفنگ و خشونت به عادت تعداد زيادی از سالح بردوشان سابق تبديل شده است
يشد و تا هنوز برخی از گروهها و تنظيمهای تندرو به آن پابند ميباشند و فقط شکل و جهاد جزء افتخارات محسوب م

  .جهت آنرا تغير داده اند
در مناطق قبايلی صوبه سرحد پاکستان و حصص قبايل نشين افغانستان نيز خشونت و فرهنگ تفنگ سابقه تاريخی دارد 

طوايف و قبايل برای دفاع از خود .  و مردم به آن افتخار ميکنندو از جملٔه عنعنات و رسم و رواجات قبيله ای بشمار آمده
در برابر طوايف و قبايل رقيب به سالح و آموزشهای رزمی نياز دارند ؛ زيرا دولت در آن مناطق امنيت را تأمين کرده 

  .نميتواند
نهای مسلح رقيب نوعی در جريان جنگ دراز دامن ميهن به سبب ضعف دولت و موجوديت گروهها، تنظيمها و قوماندا

- بافت دفاعی قومی، مذهبی، سمتی و تنظيمی شکل گرفت که بعد از سقوط دولت نجيب اهللا در قالب کتله های نظامی
  .قومی در سطح افغانستان تبارز گسترده پيدا نمود

 کتله های طالبان با عصبيت قومی، تعصب مذهبی، خشونت عربی و حيله و نيرنگ پاکستانی خواستند با درهم شکستن
قومی بر افغانستان تسلط يابند؛ ليکن تجربه نشان داد که در يک کشور چند مليتی که تمام اقوام برای دفاع از خود -نظامی

طالبان در حقيقت نا امنی، . مسلح اند، سلطه استبدادی يک قوم حتی به بهای قتل عام اقوام ديگر هم امکان پذير نميباشد
  . به يکديگر ريشه دار نمودند که اثرات ناگوار آن تاکنون در جامعه بقوت خود باقی استترس و بی اعتمادی اقوام را

بعد از سقوط طالبان و پياده سازی توافقات کنفرانس بن ساختار جامعٔه جنگزده و فرهنگ حاکم دورٔه جنگ بزودی از 
 قوماندانهائيکه با جنگ و خشونت نيروهای پليس و اردو بيشتر از بين همان چريکان و. اذهان پاک شده نميتوانست

بعد از گذشت شش . عادت کرده و به نظم و قانون پابند نبودند و از ميان افراد بيکار و آفتاب نشين جامعه برگزيده شدند
، ترور و حمالت )اختطاف(سال برعالوه اينکه امنيت در وطن تأمين نشده است، بلکه بر فقرات دزدی، آدم ربائی 

  . گفته ميشود که پوليس و قوای امنيتی نيز درآن شرکت دارند.  جنايت اضافه گرديده استانتحاری و جرم و
برای افزايش مورال و روحيه نيروهای نظامی در پهلوی اردوی اجير ضروت به تشکيل ارتش مردمی و داوطلب 

مرزهای وطن و تأمين امنيت اين اردوی مختلط از اقوام مناطق مختلف تشکيل شده ميتواند که هدف آن دفاع از . ميباشد
مقابله با تجاوز طالبان و افراطيون عرب و پاکستانی از . در مواقع اضطراری، خاصه دورٔه بحرانی کنونی خواهد بود

آنان در واقع جهت امنيت خود، . خاک پاکستان به همت و غيرت يک اردوی مستقل مردمی و ملی صورت گرفته ميتواند
  . خود خواهند جنگيدفاميل، قوم ، منطقه و ميهن

چنانکه در باال اشاره شد ريشه های نا امنی و خشونت . برای رفع نا امنی بايد نخست اصل و ريشه های آن دريافت شود
بيشتر از ميکانيزم جنگی سابق آب ميخورد و دولت به داليل متنوع نتوانسته است با تأمين امنيت نسبی مناطق اعتماد 

  . مردم را بخود جلب کند
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لبان به کمک پاکستان با ايجاد نا امنی و رعب و وحشت در حوزٔه جنوب و شرق فضای جنگ و خشونت را تازه طا
  . نگهداشته اند و با عمليات مسلحانه و حمالت انتحاری برآتش آن می افزايند

با گروههای اقوام و نفوس مناطق ديگر به سبب ضعف مدحش نيروهای امنيتی و آلودگی شان به فساد و همدستی آنان 
تبهکار و جنايتگستر و سازشکاری دولت ګرزی در مقابل طالبان، برای دفاع از خود در آينده راهی جز پناه بردن به 

  . حلقات قومی، مذهبی، سمتی و شايد تنظيمی ندارند
گ داخلی اگر دولت و قوای بين المللی برای حل بحران امنيت راه عملی پيدا نکنند، بيشک که جامعه بسوی نوعی جن

جهت ايجاد امنيت و مصئونيت راهی بجز مقابله دوامدار و بنيادی با عوامل اساسی بحران و . سوق داده خواهد شد
  .خشونت که در راس آن طالبان ايستاده اند، وجود ندارد

در ) و ازبکپشتون، تاجيک، هزاره (افغانستان فقط در اثر تعادل و همآهنگی منافع اساسی حال و آينده اقوام عمده آن 
يک جامعه مختلط مدنی که ريشه هايش از تاريخ، فرهنگ و عقايد مشترک اتباع آب ميخورد، شکل، ثبات و امنيت 

  .سيستم سياسی و امنيتی قوی و دولتهای مردمی در افغانستان فقط بر اين اساس بوجود آمده ميتوانند. پايدار يافته ميتواند
  

. ری همواره وجود داشته است ؛ ليکن تاريخ وطن به پيمانه کنونی هرگز ياد نميدهددر افغانستان فساد ادا :فساد اداری
فساد در دستگاه اداری دولت بحرانزا شده و امنيت و مصئونيت اجتماعی، عدالت و دادگری و نظم و قانون را بخطر 

  .جدی انداخته است
ضائی بر اساس قوانين موجوده به عرض و داد مردم نظام ق. نظم و قانون در جامعه توسط شبکه دولتی تأمين شده ميتواند

. رسيدگی ميکند و برای تحکيم و گسترش عدالت، تشخيص حق و حمايت مظلوم در برابر ظالم به قضاوت می نشيند
تأمين امنيت و مصئونيت . نيروهای اجرائيه و پوليس در تطبيق نظم و قانون و عدالت، سيستم قضائی را ياری ميرسانند

  .ری از قانون شکنی و جرم و جنايت در جامعه بدون قوه قضائيه و اجرائيه سالم و فعال ناممکن استو جلو گي
فساد و رشوه دستگاه قضائی، پوليس و قوه اجرائيه را فلج ميسازد و با فلج شدن اين قوا نظم و قانون، عدالت، امنيت و 

اعتماد مردم .  و مرج و انارشيزم سيطره پيدا ميکندمصئونيتهای فردی و اجتماعی مختل ميگردد و در جامعه نوعی هرج
در اين بستر و فضای نا امن و بی مصئونيت فعاليتهای سياسی سازنده و مسالمت آميز تغير جهت . بدولت از بين ميرود

از بين ميرود و به اين اعتماد کارمندان ملکی و نظامی و مردم به آينده . فعاليتهای اقتصادی متوقف ميشوند. ميدهند
صورت زمينه برای آشوب، عصيان، جنگ مسلحانه و اعمال خشن و هرنوع قانون شکنی و جرم و جنايت آماده 

  .ميگردد
بر اساس مشاهدات عينی فساد و رشوه، دستگاه قضائی و اجرائيه کشور را از کار انداخته است و خطر فساد اداری بسی 

مردم به علل نا اميدی از دستگاه دولتی به نظام عرفی و سنتی روی آورده . يون ميباشدافزونتر از خطر طالبان و افراط
  . اند

طالبان و ديگر افراطيون ضد دولتی با مهارت ميخواهند ازين خالء عميق استفاده نموده و خود را جلودار نظام عرفی و 
عه و فرهنگ عامه جا داشته و طالبان و ديگر در حاليکه ريشه های اين نظام غير دولتی در دل جام. سنتی معرفی کنند

  . افراطيون هم بمانند دولت از آن بيگانه اند
دولت ميبايست دستگاه اداره دولتی را اصالح و سالم سازد و به ياری خبرگان و کارشناسان سيستم عرفی و سنتی در بين 

البان و افراطيون جلوگيری کرده و نظم، ثبات، نظام دوولتی و نظام غيردولتی تعادل مطلوبی بوجود آورد، تا از نفوذ ط
  .امنيت و اعتماد را دوباره به جامعه باز گرداند

  
 چوکات سياسی و ساختار دولتی بمثابه ظرفی متحرک و در حال گشايشی :تناقض در ساختار سياسی و دولتی کشور

 رشد ، ترقی و پيشرفت های ممکنه است که ميبايست جامعه را با تمام داشته هايش در خود جا داده و آنرا بسوی
اين مهم زمانی قابل دسترسی است که نظام سياسی از بتن جامعه و مردم بيرون آمده و با واقعيتهای . رهنمائی نمايد

  . جاری همآهنگی و تطابق داشته باشد
انستان، سردمداران مملکت و حاميان خارجی شان به سبب عدم شناخت ريشه های عميق جامعٔه پس از جنگ افغ

  .نتوانستند ساختار سياسی مناسبی که بتواند کشور را از بحران جاری نجات دهد بوجود آورند
رعايت نوعی تعادل و بيالنس در بين سيستم دولتی و نظام عرفی و سنتی در بستر درازمدت رشد و توسعه سياسی، 

معه مدنی منجر خواهد شد از ضروريات بنيادی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که به ايجاد و ثبات نهادها و کانونهای جا
  .بشمار آيد

در جامعه ايکه دولت به داليل مختلف تاهنوز نتوانسته است دربين مردم ريشه بدواند و نيازهای بسيار متنوع آنانرا رفع 
ی پذير نمايد، حضور قوی نظام عرفی و سنتی که مردم بر اساس عرف و عادات، رسم و رواجات و سنن حاکم به آن خو
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شده اند و مرجع اعتماد، اميد، امنيت و مصئونيتهای متنوع مردمی بحساب آيد، دارای نقش مهم و اهميت کليدی ميباشد و 
عدم شناخت اين نظام مردمی و . ميتواند در جامعه امنيت، ثبات و مصئونيت مطابق بسطح فکری مردم بوجود آورد

  . و نشانی عواقب خطرناک نا امنی، بی ثباتی و بحران اجتماعی درپی داردمقابله زودرس و ناشيانه با آن در زير هر نام
در جامعه ايکه تا هنوز درک روشنی از فرهنگ ملی بر مبنای شناخت و قبول تاريخ طوالنی و ريشه دار سرزمين 

يکشبه در راه مسکونی، داشته های ارزشمند اقوام و ساکنين و حوزه های فرهنگی و تمدنی آن شکل نگرفته است، تالش 
هرگاه نظر کوتاهی بگذشته بيفکنيم واضح ميشود که اين . ايجاد دولت مرکزی قوی سراب فريبنده ای بيش نخواهد بود

  .دولت طی چند سده اخير هرگز با زور و فشار بوجود آمده نتوانست
جدا مانده و در اقيانوس يک در افغانستان، تاکنون حوزه های قومی و فرهنگی که دارای تاريخ معين اند از هم دور و 

به همين علت نظام عرفی و سنتی در حوزه های قومی و . فرهنگ مشترک ملی و کلتور مختلط معياری غرق نشده اند
فرهنگی متنوع فرق ميکند و در حقيقت تجليگر ماهيت بافت عنعنوی، عرفی، سنتی و فرهنگی همان حوزٔه خاص و 

ليت نظام عرفی و سنتی در بين مردم همين خصوصيت تطابقی و انعطاف پذير يکی از علل و عوامل مقبو. معينه است
  .آنست

نظام دولتی و ساختار سياسی در صورتی ميتواند درميان مردم ريشه بگيرد که تمام اين حوزه های تاريخی و فرهنگی را 
در . م را حاصل کندکه دارای نظامهای عرفی و سنتی مخصوص خود اند دربر بگيرد و به اين صورت اعتماد مرد

راستای رشد، انکشاف و شيرازه گيری فرهنگ ملی و باور مشترک و همآهنگ شده در باره داشته های تاريخی و تمدنی 
در خانه بزرگ نظام گشاده و انعطاف پذير سياسی و دولتی زمينه برای شکل يابی دولت مرکزی با ثبات و واقعی بمرور 

  .زمان فراهم می شود
 اين هدف الزم است تا ساختار سياسی و دولتی با حوزه های متذکره همگون و همآهنگ گردد تا برای جهت رسيدن به

بر محور اساسی و تجربه ) قوای سه گانه(مردم فرصت آن ميسر شود که اعتماد و اطمينان خود را به دولت مرکزی 
تر سياسی و فرهنگی درازدامن در اثر سعی اين جريانی است که در بس. تقويت نمايند) شورای ملی و سنا(شده پارلمان 

  .و تالش احزاب سياسی و اجتماعی، روشنفکران، نيروهای ملی و دموکراسی طلب در يک جامعه تحقق يافته ميتواند
نظام سياسی و دولتی جامعه مدنی در اثر همآهنگی و تعادل مطلوب قوای سه گانه فعال و سالم و کسب اعتماد و پشتبانی 

. افغانستان تا هنوز در مرحله گذار به جامعه مدنی و سپس به دموکراسی قرار دارد. ثبات پايدار پيدا ميکندمردم شکل و 
درين مرحله خواهی نخواهی به سبب عدم تجربه و دانش کافی اعضای پارلمان، احزاب سياسی، قوه قضائيه و اجرائيه، 

است و همچنان فساد روز افزون در دستگاه قضائی و همآهنگی الزم در بين قوای سه گانه بسی ضعيف و نا پايدار 
  .اجرائی کشور مانع اين همآهنگی و تعادل مطلوب و ريشه گيری آن در ميان مردم شده است

  
 در پهلوی دولت ضعيف و تنبل غرق در فساد، تعدد بيشمار و سيمارق وار : ها و دولتNGOعدم همآهنگی در بين 

ه سبب عمل نکردن بر اساس پالن مرکزی مورد ضرورت کشور در راستای موسسات غيردولتی خارجی و داخلی ب
  .  مبالغ هنگفت مالی حيف و ميل ميشود،رشد و انکشاف جامعه

اين موسسات پالنهای خود را نه بر اساس نيازهای مبرم مردم و جامعه، بلکه بر مبنای جلب و جذب کمکهای مراکز 
ها تأمين بودجه موسسات جهت اجرای معاشات و مصارف پرسونل بوده و هدف اصلی آن. امدادگر خارجی عيار ميسازند

  .خدمت به جامعه افغانستان بحيث هدف ثانوی بخاطر ارائه محل تطبيق پروژه ها دارای اهميت است
قسمت زياد . داخلی دوباره از کشور خارج ميشود" بيشترينٔه کمکهای اسعاری و معاشات دالری پرسونل خارجی و بعضا

تداخل در کار يکديگر و .  صرف مصارف دفتر، معاشات، تهيه راپورهای بلند باال و پالنهای روی کاغذ ميگرددبودجه
طرح و اجرای پروژه های مشابه و تکراری در ِبين اين موسسات معمول است که موثريت و مفيديت اين پروژه ها را 

  .بسيار کاهش ميدهد
کنولوژيکی خوبی وارد مملکت ميسازند و با استخدام نيروهای کار داخلی اين موسسات خارجی اگرچه منابع اسعاری و ت

سطح کاردانی و فنی را ارتقأ ميبخشند؛ ليکن به سبب نبود پالن مرکزی، مديريت سازمان يافته و عدم همآهنگی شان با 
منابع مالی و عدم پالنها و مراکز دولتی نوعی هرج و مرج اداری و بروکراسی بوجود ميآورند که باعث حيف و ميل 

اين همچنان بمعنی دولتی در دولت است که ثبات، اقتدار ملی و استقالل داخلی دولت . امنيت و مصئونيت مصرفی ميشود
  .افغانستان را تضعيف ميکند

  
روشن است که جنگ درازدامن و خشکساليهای پياپی از يکطرف و بحران اقتصادی جهان به سبب  :معضالت اقتصادی

اقتصاد اياالت متحده امريکا بمثابه کالن ترين اقتصاد جهانی و افزايش سرسام آور قيمت نفت از طرف رکود شديد 
  . ديگر، اقتصاد افغانستان را فلج ساخته و نا امنيهای جاری فرصت بازسازی و احيای مجدد آنرا بسی محدود نموده است
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 را ميگيرد و سبب فرار سرمايه ها، فرار مغزها، همانسان که نا امنی و عدم مصئونيت جلو رشد و انکشاف اقتصادی
کاهش سرسام آور سرمايه گذاريها و مانع کارهای بازسازی و نوسازی ميشود؛ بحران اقتصادی بيکاری، نا امنی، بي 
اعتمادی، بي ثباتی، جرم و جنايت، دزدی، فساد اداری، اختالس و فقر و گرسنگی را گسترش ميدهد و سر انجام سبب 

  .زرگ سياسی و اجتماعی و هرج و مرج خطرناک ميگرددبحران ب
در اثر جنگ طوالنی و . افغانستان تا هنوز کشور زراعتی است و بيشتر نفوس آن در سکتور زراعت اشتغال دارند

  . خشکساليهای پياپی ضربات و خسارات وافری به رزاعت و مالداری وارد شده است
آبياری کهنه و خسارت ديده، عدم موجوديت کمکهای انکشافی، مواد کمکی، به سبب سطح بسيار پائين تکنولوژی، شبکه 

کود و ادويه زراعتی و شيوه بس قديمی و ابتدائی کشت و زرع، سطح توليد و اشتغال در اين سکتور بسيار پائين ميباشد 
  .و بيکاری مخفی نيروی کاری زيادی را ضايع ميسازد

مکن در کوتاه مدت و دراز مدت از يک جانب و ارتقای سطح توليدات جهت کاهش سطح بيکاری و افرايش اشتغال م
اين مهم ميتواند بعد از مطالعات و سرويهای الزم . داخلی از جانب ديگر، نياز به يک انقالب واقعی سبز در کشور است

نيازهای مربوطه که برخی از آن تاکنون انجام شده است و تدوين پالن بزرگ مرکزی مطابق به واقعيتهای منطقه ای و 
  .بازسازی و احيای مجدد افغانستان بدون اين انقالب سبز به نتيجه نميرسد. هر حوزه، جامه عمل پوشد

همچنان امنيت، مصئونيت، ثبات سياسی و اجتماعی، هرگز بدون رشد و توسعه اقتصادی، افزايش سطح اشتغال و رفاه 
  .واندعامه و مبارزه موثر با فقر و گرسنگی ميسر شده نميت

 فيصد اقتصاد افغانستان را کشت ترياک و مواد مخدره بخود اختصاص داده است که ٥٠گفته ميشود که نزديک به 
مبارزه با اقتصاد مافيائی مواد مخدر . براستی خطر بزرگی ازين ناحيه جامعٔه افغانستان و جامعٔه جهانی را تهديد ميکند

روی کاغذ تحقق نميابد؛ بلکه ضرورت به اقتصاد جايگزين دارد که از با تبليغات، فشارهای نظامی و تدوين قوانين 
طريق رشد و توسعه زراعت و مالداری، استخراج معادن و توسعه ترانزيت و تجارت بدست آمده ميتواند و اين نياز به 

  .امنيت، مصئونيت و ثبات سياسی و اجتماعی در پروسه درازمدت انکشافی ميداشته باشد
کشاف اقتصادی و اجتماعی در بستر و فضای امن و مصئون، نياز جدی به کمکهای بين المللی و جنبش رشد و ان

برای اين منظور بايست ظرفيت تخنيکی و تخصصی و قدرت جذب و گرفت . سرمايه گذاريهای داخلی و خارجی دارد
  . دولت و جامعه توسعه يابد

اجرا شود؛ ) پوهنتون( در مکاتب، مراکز تعليمی و دانشگاه جهت دستيابی به آن بايست پروگرام آموزش تکنولوژی جديد
برای آموزشهای الزم تخنيکی ، فنی و تکنولوژی بايد مکاتب مسلکی و کالجهای آموزشی داير گردد و غرض آشنائی 

 .کارمندان دولت، دهقانان و کارگران به تکنولوژی جديد، ضرورت به کورسهای موقت آموزشی ميباشد
 

  ...ادامه دارد 


