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 نیاز افغانستان به توسعه
 

ادبیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور توسعه مفهومی است که نسبت به سایر کشور ها با تاخیر وارد 
ما گردیده است. و روند توسعه، در افغانستان از پیشینه طوالنی بر خوردار نیست. در واقع می توان گفت پیشینه 
توسعه در کشور ما به عصر زمام داری امیر شیر علی خان و به صورت گسترده تر ومدرن تر آن به زمان زمام 

ن الله خان بر می گردد. با آن هم روند توسعه، در طول تاریخ در افغانستان به صورت کل مقطعی و داری امیر اما
محدود به مرکز شهر های بزرگ و جغرافیایی کوچک و خاص بوده است. بناً روند توسعه، هیچ گاهی در افغانستان 

جامعه ما گردیده است. از آن جمله مستمر و گسترده نبوده و عوامل گوناگون مانع استمرار و گسترش توسعه، در 
فقر، عدم وجود  می توان به نا امنی ها و جنگ های طویل مدت، سنت های اجتماعی و فرهنگی ضد توسعه و ترقی،

حکومت های مقتدر و مردمی و وجود حکومت های خود کامه اشاره نمود. در واقع با آنکه پس از سقوط حکومت 
ده کشور های قدرت مند منطقه و جهان به بهانه کمک و همکاری برای افغان طالبان در افغانستان و حضور گستر

ها دریچه امید برای داشتن یک کشور مقتدر، توسعه یافته و با امن برای توده های مردم که سال ها از فقر و حاشیه 
وسعه انستان در امر تنشینی از سیاست و اجتماع رنج می بردند باز شد. اما صادق نبودن کشور های تمویل کننده افغ

ثر کمک های خارجی از طرف حکومت ها در دراز نبود حکومت داری خوب و از سوی هم عدم مدیریت مؤ  و
مدت، حضور دوباره گروه های تروریستی در والیات دور دست و نا امن ساختن این والیات، گسترش و دامن زدن 

ه و جهان در داخل افغانستان نه تنها روند توسعه را جنگ های نیابتی و رقابت های سیاسی قدرت های بزرگ منطق
 در کشور متوقف ساخته است. بلکه عمالً در اکثر والیات کشور توسعه و ترقی را ناممکن ساخته است. 

با توجه به گفته های فوق بدون شک توسعه نیافتگی و عقب ماندگی کشور ها از جمله مسائل است که سال ها دامنگیر 
ال توسعه یا همان کشور های جهان سومی بوده و است. این کشور ها در طول تاریخ به دلیل جنگ کشور های در ح

و بحران های داخلی و یا به دالیل مختلف نتوانسته اند به روند توسعه بپوندند. از آنجائیکه در حال حاضر آهنگ 
نستان به دالیل گوناگون از این سهم و توسعه به تمامی قاره ها و کشور ها به سرعت در جریان است. اما کشور افغا

نعمت بزرگ برخوردار نیست. و هر روز وضعیت این کشور رو به وخامت و نا امیدی می رود. بناً امید به توسعه 
ای است که هر کشور زنده است. در واقع توسعه پدیده هموطنانو ترقی با وجود موانع و مشکالت هنوز هم در 

آن در کشور خود است. و هر کشور مطابق به ابزار های دست داشته به آن می پردازد. شهروند با احساس خواهان 
است که در آن نیاز های بنیادین به ندرت یافت می شود. بناً نیاز به توسعه در این کشور هر  یاما افغانستان کشور

ر ها علل نسبت به سایر کشوروز بیشتر از پیش احساس می شود. در واقع توسعه نیافتگی و عقب ماندگی افغانستان 
ی، سیاس خصوص نسبت به کشور های منطقه و همسایه، بی گمان موانع و مشکالتی را سد راه فعالیت های روز مرهٔ 

قرار می دهد. و بدون شک هر فرد جامعه را متأثر می سازد و از سوی  هموطناناقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
نی زیر زمینی که در کشور ما وجود دارد. که این ثروت و سرمایه می هم وجود ثروت های خدا دادی و سرمایه غ

تواند یکی از ابزار ها و منابع مهم توسعه در یک کشور باشد. اما متأسفانه با وجود داشتن ثروت های نهفته و دست 
ان برخور نخورده معدنی از چنین جایگاه ضعیف و توسعه نیافته در همه عرصه ها نسبت به کشور ها منطقه و جه

داریم، که حتی با کشور های همسایه قابل مقایسه نیستیم. و جالب و متأثر کننده تر اینکه اکثر کشور های جهان با 
منابع و ثروت های به مراتب کمتر از ما جایگاه بهتر و روشن تر از ما در همه عرصه ها به خصوص در سطح 

 جهانی دارند.
اندگی و مشکالت عمیق در افغانستان و از سوی هم با نگاه به ابزار های که پس با توجه به توسعه نیافتگی؛ عقب م

در افغانستان به خاطر توسعه وجود دارد که در باال به آنها اشاره شده افغانستان نیاز اشد به توسعه یافتگی در ابعاد 
عه در کشور ما وجود سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. و با توجه به فرصت های که در در امر توس

بنابر این با استفاده از این فرصت ها ما می توانیم نهایت منفعت را در امر توسعه و ترقی کشور ببریم. به  دارد.
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هد به توسعه باشند. و با موانع و مشکالت که سد راه توسعه کشور ما قرار دارد عکه دولت و ملت هر دو متی شرط
ت در آوردن چرخه توسعه در افغانستان یک امر ضروری و حیاتی است. مبارزه جدی صورت بگیرد. بناً به حرک

و از فرصت های دست داشته خویش در کشور باید نهایت استفاده موثر را کرد. تا حد اقل بتوانیم افغانستان را در 
ک صفت ی جمله کشور های در حال توسعه و مثبت به جهانیان معرفی کنیم. و در تعامالت خود با سایر کشور ها به

کشور خوشنام، حامی دموکراسی و آزادی برخورد نمائیم و آنها هم افغانستان را به حیث یک کشور مستقل و شریک 
 استراتژیک خود در منطقه بپذیرند.
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