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 "جلسه پاريس"افغانستان و توسعه  

ن و حتی بزرگ تر شدن است و اما توسعه در لغت بمعنی رشد تدريجی در جهت پيشرفته تر شدن، قدرتمند تر شد

در ادبيات سياسی بمفهوم کشف چگونگی بهبود شرايط کشورهای عقب مانده، کاهش فقر، بيکاری، نابرابری، ارتباطات 

بهتر، ايجاد نظام مبتنی بر عدالت و افزايش سطح مشارکت مردم در امور سياسی جاری که شامل ايجاد تغيير در 

عالوتًا حذف انواع نا آزادی ها، رفع فشارها . و ديدگاه عموم مردم است تعريف ميشودساختارهای اجتماعی، اداری 

مشکالت و بازسازی جامعه بر اساس انديشه های تازه محور اصلی برنامۀ توسعه را شکل ميدهد وتحقق عملی انديشه 

 .اعی مردم نهادينه شده باشدهای توسعه در يک جامعه زمانی ممکن است که هنجارها و  ارزشهای توسعه در باور اجتم

توسعه جريانی است که ضرورت تحقق آن غالبًا در کشور های توسعه نيافته و عقب مانده مصداق ميابد، 

کشورهای که با انواع مشکالت و گرفتاريهای اجتماعی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی در گيرند توسعه بعنوان راه حلی 

 . پاگير و چالشهای عقب مانی مطرح ميگردددر راستای غالب آمدن بر مشکالت دست و

افغانستان هم به مثابۀ کشور توسعه نيافته که همواره مغلوب نظامهای استبدادی و حاکميت های که با پيشرفت و 

ترقی اين کشور دشمنی داشتند بوده و تاريخ آن سر شار از محروميتها و ستم کشيها ميباشد که تجارب ناشی از چند دهه 

بر اين کشور تحميل نموده که ... پی درپی آسيب های بزرگی را در حوزه های سياسی، اقتصادی، فرهنگی وبحران های

يکی از دگرگونی های عجيب که بازی روزگار پديد آورد موجوديت تنگنظر، واپسگرا ومتحجر عصر حجری اما با 

 و در پيوند مستحکم با عوامل خارجی برای تجهيزات و امکانات مدرن وپيشرفته که ادعای اجرای عدالت الهی را داشتند

مدتی کشور را به اختناق و تاريکی مطلق فرو برده بود و ضربه های مهلک را از اين رهگذر بر پيکر جامعه ما وارد 

ساخت که پيامد های ناشی از آن تا مدت های طوالنی هم چنان محسوس خواهد بودمخالفت بافراگيری علم ودانش، 

سرکوب آزاديهای اوليۀ مردم جزء خاصيت اين نظام بود که با  ات روشنگری وانکشاف اجتماعی ومبارزه با جريان

حتی به انسانيت هم احترام ...تحميل و روا داری بد ترين نوع ظلم و ستم، گرفتن حق حيات از هزاران انسان بيگناه و

ی بيش نبود در جهت تحقق اهداف و نيات نگذاشتند اين مزدوران مرتجع و خائن که جز آله دست دشمنان اين وطن چيز

شوم باداران شان وحشت آفريدن و به جنايات و تعدی های ظالمانۀ متوسل شدند در هر صورت پس از فرو پاشی اين 

نظام و گشايش شرايط تازه در عرصۀ سياسی و اجتماعی کشور و استقرار نظام مبتنی بر دموکراسی و ارزشهای مردم 

رفت های بنيادين در عرصه های مختلف در کشور بمالحظه ميرسد که شکل گيری تعهدات بين ساالر تغييرات و پيش

المللی در خصوص اعمار نهاد ها و زير ساخت های سياسی  اجتماعی، اغاز و ادامۀ تالشها بمنظور شرايط مناسب و 

 در جامعه شاخص بارز دوران پس از آمادگی های فکری و فرهنگی به منظور تحقق شرايط توسعه و پذيرش فرهنگ آن

 .طالبان تلقی ميگردد

از آنجايکه کشور ما با انواع مشکالت و کمبوديهای ناشی از چند دهه بحران در عرصه های گوناگون درگيرند و 

عليرغم چالشها و موانع فراوان که در برابر رشد وتوسعۀ کشور در عرصه های گوناگون وجود دارد  تالشها براين 
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 تا با شناسايی واقعيات توسعه نيافتگی در رهنمون ساختن جامعه بسوی ترقی و انکشاف اجتماعی ودر جهت پاسخ است 

به نيازمنديهای اساسی  و امروزين جامعه اقدامات مؤثر را تجربه نمايد که خوشبختانه طی چند سال اخير ما شاهد 

هبود نسبی  وضعيت امنيتی، کمک های انکشافی کشور دستاورد های بزرگی در زمينه های مختلف در کشورميباشيم؛ ب

انکشاف جامعۀ مدنی، اهميت ارزشهای ) جلسه لندن، جلسه توکيو و بالخره جلسه پاريس ( کمک دهند بين ملل 

دموکراسی، مشارکت مردم در تصميم گيريهای سياسی و اجتماعی، کوشش در مهار ساختن مصائب و گرفتاريها، از 

ها و تأمين فرصت مناسب اجتماعی و فرهنگی وتالشهای جدی هماهنگ با نيازهای متنوع و اساسی بين بردن محدوديت 

و خواسته های افراد و گروههای اجتماعی از پيشرفت های چشمگيری جامعۀ ما محسوب ميگردد ضمنًا کوشش به 

کن ساختن فقر و رشد اقتصادی منظور ايجاد تغييرات در ساختارهای جامعه و نهاد های ملی، کاهش نابرابری ها ريشه 

هم چنان بايد خاطر نشان . نشانگر يک آيندۀ مطمئن برای مردم و جامعۀ ما بعد از سپری نمودن جلسه پاريس ميباشد

ساخت که دولت جمهوری اسالمی افغانستان در پرتو رهنمودهای قانون اساسی کشور با تأکيد  بر آگاهی و ارادۀ جمعی 

ن آن برای تعين سرنوشت سياسی مردم، تکيه بر برابری سياسی و برخورداری يکسان و مبنا و اساس قرار داد

شهروندان از حقوق شهروندی صرفنظر از ويژه گيهای قومی، زبانی و مذهبی و تأمين آزاديهای سياسی و مدنی که 

ه و انکشاف اجتماعی دال بر حمايت دولت از فرايند و جريان توسع. لزوم يک زندگی توأم با عدالت وبرابری ميباشد

سياسی ميباشد اما بدون شک اقدام بر پياده کردن توسعه بدون همکاری و مشارکت مردم  چيزی نيست که تنها حکومت 

از عهدۀ آن برآيد بلکه تحقق عملی آن زمانی ميسر است که مشارکت مردم و نهادهای فعال در جامعه در اين روند تحقق 

ان فکری و سياسی جامعه بدور از هر گونه تعلقات و گرايشات و با محور قرار دادن درضمن اميدواريم که رهبر. يابد

منافع و مصالح ملی در مساعی مشترک با دولت جهت اشاعه و تبليغ تفکر تو سعه در جامعه سهم مؤثر ايفا نمايد تا باشد 

 . تماعی تجربه نمايدمردم و جامعۀ ما پيشرفت و انکشاف رادر عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سياسی و اج

 پايان

 

 

 
 

 

 


