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  يمم اهللا الرحمن الرحبس
  

  !عزيزم هموطن پامال شده، برادر و خواهر
 مبارزات ناسالم انتخاباتی کار را به جايی رسانده است که اکثريت جامعه با بی عالقگی به شرکت در

نقاط  کانديداهايی اند که کار را از حمله بر. بيم اند انتخابات برخورد کرده و از آينده تاريک شان در
افغانستان چنان غلو می کنند که  در بيان قابليتهای شان برای نجات مردم و ر آغاز کرده وضعف يکديگ

  .آستين پنهان دارند گويی دست اعجاز در
  

اين مشکالت را نخست بايد شناخت،  .گريبان است، کوه پيکراند مشکالتی که افغانستان با آن دست و
ه امکانات موجودی را که می توانند به رفع بالخر راههای نجات از آن را شناسايی کرد و بعدًا

طی اين منشور که به خدمت شما در حد توان اين کاری است که ما . مشکالت کمک کنند، نشانی کرد
نوميدی مطلقی  ويأس ما معتقديم که با چنين روشی دست کم جامعه را از . تقديم می شود انجام داده ايم

حل نصف مشکالت  ،شناخت مشکالت: گفته اند ، زيراخشيميی می بکه دامنگيرش شده است اندکی رها
  .است

  
يک  مبنای امکانات موجود افغانستان تدوين شده است، امروز و که بر ما با پيشکش کردن اين منشور

خوش بينی  اين منشور به دور از تنگناهای ملی در امکانات و. نظر داشته ايم آينده قابل پيش بينی را مد
  .شده اند، تا پيشاپيش مشکالت راه معلوم باشد ری که بوده اند، تصويربدبينی همان طو و
  

 دانشمندان ما اينست که يافتن راههای سهل از به ويژه روشنفکران و ما و پيام ما به همه مردم عزيز
" بد"ترجيح  و" بدتر" و" بد"انتخاب به اصطالح بين  شبه قدرتها، و کنار طريق موضعگيری در

" بدترين"منتخب ما، فردا " بد"هيچ تضمينی وجود ندارد که  واقعيت عملی ندارد و"  بدتر"نسبت به  
  .نباشد

  
فريب  خودفريبی نشوند و ما اينست تا مردم دچارعمدۀ تالش . ما اين انتخابات را يک آزمون می دانيم

توهم  م دچارنيروهای خود ه مردم و به ويژه روشنفکران در ارزيابی از. عوام فريبان را نيز نخورند
  .همانجا برای رقم زدن آينده خود دست به عمل شوند توانی که هستند از حد و هر نشوند، در

  
 ناپذيرمسؤوليت پنجه نرم کردن سياسی با عاشقان  دست و. هست ما يک کارزار نيز نظر انتخابات از

تان و رهانيدن بخشهايی تاريخ افغانس ۀپرحادثبرهۀ اين  برافراشتن درفش منافع مردم در مقام و جاه و
  .می شد اسارت فکری قدرتمندان کاری است که بالخره می بايست آغاز ويأس از مردم از زندانهای 

  
مسؤوليت اگر حاکمان . داريممسؤوليت هم  ما مردم، خود وآيندۀ  تعيين سرنوشت و ما معتقديم که در

 قهقرا می کشانند، تاريخ و باهی ومردم را به ت ناپذيرند، فرصتهای طاليی را به هدر می دهند و
آگاهان ملت را نيز مورد سوال قرار خواهند داد که شما خود  فرزندان اين کشور روزی روشنفکران و

  فاجعه چه می کرديد؟ برای جلوگيری از
  

 مردم افغانستان برای رسيدن به سرمنزل دشوارگذار دموکراسی ناگزيرند تجارب مختلفی را از سر
عناصر و  .کراسی هيچگاه بالفاصله از دل جنگها و منازعات خونين زاده نشده استدمو. بگذارنند

  .گروههای معتقد به دموکراسی فقط  در عمل فعال می توانند حقانيت خود را به اثبات برسانند
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. منصفانه آراسته نيست دقيق انتخابات آزاد، برابر ومعيارهای انتخابات جاری بدون هرگونه ترديدی با 
. انتخابات را تعيين بکند عدم شرکت در پديده شناسی انتخابات به تنهايی قادر نيست شرکت و اين

گرفته شوند، می توانند به  صورتی که به طور مناسب به کار تحريم انتخابات در انتخابات و شرکت در
ی فعال تحريم انتخابات هردو، پروسه ها برای تقويت دموکراسی شرکت و. سود دموکراسی تمام شوند

شبه قدرتها جز تباهی آرای  کنار حاشيه گزينی سياسی و تصميم گيری در. در درون جامعه اند
  .خود فريبی ثمره ای ندارد بخشهای روشن بين جامعه و

  
انديشمند آنست که برای نجات مردم از  خواهران پامال شده، پاکدل و همه برادران و تقاضای من از

يک گام بسوی نجات کانديدای حزب آزادگان افغانستان به رأی دن يک اين سياهروزی بيسابقه، با دا
  . تر شوندکخود نزدي

  
  با احترام

  
  کوشانی اهللا محبوب

  
  نامزد حزب آزادگان افغانستان برای انتخابات رياست جمهوری
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  است سياسی کشی خود دموکراسی از نشينی عقب گام يگ
  

  گردن دموکراسی نيست گناه انحطاط نظام بر
ن حکومتی به مامورا اين روزها که فرياد مردم از ناامنی، بی بازخواستی و گرسنگی بلند است و در

دولتی  رتبه های شان به خالی کردن جيب مردم تا غارت کردن ملکيتهای عامه و تناسب صالحيتها و
وقتی که معلوم می شود پليس  .سوال قرار می گيرد کارآيی دموکراسی جدًا زير مشغول اند، اهميت و

دموکراسی بدنام  نماينده شورای ملی قاچاقبراست، در دزدی شرکت دارد، قاضی رشوت می گيرد و
فروش کارتهای  خريد و افسقال قريه از هنگامی که از محصل فاکولته تا وکيل ناحيه و .می شود

زمانی که . دموکراسی نفرين می فرستند پا می کنند، مردم بر انتخاباتی تجارت پر رونقی را دست و
 حکومت از برابر ی درصحنه آراي چند ماه مقدمه چينی و يک سال و کانديداهای انتخاباتی پس از
هرچه به نام اعتماد  ستايشگر ارباب قدرت تبديل می شوند، دموکراسی و امروز تا فردا به طرفدار و

آن را بازی  ياس به انتخابات بنگرند و بی دليل نيست که مردم با نوميدی و. است تيرباران می شود
عربی چون  ۀمتحدهوايی کابل و امارات خطوط  اندکی از ۀعدکشوری که  در. فريبنده قدرتمندان بدانند

اکثريت مردم به يک  کابل و ِسری در دوبی دارند، و سری در تاکسی استفاده می کنند و سرويس و
خريطه های پالستيکی می  زمستانها را زير پياده روها می خوابند و شبها در شکم نان محتاج اند و

بدا به آن روزی که . يا بپوشيم را بخوريم وگذرانند، مردم حق دارند که بگويند اين دموکراسی 
 اين زاويه  از حقايق آفتابی را از انحطاط اهل قدرت بداند و روزنامه نگاری ريشه اين مفاسد را در

آنجا است که بازوان قدرت به حرکت  در. به اطالع عامه برساند یتلويزيون ۀشيشورای روزنامه ای يا 
رضان را با زبان تونگرايی مقامات افشا می شود و می خواهند معقان درمی آيند، الف عدالت خواهی و

حتا  ارکان قدرت رسوخ دارند، آرامی مردم که غالبًا بر ۀگرفتدشمنان کمين  .زندان ادب بکنند تعزير و
آنانی که خالف ميل باطنی شان فقط به لحاظ  .باالی چشم شان ابرو است نيستند بشنوند که بر حاضر

رسيدن به مقامات دولتی دموکراسی خواه شده اند، بيصبرانه تالش می ورزند تا نام  سياسی يعنی برای
همسرايی با عوام   اينرو در از. قاموس سياسی افغانستان پاک بسازند را هم از پاگير دست و ۀمقولاين 

نهم اکتفا آنها به اي. که اکثرًا اعمال ارگانهای دولتی را با دموکراسی اشتباه می گيرند شريک می شوند
 .می کنند شان تجويز" مدرن"و" کارساز"نسخه های  را مانند ساير" دکتاتوری منوره" ۀنسخنکرده، 

با همکيشان رنگارنگ نمی پرهيزند و بساط جهنمی تازه ای را می خواهند برای مردم دت ؤمعقد  از
  .افغانستان پهن بکنند ۀديدبال 
حقانيت راه دموکراسی نمی  دفاع از کراسی ومورد دمو چنين اوضاعی است که روشنگری در در

  .سياسی جدی ناديده گرفته شود ۀبرنامهيچ  تواند در
آشکار زوال يک نظام سياسی  آن شکايت می کنند دموکراسی نيست، بلکه عاليم بسيار آنچه مردم از

  .است
  

  چرا دموکراسی راه نجات است؟
اين بدان معنا است که دولت و . استدموکراسی در عام ترين معنايش برقراری حاکميت مردم 

نتيجۀ انتخاب آزادانۀ مردم به وجود می آيد مکلف است خواست ها و نيازهای مردم  حکومتی که در
 همه يک نوع دولت و اين دموکراسی قبل از بنابر .يعنی وسيع ترين اقشار جامعه را برآورده سازد

 هی که معتقد باشد چنين دولتی را به تنهايی وفرد يا گرو هر .مردم می باشد حکومت است که خدمتگار
ستم روا می  مردم ظلم و بر خودخواه می شود و بدون مشارکت عملی مردم می سازد، خودکامه و

خودش  از قوی غير ۀکننداين به دليل آنست که انسان جايز الخطا است، بايد يک نيروی کنترول . دارد
پس . دنيای موجود اين نيرو مردم يک کشوراست در. وجود داشته باشد تا اعمالش را کنترول کند

شرط اساسی ايجاد يک  رقابتی رکن اصلی و انتخابات آزاد، همگانی، منصفانه، با امکانات برابر و
  .نظام دموکراتيک است
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خواستهای مردم را  داشته باشد که نيازها و دولت چنان تاثير انتخابات هرگاه نتواند بر شرکت مردم در
  .ربطی به دموکراسی ندارد آنصورت انتخابات فقط يک بازی سياسی می گردد و سازد، دربرآورده 

يعنی يک  .بقايش را تضمين کند نيست ثبات و انتخابات به وجود می آيد به تنهايی قادر اثر دولتی که بر
يا اين دولت بايد مشروعيت کارکردی  .دولت دموکرات تنها به مشروعيت دموکراتيک اکتفا نمی کند

صحت را فراهم  تربيت و يعنی برای مردم خدمات الزم مانند امنيت، کار، تعليم و. عملی داشته باشد
نيازهای آنها را برآورد بسازد،  هم خواستها و دولتی که هم توسط مردم انتخاب شده باشد و. بسازد

چنان نفوذ معنوی بين مردم  بگيرد، در ضرب و زور کار يعنی بدون آنکه از. می گردد دارای اقتدار
  .قوانينش جرئت می کند کسی به سرپيچی از پيدا می کند که کمتر

بازخواست قانون مستثنی نمی  يعنی هيچ فرد يا گروهی از. می باشد يک دولت دموکرات قانونمدار
قانون برای  آن قانون برای ضعفا و معافيت از دولت دموکرات از دولت امروز فرق دارد که در. باشد

  .وجود دارداقويا 
به چه مذهبی گرايش دارند  کدام قوم اند، و اينکه از مردم را قطع نظر ازافراد يک دولت دموکرات 
  .به حيث شهروند می شناسد باهم مساوی دانسته و

اينرو دولت  از. آزاد مردم ناشی می شود ۀاراداز  يک دولت دموکرات منبع خارجی نداشته و اقتدار
مدنی انسانها به  آزاديهای اساسی و آن حقوق و ی به وجود می آيد که درمبنای قانون دموکرات بر

  .بدان عمل می شود رسميت شناخته شده و
يعنی حکومت، دستگاه قضايی و پارلمان . يک دولت دموکرات تفکيک قوای واقعی موجود می باشد در

تعيين شده است،  کشور قانون اساسی حدودی که در يا شورای ملی هرکدام ارگانهای مستقل اند که از
  .نمی کنند تجاوز نه پنهان تخطی و نه آشکارا و

  
  دموکراسی بايد با شرايط افغانستان طراحی شود

برای مدتهای طوالنی  وکالت می رسند، و مردم به وزارت و با اينهمه وقتی که نخبگان به نمايندگی از
نيازهای مردمی که ايشان را انتخاب کرده  خواستها و امکان دارد از پايتخت زندگی می کنند، بسيار در

 کشورهای فقيری مانند افغانستان نشان داده است که در جهانی از ۀتجربازاينرو . اند، بيگانه شوند
گفته می " دموکراسی نمايندگی"کل به آن  پهلوی انتخاب رئيس جمهور و وکالی شورای ملی که در

. می باشد" دموکراسی مشارکتی"آن عبارت از  شود، به نوع ديگر دموکراسی نيز ضرورت است و
 واليات شوراهايی ايجاد می کنند، تا در سطح محالت، ولسواليها و دموکراسی مشارکتی مردم در در

قانون اساسی افغانستان نيز چنين نهادهای  در . حل مشکالت منطقوی شان مستقمًا شرکت داشته باشند
بسياری موارد  اهميت اين شوراها ايجاب می کند تا در .مشورتی دارند ۀجنبوجود دارد ولی بيشتر 
اين ضرورت هنگامی . آنها افزوده شود کارثريت ؤم اجرايی نيز گردند، تا بر صاحب قدرت مقنن و

هرگاه پروژه  .نوسازی اقتصادی اش بپردازد محسوس می باشد که افغانستان بايد به بازسازی و بيشتر
تهای واقعی مردم انطباق نداشته باشند، ضمانت موفقيت اين پروژه ها با خواس دور تدوين شوند و ها از
  .ناچيز می گردد بسيار
دولت تا آينده های قابل پيش بينی ای  هزاران مشکل درگيراست و کشوری مانند افغانستان که با در

 ه بهتراين مشکالت توفيق يابد، نمی توان برای پيشبرد يک زندگی بالنسب ۀهمنخواهد توانست به حل 
می  هنگفتی دارند و ۀسازندقابليتهای  مردم خود ظرفيتها و. دولتی تکيه کرد نهادهای رسمی و تنها بر

محلی برای بهبود وضع  امکانات خود، با ايجاد سازمانهای غيردولتی داخلی و توانند با ابتکارات و
اين . بکوشند رصدها موارد ديگ محيط زيست، حل مناقشات محلی و اقتصادی، صحی، حفاظت از

  .می گوييم" سطح مردم دموکراسی از"سومين نوع دموکراسی است که ما به آن 
  

  همبستگی جوهر دموکراسی است آزادی، برابری و
اين فرهنگ به آزادی  در. يک فرهنگ نيز می باشد زندگی و ۀشيودموکراسی  برای ما، همچنان يک 

کوشش می شود شرايطی ايجاد گردد که همه . شود کرامت همه انسانها بدون استثنا ارج گذاشته می و
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اين برابری . دموکراسی به برابری انسانها اعتقاد دارد. انسانها بتوانند، به بهترين آرزوهای شان برسند
 فرصتهای برابر اقتصادی و بايد امکانات و. قانون به تنهايی تامين شود سطر نمی تواند با حرف و

به  انسانها و ،دموکراسی. اهم شود تا خواست برابری به کرسی بنشينداجتماعی برای همه انسانها فر
شادی ديگری  غم و جامعه ای که يکی در. خصوص انسانهای يک جامعه را پيکری واحدی می داند

 پس همبستگی اجتماعی، کمک به پيران، محتاجان، معيوبان و. بماند شريک نباشد، نمی تواند پايدار
  .رکان اين دموکراسی به شمار می رودکمک به همديگر يکی از ا

. عملکرد است دموکراسی روشن بينی، تجربه و. خارج آورده شود دموکراسی نسخه ای نيست که از
حيات اجتماعی انسانهای همه قاره  جلوه های دموکراسی در. دموکراسی يک متاع سياسی غربی نيست

مستقيم  ۀتجرب اد ما به دموکراسی ناشی ازاعتق. ها از زمان باستان تا کنون وجود داشته داشته است
اين  در. می باشد سی سال اخير به خصوص در افغانستان و صد سال اخير نظامهای استبدادی در

آسايش روحی برای اکثريت مردم به وجود  استبدادی نتوانسته امنيت، نان و تجربه هيچ ديکتاتوری و
  .مردم است درخواست ما از ام ودموکراسی عمده ترين پي اين دفاع از بنابر .آورد

 
 

 ر استگيد يشرفتونه پگشرط هر يشصلح پ
  

اه گمالی احساس امنيت می کنند، نه از ن لحاظ جانی و امروز افغانستان مردم نه از ۀجامعدر 
حقوق بشر جدا  صلح، انکشاف و از اينرو تامين امنيت را نمی توان از. اقتصادی، اجتماعی و روانی

 سوی استقرار صلح در همه ابعاد جامعه بايد جوهره ن تامين صلح پايدار يعنی حرکت باي بنابر .دانست
برای ما صلح . بازسازی ياد می شوند همه تالشهايی را تشکيل بدهد که امروز به نام دولت سازی و

مرکزی  مهمترين شعار به همين دليل است که صلح نخستين و. است رگونه پيشرفت ديگپيش شرط هر
سی ساله همه ساختارهای متعادل کننده اجتماعی را  گآنجايی که جن از .تی ما را تشکيل می دهدانتخابا

بين جماعات مختلف منازعات  مسلحانه هم وجود ندارد، در رم وگجاهايی که جنګ  در شکسته است و
ا آتش بس تأمين صلح را تنها ب ۀمسألاهی هم الينحلی وجود دارند، ما نمی توانيم گ کشمکشهای حاد و و

هرمهايی که می ا ،نظر ما از. سوی حکومت افغانستان خالصه کنيمه جلب آنها ب روههای مسلح وگبا 
  :ذيل تقسيم می شوند ۀدستوجود آورند به سه ه جامعه ب توانند صلح پايدار را در

  ملت شدن دولت سازی و .الف
  مذاکرات صلح با مخالفان مسلح دولت ۀمسأل .ب
  ات مردم در دهاتسطح جماع صلح در .ج
  

  ملت شدن دولت سازی و. الف
مرکزی مهمترين رکن  يجاد يک اقتدارا :ضرورت مبارزه برای استقرار حاکميت ملی در افغانستان

يک دولت دموکرات وظيفه ای جز رفع نيازمندی های مردم يعنی وسيع . تامين صلح درافغانستان است
ندی دولت سازی اصوًال و می بايست عبارت از بسيج استخوان ب. ترين اقشار جامعه نمی داشته باشد

اين منابع عبارت اند از قدرت قهريه يعنی نيروهای . مستقل سه نوع منابع توسط يک حاکميت باشد
  .نظامی و انتظامی، سرمايه و مشروعيت

يعنی حاکميت با تأسيس و تقويت الزم نهاد : دست دولت قدرت نظامی و پوليس در انحصار - 1
 . نظامی، انحصار قدرت قهريه را به خود اختصاص می دهد های امنيتی

حاکميت به انباشت سرمايه از طريق : تدارک منابع مالی داخلی برای سازماندهی ادارۀ دولت - 2
عوايد داخلی نياز دارد تا به وسيلۀ آن بتواند اقتدار دولتی را سازماندهی کرده و رفاه عامه را 

 .تأمين بکند
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دولت بايد اصول و شيوه هايی را برگزيند تا : قانونی و عملی دولتفراهم ساختن مشروعيت  - 3
اعتماد و وفاداری داوطلبانۀ شهروندان را کمايی بکند و بتواند ِاعمال قدرت قهريه را به نيابت 

در يک کالم گسترده تر، دست کم هر دولت حق و . از کل مردم و ملت به اثبات برساند
کنترول اداری، مديريت مالی دولتی، سرمايه گذاری  وظيفۀ انحصار مشروع قدرت قهريه،

انسانی، طرح حقوق و مکلفيت های شهروندان، تهيۀ خدمات زيرساختی،  ۀسرمايدر بخش 
به شمول محيط زيست، منابع (ترتيب داد و ستد و تجارت، مديريت ملکيت های دولتی 

ل شدن به قراردادهای به شمول داخ(، مناسبات بين المللی )زيرزمينی و ثروت های فرهنگی
  .و تامين نظم و قانون را می داشته باشد) بين المللی و قرضه های دولتی

  
  با توجه به آنچه تا کنون در راستای دولت سازی در افغانستان صورت گرفته است، -
اعالم شده از جانب اياالت متحده امريکا، " جنگ ضد ترور"با در نظرداشت اينکه ستراتژی  -

 ند هميشه با ايجاد يک دولت ملی در افغانستان همخوان باشد،لزومًا نمی توا
با تذکار گزارش لخضر ابراهيمی نمايندۀ خاص اسبق سازمان ملل متحد برای افغانستان به  -

اختالف : هنگام کنفرانس پترزبرگ در مورد محدوديت های ملل متحد برای دولت سازی که گفته است
وجود دارند، " بين المللی ۀجامع"قتدار دستگاه ملل متحد و بقيۀ ها، رقابت ها، و تفرفه هايی که در ا

 ، به وجود می آورند،"تأمين صلح"مانع بزرگی را برای خواست ملل متحد جهت 
با روشن بينی ای که حرکت در جهت دولت سازی می بايست از واقعيت های سرسخت جامعۀ  -

 جنگزده افغانستان  آغاز کند،
وصول آزادی، برابری و همبستگی و اصل تشکيل يک دولت  و در پرتو ارزش های قابل -

 دموکرات و ملی برای افغانستان، 
 منفعت جامعۀ بين المللی مستلزم تشکيل يک دولت ملی قوی در ما بر اين باوريم که نجات افغانستان و

  :با چنين برداشتی است که ما بر اين نظريم. ما است کشور
رای افغانستان در تضاد با تقويت پايدار ظرفيت های دولت شکل موجود کمک های بين المللی ب - 1

خدمات و رشد يک اقتصاد قانونی که در  ۀعرضجهت  برای بسيج و به حرکت درآوردن منابع، در
نهايت بتواند خدمات عامه ای چون تأمين امنيت، حاکميت قانون، مديريت مالی و پولی، تعليم و تربيت 

بنابر اين بسيج و به حرکت در آوردن منابع داخلی و مبارزه در . دو صحت را انجام بدهد، قرار دار
دولت بايد تالش . راه کسب حاکميت بر بودجۀ دولتی بايد در مرکز روند دولت سازی قرار بگيرد

جذب کمک های خارجی در مجاری دولتی، هم  سو دادن و اعظمی به خرج بدهد که از طريق سمت و
ا اقتصاد ملی به وجود آورد و هم حاکميتش را بر بودجه برقرار مجموعۀ واحدی از اين کمک ها ب

با چنين تدابير اساسی است که می توان تا اندازۀ زيادی جلو تبعيض در بخش حقوق و معاشات . سازد
دولت به  کارمندان ارگان های دولتی و سازمان های انجو را گرفت و هم نيروی فکری فراری از

  .رچوب دولت ادغام نمودانجوها را،  دوباره در چها
در حالی که در نتيجۀ ويرانی اقتصادی فراگير، عدم انکشاف اقتصادی، برگشت مليون ها مهاجر،  - 2

رشد سرسام آور بيکاری و گرانی قيمت ها و فاجعه های محيط زيستی مليون ها انسان تهديد به 
ری بايد به موقع گرسنگی، بيماری و مرگ می شوند، کمک های بشری و کمک های عاجل و اضطرا

مدونی به انکشاف اقتصادی  ۀبرنامهم زمان با اين ها دولت بايد مطابق . به آن ها رسانده شوند
ارجحيت قايل شود، و برمبنای اين برنامه پروژه هايش را تهيه بدارد و کمک های بين المللی را 

 . افغانستان تضمين نمايد همآهنگ سازد تا تداوم رشد و انکشاف اقتصادی را در چهارچوب اقتصاد ملی
دولت بايد بالتاخير به بازسازی و يا نوسازی ملکيت های عامه مانند سرکها، مکاتب، مراکز  - 3

 . صحی، دستگاه های توليد انرژی و برق و مؤسسات مالی اش آغاز نمايد
حدس زده می شود، دولت بايد پروژه % 40که قريب به  با توجه به رقم درشت بيکاری در کشور - 4

ی زراعتی و عمرانی بزرگی را که متکی بر کار انسانی باشند، روی دست گيرد، تا مليون ها ها
 .شهروند کشور از طريق کار توليدی شان بتوانند درآمدی به دست آورند
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دولت می . جنگ طوالنی قبل از همه به سرمايۀ انسانی افغانستان آسيب کاری رسانده است  - 5
نبوه و توده وار سرمايۀ انسانی از طريق رشد کمی و کيفی تعليم و بايست تاکيد اصلی را بر پرورش ا

 .تربيت، کارآموزی و تأمين مراقبت های صحی بگذارد
آنچه امروز به نام ارتش ملی در افغانستان در حال شکل گرفتن است، يک ارتش انتقالی است که  - 6

اين ارتش نه تنها نصف . می باشد تا اطاعت از اقتدار ملی" جنگ ضد ترور"بيشتر تابع ملحوظات 
تعداد نفراتی راکه الزم بود هنوز بسيج نکرده است بلکه  حتا نمی تواند عمليات مستقلی را موفقانه به 

فنی وابسته به آموزش و  ۀمسألتشکيل يک ارتش ملی جديد برای افغانستان قبل از آنکه يک . راه اندازد
دولت افغانستان جهت تحکيم و . اسی می باشدتجهيز و تسليح باشد، يک مسأله و يا جهت گيری سي

 . اقتدارش بايد قادر باشد اقتدار موثری بر ارتش ملی ِاعمال بکند ۀتوسع
ارتش . ساختارها و نهادهای ارتش افغانستان بايد مطابق با الزامات تاريخی افغانستان باشد - 7

، خصلتًا يک ارتش تدافعی بوده افغانستان که وظيفۀ دفاع از مرزها و هستی افغانستان را بر دوش دارد
صورت منطقی سنجش شده و ه بودجۀ ارتش بايد ب. و بايد تا سرحد ممکن کوچک، مؤثر و مجهز باشد

دولت بايد به طور جدی ظرفيت های . با توجه به امکانات بالقوه و بالفعل اقتصادی افغانستان تعيين شود
بنابر . نۀ نيروهای نظامی و انتظامی ملی را بپردازداقتصادی و مالی ای را به وجود آورد تا بتواند هزي

هرصورت موقتًا وظيفه تأمين امنيت را بردوش دارد بدين نکات ه بين المللی که ب ۀجامعاين  بايد توجه 
 . جلب گردد

کسانی که اين وظيفه را . داوطلبانه ای بوده است متجاوزان بيگانه وظيفۀمقاومت در برابر  - 8
الزامات گروه های چريکی و جنگ های . اند، در برابر تاريخ و ملت سرفراز اندصادقانه انجام داده 

از اينرو دولت . غيرمنظم با نيازهای قوای نظامی و انتظامی منظم و مدرن تفاوت های ماهوی دارند
 يعنی خلع سالح، کشيدن رزمندگان قبلی از" دی دی آر" ۀبرنامسازی بعد از جنگ های داخلی بايد 

و ادغام به حيات ملکی نيروهای مسلح غيررسمی و تغييرات در دستگاه های امنيتی را  حالت جنگی
دولت افغانستان بايد با قاطعيت به حيات گروه های مليشه ای که تازه تشکيل گرديده اند . در بر گيرد

که در جديد  ۀمليشتشکيل گروه های . پايان دهد و در آينده نيز جلو تشکيل چنين گروه هايی را بگيرد
. خدمت جنگ ضد ترور قرار داشته باشند، خطر برخورد های مسلحانه را در آينده افزايش می دهند

تشکيل ارتش و نيروی انتظامی از بقايای گروه های مسلحی که بيشتر به تنظيم های متخاصم و رقيب 
چنين . يد می کندمنسوب بوده اند، به جای وفاداری به دولت، وفاداری به گروهای قبلی را ابقا و تشد

امری باعث می شود تا در نابودی اقتصاد غيرقانونی، جمع آوری عوايد دولت، برقراری حاکميت 
بايد . قانون و پيشبرد برنامه های بازسازی و انکشافی، موانع و عايق های عبور ناپذيری به وجود آيد

ی خدمت را دارند در بخش از افسران و پرسونل وطن پرست ارتش و پوليس افغانی که توانايی اجرا
قرارداده  با دقت مورد غور) دورًه مکلفيت(بايد اصل خدمت زير بيرق . آموزش ارتش استفاده شود

طی يک زمان قابل پيش بينی جوانان شجاع افغانستان مانند پدران شان، جانشين ارتش  شود تا در
يی را به عمل آورد هم هم می تواند در مصارف ارتش ملی صرفه جو اين امر. معاشخوار شوند

بايد دولت در صدد باشد تا . احساسات ميهن دوستانۀ جوانان را با مکلفيت های شهروندی پيوند بدهد
تسليحات و تجهيزات ارتش را از بازارهای ارزانتر و متنوع تر خريداری نمايد تا هم ظرفيت های 

تسليحات کشور خاصی جلوگيری به اقتصادی افغانستان ملحوظ باشد و هم از وابستگی به تجهيزات و 
 .عمل آيد

تشکيل يک اقتدار مرکزی در افغانستان پيش شرط هرگونه پيشرفت ديگر در ساحۀ دولت سازی  - 9
 در. اقتدار مرکزی و ادارۀ متمرکز دو مقولۀ همخوان نيستند. و انکشاف همه جانبۀ جامعه می باشد

گريزناپذير، سرمشق ادارۀ متمرکز در هيچ  ومرکزی وظيفه ای است حياتی  حالی که ايجاد يک اقتدار
ايجابات زمانی هر چه باشد، دموکراسی . نقطۀ جهان و به ويژه در افغانستان هيچگاه موفق نبوده است

دولت هم در تدوين برنامه های طويل المدت و هم برای اجرای . خصلتًا تمايل به تمرکززدايی دارد
دولت برای جلوگيری از ايجاد رقبای ناخوانده توسط . ی داردپروژه های مختلفه اش نياز به تمرکززداي

موازی با دولت را به وجود آورده  ۀادارانجوهای خارجی که تا کنون در اين زمينه در حقيقت چندين 
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اند، بايد در سرمشق تمرکزگرايی افراطی اش تجديد نظر نموده و خود پيش قدم شده، به شوراهای 
ت اختيارات بيشتری در زمينه تدوين و به اجرا در آوردن برنامه های محالت، ولسوالی ها و واليا

زيرا مردم محالت، ولسوالی ها و واليات و مناطق، . طويل المدت، پروژه های مبرم و عاجل بدهد
اين همان چيزی . خيلی بهتر از کرسی نشينان مرکز، خواست ها و نيازهای شان را تشخيص می  دهند

تا يک آيندۀ قابل پيش بينی دولت و لو هر قدر . گفته می شود" ی مشارکتیدموکراس"است که بدان 
صادق و کوشا هم باشد، بنابر ظرفيت های ضعيف مالی اش قادر نخواهد بود، به همه نيازهای مردم 

برعکس در درون جامعه و بيرون از حوزۀ دولت ظرفيت های هنگفت مردمی وجود . پاسخ بگويد
تکارات مستقل شان بسياری از نيازهای جماعت هايی مربوطۀ شان را پاسخ دارد که قادر اند با اب

" دموکراسی ازسطح مردم"يا " ابتکارات محلی"مجال دادن و ترغيب چنين ابتکاراتی که بدان . گويند
 .می گويند، شاخص تعميق دموکراسی در کشور خواهد بود

ديوانساالری و تشکيل وزارتخانه ها دولت وظيفه دارد تا در اسرع ممکن وقت از توسعۀ بی لزوم  -10
 . و واحدهای اداری نام نهاد جلوگيری نمايد

اختالس،  قدرت دولتی و دست زدن به رشوه خواری و فساد اداری دولت يعنی سوء استفاده از -11
مبارزه با فساد اداری تنها با عملکردهای نمايشی در مورد مرتکبان . کار را به تباهی می کشاند

فساد اداری بيماری پيچيده ای است که . و با انگيزه های ناخالص به نتيجه نمی رسدضعيف و متوسط 
مبارزه با مجموعۀ . عوامل متعدد دارد، مهمترين آنها فقدان حاکميت قانون و نبود عدالت اجتماعی است

بيت تث. مليشه های غيرقانونی، رکن اصلی مبارزه با فساد اداری است –بهم مرتبط اقتصاد غيرقانونی 
حاکميت دولت بر منابع داخلی و خارجی بودجه می تواند تا حدود زيادی جلو بيعدالتی های حيرت 

حذف و محاکمۀ مقامات عالی . انگيز را در بخش درآمد کارمندان دولتی و مؤسسات غيردولتی بگيرد
وم و سوم دولتی و واليان فاسد، می تواند درس خوبی برای دزدان درجه د رشوه خوار رتبۀ مختلس و

کنترول و نظارت پيهم، محاکمه و به مجازات کشاندن پند آموز عناصر فاسد و مختلس جرئت . باشد
 .ارتکاب را از آن ها سلب می کند

تقرر و تبدل مقامات دولتی، تطبيق اصالحات اداری  کوتاه ساختن دست گروه های غيررسمی در -12
، و عقالنی ساختن قدرت، سپردن کار به به معنای غيرشخصی ساختن تطبيق قانون، رسميت بخشيدن

امور اداری، می تواند هم اعتماد از دست رفته به  اهل کار و رعايت اجراات و اخالق غيرحزبی در
  .دستگاه دولتی را باز گرداند و هم دلگرمی و صداقت را در بين کارمندان ترغيب نمايد

  
   :ملت شدن

 یرستگار یملت شدن به معنا :است یشترک ملم يتهو يربنایز یقلمرو مشترک و حقوق شهروند 
 يشترب یکه دولت ساز یحال در. جهان سوم است کشورهای يردامنگ يخیمنازعات تار ينبزرگتر از
 –ی اجتماع يچيدۀپ يارروند بس يکباشد، ملت شدن  یم یو سازمانده یعقالن يریگ يمروند تصم يک

حيات  کشور چندين فرهنگی افغانستان که  از در. سياسی و فرهنگی است که ايجاب زمان را می کند
کوچی گری گرفته تا جماعات قومی و شهرنشين وجود دارند، فرهنگ، عادات و روح جماعتی يعنی 

بين  داد و دررمبنای قرا دلبستگی به گروه هايی کوچک همبسته، بيشتر از روح اجتماعی و ملی که بر
فرهنگ ملی . سرزمين  به وجود می آيد مسلط است کتله های عظيم انسانی يعنی مجموع باشندگان يک

  در افغانستان، برای ملت شدن به سه عنصر پايه ای نياز دارد، اين ها عبارت اند از يکما  از نگاه
  .جامعه ساز، درهم آميزی جامعه و يک دستگاه دولتی کارساز فکر

ما می کوشيم تا . باشد ايجاد هويت مشترک برای وحدت بخشيدن به جامعۀ قطعه قطعه میهدف ما 
. ميراث دولت های امپراتوری مآب بی توجه به روح ملت شدن را به يک دولت ملی تبديل بکنيم

هويت های سياسی با . امروز در افغانستان دولتی با قلمروش، يعنی مرزهای بين المللی وجود دارد
مشترک هنوز به قوام نرسيده  درجات مختلف پيچيدگی های آن در اين قلمرو به سر می برند، اما هويت

در درون اين دولت گروه های قومی ای وجود دارند که در رابطه با نقشی که در دولت داشته . است
بنابر اين رابطۀ افقی اين اقوام با دولت بايد دقيقًا تعيين . باشند، با همديگر کامًال به توافق نرسيده اند
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د اين روابط افقی اقوام را با دولت تعيين نمايد، حقوق از نظر ما انديشۀ رهنمايی که می توان. شود
در دنيای معاصر شهروندی يک موقعيت حقوقی است که حقوق و وجايب متحد الشکل . شهروندی است

شهروندی در دنيای معاصر با تساوی در برابر قانون، . را برای همه اتباع يک دولت تأمين می کند
سرنوشت جامعه و دولت و تساوی در رسيدن به همه مقامات تساوی در مشارکت سياسی برای تعيين 

مديريت سياسی کشور از ذيل تا به صدر، فارغ بودن از برخورد های خود سرانه و تبعيض آميز، 
با قاطعيت تمام می توان گفت که . برخوردار بودن از کرامت انسانی و حقوق بشری همراه می باشد

د، بلکه مکلفيت های متعددی را نسبت به مردم و کشور به شهروندی تنها حقوقی را تفويض نمی کن
  .شمول قربانی دادن در راه کشور، فرا روی اعضای جامعه می گذارد

و مشروعيت بين المللی ) مشروعيت دموکراتيک(دولت های افغانستان نبايد بر مشروعيت انتخاباتی 
عرضۀ خدمات (مشروعيت کارکردی مغرور باشند؛ زيرا در فقدان ) حمايت توسط جامعۀ بين المللی(

همچنان نخبگان . ، هستی اين دولت ها در خطر انهدام قرار می گيرند)برای رفع نيازمندی های مردم
 مامونیجاه طلب اقوام بايد بدانند که ساختارهای اصلی جماعت های قومی مربوطه شان هيچگونه ملجا 

زيرا نخست فقری که سر به محروميت می . دبرای حکمروايی آن ها در حاالت نورمال بوده نمی توان
نخبگان هر گروه قومی ای که بر . زند، همه گروه های قومی و اجتماعی را بال استثنا شکنجه می کند

د به معضالت فقر، بيکاری، بی خانمانی و بی سرنوشتی آنها پايان نسر کار باشند، در صورتی که نتوان
عات شان راهشان نمی دهند و در بدترين صورت ها عليه بدهند، در بهترين صورت ها به حريم جما

  . ايشان  دست به شورش می زنند
افغانستان متأسفانه تا کنون به جز مشاجرات لفظی زيان بار و قومگرايانه کمتر پيشنهاد سازنده ای  در

با آنهم، طرح ها و پيشنهادهای سازنده و . ملت شدن مردم کشور صورت گرفته است ۀعرصدر 
 وازنده و حتا اتهامات متقابل طرفداران دولت بسيط و متمرکز و طرفداران دولت فدرال غيرس

متمرکز و يا  قبل از همه بايد گفت که دولت  بسيط و. ، فضای مباحثات سياسی را آکنده اندغيرمتمرکز
و از به  دو راهکار اداری برای حل مسايل قومی در افغانستان پنداشته شوند ۀمثابدولت فدرال بايد به 

بسياری از . بين دولت بسيط و فدرال نيز ديوار چينی وجود ندارد. جنايت آلودن آنها خود داری شود
  . عناصر اين دو راهکار اداری می توانند در هم ديگر تداخل داده شوند

در . غيرمتمرکز ساختن دولت های متمرکز و بسيط در اشکال بسيار پيچيده ای عملی گرديده می توانند
نجا از تفويض اختيارات و صالحيت های معين در سطوح واليات، ولسوالی ها و محالت گرفته تا اي

بعضًا وحدت های انضمامی به ميان می . نوعی تقسيمات منطقه ای و حوزه ای مطرح شده می توانند
يارات گاهی هم اخت. آيند، بدين معنا که پارلمان برای مناطق خاصی قوانين معينی را در نظر می گيرد

محلی بسيار گسترده می باشند، ولی همه آن ها در يک چهارچوب اداری عمل کرده و به حکومت 
  .مرکزی تمکين نموده و از آن دستور می گيرند

 اجتماع گريز وجه مشترک همه ساختارهای قوميی موجود در از آنجايی که روح جماعتگرا و
ملت شدن . نگرای قومی مدد خواستفرهنگ های درو کشوراست، برای ملت شدن نمی توان از

برافراشتن  خواست های ملی فراقومی به . خود و درهم آميختن با ديگران است مستلزم بيرون رفتن از
لو هر قدر کوچک  اين حرکت و. وجود يک حرکت منضبط و ارگانيک چندين قومی ضرورت دارد

ف کشور تمثيل می گردد آراسته هست، باشد چون با آرمان های عالی ای که توسط نمايندگان اقوام مختل
  . می تواند به يک جنبش وحدت آفرين و نجات بخش همگانی تبديل گردد

   
  مذاکرات صلح با مخالفان مسلح دولت. ب

در رابطه با نيروهای مسلح  مخالف دولت کنونی، ما تشديد حمالت نيروهای ايتالف و ناتو را راه حل 
از نظر ما همدلی به ايجاد يک . بی گناه ثمره ای در آن نمی بينيمندانسته و جز اتالف هزاران انسان 

دولت مستقل و ملی در افغانستان، ارج گذاری به حاکميت ملی اين کشور، خود داری از ساختارهای 
موازی با دولت، به چالش فرانخواندن اقتدار دولتی، کمک به تشکيل استخوان بندی اصلی دولت، 

فنی به امر بازسازی، احيای اقتصاد ورشکسته و انکشاف  انسان مدار و کمک های بی دريغ مادی و 
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اين  بنابر. پايدار توسط نيروهای بين المللی می توانستند و می توانند جلو پيشرفت شورش ها را بگيرند
طريق يک انتخابات شفاف، آزادانه و منصفانه، داشتن  برعالوۀ تأمين مشروعيت قانونی حکومت از

ی دولت يعنی داشتن ارگان های مؤثر نظامی و انتظامی برای برقراری امنيت و مشروعيت عمل
کشور می  عرضۀ خدمات اجتماعی الزم برای مردم عمده ترين رکن برقراری صلح و امنيت در

  .باشند
 ما. جنگ هرگاه صرفًا کشتن انسان ها و نابودی آبادی ها پنداشته نشود بايد به مذاکرات سياسی بيانجامد

الی که راه حل مخاصمت های مسلحانه کنونی را در مذاکره می دانيم، تحميل ارادۀ سياسی از در ح
عنوانی که صورت گيرد؛ قابل قبول ندانسته و بقايش  طريق سالح و ايجاد حاکميت ارعابی را زير هر

رسد که مذاکرات واقعی صلح هنگامی می تواند به يک نتيجۀ قابل قبول ب. را مورد سوال قرار می دهيم
چنين . طريق نظامی برآورده ساخته نمی توانند طرفين جنگ ديگر معتقد شده باشند اهداف شان را از

امکانات داخلی، حمايت های خارجی نيروهای  ۀبرعالووضعی فقط هنگامی به وجود می آيد که 
و جهانی نيز  نتيجه، صلح صرفًا يک اقدام داخلی نبوده، ابعاد منطقوی در. قطع شده باشد شوروشی نيز
ما تشبثات نيم بند، اقدامات پس پرده و اظهارات مقطعی و سودجويانۀ رهبران دولتی . می داشته باشد
بايسته آن است که . عامه گمراه کننده و برای آيندۀ مردم و کشور خطرناک می دانيم را برای افکار

و ساختارهای اصلی دولت، با  رهبران دولت با تبارز دادن يک ارادۀ ملی راستين، با تحکيم نهادها
پابندی به قانون اساسی، با افزودن به مشروعيت کارکردی اش، با ريشه کن ساختن فساد مالی و اداری 
و با ايجاد يک سرمشق دولتی ای که دست کم از لحاظ اخالقی قابل دفاع باشد، در پای مذاکرات 

  .راستين صلح برود
  
  سطح جماعات مردم  صلح در .ج

آن مناطقی که شورشيان مسلح هم  هم زخم ناسور خونينی است که در سی ساله هنوز گميراث جن
اين به دليل آنست که جماعت های مختلف به . وجود ندارند، کشمکشهای الينحلی را به وجود می آورد

ذشته ديده اند، تجارب مختلفی که با خود حمل می کنند، توقعاتی که سرکوب گ دليل آسيب هايی که در
همچنان ساختارهای متعادل کننده درون  گجن. ها دارندگاسباب جن اند، برداشتهای مختلفی از شده

يک نسل کامل در دامن . يا کامْال درهم شکسته است تضعيف کرده است و جماعت ها را يا بسيار
سترده ، فروريختن گ عين زمان فقر در .همه انواع خشونت پرورش يافته است تشنجات، ناامنی ها و

  .منازعه ساخته است قتصاد دهاتی اکثريت جمعيت افغانستان را دچارا
جاهايی که شورشيان مسلح هم وجود ندارند، کشمکشهای  احصاييه های تحقيقی نشان می دهند در

کشمکش روی زمين، حق آب، کشمکشهای درون  منازعه و .ير مردم اندگاجتماعی ديګری دامن
آن جماعت،  کشها روی مسأله زنان، اختالفات بين اين وی، کشمکشهای ميان قبايل، کشمگخانواد

 .جامعه را متزلزل می سازند ۀشيرازغيره، بالترتيب  اختالفات بين اقوام و اختالفات ميان قوماندانها،
بين جماعت های رقيب برای  در اکثرْا شورشيان مسلح اين اختالفات را مورد سوء استفاده قرار داده و

 يرگفساد اداری ای که دامن اجرايی دولت و ضعف نهاد های قضايی و .نندمی ک شان جای پا باز
دهات  در کاهش داده و اين نهادها را بسيار ۀرانگاصالحاين مناطق است، نقش  امور دروالن ؤمس

يا  رسمی وغيرشوراهای قبيلوی، محاکم  ری چون شوراهای محلی،گمردم بالترتيب به مراجع دي
آنها فوق  يا حضور اين مناطق وجود ندارند و مدنی يا در ۀجامعسازمانهای  .روحانيان رجوع می کنند

اين شورا  .يرندگشوراهای محلی صورت می  فيصله ها در بيشترين مراجعات و .العاده ضعيف است
می  غيرمنصفانه صادر قدرتمند به وجود آمده اند، اکثرْا احکام جانبدارانه و ها که تحت نفوذ عناصر

  .بسياری فيصله ها اصول رسمی حقوقی و حقوق بشر رعايت نمی شوند در دست کم. کنند
دولت است، بايد کوشش شود با آوردن  ۀوظيفآنجايی که تنفيذ عدالت مطابق به قوانين افغانستان  از

حل منازعات توسط محاکم  پاک نفس عدالت معياری در قضات با کفايت و تقرر اصالحات قضايی و
حل منازعات  با توجه به اينکه مردم در اما تا رسيدن بدانجا و .به اجرا درآيدکشور  سرتاسر رسمی در

مدنی، سازمانهای  ۀجامعمراجعه می کنند، ايجاب می کند تا نهادهای  شان به شوراهای محلی بيشتر
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 فراهم ساختن تسهيالت ميزان بيشتر ری وگطريق روشن تاجايی هم دولت بکوشد از غيردولتی و
  .فيصله های اين شوراهای محلی رعايت شود بشر درحقوق  انصاف و

 
 فقر و جنگ است يکاری،پادزهر ب يدارانسان مدار و پا انکشاف

  
  گردد پذيروليت ؤمسمقابل مردم  اقتصادی دولت بايد در ۀفلسف

 .ستهفت سال سوخته بوده ا برای افغانستان نگاه اقتصادی از بررسی کنيم، هفت سال گذشته را اگر
اتالف اين  .فالکت ارمغانی نداشته است محروميت و، بوده است که برای افغانستان جز فقرهفت سالی 

آن بوده است که گويا در درون دستگاه دولتی دانشمندان اقتصادی وجود علت نه به  ،زمان غنيمت
داشته وجود ن های اقتصادیکه گويا رهنمودبه دليل آنهم نبوده است  همچنان اتالف اين زمان. نداشته اند

اما دانشمندان  .ی اقتصادیهم رهنمودها برعکس هم دانشمندان اقتصادی وجود داشته اند و. ندا
 . اقتصادی حکومت رهنمودهای اقتصادی مضر برای افغانستان را سرمشق کار شان قرار داده اند

يت رسمی تباهی اقتصادی افغانستان از آنجا شروع می شود که حکومت افغانستان با وجود داشتن حاکم
نيازهای . رفتن اين حاکميت غفلت می کندگعمل از بکار  در ،لحاظ بين المللی شناخته شده از و

 ۀفلسفاقتصادی نيولبرال می سازد که  ۀفلسفيرد و خود را تابع گاقتصادی مردم افغانستان را ناديده می 
برال حاوی سه عنصر نيولي اقتصادی ۀفلسف. مالی جهانی را تشکيل می دهدسسات ؤمحاکم اقتصادی 
  :زيرين می باشد

 Privatizationشبه دولتی يا  خصوصی سازی تصديهای دولتی و - ١
  deregulizationقانون زدايی يا  - ٢
 liberalizationسياست درهای باز اقتصادی يا  - ٣

تصدی دولتی نه تنها به حدود صد ليالم  و" سازیخصوصی " افغانستان در حالی بوده است که اين در
يک اصل فلسفی اقتصادی، بسياری تصديهای  ۀمثابدليل قلت سرمايه صورت گرفته است بلکه به 

  .سودآور نيز به ليالم گذاشته شده اند
 کشوری صورت گرفته است که از يک اصل مطروحه توسط بانک جهانی در ۀمثاببه " قانون زدايی"

حاکميت انارشی اقتصادی  پس از د و، قرار می گير"منازعه کشورهای بعد از"ۀ جمل تصنيف در لحاظ
مافيايی که با اقتصاد رسمی قابل مقايسه  موجوديت يک اقتصاد غيرقانونی و وبيست سال  بيش از

  .ايجاب وضع قوانين را می کرده است ،وقتر ه نيست، بيشتر از
مليارد  1.7ميالدی صادرات ما  2007سال  موجب شده است که در" سياست درهای باز اقتصادی"

که از لحاظ  ستاخيرًا رئيس اتاقهای تجارت افغانستان معتقد ا. مليارد دالر باشد 5.7واردات ما  دالر و
 بالنس تجارت شايد در اين کسر. را تشکيل می دهد%  90و واردات ما % 10صادرات ما  ،تناسب

تيب مهم ترين اقالم بالتر. هرگاه کاالهای سرمايه ای را به کناری بگذاريم. داشته باشد نظير جهان کمتر
کاالهای مصرفی تشکيل می  برای سوخت و گاز وارداتی ما را مواد غذايی، پارچه باب، مواد نفتی و

يا پالستيکی است، تا نان  که تکه ای ،دسترخوان گدای اين کشور از شاه و ۀسفر با يک نگاه بر. دهند
اين . دنوارد می شو کشور خارجی اين يا آن  ميوه همه از خشک، چای، بوره، برنج، روغن، گوشت و

  .می باشد  وابسته  به زراعت  افغانستان  مردم %80 که زندگی  حالی است در
 مثًال در. طی سالهای گذشته پيشرفت اقتصادی را با اعدادی می سنجيده اند که بيشتر جنبه کمی دارد در

 لحاظ عددی در ی ای ازچنين رشد اقتصاد. بوده است% 11.5رشد اقتصادی افغانستان  2007سال 
 مردم ما در%  48 بيش ازبلند،  الکن همزمان با اين رشد اقتصادی. بلند می باشد سطح جهانی بسيار

يعنی قريب به ده مليون . می باشد% 40افغانستان  خط فقر زندگی می کنند و نرخ بيکاری در زير
سطح افغانستان می  م اقتصادی درنيولبراليز ۀفلسفنمونه های شکست  اين يکی از. اند انسان بيکار

  .باشد
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ونه گحذف هر ،مالی بين المللی تحميل می شده استسسات ؤمجانب  اقتصادی که از ۀفلسفهدفهای اين 
سسات ؤمرداخت قروض به پمی خواسته است باز ذيری دولت در برابر جامعه بوده است وپوليت ؤمس

مرزهای  نظر دارد همه موانع و اقتصادی در ۀلسففکل اين  در. قيمتی تسهيل کند بين المللی را به هر
افغانستان عدم  آن در ۀنتيج. کشورهای فقير به سود اقتصادهای جهانی قوی درهم شکند ملی را در

 عدم شفافيت در ،جهانی ۀکنندی بودجوی به منابع تمويل گوابست ،يری يک اقتصاد ملیگشکل 
ه به خود کشورهای کمک دهنده از طريق وارد ولهای کمک شدپشت دوباره بخش عظيم گبر ،حسابدهی

روژه های پايجاد  ،کارشناسان کردن ادوات تخنيکی و به اصطالح کمکهای فنی يا متخصصان و
 روژه ها وپافزايش مخارج انسجام  ،روژه هاپکليت  فقدان همسويی در ،بی آينده موردی سريع الثمر و

عملکرد  اين الزم است تا فلسفه و بنابر .است افغانستان بوده فالکت اقتصادی در و بالخره فقر
  .افغانستان تغيير بخورد اقتصادی دولت در

  
  دارد نياز ذيرپوليت ؤمسلحاظ اجتماعی  از ورا گانسان ۀفلسف اقتصاد ما به

 روند  .ايدار معتقد استيمپتصادی انسانمدار و قفالکت اقتصادی موجود به انکشاف ا ما برای نجات از
 انکشاف هدف غايی. قابليتهای مردم در نظر گرفت انکشاف ۀمثابدی را می توان به اقتصا انکشاف

اين به معنای آن است که در نهايت ما متمرکز به آنيم که . انسانی می باشد انکشافاقتصادی گسترش 
ها به  نآيا آنها می توانند عمر طوالنی داشته باشند؟ آيا آ. مردم چه کرده می توانند و چه بوده می توانند

ها می توانند از ابتال به امراض قابل عالج نجات يابند؟ آيا آنها می  آن آيا خوبی تغذی کرده می توانند؟
  يابند؟ انکشافو از لحاظ فکری بکنند توانند خواندن و نوشتن را فرا گيرند و با هم مفاهمه ايجاد 

وسايل و کاالها  ۀتوسع صرفًای رشد يعنبه چيزی بسيار بيشتر از  انکشافديد،  مطابق به اين طرز
های  ها، نهاد ها و ارزش ها غالبًا مستلزم تغيير فن آوری های انسان افزايش قابليت. می باشد متمرکز

چنين امری منجر به  هنتيج در. ها بتواند بدون مانع به پيش بشتابد اجتماعی می باشد تا خالقيت انسان
های  خالص داخلی به تنهايی به معنای گسترش قابليترشد اقتصادی می گردد، اما رشد توليدات نا

  .ها با هم مرتبط می باشند، الکن يکی نيستند طبعًا هر دوی اين. مردم نيست
همه  جمعیه وليت پذيری دستؤما نياز به مس ۀسيارتداوم منابع  و انکشاف برای رسيدن به پايداری

مصرف انرژی، ضرورت  ن، افراط درل جهانی ای چون شهری شديو برخورد جامع به مسا کشورها 
  .و اجتماعی می باشد) ايکولوژيک(پيمايش پايداری و تداوم بوم شناختی 

  
  انکشاف انسانمدار به برنامه ريزی ضرورت دارد
که توسط مقامات " ستراتژی انکشاف ملی افغانستان" .آنچه تا کنون داشته ايم بی برنامگی بوده است

  یخوبآرمانهای پاريس ارائه شده است، علی الرغم تعيين  ان درحکومتی به کنفرانس کمک دهندگ
 است، بلکه هنوز هم  در کارساز امثالهم، نه تنها بدون پروژه های مشخص و و" فقر زدايی"چون 

  .محور همان اقتصاد نيولبراليستی ای می چرخد که شکست آن ديگر مسجل شده است
 اجتماعی در تا کنون به نام کمک اقتصادی و ءانحا ای که به نحوی از "وی اج ان"چند صد  هزار و

 ۀدهندهيچ مرکز انسجام  هدف واحدی پيروی نمی کرده اند و اين راستا فعال بوده اند، نه تنها از
انجو دست کم به معنای  دصچند  هزار و. انسجام را نيز بلند برده اند ۀهزينموثری نداشته اند، بلکه 

چند  و سطح جهانی، هزار درن اگر ۀکرايچند صد منزل رهايشی با  و چند صد دفتر، هزار و هزار
پولهايی که اين انجوها مصرف می کرده  برابر حسابدهی در. دهها هزار کارمند بوده است صد موتر و

گزارش می دهد  "ريسرچ دانشگاه کابل مرکز"همين اکنون تازه ترين تحقيقات . اند شفاف نبوده است
مليون دالری که مصرف کرده اند حسابدهی  1000 – 500مورد  ند درنواخارجی نمی تسسات ؤمکه 
  .بايد به اين وضع پايان داده شود. کنند

برای اين کار برنامه ريزی الزم . نمی توان خود به خود به وجود آوردکه ما می خواهيم،  اقتصادی را
ی تواند با خردورزی و مدار و پايدار، فقط م انسان انکشاف اقتصادیدر مجموع و انکشاف  .است

اهداف  ،دليل گزينش برنامه ريزی در آن است که در اقتصاد بازار آزاد. برنامه ريزی تحقق يابد
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که پس از  کلی ناديده گرفته می شوند، يا در حاشيه رانده می شوند و يا اينه يا بانکشاف  ۀمدارانانسان
محروميت کشيدن، شايد اين اهداف  ضايعات مادی هنگفت و در طی يک زمان طوالنی و چندين نسل

  .پياده شوند
  .بوروکراتيک نوع شوروی پيشين می باشد اين برنامه ريزی سوای برنامه ريزی متمرکز و

به صورت  ها که" وی اج ان" برخیماتور آمطالعه شده و  طرحهای کمتر اين برنامه ريزی همچنان از
  .، متمايز می باشدبه عمل درمی آيندافغانستان  اقتصاد ملی نتايج قصيرالمدت و جدا از ، با"موردی"

 بازار خواهان کنترول قيمتها در می گويند و" اقتصاد مختلط"آنچه برخی به آن  ااين برنامه ريزی ب
  .فرق دارد نيز د،نمی باش

هرم انتقال می س أرهرم اجتماعی به  ۀقاعد خواستهای مردم از اين برنامه ريزی مطابق به نيازها و
نيازهای   يعنی مشارکت دادن مردم  شرط درک خواستها و .باال آن با فرماندهی از نه برعکسيابد، 

  .موفقيت برنامه ها نيز به حمايت آنها وابسته می باشد آنها بوده و
يا لوله آزمايش البراتواری نمی شمارد که خودسرانه   "تست تيوب"جامعه را يک  اين برنامه ريزی

ما به جامعه همچون  برعکس برنامه ريزی مورد نظر. آن تحميل کردبيرون بر طرحی را از هر
 عدالت سمتی ومين أتاين  بنابر. اجتماعی آن می نگرد معضالت سياسی و موجود زنده با مشکالت و

  .رکن اصلی آن می باشد عدالت منطقوی
ن رشد اقتصادی پويا است، انکشاف اقتصادی را درآ يک اقتصاد سالم و اين برنامه گذاری که ناظر بر

نه  ريزی اين برنامه. خلق بکند ای می بيند که بتواند برای جمعيت چندين مليونی بيکاران کشور، کار
زراعت، صنعت، تجارت،  بلکه با توجه به سکتورهای مختلف مانند ،هدفها است تنها متوجه آرمانها و

  .های مشخصی می باشده زمينه ساز پروژ استخراج معادن و زيرساختها،
 حالی که با واقع بينی افغانستان را برای مدتهای طوالنی نيازمند کمکهای مادی و اين برنامه ريزی در

خود افغانستان می  ۀبالقو تخنيکی کشورهای پيشرفته می داند، اساس کار را بر داشته های بالفعال و
  .گذارد

  
  مستقل برنامه ريزی نهاد ايجاد 

 جهت انکشاف و بين المللی را در آنکه بتواند همه امکانات ملی وبرای  ،ایريزی  تطبيق چنين برنامه
ايجاد اقتصاد ملی افغانستان گرداند، نيازمند به  همه را جزيی از رشد مطلوب اقتصادی سوق دهد و

شرکای بين  اين نهاد مستقل که به نمايندگی از دولت افغانستان ايجاد می شود و. يک نهاد مستقل است
شخصيت  .باشدامان  در نوسانات سياسی قدرت اجراييه ازخود جا می دهد، بايد  رالمللی را نيز د

اين برای آنست  .حکومتها باشد عمر فراتر ازردد که گاه قانون بايد طوری ايجاد گن نهاد از اين حقوقی
همچنان رسيدن به . حکومتها می باشند از عمر طوالنی تر ،روژه های ميان مدتپبرخی  که عمر
  .راز مدت اقتصادی تداوم برنامه ريزی را ايجاب می کنداهداف د

يدا پفته گنا. بخش زيرساختها می باشد روژه ها درپتمرکز اصلی اين نهاد برنامه ريزی بيشتر بر تدوين 
رشد اقتصادی نيز . است که يک انکشاف اقتصادی انسانمدار بدون رشد اقتصادی غيرقابل تصور است

های زيرساختی مستلزم برنامه ه روژپعملی ساختن اين  .آمد ناممکن استبدون ايجاد زيرساختهای کار
 ،ايجاب ارزيابيهای اقتصادی بودن ،روژه هاپقالب  ياده ساختن برنامه ها درپ. های ميان مدت است

يرشدن پ دليل مهاجرت وه حال حاضر ب و دانشهای کارشناسانه ای را می کند که در ،قابل اجرا بودن
بی  و ،ذشتهگسی سال  ورزيده افغانستان و سقوط عمومی تحصيالت عالی در بسياری متخصصان

يک سطح  ذشته درگهفت سال  درله  آمسهای افغانستان به اين  اهگتوجهی نابخشودنی اوليای امور دانش
  .افغانستان نيست اختيار کارساز در مطلوب و

متخصصان  ا کارشناسان ونظرداشت اينکه يک بخش مهم کمکهای خارجی به افغانستان ر با در
سطح تحصيالت عالی  در ،کشور بيرون می کشند زاف شان دوباره ازگمعاشات  خارجی با حقوق و

  ،رشته های انجنيری به صورت عاجل به روز آمد شدن نصاب تعليمی در بايد بدون فوت وقت و
متخصصان  شناسان وتا کار ،تجارت بين المللی توجه جدی شود اقتصاد تصدی و ،علوم مثبته ،زراعت
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صورت لزوم افغانستان بايد استخدام متخصصان خارجی  در .يرندگافغان جای خارجيان را ب ۀورزيد
 .برای زمان معينی محدود سازد هايی که کارشناس باصالحيت افغانی وجود ندارد وه روژپرا به 

برای استخدام متخصصان  ه دارد کهگهمان آغاز اين حق را برايش محفوظ ن افغانستان بايد بتواند از
معاشات ارزانترين  لحاظ حقوق و از مجرب ترين و ،تخصصی بازار بين المللی کار از خارجی

دشواری است ولی نبايد يک آن از آن  چنين حقی کارمين أتبدون تريد . متخصصان را استخدام بکند
  .غافل بود

 
  اقتصادی ممکن نيستقانونی  انکشاف  غير بدون ريشه کن ساختن اقتصاد مافيايی و

غير قانونی نه تنها در روند انکشاف اقتصادی افغانستان ويرانگر است، بلکه  نقش اقتصاد مافيايی و
. افغانستان تشکيل می دهد عمده ترين عوامل شورشگری، جنگ و بی ثباتی سياسی را در يکی از

 صادرات مواد مخدر مشتق از: فهميد تاثيرات منفی تجارت مواد مخدر را می توان از زبان ارقام بهتر
يک مليارد دالر امريکايی يعنی  3.4 ميالدی  2008سال  ترياک به کشورهای همجوار افغانستان در

سال  توليدات ناخالص داخلی افغانستان در .کل توليدات ناخالص داخلی افغانستان بوده استسوم 
 در بازارهای اروپای غربی و مخدر اين مواد .امريکايی بوده است مليارد دالر 10.2ميالدی  2008

بيهوده نيست که برخی . مليارد دالر امريکايی به فروش می رسد 120امريکای شمالی تا به 
در افغانستان، يعنی دولتی که حياتش وابسته به تجارت مواد " نارکو استيت"کارشناسان از ظهور 

جمعيت %  3،14يون انسان، يعنی مل 3،3افغانستان حدود  در. مخدر است سخن به ميان آورده اند
 عايدات يک هکتار. ميالدی از راه کشت کوکنار امرار معاش می کرده اند 2007سال  در کشور

 546دالر امريکايی و از راه کشت گندم  5200ميالدی  2007سال  زمين از طريق کشت کوکنار در
  .دالر امريکايی تخمين شده است

 بينوايی مطلق و کشت کوکنار بلکه به علت فقر و ۀناحي ات بيشتر ازخانوارهای دهقانی نه به دليل عايد
  .محصوالت زراعتی به اين کار روی آورده اند ساير نازل بودن درآمد ناشی از کشت گندم و

اصول، آينده اقتصاد  يا گل گالب نه تنها در پيشنهادهای کوته انديشانه مانند کشت زعفران، هنگ و
اتکا به  کشاند و می خواهد با تجارتی شدن زراعت جلو انکشاف اقتصادی و افغانستان را به يغما می
عمل نيز با  قسمت مواد غذايی بگيرد، بلکه در ساحه رفع احتياجات داخلی در خود افغانستان را در

  .اقتصادی سليم آراسته نيست هيچ فکر
ويت شورشگری نيز کمک سم پاشی بر مزارع کوکنار نه تنها مانع کشت مجدد نمی گردد، بلکه به تق

تخريب کشتزار های کوکنار برعالوه آنکه جنبه نمايشی دارد، جلو بينوا شدن دهقانان را گرفته . می کند
عمل به قلع  نظامی در ۀاتحاديمقامات اين  کشورهای عضو ناتو نيز با وجود اظهارات اخير. نمی تواند

حالی که بدون  در. دان عالقه مندی ای ندارندافغانستان چن تاجران مواد مخدر در و قمع قاچاقچيان و
راه  .انکشاف اقتصادی ممکن نيست ريشه کن ساختن اين سرطان کشنده اقتصاد، صلح، ثبات سياسی و

 ۀتهيانکشاف سيستم آبياری،  طريق اصالح و اعتالی سطح زندگی دهقانان از بهبود و حل فقط در
ی بذری، ايجاد سردخانه ها برای حفظ محصوالت اعال اصالح شده و تخم های کريدت های زراعتی و

  .بازار فروش ممکن است حمايت در نقل و بالخره فراهم ساختن تسهيالت حمل و زراعتی و
  

  دارايی های اقتصادی موجود افغانستان
بنياد کار را بر دارايی های اقتصادی خود افغانستان  يک ارزيابی اقتصادی واقع بينانه الزم است، در
. تخمين گرديده است یدالر امريکاي ١٠،٢به  ٢٠٠٨افغانستان در سال  داخلیليدات ناخالص تو .ذاشتگ

به  با آن که احصاييه های رسمی کمتر. گفته شده است%  ٨حدود  در اين کشور ینرخ رشد اقتصاد
، پرداخته اند و به يقين قيمت صادرات عنعنوی افغانستان مانند قره قل تفکيک اقالم صادراتی کشور
هم رسمًا صادرات  بازار جهانی پايين آمده است، باز مصاله جات در قالين، ميوه های خشک و

حالی است که  اين در. مليارد دالر امريکايی خوانده شده است ١،٧ی ميالد  ٢٠٠٨سال  افغانستان در
رداتی مهمترين اقالم وا. مليارد دالرامريکايی است ۵،٧ميالدی  ٢٠٠٨سال  واردات افغانستان در
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اين ميان عوايد  در. کاالهای مصرفی بوده است ساير افغانستان مواد غذايی، پارچه باب، مواد نفتی و
  .مليون دالرامريکايی بوده است ۶٧٠دولت فقط 

هزار کيلومتر مربع، با منابع  647.5با وسعت ما کشور سرمايه طبيعی افغانستان طوری است که 
 15های قيمتی و با نيروی کار  نفت، ذغال سنگ، مس، آهن، سنگطبيعی نسبتًا فراوان مانند گاز، 

 ، از امکانات خوبی برای توسعه و انکشاف اقتصادی و-مليونی  25با توجه به جمعيت  –مليونی 
های باشندگان اين  اما نظر به عدم استفاده مناسب و درخور نيازمندي. اجتماعی برخوردار است

های فقير، عقب مانده، جنگزده، و محروم از انکشاف و رشد سرزمين، افغانستان در شمار کشور
  .جمعيت کشور را تشکيل می دهند%  40بيکاران  و اقتصادی و اجتماعی، محسوب می گردد

که در آن فرهنگ تخريب زيربنای  - اخير ۀدهسه  به ويژه در –با در نظرداشت تجارب تلخ تاريخی 
سالم اقتصادی و اجتماعی در انکشاف فرما بوده است،  حکماجتماعی  آسيب رسانی روابط  و اقتصادی

ها و موانع بحث انگيز سياسی، مشکالت جنجال پرور اجتماعی، موانع و مشکل  حال حاضر با چالش
؛ افغانستانی که به تل خاک مبدل شده است، در یشرايط کنون در .رو می باشده تراشی اقتصادی رو ب

به  رو دارد که می توان با استفاده از تجارب کشورهای عين زمان به يک برگ سفيد کاغذ شباهت
اقتصادی  انکشافرشد و  ۀساحو احتراز از اشتباهات تاريخی ای که خود افغانستان در ديگر  انکشاف 

و در فرجام ساختار نوسازی  د نمويک بديل اقتصادی از آن استفاده تدوين مرتکب شده است، برای 
  .کردافغانستان را بنياد گذاری 

نفر در هر  38در بدو امر ديده می شود که افغانستان با کثافت جمعيت  ،انسانی ۀسرمايبا توجه به 
هفتاد  و سال می باشند؛ 18آنان پائين تر از %  50کيلومتر مربع و با جمعيت ِسنی ای که در حدود 

ر بدون معضله ، از امکانات خوب نيروی کااز سی ساله می باشند درصد جمعيت افغانستان پايين تر
های اجباری به کشورهای  های متواتر در گذشته و مهاجرت جنگ .دتکاثف جمعيت برخوردار می باش

و قسمًا آراسته  هبود" درونگرا" دور و نزديک منجر به آن گرديده است که مردم افغانستان ديگر کمتر
ديار مهاجرت در  که ازحتا ديگر خانمی  .دبه فهم تخنيکی و در نتيجه پذيرش ذهنيت نوآوری گردن

ايران و پاکستان برگشته است؛ به جای استفاده از هيزم برای پخت و پز، به استفاده از نفت و گاز برای 
  .اين منظور عادت کرده است

در افغانستان، در مقايسه با ساير عوامل توليد مانند نيروی کار و امکانات طبيعی، سرمايه به مثابه 
دوران " خداداد"از يک طرف سرمايه های . خاصی قرار گرفته است یعامل سومی در يک تنگنا

قاچاق مواد مخدر، به شکل افراطی آن در بخش  های سياه از ناحيًه جهاد و قسمًا درآمدهای پول
های رهايشی، مغازه ها و  های ساختمان تعميرات به کار رفته و به نمايش گذاشته می شوند، و قيمت

ی بزرگ به شکل سرسام آوری افزايش می دهند؛ و از سوی ديگر ذهنيت کاروانسراها را در شهرها
  .دمی گرد سرمايه گذاری در تمايل کلی خويش کوتاه بين، تجاری و توام با پذيرش کمترين خطر

می توان با فراهم ساختن زمينه های مناسب اقتصادی، سياسی و حقوقی، از همين  ،هابا وجود اين تنگنا
کشور، با جلب سرمايه گذاری خارجی در چهارچوب طرح لوايح حقوقی برای امکانات محدود درون 
از محيط زيست، ماليات عادالنه، روند بازسازی کشور را با طرح برنامه های  حقوق کارگر، حراست
  .سرعت بخشيد" یعدالت سمت"و " رشد متوازن"مين أمشخصی در جهت ت

لو  و –ه می تواند که از امکانات دست داشته وظيفه اساسی سياست اقتصادی در اين نکته خالصه شد
  .اعظمی گردد ۀاستفادرفاه همگانی،  و جامعه ،به نفع اکثريت مردم  -محدود

  
  سرمشقی برای انکشاف زراعتی " سبد مواد غذايی"خود کفايی 

 کار الزم است تا به امکانات موجود در ايجاد مشغله و سترده اجتماعی وگبرای مبارزه عليه فقر 
زمين های افغانستان قابل %  ١٢وجودی که حدود با . توجه شود اقتصادی کشور ۀعمدتورهای سک

هزار کيلومترمربع  ٢٣زراعتی  ۀاستفادزراعت می باشند، زمين های قابل آبياری و در نتيجه قابل 
ی از سو. زمين های زراعتی آبی دايمی وجود دارد ۀتوسعبه اين ترتيب امکانات وافر . گفته می شود

الکن سهم  ،استنيروی کار کشور در بخش زراعت مصروف %  ٧٠ديگر با در نظرداشت اينکه 
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بودن ين يپامی رسد؛ بی درنگ می توان از %  ٣٨زراعت در توليدات ناخالص داخلی افغانستان به 
در اين جا نيز امکانات فراوانی برای بلند بردن مؤلديت نيروی . مؤلديت زراعت سخن به ميان آورد

  .خش زراعتی ديده می شودب
از آنجايی که تا هنوز محصوالت زراعتی افغانستان جزء توليدات جهانی نگرديده است، بخش زراعت 

سياست درهای "و " قانون زدايی"اين کشور نيز از تاثير مستقيم سياست های نيولبراليسم، به ويژه 
جمله کشور های فلی پين، تايلند و تجارب کشورهای مشابه افغانستان از  .ديده می شودون ؤمص" باز

فقر و فاقگی  ۀدامنبوليويا بيانگر اين نکته اند که هم زمان با افزايش توليدات زراعتی برای صادرات، 
بنابر اين افزايش توليدات زراعتی نبايستی در راستای افزايش . در اين کشورها گسترده تر گرديده است

در اين ارتباط . ن احتياجات مواد غذايی درون کشور باشدصادرات، بلکه بيشتر در جهت مرفوع ساخت
متشکل از مواد غذايی  –" سبد مواد غذايي"قبل از همه بايد، به پيروی از عادات غذايی مردم کشور؛ 

  .ترتيب و با تکامل اوضاع آن را تغيير و توسعه داد – داخل مصرف می شوند که در اساسی زراعتی
بخش زراعت؛ اين مفکوره نبايد حاکم گردد که بخش های صادرات  با وجود اولويت قايل شدن به

  .کلی از نظر انداخته شونده عنعنه ای مانند قره قل، قالين، ميوه های خشک و غيره ب
زراعت افغانستان به اعمار دستگاه های آبرسانی، ترويج تخم های اصالح شده و مقاوم در برابر 

، ايجاد سردخانه ها برای )مسخ شده ژنيتيکی نمی باشد در اين جا مراد تخم های(امراض نباتی 
ايجاد  کيفيت توليدات و برای ارتقای سطح و کوپراتيف های زراعتی نگهداری محصوالت زراعتی و

و " تک محصولی زراعتی "سياست دراز مدت زراعتی می بايست از. دارد تسهيالت فروش آن نياز
ه و در جهت توليد مواد غذايی برای رفع نيازمندي زراعت فقط متمرکز به صادرات جلوگيری نمود

در اين صورت، از يک طرف از وابستگی صادراتی به مواد زراعتی . های درونی کشور تالش ورزد
به ضرر کشورهای  –و همزمان با آن از وابستگی به نوسان های قيمت مواد خام در سطح جهانی 

  .اج به وارد کردن مواد غذايی کمتر می گرددرهايی يافته، و از جانب ديگر احتي -"جهان سوم"

کشورهای پيرامونی ای مانند افغانستان نيز می توانند دست به پياده کردن سياست های حمايوی گمرکی 
همين اکنون . از جمله می توان به توليد گندم به مثابه غذای اصلی مردم افغانستان اشارت نمود. بزنند

چه به شکل تحفه و يا خريداری تجارتی  –وارد نمودن آن به قيمت نازل توليد گندم در افغانستان بنابر 
گندم به بازار نمی توانند قيمت  ۀعرضبا مشکل بزرگی مواجه بوده، و اکثريت دهقانا ن افغانستان با  –

در همين جاست که با توجه به توزيع مجانی گندم برای تهی دستان . تمام شدش را به دست آورند
 .مدت جستجو گردد امکانات مناسب و دراز شهرنشين، بايد

   نکشاف صنعتی برای تعويض کاالهای وارداتیا

هرچند سياست اقتصادی و به ويژه سياست صنعتی افغانستان در بخش های گمرک های حمايوی، با 
کشورهای همسايه و سازمانهای بين المللی پرنفوذ با مشکالت دست و پنجه نرم هم نمايد، الکن در 

جاد چهارچوب های حقوقی برای روابط کارفرما و کارگر، از حمايت سازمان های جهانی، از بخش اي
  جمله سازمان بين المللی کار برخوردار می باشد

در شرايط موجود در بخش صنايع سبک ديگر بديلی ديده نمی شود مگر اينکه توليدات صنعتی و نيمه .
داتی گرديده و در نهايت تالش به خرج داده شود تا صنعتی داخلی، آهسته آهسته جايگزين توليدات وار

از همين جاست که  .بيشترين ارزش اضافی در خود کشور توليد شده و به روند توليد مجدد ادغام گردد
از طريق سياست تعويض واردات و تشويق صادرات که منحصر به يک يا چند محصول معين نباشد، 

) ترازنامه(ور پاسخ گفت، و از سوی ديگر در تعادل بالنس کش ۀاولياز يک سو می توان به احتياجات 
  .تجارت سهم به سزايی قايل گرديد
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عالوه بر آن برای تشويق سرمايه گذاران بالقوه، قوانين روشن و ساده و بدون ديوانساالری زايد، نقش 
داران درونی اگر سياست اقتصادی صنعتی افغانستان، از يک سو به تشويق سرمايه  .تعيين کننده دارند
از  –مثًال از طريق سياست های گمرکهای حمايوی بر محصوالت خارجی مشابه  - کشور می پردازد

نخست اينکه، سياست تشويق صنعتی  :جانب ديگر بايد به دو نکته اساسی ديگر نيز بذل توجه نمايد
 –) اسعاري( مثًال از طريق سياست ارزی –نبايست منجر به آن گردد که ارزش اضافی بخش زراعتی 

روابط کارگر و : به بخش صنعتی انتقال داده شود و در نتيجه بخش زراعت آسيب ببيند؛ و دوم اينکه
  .کار فرما جزء بسيار مهم اقتصاد رفاه اجتماعی می باشد

هنوز هم پيچيده تر عمل می نمايد، و ولبراليسم يندر رابطه با تشويق صنايع داخلی کشور افغانستان؛ 
بخش های مختلف عرضه و تقاضا با هم در چهارچوب يک سياست اقتصادی مناسب، با پيوند دادن 

  :رو ديده می شوده موانع گوناگون مالی، روانی، حقوقی، و اداری رو ب

قبل از همه سرمايه دار افغان با وجود همه دگرگوني های فکر اقتصادی اش، مانند گذشته دارای 
از همين رو با کاردانی اندکی دست به . خويش می باشد ۀسرمايذهنيت بهره برداری زود ثمر از 

تجارت زده و حتا از ابتدا، قبل از آنکه کااليی را به خارج فرمايش دهد، هزينه و درآمد خود را سنجش 
اما سرمايه گذاری در بخش صنايع سبک ايجاب فهم اقتصادی بيشتر را نموده، نياز به . می کند

اطالعات دقيق در مورد تعيين قيمت های مواد خام، سطح مزد و معلومات بيشتری احساس شده، و 
در همين جاست که بايد حکومت قدم های  .معاش، و وجايب مالی در قبال حکومت را ايجاب می نمايد

مشخص روشنگرانه برداشته برای سرمايه دارانی که بالقوه آماده سرمايه گذاری در بخش صنايع 
خورد اقتصادی به مسايل صنعتی رب. هيه آمار و ارقام ترتيب نمايدسبک اند؛ همآيش های دقيق جهت ت

کاهش دادن سريع بيکاری  ساختن افغانستان به ترتيبی که بتواند جانشين واردات شود، می تواند در
مهم آنست که برای ذهنيت  .منابع مالی داخلی نيز برای اين منظور اندک نيستند .موثرباشد بسيار

 نګاه فزيکی و محيط باامنيت از های ضروری و مشوقونه گچار افغان سرمايه د محافظه کار
  .اقتصادی توسط حکومت فراهم می شود

خارج به  از ٢٠٠۶پولی که افغانها در سال  صندوق بين المللی برای انکشاف زراعتی،زارش گبنابه 
ست که با سرمايه های حالی ا اين در .مليارد دالر امريکايی می زند ٢،۵به  افغانستان فرستاده اند سر

چند ده هزار دالری می توان چنان تشبثات کوچک صنعتی ايجاد کرد که به دهها انسان بيکار را 
کاالهای وارداتی  يک به سهم خود می توانند جای يک بخش از چنين تشبثاتی هر. استخدام بکند

ان به حيث يک کشور واضح است که از يک سو منابع و امکانات درونی افغانست .صنعتی را بګيرند
بسيار ناچيز بوده، و از " ساختارهای پرخاشگر"و " فقر جامعه"جهان سومی، در راه پيروز شدن بر 

و پذيرش ارزش های سالم " بيرون نگری"افغانی را به سوی  ۀجامعسوی ديگر تحول نظام فکری که 
صولی جهانی در راه جهانی سوق داده، اندوخته با ارزشی پنداشته شده، و می توان با خطوط ا

  .بازسازی ملی قدم های استوار برداشت

که قسمًا ناشی از عدم امکانات خدمات اجتماعی مطرح می " عدالت اجتماعی"و " عدالت ملی"گفتمان 
الکن در . رو می باشده گردد، به ويژه در بعد عملی با مشکالت، پيشداوری ها و عصبيت ها رو ب

عی، و در پيوند با ستراتژی انکشاف ملی می توان از بکاربرد چهارچوب سياست های خدمات اجتما
عدالت "و " عدالت ملی"ميکانيزمی استفاده کرد، که در تاثيرپذيری خود در همسويی با اهداف 

  .قرار داشته باشد" اجتماعی

برای جلوگيری از عدم توازن سمتی، عجالتًا در بخش های صحی، تعليم و تربيه، بهداشت طفل و مادر 
امثال آن، که دولت به تأسی از سياست های اجتماعی خويش نقش مهمی بازی می نمايد، ميتوان  و
را به نحوی مطرح نموده و عملی ساخت " ملی سطح يا جدول توزيع خدمات اجتماعی در ماتريکس"
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که از يک طرف توازن و انکشاف متعادل بين نقاط مختلف کشور به ميان آمده و از جانب ديگر 
  .گردد حيث پايتخت کشور و واليات ديگر کمتره وز افزون بين کابل بشگاف ر

در نتيجه می توان از اين طريق از پيامدهای ناسازگار انکشاف نامتوازن، به ويژه تشکيل ناحيه های 
در پايتخت و رقابت های تخريبکارانه آنها تا ان گيافت تحصيل حاشيه ای برای بی نوايان، و تجمع 

  .نمودحدودی جلوگيری 
  2006اول فبروری  –جنوری  31کنفرانس لندن مورخ  کشورها و سازمان های شرکت کننده در

مليارد دالر امريکايی برای بازسازی افغانستان در  10.5وعده کردند تا در پنج سال آينده در حدود 
%  20بوده، و  اين پول ها تعهدات تازه%  80در اينجا بايد افزود که فقط . اختيار اين کشور بگذارند

در اين صورت، با در نظرداشت اين . جهان در قبال افغانستان بنا يافته است ۀگذشتديگر بر تعهدات 
ها به افغانستان " او.جی.ان" -پول ها از طريق سازمان های غيردولتی %  75نکته که در حدود 

مليارد دالر، آنهم در  2.5مر سرازير می شوند، در نتيجه از مجموع ده و نيم مليارد دالر، در واقعيت ا
  .مستقيمًا به افغانستان داده خواهد شد -مليون دالر 500ساالنه  –سال  5مدت 

در اين جا ديده می شود که نظر به محدوديت های مالی امکانات پياده کردن اهداف مورد نظر با 
. ان"م ساختن سهم به هر ترتيب از يکسو ضرورت اشد به ک. رو ديده می شونده مشکالت بزرگی رو ب

 ها ديده شده، از سوی ديگر، اين منابع محدود هر چه بيشتر و مولد تر مورد استفاده قرار" او. جی
  .گيرند، برای ثبات سياسی کشور بيشتر مفيد تمام خواهند شد

همان طوری که قبًال تذکر رفت، تعهد  –" اهداف انکشافی هزاره" قابل ياد آوری است که افغانستان در
نمايد تا با پياده کردن يک سری از اهداف، سطح زندگی و کيفيت زندگی مردمان خود را بهتر  می

الکن جالب اين است که پس از گذشت چهار سال، هنوز هم افغانستان فاقد يک طرح بازسازی . سازد
در اينجا منظور طرح بازسازی ای است که در آن روابط سکتوری . گسترده و همه جانبه می باشد

، خدمات اجتماعی، نيازهای اوليه، و احتياجات فرهنگی مردم، در يک پيوند ارگانيک و پويا )خش هاب(
هم بندی اهداف، و لو آنکه عالی و پسنديده هم باشند، در آخرين تحليل  در غير آن سر. قرار داده شوند

ار آمد زيربنايی، فاقد بيستم افغانستان خواهند بود، که با وجود نکات ک ۀسد ۀسالمانند پالن های پنج 
  .پيوندهای ضروری انکشاف اقتصادی بودند

تحت شرايط رقت بار حاکم، افغانستان نيازمند طرح ستراتژی ای است که دارای ابعاد سياسی، 
اقتصادی و اجتماعی گسترده بوده و با تفاوتهای زمانی از يک طرف جوابگوی نيازمندی های عاجل 

ل و امکانات مالی موجود را طوری به کار بندد، که امکان گذار از مردم باشد و از سوی ديگر وساي
همگانی به سوی مرفوع ساختن حوايج اوليه توسط کار مولد و بهره برداری مناسب و منصفانه از  فقر

  .روند توليد ميسر گردد
  
  شمار بيکاران را جذب بکنندترين گبزرها می توانند  يجاد زيرساختا

، به انکشاف اقتصادی توجه کنيم، هيچ اقتصادی به خصوص اقتصاد بازارهرگاه به صورت سکتوری 
کانال ها، بازساختن کاريزها، ساختمان شاهراه  های اقتصادی مانند ساختن بندها، حفر بدون زيرساخت

 اصل فاقد زيرساخت افغانستانی که در. خطوط آهن نمی تواند بدون حمايت دولت به وجود آيد ها و
 گذشته هم باقيمانده است، همه بيکاره شده اند، از آنچه از ک رشد اقتصادی بوده وهای کافی برای ي
کار برای بيکاران  راه ايجاد مشغله و ها می تواند، گام مهمی در زيرساخت ۀتوسعطريق توجه به 

تکنيکهايی استفاده شود که  اين پروژه های زيرساختی بايد ترجيحًا از مهم آنست که در ۀنکت. بردارد
ضرورت  پيشرفته ای که به کار انسانی کمتر د، نه تکنالوژی های بسيارنانسانی باش کار بتنی برم

های توده وار،   بيکاری اين راهی است که کشورهای فقيری مانند افغانستان، برای جلوگيری از. دارند
، دولت بايد به  های خارجی های ساختمانی با شرکت جميع قرارداد در .جاله ناگزيرند بپيمايندععلی ال

صحی ،اصل  ۀبيمحقوق مناسب و  افغانی را با انصراف ناپذير، استخدام نيروی کار ۀوجيبحيث يک 
  .قابل مناقشه قرار دهد غير
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  باشد کشور ها بايد حافظ منافع عليای مردم و منرال استخراج معادن و دولت در
سفانه أمت .ارايی موجود اين کشوراستترين دگنفت افغانستان بزر و ازگ ها و منرال هتنابعم ذخاير
نياز . موقعيتی نيست که مستقالنه به استخراج آنها اقدام ورزد فنی در اه مالی وگن ما خود از کشور

ما  ۀقار صنعتی در ۀنوخاستکشورهای  يک طرف و رشد سرسام آور عمومی جهانی به اين منابع از
حدی است  اهميت ستراتژيکی اين منابع طبيعی در .پر رقابتی را به وجود آورده است سترده وگبازار 

ی گمعامالت بزر اين برای داخل شدن در بنابر. آن می شود دوران ما ناشی ازهای گ جنکه اکثر 
ی در درک غوامض اقتصادی اين گپهلوی زبد افغانستان، درفت گهنچون استخراج منابع طبيعی 

فته پيداست که گنا .با اهميت است د سياسی آن نيزشناخت اقتصا مسأله، توجه به تأثيرات ستراتژيکی و
های خارجی به افغانستان خود مستلزم فراهم ساختن بهترين شرايط حقوقی برای  ذاریگجلب سرمايه 

کشور يا منافع عليای  دولت افغانستان تامين منافع مردم و ۀوظيفهمه  اما قبل از .است ذارگسرمايه 
جنب استخراج منابع طبيعی کشور،  بديهی است که در. کن می باشدشايسته ترين شکل مم افغانستان در

 اينجا از در. نظر می باشند که بايد به وجود آيند فنونی نيز مد ايجاد خطوط آهن و تاسيس صنايع و
ران فنی گکار اقتصادی تا استخدام متخصصان و ۀپروسمجموع  دولت افغانستان دريری گسهم

بيمه های  معاش مناسب و مسايل مهم يکی هم تضمين مزد و ساير نارک در .افغانستان همه مطرح اند
  .ران می باشدگاجتماعی برای کار صحی و

  
  تعميم اتحاديه های صنفی ضامن دفاع از حقوق  کارگران است تشکيل و

و نه قوانين ) به مفهوم دقيق و کارآمد آن(از آن جايی که در کشور افغانستان نه اتحاديه کارگران 
تعيين مزد و معاش برای کارگران وجود دارد، اين امر موجب آن می گردد که نيروی کار معاصر 

کشور نه تنها مورد بزرگترين بهره کشی قرار گيرد، بلکه در آخرين تحليل دولت رفاه اجتماعی يکی 
 از همين جاست که بايد زمينه ها و ذهنيت را آماده. از وظايف مرکزی خود را نيز زير پا می گذارد

آگاهانه، مستقل، مشروع و باکفايت از منافع مؤکالن  طوره گردانيد تا اتحاديه های صنفی کارگران ب
بايد با طرح لوايح و قوانين، حقوق کارگران چه در سطح مزد روزانه و چه در بخش . شان دفاع نمايند

 منظورن ها، به تقاعد و امثال آ ۀلأمسهايی مانند تعداد ساعات کار، بيمه های اجتماعی و صحی، 
 .های دقيق و عملی قرار گيرد تطبيق يک دموکراسی مشارکتي، مورد تصميم گيري

  
 یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد ياسی،س یمانع انکشاف و تساو يدنبا يتجنس

  گردد
  

حقوق  مقام های کليدی سياسی به حاشيه رانده می شوند و ما زنان افغان با سرعت از در روزگار
 همه انسانحالی است که  اين در. نام دموکراسی تهديد به جفاکاری می شود نی آن ها زيرانسا قانونی و

ها به شکل زن و مرد زاده می شوند و در جريان زندگی شان است که می دانند پسر يا دختر، زن و يا 
ی جنسيت به مجموعه ا. ها عناصر رفتاری مرد بودن و زن بودن را فرا می گيرند يعنی آن. مرد اند
طرز تلقی از . ها و مشخصاتی داللت می نمايد که برای دختر و يا پسر مناسب دانسته می شوند از نقش
. ها، نژاد، طبقه و سن و سال فرق می کند ها، اقوام، هويت ها و مشخصات نظر به فرهنگ اين نقش

. د تغيير می خوردهای که پسران و يا دخترن بايد ايفا بکنن در طول زمان انتظارات جامعه نيز از نقش
هايی مانند  بحران. محلی نيز بر آن تاثير می گذارند ۀجامعهای جهانی و نفوذ اقتصاد و فرهنگ  جريان

در دنيای . صورت موقتی و يا دايمی نقش زن و مرد را تغيير بدهنده جنگ و قحطی نيز می توانند ب
  .عت تغيير خورده اندمعاصر در بسياری نقاط جهان، نقش جنسيتی مرد و زن بسيار به سر

ای است که به صورت بيولوژيک تعيين می گردد؛ هويت له أمسبنابر اين در حالی که هويت جنسی 
هويت جنسيتی در جامعه تشکيل می گردد، از اينرو . جنسيتی به صورت بيولوژيک تعيين نمی شود
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ها و  مختلف نقش در گروه های فرهنگی و اجتماعی. می تواند تغيير بخورد و تغيير خورده است
  .های مختلف و طرق گوناگون در حال تغيير خوردن اند مناسبات مبتنی بر جنسيت دايمَا، با سرعت

های جنسيتی در کشوری مانند افغانستان، مادامی که فقر و بيکاری در شهر و روستا گسترش  تفاوت
  . جا باز می کند ها می يابند، در تعيين مشی

زنان روستايی  کشور در روستاها زندگی می کنند؛ توجه به توانمند ساختن از آنجايی که اکثريت زنان
 هاتجربه می آموزد که هدف از کمک به زنان در روستا.  برای ما قرار دارد در صدر مسائل انکشافی

. ها باشد؛ تا اينکه يک تغيير کيفی را انتظار داشته باشيم در قدم اول بايد خودکفا شدن هر چه بيشتر آن
های قابل وصول ذيل را  اينهم مبارزه برای تقويت زنان در روستاها به همين جا پايان نمی يابد و افقبا 

  :جهت تملک زنان بر محصول کار خود شان در نظر دارد
  حراست از منابع عايداتی موجود زنان  -
 از بين بردن تبعيضات حقوقی در قسمت ملکيت و کنترول عوايد توليدی زنان -
 ها و تعليم و تربيت برای زنان  به کريدتمين دسترسی تأ -
 حمايت از اشکال سازماندهی کار زنان در بيرون از خانه  -
 ها ها برای توانمند شدن سياسی زنان و سازماندهی آن تشويق ظرفيت -

  
ها و معضالت  شرايط، خواست. جمعيت کشور را در خود جا داده اند%  30شهرهای افغانستان حدود 

  .آنچه در روستا ها وجود دارد متفاوت استزنان در شهرها با 
زنان شهری در هر موقعيتی . نيست یگريز بقای جامعه از روی آوردن به  انکشافهمه برای  با اين

که قرار داشته باشند فقط به مدد خود آگاهی شان می توانند بر موانع غلبه نموده و به سهم خود در 
  .گشودن باب ترقی اجتماعی پيش قدم شوند

اين امر مستلزم آگاهی بر شرايط و . های شان را بازيابند ان بايد اعتماد به خود و قابليتزن -
زنان . بايد ساحات جديدی برای استخدام زنان به وجود آورده شوند. خود شان می باشد ۀبالقونيروهای 

عمل گروه های متشکل  ۀمثابهای مختلف برای رسيدن به برابری و پيشرفت شان به  بايد در بخش
  .بکنند

سازمانهای رضاکار و رسانه ها بايد به زنان در قسمت وضع اقتصادی موجود، اميدواری  -
 .برای زندگی بهتر و امکانات جهت استخدام معلومات بدهند

خانه، پرورش کودک و جامعه دارد  يک زن بايد خودش سهمی را که در انجام دادن کار -
يک فرد انسانی  ۀمثابزن بايد به . و جامعه دارد آگاه گرددمرد نيز به نقشی که زن در خانه . بازشناسد
 .قبول گردد

های زنان بايد بکوشند نيروی هنگفت و آماده به کار زنان در شهر را از طريق  سازمان -
ها، بار مسؤوليت کودک را اندکی  های کاری، حرفه ای بار آورده با ايجاد کودکستان آموختن مهارت

و جهت بهبود بخشيدن به وضع اقتصادی آنها با برنامه های دقيق تالش  ها سبک گردانيده برای آن
 .ورزند

های اجتماعی شان بايد ميانجی ای جهت توانمند ساختن  های زنان در بخش فعاليت سازمان -
های دولتی، تسهيالت بانکی،  اطالعاتی در مورد طرح ،بيکاران زنان گردند و برای اين منظور ۀتود

ها  های رضاکار، امکانات استخدام و کار مستقل و متکی به خود را به آن انتسهيالت ساير سازم
 .برسانند

انسانی که طفل سالم و صالح را پرورش بدهد، بزرگترين خدمت را به اجتماع  ۀمثابزن به  -
. شود از اينرو وی به وقت کافی نياز دارد و مانند مردان نمی تواند به وظيفه اش حاضر. انجام می دهد

ه بايد به توافق برسد که غياب طوالنی زن به هنگام والدت و سال اول پرورش کودک موجب از جامع
 .دست دادن شغل و مانع امتيازات و استحقاق نورمال وی نمی گردد

تجربًه روزمره در محاکم نشان می دهد که با زنان برخورد تبعيض آميز صورت می گيرد و  -
در . دعاوی می باشند ۀبازندحقوق شان و نداشتن وکيل دعوا،  در بيشتر موارد زنان به دليل ندانستن
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های زنان بايد در پهلوی آگاه ساختن آنها به حقوق قانونی شان، بايد وکالی  چنين مواردی سازمان
 .مدافعی در دسترس داشته باشند که به صورت اختصاصی به دفاع از زنان اشتغال دارند

 اين مطلب به صورت خاص در مورد بخش. نمی دهند در بسياری موارد اقدامات فردی نتيجه -
های ضعيف و زير ستم جامعه که فاقد امکانات فردی، مهارت و توانايی جهت تکامل شخصی باشد، 

برنامه های زيادی به نفع زنان . از اين رو يک گروه، بسيار موثرتر از يک فرد می باشد. صادق است
. سواد نمی توانند از آن سود ببرند به ويژه زنان فقير و بیدر افغانستان مطرح می باشند، اما زنان، 

جمعی عمل بکنند می ه زنانی که متشکل بوده و دست. نکته مهم درک ضرورت متشکل شدن زنان است
 .توانند شرايط شان را بهتر گردانند

 

  يداراستگذار به انکشاف پا یبرا یعامل يتو ترب يمتعل
  

های مردم را  تعليم و تربيت قابليت. است پايدار انکشافگذار به يک تعليم و تربيت عامل اوليه برای 
تعليم و تربيت نه تنها . های شان نسبت به جامعه می افزايد برای به حقيقت پيوستن خياالت و آرمان

های علمی و فنی را فراهم می آورد بلکه همچنان انگيزه، حقانيت و حمايت برای ترغيب و  مهارت
ها،  از اينرو نياز بدان می باشد تا از طريق تعليم و تربيت، ارزش. يز مهيا می گرداندها را ن تطبيق آن

تعليم و تربيت در جهت . پايدار می باشند ۀآينديک  ۀالزمرفتارها و سبک زندگيی را پرورش دهيم که 
پايدار عبارت است از يک روند آموختن برای تصميم گرفتن در مورد اقتصاد، محيط  انکشاف يک 

ايجاد ظرفيت برای چنين طرز فکر . زيست و تساوی همه جماعات انسانی از يک ديد درازمدت
چنين طرز فکری ناگزير ابعاد جهانی دارد و . کليدی تعليم و تربيت می باشد ۀوظيفمعطوف به آينده 

جمعی و مشارکت سازنده، عمل قاطعانه و ه ها، مسؤوليت دست رسيدن به آن مستلزم شناسايی چالش
تعليم و تربيت بر اين اساس جهت آموختن برای دانستن، . قسيم ناپذير بودن کرامت انسانی می باشدت

  .باشد آموختن برای زيست باهمی، آموختن برای عمل کردن و آموختن برای زيستن و بقا می

شده  که از تعليم و تربيت سخن به ميان آورده می شود؛ همه نهادهای الزم که از کودکستان آغاز وقتی
، و انواع مختلف موسسات تحصيالت )اختصاصی و حرفوی(و تا مکاتب ابتدايی، متوسطه، ثانوی 

  .عالی را در بر می گيرد مطرح بحث می باشد

نقش انکار ناپذير علوم و فنون مدرن در جان يافتن توسعه و اهميت موسسات تحصيالت عالی در 
س هرم تعليم و تربيت يعنی دانشگاه ها و لويت را به رأآن نيست که بايد او انتقال و ترويج آن به معنای

  .موسسات تحصيالت عالی قايل شد

زمان با تعميم  مدار، پايدار و حامی محيط زيست ايجاب می نمايد تا هم انسان نيازهای انکشاف -
اب تعليمی مطابق به نيازهای تعليم و تربيت اساسی و اجباری تا صنف دوازدهم به نوسازی نص

 ضرورت انکشاف. ون معاصر اقدام گرددهای علوم و فن در افغانستان و همسو با دستاورد انکشاف
. ايجاب می نمايد تا يک تجديد نظر کلی و تعيين جهت جديد در کيفيت تعليم و تربيت کشور به وجود آيد

اده ها از اينرو تکيه بر ايجاد مهارت برای يک طرز تفکر انتقادی، مهارت برای سازماندهی و تفسير د
ها، قابليت تحليل مسائل و معضالتی که جامعه با آن  و اطالعات، مهارت جهت فرموله نمودن سوال

رو است، گزينش سبک زندگی ای که منابع طبيعی را به هدر ندهد و تکيه بر انصاف و عدالت ه رو ب
  .اين کيفيت جديد باشند ۀدرونمايبا همنوعان بايد 

و با در نظرداشت اينکه %) 21و زنان % 51مردان (کشور با توجه به سطح نازل سواد در  -
بخش اعظم جمعيت فعال کشور نسل جوانی می باشند که از نعمت خواندن و نوشتن محروم اند، و در 
همسويی با اقتضاات توسعه که به نيروی کار فنی به طور روز افزونی نيازمند می باشد، بايد برنامه 

 .گيرد تر و جدی تر در دست تدوين و اجرا قرارملی سواد آموزی حياتی هرچه زود
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جمعيت افغانستان در روستاها زندگی می کنند و آهنگ ترويج %  70با درک اين حقيقت که  -
انواع مختلف تعليم و تربيت در روستا ها نازلتر از شهرهاست و فقر و روستايی بودن از همديگر 

. باشد انکشافی  ۀبرناما بايد جزء اصلی هر روستا ه جدايی ناپذير شده اند، تمرکز به تعليم و تربيت در
در اين راستا تعليم و تربيت فنی و کارآموزی نقش اساسی ای در بهبود وضع خانواده ها و جماعات 

آموزش حرفه ها موجب تنوع در مشاغل اقتصاد روستايی می گردد، بر . می گذارد روستايی بر جا
آوری حرفه های عنعنوی و صنايع دستی را بيشتر می سازد ارزش توليدات زراعتی می افزايد، سود 

. ها به وجود می آورد و با رساندن تعليم و تربيت به دهات راه های موثری جهت ارتباط گيری انسان
و روی بنابر اين به منظور ايجاد قوای بشری توانا و کارآمد، ايجاد کار و مشغله در اقتصاد روستايی 

ای که تامين معيشت در روستاها را به صورت خالق و پايدار تامين  کشافیدست گرفتن پروژه های ان
 .های حرفه ای در روستا ارجحيت قايل شد آموزش ه  انکشافبکند، الزم است تا ب

الزم است تا از همين . گردد تربيت و آموزش پيش از مکتب بايد در سه و نيم سالگی آغاز  -
ها، گروه ها و جماعات  وسسات دولتی، مقامات شاروالیحاال برنامه ای روی دست گرفته شود که م

 .محلی و خانواده ها، برای فراهم ساختن وسايل و پرسونل اين نهاد اساسی اقدام ورزند
بنابر اين جهت . ها را می سازد تعليم و تربيت در مکاتب ابتدايی سنگ بنای شخصيت انسان -

های عصر ما بايد، در پهلوی آموختن  آماده ساختن نوباوگان کشور برای پاسخگويی به چالش
ها را  موضوعات دينی و اخالقی، بخش اعظم ساعات درسی را به آموختن زبان که قدرت درک انسان

های بشری مکتوب تقويت می کند، رياضيات که ستون اصلی علوم  از تجارب غير مستقيم و ميراث
پرورد، و هنر و فرهنگ که ذوق بديع های سالم می  معاصر می باشد، ورزش و تربيت بدنی که انسان

 عشق به ميهن، ايجاد حس از خودگذری، يگانگی با هموطنان، دوستی انسان. می آفريند اختصاص داد
ها، احترام متقابل، کار تيمی و پروژه های سازنده بايد در اشکال مختلف جزء نصاب تعليمی اين 

های داخلی به  محدوديت دسترسی به زبان شتاب درنگ ناپذير دانش بشری از يکسو و. دوران باشند
چنين منابعی از جانب ديگر، ايجاب می نمايند تا آموختن يک زبان علمی خارجی از همان مکتب 

 .ابتدايی آغاز گردد
تعليم و تربيت متوسطه و ثانوی بايد دقيقًا در جهت تربيت نيروی کار حرفه ای و تخصصی  -

به تناسب ناموزون موجود به رشته های فيلوساينس و مکاتب  بايد هر چه زود تر. نشانه گيری نمايند
ها، رشته های  ينلمعلاسيس مکاتب حرفه ای مانند داربايد هرچه زودتر به تا. حرفه ای پايان داده شود

بايد ترتيباتی به وجود آيد که برخی از رشته های فنی . مختلف تکنالوژی، زراعتی و صحی اقدام گردد
 .در مکاتب ثانوی به يکی از زبانهای علمی جهان تدريس شوند و مضامين علوم مثبت

مطلوب  ۀنتيجو بازسازی معارف افغانستان بدون معلمان و آموزگاران باکفايت به  انکشاف  -
افغانستان و تامين معيشت اين عنصر  ۀجامعمقام شامخ معلم در  ۀدوباردر پهلوی احيای . نمی رسد

لمعلمين ثانوی و عالی، عجالتًا بايد از طريق امکاتب دار ۀتوسع اصلی در تعليم و تربيت و ايجاد و
های درون خدمت جهت ارتقای سطح معلومات معلمان و استفاده از رسانه سمعی و بصری  کورس

 .آموزشی برای اين منظور استفاده اعظمی صورت گيرد
دستاوردها  ۀطبالواسدانشگاه ها و موسسات تحصيالت عالی افغانستان که می بايست به عامل  -

در پهلوی . و علوم و فنون مدرن تبديل شوند؛ در طول سی سال جنگ ضربات کاری ای خورده اند
گزينش رشته های تدريسی ای که بايد مطابق به نيازهای افغانستان باشند، نصاب، شيوه ها و اهداف 

اب محصالن بايد با انتخ. تدريسی، بايد از بستر رخوتناک گذشته بيرون آورده شده و روزآمد گردند
عجالتًا در پهلوی استفاده از پروفيسوران مهمان . دقت فراوان و بر حسب شايستگی صورت گيرد

خارجی و شهروندان دانشگاهی مهاجر افغانی در کشورهای پيشرفته، بايد پرورش يک کادر تدريسی 
ب، آماده ساختن های مناس اعمار ساختمان. جوان و با صالحيت را در صدر برنامه ها قرار داد

تجهيزات و وسايل تحقيقاتی، ايجاد کتابخانه ها برای دانشگاه ها و موسسات عالی تحصيلی آن سرمايه 
دانستن يک زبان علمی جهانی بايد شرط فراغت از . گذاری مفيدی است که هرگز به هدر نمی رود

آنکه استفاده از منابع علمی برای . يک دانشکده باشد تا زمينه ای برای کسب مدارج عاليتر علمی گردد
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معاصر هر چه بيشتر مستقيم باشد، بايد در برخی از موسسات عالی تحصيلی و دانشکده ها تدريس از 
دانشگاه ها و موسسات تحصيالت عالی که با . همين اکنون به يک زبان علمی جهانی صورت گيرد

وسعه می باشند، نياز حياتی به ت ۀعمدها و پروژه های شان از ارکان  تحقيقات، کشفيات، نوآوری
های اکادميک قانونًا از هر گونه مداخله غير  بنابر اين الزم است که آزادی. های اکادميک دارند آزادی

 .اکادميک مصؤون باشند
-  

 یو حفاظت از جان خبرنگاران انکشاف فرهنگ يانو ب يشهاند یبدون آزاد
  يستممکن ن

  
تان، فرهنگ داللت به طرز برخورد يک انسان با انسان ديگر، چند فرهنگی مانند افغانس ۀجامعدر يک 

های دينی مردم، نهادها،  فرهنگ همچنان به جهان بينی و سنت. ها و اشيا می کند با ديگر زنده جان
داشته های مادی، فکری، و هنری ايشان چه به صورت شفاهی و چه به صورت  مکتوب و تجسمی، 

فرهنگ شکل تمايز بخشی است که . هزاران سال شکل گرفته اندو صدها تعلق می گيرد که در طول 
فرهنگ طرز ساختن و شکل دهی روابط يک گروه . سازمان مادی و اجتماعی زندگی را بيان می کند

  .اجتماعی است؛ اما در عين زمان فرهنگ طرز تجربه کردن، درک و تفسير آنها نيز می باشد

در . جنگ افروزی، ويرانی و نفاق وداع گويد ۀسلطکه بايد با افغانستان در آغاز مرحله ای قرار دارد 
بدون دولت و تشتت فرهنگی مطرح هست، نقش  ۀجامع ۀسالسی  ۀپيشينچنين برهه ای از تاريخ که 

ناگفته پيداست که برای هر گامی که از اين حالت به . فرهنگی برجسته تر می گرددانکشاف ممتاز 
اجتماعی که چيز ديگری جز اعتماد ملی بوده  ۀسرمايشود، به يک سوی صلح پايدار به جلو گذاشته 

اين اعتماد ملی فقط به مدد ايجاد يک هويت مشترک ملی که بتواند . نمی تواند، ضرورت است
چنين هويت ملی ای عبارت از فرهنگ ملی . يکپارچگی اجتماعی را قوام بخشد، قابل وصول است

  :ست کهفرهنگی معتقد ا ۀعرصحزب ما در . است

ها است که بتواند حس تعلق به يک  قواعد، هنجارها و اسلوب ۀمجموعفرهنگ ملی عبارت از  -
در حالی که مفهوم عام فرهنگ می تواند، . ملت را بازتاب داده و مفهوم و محتوای ملت را اعتال بخشد

دارای مرزهای يک کشور معين را عبور بکند، فرهنگ ملی لزومًا به يک قلمرو مشخص کشوری که 
های قومی و گروهی  هر چند در يک کشور فرهنگ. دولت و حق حاکميت ملی است محدود می شود

  . ها برای همه نيست متعددی وجود می داشته باشند، فرهنگ ملی به معنای گزينش يکی از اين فرهنگ

های يک کشور تعلق شان را نسبت  هويت يا فرهنگ ملی عبارت از تصوری است که انسان -
ه چنين تصوری نه غلط و واهی است و نه هم با يک چشم ب. کشور و ملت به نمايش می گذارندبه آن 

ستون اصلی استحکام هويت ملی عبارت از اعتمادی است که جماعات . هم زدن به وجود می آيد
های شان  را بهترين حامی حقوق و آزادی مختلف فرهنگی به دولت حاکم در کشور ابراز داشته و آن

 .بشناسند در جهان

مردم افغانستان در دفاع از سرزمين . پايگاه اصلی فرهنگ ملی سرزمين مشترک است -
سنت افتخار آميز وطن دوستی و ايثار در راه حراست از . مشترک شان در جهان شهره می باشند

 .مرزها و استقالل کشور را می توان با درک متعالی از هويت ملی غنای بيشتری بخشيد

ها  در بيشترين موارد انسان. ها در انتخاب کشورشان کمتر مخير می باشند سانعلی العموم ان -
اجتماعی شدن از طريق خانواده و جامعه صاحب  ۀپيچيددر کشوری زاده می شوند و در يک روند 
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ها هرگز نفوذ ناپذير نبوده اند و داد و ستد آشکار و  مرزهای فرهنگ. های خاصی می گردند فرهنگ
با گسترش جهانی رسانه های جديد، اين مرزها . ها هميشه وجود داشته اند هنگنامکشوف بين فر

. ها و افکار گوناگون امر اجتناب ناپذير می باشند بنابر اين انتخاب فرهنگ. بيشتر قابل نفوذ گرديده اند
های اجرايی و ترويج  های حقوقی و نهادينه شده برای به رسميت شناختن اين تنوع، تضمين چهارچوب

فرهنگ روا داری و مدارا در برابر ديگرانديشان می توانند، عوامل مهم قوام بخش هويت ملی و يک 
 .پارچگی اجتماعی گردند

ال اکراه فی الدين قد تبين  :قرآنکريم می فرمايد. مردم افغانستان است%  99اسالم دين بيش از  -
چنين  -از راه گمراهی جدا است درست آنست که راه رشد ،در دين زور و اجبار نيست –رشد من الغی

مقدس می تواند سرمشقی برای مدارا بين اديان و اعتقادات مختلف بوده، و رشد مادی و معنوی  ۀآموز
 .و فرهنگ ملی را استحکام بخشد

زبان مهمترين ابزار برقراری ارتباط و . های مختلفی سخن می گويند مردم افغانستان به زبان -
نهاد های اجتماعی و فرهنگی ديگر مانند  ۀپاييک نهاد اجتماعی بوده و زبان . تفاهم اجتماعی است

های مروج در افغانستان مراحل مختلف توسعه و تکامل شان را می  زبان. اقوام را تشکيل می دهد
ها مکتوب بوده و به درجات مختلفی دستاوردهای مدنيت معاصر را در  شماری از اين زبان. پيمايند

مکتوبی به  صورت شفاهی تکلم می شوند و آثاره ها تا هنوز ب برخی از اين زبان. خود حمل می کنند
 .ميان نياورده اند

. های مروج در افغانستان می باشد همه زبان مشی عام انکشافی در افغانستان مستلزم انکشاف  -
تواند  ها می زبان انکشاف. ن ها امر مفيد و سازنده استغير ايدئولوژيک و غير سياسی زباانکشاف 

ها به خاطر اقدام پايه ای در جهت سواد آموزی  همه زبان ۀتوسعيکی . به دو صورت انجام يابد
های مختلف، رسيدن به مراحل  های مادری، شگوفا ساختن فرهنگ همگانی، تعليم و تربيت به زبان

ايدار و مدار، پ انسان ۀتوسعهای معاصر در خدمت  باالتر دانايی، بهره ور شدن از علوم و دانش
ها؛ هدف  در نوع ديگر توسعه زبان. ها مطلوب و مثبت است زبان ۀتوسعچنين . حامی محيط زيست

هايی در زبان تعليم و تربيت،  کنترول مشارکت مردم در قدرت و ثروت بوده، با وضع محدوديت
زبان از  برخورد به. ديگری را محروم می گرداند ۀعدرسانه ها و اداره، برخی را مستحق پنداشته و 

های قانونی همراه باشد، به منازعه و تضعيف هويت و فرهنگ  قدرت و سلطه هر چند با پابندی ۀزاوي
 .ملی می انجامد

. های مهم جهانی يک روند طوالنی را برای علمی شدن و مدرن گرديدن پيموده اند همه زبان -
آشفته از الفاظ  ۀمجموع يکان زب. باشند یروند م ينمکتوب در افغانستان هنوز در آغاز ا یزبان ها
اصوات، واژه ها، دستور و نحو هر . گذاشت يگریرا در کنار د يکیکه بتوان به دلخواه  يستمختلف ن

 يیاز آنجا. گرداند یبدان شالوده زبان را متزلزل م یتوجه یدارند که ب یزبان از خود طرح قانونمند
شوند، زبان  یم يرآن در کشور ما سراز یردهانهادها و دستاو يته،مدرن يرکه با گسترش مهار ناپذ

 يدمعادل ها با ينآنها دارند، انتخاب ا يکهر  یبرا یمناسب لفظ یبه وضع معادل ها يازمروج ن یها
 .یو قانونگذار ياسیس یباشد نه نهادها يحدههر زبان عل يتتوسط کارشناسان با صالح

زيده شده غالبًا توسط مقامات سياسی های برگ زبانهای معياری در افغانستان در حقيقت گويش -
ها و لهجه های يک زبان احساس محروميت نکنند؛ بايد در مناطق  برای آنکه ساير گويش. می باشند

 .ها فراهم گردند مربوطه وسايلی جهت حفظ و تقويت آن
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تدوين الفبا برای زبانهای نامکتوب  ۀزميندولت وظيفه دارد تا جهت آموزش به زبان مادری  -
تا رسيدن به اين هدف عجالتًا به نشرات راديوهای محلی به . ات قومی افغانستان را فراهم آوردجماع

 .زبان اين جماعات اقدام گردد

ها، آزادی انديشه و بيان و آزادی  مروج صلح بوده، به تنوع و همزيستی فرهنگما منادی و   -
کاتب مختلف هنری و ادبی متعهد و پس از بيان، آزادی اطالعات و رسانه ها و قدرت تخيل خالق در م

شجاع از انتقاد و انتقاد پذيری دفاع نموده و کتابخوانی را  ۀجامعانسانگرا معتقد بوده، جهت ايجاد يک 
نسبت به همه منابع فرهنگی ديگر در رشد ملکات تحليلی، نقاد و رهگشا، موثر دانسته و از سانسور 

 .يمبيزار است

رسانه های گروهی نوشتاری، شنيداری و . اجتماعی است صلح شرط اصلی هر گونه پيشرفت -
در گذشته ها برخورد . ديداری هر يک به سهم خود می توانند در ايجاد و تحکيم صلح نقش داشته باشند

ها و منازعات بازی می کردند، امروز اطالعاتی که توسط  های نظامی نقش تعيين کننده ای در جنگ
متاسفانه با خصوصی شدن روز . قش را در کشورها بر دوش دارندرسانه ها عرضه می شوند، همان ن

افزون رسانه ها؛ آن رسانه هايی که نشرات جانبدارانه عرضه می کنند، برای مالکان و گردانندگان 
شان نرخ سود بيشتری را کمايی می کنند؛ اما استقالل رسانه ها دارای اهميت تعيين کننده ای برای 

گزارش رسانه ها بايد بدون  ۀشيو. انسانی توام با کرامت می باشد آزادی، دموکراسی و رشد
رسانه ها بايد الفاظ و تصاويری را به کار گيرند که روا داری . پيشداوری، پرمدارا و آشتی طلبانه باشد

طور هدفمندانه ه الزم است تا رسانه ها ب. و تفاهم را تشويق نموده و بر گفتگو و مصالحه تاکيد ورزند
. کاهش ستيزه ها ميان گروه های مختلف فرهنگی، ترس و برگشت وضع بد گذشته اهتمام ورزندبرای 

های ريشه ای و همه  های شان را با تحليل رسانه ها بايد به جای اطالعات ناقص و يک جانبه گزارش
طريق در و اخالقی گردند تا بدين وليت ؤمسيک ژورناليسم قابل اعتماد، پر  ۀنمايندجانبه غنی ساخته و 

 .ايجاد و تحکيم صلح موثر واقع گردند

در آغاز . نقش اساسی دارند و ديداری در گسترش پيام های انکشافی رسانه های شنيداری -
های مطبوعاتی و رسانه ای، و آنگاه که مردم بيشتر از هر زمان ديگر به احيای  مرحله آزاد سازی

شان نياز دارند، مسؤوليت رسانه  ۀشدو ويران جديت و فداکاری در راه باسازی کشور جنگزده  ۀروحي
 .ها در اين زمينه صد چندان بيشتر می گردد

با شيوع صنايع فرهنگی غول آسا که بيشتر ضد اطالعات،  الزام آور انکشافهمزمانی امر   -
اطالعات دستکاری شده، کاالهای فرهنگی مصرفی رنگارنگ، فرهنگ مصرف و الگوهای اغفال 

فرين در سطح جهانی عرضه نموده، فرهنگ و هنر جامعه را در تنگنای کشنده کننده و سرگرمی آ
جهت مقابله با اين . قرار داده، رخوت فکری و دست نگری اطالعاتی را در مشتريان دامن می زند

الزم است تا يک مشی رسانه ای ملی و . سانسور کردن نه مطلوب است و نه موثر ،جهانگير ۀمعضل
های سالم  اطالعات موثق، برنامه های آگاهی دهنده و سرگرمی ۀعرضتنی بر خواهانه که مب ترقی

 .باشد، تدوين گردد

وزارت اطالعات و فرهنگ، منابع خبرگزاری رسمی، راديو و تلويزيون ملی، موسسات  -
علمی و آموزشی فقط با انتخاب يک مشی سالم که بر اهميت صلح، يکپارچگی ملی، بازسازی و 

و با بلند بردن کيفيت توليدات فرهنگی در عرصه های نشر کتاب، سينما، تياتر و  توسعه تاکيد ورزد،
 .موسيقی چنين مشی را تقويت کنند، می توانند در برابر اين چالش ايستادگی نمايند

الزم را برای حمايت و تشويق نهادهای فرهنگی و  ۀبودجت اطالعات و فرهنگ بايد روزا -
های نويسندگان،  صورت منظم از طريق جوايز از خالقيتفرهنگيان در دسترس داشته و به 
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گردانندگان برنامه های راديو و تلويزيون، رسامان و پيکرتراشان،  مترجمان، شاعران، خبرنگاران،
 .ها، موسيقيگران، هنر پيشه های سينما و تياتر تقدير نمايد آوازخوان

تابخانه های عامه در سر تا سر وزارت اطالعات و فرهنگ بايد در صدر برنامه هايش ايجاد ک -
کتابخوانی بايد از دوران طفوليت ترغيب گردد و هر سه ماه از اطفال نمونه ای . افغانستان را قرار دهد

های اعزازی داده  که بيشترين کتابها را خوانده باشند تشويق به عمل آيد و به ايشان جوايز نقدی و مدال
 .شود

های فرهنگی افغانستان را که مورد  شد تا آن ميراثدولت افغانستان بايد با جديت بکو -
دولت بايد برای موزيم . غارتگری قرار گرفته و به خارج از کشور قاچاق شده اند، دوباره برگرداند

ملی افغانستان محل مناسب و مامونی تهيه نموده و در هر واليت و منطقه افغانستان بر حسب کشفياتی 
موزيم . های منطقوی و احيانًا واليتی بزند اند، دست به تشکيل موزيمکه از آن حوزه ها صورت گرفته 

. اصلی مکاتب گردد ۀبرنامخانه ها بيرون آيند و سنت موزيم رفتن بايد جزء  ها بايد از حالت نسيان
مردم با معرفی اهميت و جايگاه فرهنگ مادی باستانی و تاريخی کشور از طريق رسانه های ديداری، 

 . ها تشويق گردند موزيم جهت بازديد از
 
 

  دولت باشد یاصل يفۀوظ يدبا ینکشاف خدمات طبا
  

گر سمت و سوی  که در برنامه ريزی صحی افغانستان خطوط کلی ذيل می توانند بياناين نظريم  ما بر
  :درست باشند

هيچ استراتژی صحی ملی نمی تواند، تهداب کار را در يک کشور فقير مانند افغانستان بر  -
. زيرا انجوها در برابر دونرهای ملی و بين المللی شان مسؤول اند. انجوهای خارجی بگذارد حمايت
 .طوری که رضا کارانه آمده اند، می توانند بی خبردادن بروند همان

 ۀهزينمادامی که . برنامه ريزی را در ابعاد متعدد آن تعيين می کند ۀنحوفقر مجموعی کشور،  -
دالر و تکس  34الر و از يک کشور کم درآمد و يا دارای درآمد متوسط د 7.4يک افغان  ۀيکسالصحی 

 ۀساالنصحی  ۀهزينکه بيمه هم دارد، برابر با  مريض يک کشور اروپايی در حالی ۀنسخيک قلم دوای 
اين فقر هم پتالوژی ما را به وجود می آورد، . يک افغان باشد، می توان شدت فشار را تشخيص نمود

تدريس طب را رقم بزند و هم کيفيت موسسات و رفتارهای پرسونل طبی ما را تعيين هم بايد محتوای 
 .نمايد

صحی ملی، هم در اجراات روزمره بکوشد، الگوی  ۀبرناموزارت صحت عامه بايد هم در  -
 .سازمان صحی متمرکز در کشور را که منجر به بی عدالتی می گردد هرچه زودتر تغيير بدهد

خدمات صحی کشور بايد تا  ۀشبک. ز پايين به باال باشد نه از باال به پايينسازماندهی طبی بايد ا -
تربيت داکتر هزينه گرانی بر می دارد، در کنار داکتر بايد در مدارج مختلف . سطح قريه ها تمديد گردد

معاونان داکتر که زمان کوتاه تری را به کار دارند، تربيت گردند، تا دسترسی به خدمات طبی عام 
 .دگرد

صحی ملی بايد جهت تمرکززدايی و موثر گردانيدن خدمات طبی خالقانه از قدمه های  ۀبرنام -
واليت،  ۀشفاخانولسوالی،  ۀشفاخانپسته قريه، دسپانسری، مرکز صحی، مرکز حمايت طفل و مادر، 

ز منطقه استفاده بکند و هر يک را به فراخور نياز از لحاظ پرسونل، تجهيزات و سطح مجا ۀشفاخان
های سيار می توانند در مواقع عاجل خدمات نجات بخشی  تيم. خدمات طبی خود کفا گرداند ۀعرض

 .عرضه بکنند
در برنامه ريزی صحی کشور فقيری مانند افغانستان، داکتر و پرسونل صحی نمی توانند همان  -

 ۀوظيف ۀکه برعالوداکتر و پرسونل صحی، به ويژه داکتر . داکتر و پرسونل اروپايی يا امريکايی باشند
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عمل تقسيم وظيفه ميان  در. معالجه، مقام اداری و شخصيت ارشاد کننده می باشد، نقش اساسی دارد
داکتر و معاون بنابر کثرت واقعات مرضی گاهی دشوار و حتا ناممکن می باشد، بنابر اين هم در زمان 

 .يين کننده داردهای عملی معاون نقش تع تدريس و هم در جريان کار توجه به قابليت
در کشوری مانند افغانستان؛ طب وقايه نسبت به طب معالجوی از اهميت بيشتری برخوردار  -

. در پهلوی وقايه و واکسيناسيون در برابر امراض واگير، تعليمات صحی به مردم مهمتر است. است
. می باشدهميشگی همه پرسونل صحی  ۀوظيفاين تعليمات برعکس وقايه در برابر امراض واگير، 

 .بنابر اين ترسيم خط مرز دقيق بين طب معالجوی و وقايه دشوار می باشد
وزارت . تجهيز شفاخانه ها با سامان آالت طبی و جراحی مانند خريداری اسلحه گران است -

مالی بايد اين حق را برايش محفوظ نگه دارد تا اين تجهيزات  ۀهديصحت عامه در برابر هر کمک و 
 .لوب به قيمت ارزانتر خريداری بکندرا با کيفيت مط

وزرات صحت عامه در پهلوی تشويق موسسات دواسازی داخلی و تهيه مايعات نمکی و  -
های معتبر، واردات  گلوکوز در افغانستان، بايد با وارد کردن ادويه جنريک موثر و ارزان از شرکت

 .اقالم بسيار ضروری محدود سازدپيتنت، گران قيمت و در بسياری موارد غير موثر را فقط به  ۀادوي
در تدريس مضامين طبی در پهلوی اندوختن دانش عمومی حرفوی بايد بر پتالوژی خاص  -

افغانستان تاکيد بيشتری صورت بگيرد و به کارعملی و اخالقيات و انضباط طبی اهميت بيشتر داده 
  .شود

 

  
  يمکن يریجلوگ يستز يطمح یو فرهنگ از تباه یبا انکشاف سطح آگاه

 
پايدار  ۀتوسعبرای تامين يک  اهداف ماست ويکی از وجوه شاخصه  زيستتعهد به حراست از محيط 

  :در افغانستان معتقد به اصول زيرين می باشيم
دولت افغانستان با در نظر داشت اعالم خطری که منابع محيط زيست افغانستان بنابر نرخ بلند  -

يشتر از يک نسل ادامه يابد، اهتمام به الزامات محيط نمی تواند برای ب افزايش جمعيت کشور ديگر
 زيست را از حالت تجملی آن بيرون آورده و از همين حاال برنامه های عملی جدی را جهت توازن در

افغانستان که غير از آن هم بسيار شکنند است روی دست گيرد و در جميع پروژه های  محيط زيست
 .خورد و بزرگ مرعی دارد

ست از محيط زيست افغانستان بايد کانون کارشناسانه ای گردد که با تدوين نقشه های ادارًه حرا -
مديريت کنترول و مشورت از محيط  ،اختصاصی و جمع آوری ارقام در مورد منابع محيط زيست

برای اين منظور با توجه به وسعت و دامنه اهميت محيط زيست بايد . زيست را در کشور به عهده گيرد
دولت . اصی ای در دانشگاه ها تاسيس گردد تا پرسونل فنی و کارشناس تربيت گردندشعبه اختص

 ها و مزايايی که در کنوانسيون محيط زيست از حمايت ۀعرصافغانستان می تواند با ابراز جديت در 
  .های محيط زيست در اين باره وجود دارند، مستفيد گردد

ا با اوامر ديوانساالرانه بلکه با اقدامات حراست از محيط زيست امر بزرگی است که نه تنه -
تنها در يک همکاری آگاهانه با مردم . ها هم نمی تواند به تنهايی صورت گيرد دولت ۀجانبجدی و همه 

 .محيطی زيستی را تا اندازه ای گرفت ۀفاجعکشور است که می توان جلو 
ها  ه عادت و فرهنگ آنمردم هنگامی می توانند از محيط زيست حراست بکنند که اين امر ب -

ازينرو تعليم و تدريس . مدنی است ۀجامع ۀوجيبدولت و هم  ۀوظيفايجاد چنين فرهنگی هم . مبدل شود
. نظری و عملی حراست از محيط زيست بايد از کودکستان تا دانشگاه ها به طور اساسی آغاز گردد

کلوا واشربوا وال تسرفو : دهای اسراف دارد که می فرماي قرآن کريم حکم صريحی در مورد زيان
عظمای محيط  ۀفاجع ۀآستانامامان مساجد و علمای دينی در ). بخوريد، بنوشيد، اما اسراف نکنيد(
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های  زيستی ای که در دو قدمی افغانستان قرار دارد می توانند، اين مضمون مقدس را با مصداق
 .موجود آن به مردم ارشاد بکنند

های زراعتی را با پشتکار و ابتکار تازه از طريق ايجاد سدهای  نآبياری زمي ۀبرنامدولت بايد  -
 .ها و جلوگيری از ضياع آب درياها روی دست گيرد آبی بزرگ و کوچک، احيای کاريزها و ارهت

های  دولت بايد با قاطعيت از قطع درختان در هر جا و به ويژه قطع جنگالت با مجازات -
با امراض و آفات درختان . جدد در جنگالت بايد ترويج گرددنهالشانی م. سنگين مالی جلوگيری بکند

 .مبارزه شود
کمتر از چوب در  ۀاستفادمواد سوخت بديل، طرق صرفه جويی در مصرف انرژی،  ۀعرض -

ها، استفاده از برق آبی، بادی و  تعميرات، نهالشانی و سرسبز ساختن خانه ها، کوچه ها و پارک
 ۀالصحرا می گيرند و هم از لحاظ حفظ توازن محيط زيست م جلو برهم خوردن روشنی آفتاب ه

 . عمومی پاکيزه تر می باشند
. حل مشکل آب در شهرها از طريق حفرچاه های عميق يک اقدام عجوالنه و خطرناک است -

های زيرزمينی شهر کابل که  همين اکنون ظرفيت آب. های زيرزمينی منابع پايان ناپذير نيستند آب
های زيرزمينی کشور است، در صورت استفادًه سرانه معياری در روز  مناطق آب يکی از غنی ترين

 .از آب، فقط برای يک سال کفاف می دهد
بدون ايجاد يک کاناليزاسيون . مواد فاضله در شهرها نياز به توجه اساسی دارد ۀمعضلحل  -

اين چاه ها حاوی  همين اکنون آب. برای فاضل آب شهری، آبهای آشاميدنی چاه ها ملوث می گردند
ها و مواد  آب چاه های کابل باکتری%  55در . باکتری های مضره و مواد کيمياوی زهری می باشند

 100 - 18در هر صد ملی ليتر آب دريای کابل . ها موجود اند ها و سلفيت کيمياوی سمی مانند نايتريت
 .باکتری خطرناک وجود دارند

 60همين اکنون . يترها و ماليات مترقی ترويج نمودصرفه جويی در آب را می توان با نصب م -
ها در افغانستان يا به دليل نقص فنی، يا در اثر باز گذاشتن عمدی و يا سهوی شيردهنها و يا  آب نل% 

 .سوء استفاده از آب آشياميدنی برای تنظيف و آبياری ضايع می شود
. ای زير زمينی توجه شوده در جميع پروژه های عمرانی شهری بايد به حفظ و جبران آب -

ها، ايجاد سد های آبی و بند های آبگردان  های ايستاده در کول حفظ مناطق سبز مانند چمنزارها، آب
 .های زير زمينی را جبران بکنند متعدد بر درياها می توانند کمبود آب

رق که رشد بی تناسب وسايل نقليه در شهرها، ترويج جنراتورهای ديزلی و نفتی برای توليد ب -
جز فرهنگ خانواده های شهری شده است، استفاده از گاز برای پخت و پز، هوای خانه ها و فضای 

های اخير امراض کمتر شايع در  در سال. مجموعی شهر را کثيف و بعضًا غير قابل زيست ساخته اند
در شهر . های رنگارنگ شهرنشينان را به کام مرگ می کشند ها، و سرطان گذشته مانند نفس تنگی

های  تنها شمار تاکسی. کوچک اما پرجمعيت کابل همين اکنون صدها هزار وسيله نقليه وجود دارند
گازات سمی ای که از اين جنراتورها و عراده جات در شهر . عراده تخمين می شود 50000شهر به 

رساندن . کوچکی چون کابل متصاعد می گردند به طرق مختلفی انسان و نبات را مسموم می سازند
 برق به شهر، ايجاد شاهراه هايی که به دور از مراکز رهايشی مردم شهر را حلقه نمايند، ايجاد ترمينل

عمومی برقی، می  ۀنقليهايی برای موترهای بار بردار در مناطق معين کنار شهر، ترويج وسايل 
  .توانند فاجعه را تا حدودی مهار بکنند

  
 
0 

ظرفيت های  انزعاجالعضا ها و با همبستگی با معيوبان، ناقص ا
  انسانی آنها را انکشاف دهيم
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جامعه که بيشترين  ۀرانداين قشر به حاشيه  ۀدوبارحزب آزادگان افغانستان برای کمک و فعال ساختن 
  :ايشان هنوز جوان اند، بر اين نظر است

های ملی  مدنی و انجوها؛ سازمان ۀجامعهای  با حمايت مادی و معنوی قاطع دولت و همکاری -
معيوبان، ناقص االعضاها و عاجزان تاسيس گردد تا در پهلوی تشجيع از طريق برانگيختن حس 

های آنها به دست آمده و  همبستگی گروهی در ايشان، معلومات کافی در مورد شمار و نوعيت ناتوانی
  .مراجع مرکزی ای برای پروژه های ادغام مجدد به جامعه و کمک به آنها ايجاد گردند

از نگاه طبی برنامه های دولتی در ارتباط با معيوبان، ناقص االعضاها و معلوالن بايد طوری  -
ترتيب گردد، که برای آنها هرچه زودتر زمينه های يافتن پروتيزها و دسترسی به فزيوتراپی وآالت و 

ختن و پرورش پرسونل طبی و فنی برای احيای وظايف اعضای معيوب و سا. ادوات کمکی مهيا گردد
به کار انداختن اعضای مصنوعی از موادی که در داخل کشور پيدا می شوند از ارجحيت برخوردار 

 .آالت و ادوات از موسسات بين المللی و انجوها می توان کمک خواست ۀتهيدر . است
ها اقدام  دولت بايد در بخش تعليم و تربيت به تاسيس مکاتب خاص کوران، کرها و گنگ -

دام به موسسات دولتی ترجيحَا يک درصد معين را به معيوبان و ناقص االعضاها در استخ. ورزد
 .اختصاص بدهد

ها و آرزوهای معيوبان، ناقص  های متناسب به توانايی دولت بايد برای آموختن مهارت -
. االعضاها و معلوالن با حمايت موسسات بين المللی و انجوها دست به تاسيس مراکز آموزشی بزند

از اين رو الزم است تا . هايی باشد که خريدار داشته باشند ها بايد پرورش مهارت ين آموزشا از فهد
 .اقتصادی صورت بگيرد ۀبيناناز همان آغاز به اين قضيه يک برخورد واقع 

های داخلی برای تشجيع  رسانه های گروهی، به ويژه رسانه های ديداری و توليد کنندگان فلم -
های سالم، بايد  امعه و برانگيختن حس يگانگی انسانی با ايشان در انساناين قشر جهت ادغام به ج

  .های نورمال را واگذار شوند های آدم قاعدتًا در برنامه های شان به اين افراد نقش
 
 

  

  باشد صلح، ثبات، دوستی و همکاری بايد پلفغانستان ا
  

  سياست خارجی ما اصول پايه ای
هدف آن ستان دفاع از استقالل و حاکميت ملی کشور است که اصل اساسی در سياست خارجی افغان

الزاماتی که محيط خارجی کشور را . مدار و پايدار می باشد انسان تأمين دموکراسی و يک  انکشاف 
ياست خارجی کشور بايد انتخاب بکند، روشن می هايی را که س ها و نقش فرا گرفته اند، جهت يابی

  . سازد
بين المللی هميشه وجود داشته اند، اما واحد های سياسی مستقل طوری واکنش  اجبارات ساختار سيستم

ها تحميل شده است انطباق  هايی که توسط محيط خارجی بر آن نشان نمی دهند که خود را به محدوديت
ها زندگی می کنند نياز به آن دارند تا آن  ملت ـ دولت ها و يا دولت ـ ملتهايی که در  انسان. بدهند
هايی را که می توانند بدان دسترسی يابند، مطرح ساخته و با ابراز قدرت ملی و هنر سياسی و  هدف

يک . ها تاثير بگذارند دپلوماسی به خاطر تعديل اين محيط به سود اهداف ملی، در رفتار ساير دولت
. افتندسياست خارجی مطمئنًا به مسائلی تعلق می گيرند که به صورت روزمره اتفاق می  ۀعمدبخش 

  .ملی را آشکار می گرداند ۀارادموضع گيری و واکنش مناسب در برابر اين قضايا است که خبرگی و 
هايی می باشند که در  آنچه که ما در سياست خارجی به نام اهداف ياد می کنيم يک سلسله برداشت

آينده می باشند که  برآورده شدن اين اهداف منوط به شرايطی در .مورد حاالت آينده نزد ما موجود اند
دست اندرکاران سياست خارجی يک کشور می خواهند رفتار ساير دول را در آن زمينه يا تغيير بدهند 

های مستقل به سهم خود می توانند در ايجاد اين شرايط مناسب موثر  دولت. و يا طالب تداوم آن باشند
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است خارجی می توان در سه های حزب آزادگان را از تدوين و اجرای يک مشی سي هدف. باشند
  :رديف مطالعه نمود

در عصری . دار بايد نخستين هدف دولت افغانستان باشده مدار و پاي انسان تالش برای انکشاف - الف 
کشور ما دارای منابع محدود، . که ما زندگی می کنيم رسيدن به چنين هدفی به تنهايی ممکن نيست

آزادی ملی در مفهوم دقيق کلمه در . فنی اندک است های خدمات اداری از هم گسيخته، و مهارت
دولت افغانستان ناگزير بايد برای شگوفا . ها است حقيقت برای جبران نمودن و غلبه بر همين کمبودی
های  هايی در بخش فراهم ساختن مساعدت ۀزمين ساختن اقتصاد و تامين رفاه اجتماعی با دول ديگر در

های  تسهيالت مواصالتی، راه های تجارتی و بازارهای خارجی تماس تجارت، تعاون فنی، دستيابی به
  . موثری برقرار سازد

ی مسائل تشريفاتی، در عمل چنين سوا: بين المللی ۀجامعـ بلند بردن منزلت و حيثيت افغانستان در  ب
توجه . های فنی ميسر گردد اقتصادی و علمی و مهارت فقط می تواند با ارتقای سطح  انکشافمولی مأ

جامعه بين المللی  ۀگستردهای  علمی و فنی مستلزم جلب همکاری ۀسرمايبشری و به ويژه  ۀسرمايبه 
  .است

   
های حاکم بر روابط قدرت در  با شناخت عميق و انتقادی از واقعيتما : اهداف عام و درازمدت - ج

متحد و دموکراتيک  سطح بين المللی، از صلح جهانی، همزيستی مسالمت آميز، منشور سازمان ملل
آن، از  ۀالحقهای  جهانی حقوق بشر و ميثاق ۀاعالميساختن هر چه بيشتر اين نهاد جهانی، از 

کشورهای فقير، از خلع سالح اتومی عام و تام،  ۀتوسعبرقراری نظم نوين اقتصادی در جهان به سود 
جويی، از حق حاکميت ملی  های تسليحاتی، از جهان چند قطبی، از مبارزه عليه سلطه از قطع رقابت

ها، از اصل عدم مداخله در امور ساير کشورها، از مبارزه عليه نژاد پرستی و اپارتايد، از  دولت
  .يمنمايجلوگيری از تغيير اقليم و حراست از محيط زيست متعهدانه دفاع می 

رهنگی اش نقش مات ملی و فاافغانستان به صورت بالقوه قادر است با توجه به شرايط خارجی و الز
افغانستان از نگاه جغرافيای سياسی در آن . بسيار مهمی در روابط بين المللی و منطقوی بازی بکند

زمين قرار دارد که با ظهور موقعيت جديد جيوپولتيکی اش، از يک طرف  ۀکرمنطقه ای از 
کنند و از جانب کشورهای آسيای ميانه می خواهند نزديک ترين راه به بحر را از اين طريق جستجو ب

ديگر کشورهای آسيای جنوبی و غربی نيز در نظر دارند پيوند خشکه و بحر را به آسيای ميانه از 
طرفی  های بی کشور ما می تواند با ترکيب فرهنگی خود، با سنت .طريق افغانستان سامان بدهند

ها و تجارت بودنش،  تمدنچهار راه  ۀپيشينعنعنوی و عدم مداخله اش، با نظام باز و دموکراتيکش، با 
  . تسهيالت بزرگی برای اين تبادالت تجارتی و فرهنگی و حتا سياسی ايجاد نمايد

چنان کشورهای اسالمی در حال هميار منطقوی کشورهای همجوار و هم ۀمثابافغانستان می تواند به 
و فرهنگی  ينیهای مشترک د منطقه، مطابق به نيازهای اقتصادی، حس تعلق به منطقه، سنت انکشاف

روابط نيک با "داير بر  اصل رهنمای ما. ورها داشته باشديد روابط اين کشنقش شايان توجهی در تشد
، از همين واقعيات نشأت می "کشورهای همسايه و منطقه و مناسبات برادرانه با کشورهای اسالمی

يدی را که افغانستان سازمان کنفرانس کشورهای اسالمی می تواند اين نقش کل شرکت فعال در .کند
  .بازی بکند، برجسته تر سازد

های  صنعتی شدن روز افزون کشورهای آسيايی، مدرنيزاسيون درنگ ناپذير قاره، ظهور قدرت
صنعتی در قاره، اهميت تجارت و مواصالت زمينی و تکثر راه های اتصال به بحر  ۀنوخاستبزرگ و 

موقعيت جغرافيايی اش، می تواند چون گذشته های دور افغانستان با . را بيش از پيش افزايش می دهند
در چنين شرايطی موقعيت دشوار محاط به . باز هم يکی از مراکز مهم شاهراه ابريشم جديد گردد

معبر مهم ترانزيتی برای نقل و انتقال  ۀمثابخشکه بودن افغانستان تغيير يافته و از اميتازات تازه ای به 
  .گرديده می تواندکاالها و خدمات برخوردار 

روشن  ۀمجموعدوکتورين . ين چنين اهدافی به دوکتورينی در سياست خارجی ضرورت استيبرای تب
و موجز اعتقادات است که واقعيات را تشريح نموده و مطابق به آن هدفی را برای سياست خارجی 
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ه صلح، ثبات، دوستی افغانستان منطق"چنين دوکتورينی را به طور خالصه می توان در . تعيين می کند
  .خالصه نمود" و همکاری

های بزرگ، تالش برای کنترول منابع  های جيوستراتژيکی قدرت در کنار اين عوامل مساعد، رقابت
های نفت و گاز، موقعيت افغانستان را از منظر  انرژی زا، و ايجاد طرق جديد برای پايپ الين

  .جيوستراتژيک خطير گردانيده است
امريکا و ارتباط دادن اين فاجعه به القاعده  ۀمتحددر اياالت   2001يازدهم سپتمبر  ۀگنانافهراس  ۀحادث

و افغانستان؛ بعد کامًال تازه ای به موقعيت جيوستراتژيک کشور ما بخشيده و سرنگونی رژيم طالبان 
ارات نظامی اياالت متحده امريکا به کشور، مشکالت بسيار سنگين تری را بر اجب ۀحمل ۀنتيجدر 

  .جيوپولتيکی و جيوستراتژيکی کشور ما افزوده است
در سر تا سر . ضد انسانی بوده و کامًال با فرهنگ مبارزاتی مردم ما بيگانه می باشد ۀپديدتروريسم 

گر شوروی، تروريسم هرگز نتوانست جايگاه خاصی در  جنگ مقاومت و جهاد عليه نيروهای اشغال
بهترين مبارزه عليه تروريسم از ميان برداشتن آن . غانستان بيابدمردم اف ۀگسترد ۀمسلحانمبارزات 

از فقر اقتصادی چاره ناپذير تا . ها را به ترور متمايل می گرداند اسباب و عواملی است که انسان
ها  ها را به انزوا کشانده، اميد به خرد ورزی را در آن های سياسی و اجتماعی مکرر، انسان بيعدالتی

. در چشمرس آن ها قرار می دهدها را  انسانی ارضای خواست های غير وسل به اسلوبخوابانده و ت
های ملی و  ضد هراس افگنی اند که تنها دولتهای انسانمدار و دموکراسی بهترين پادزهر انکشاف

  .متعهد می توانند آن را به کار اندازند
نطقه بلکه همچنان جلب دوستی م ما معتقديم که نه تنها جلب دوستی وهمکاری کشورهای همسايه و

صلح  نزديک به شمول اياالت متحده امريکا برای حفظ استقالل، بيطرفی و کشورهای بزرگ دور و
  .حياتی می باشد افغانستان يک امر در
ريکا، ستراتژی تعريف ناشده ای بود که می اعالم شده توسط اياالت متحده ام" جنگ ضد ترور"

که در قلمرو سياسی معينی قرار ندارد، در هر کشوری که  –وريست تر –در پی شکار دشمن  توانست
که چنين ستراتژی ای عمدًا و يا سهوًا اصول  خطر آن وجود داشت. به اقدام بزند اقتضا نمايد، دست

ها و اصل عدم مداخله در امور ساير کشورها را پامال  بين المللی حاکميت ملی دولت ۀشدپذيرفته 
  . بکند

  
عملی ای توأم باشد  هرگاه با اقدامات مشخص و ،اوباما از بکار برد اين مقوله ۀادارف  ااعالم انصر

 ستراتژی جديد امريکا برای افغانستان و .می تواند تا اندازه ای نگرانی کشورهای جهان را کاهش بدهد
افزايش نشان داد که  هرچند واقعيات هفت سال اخير .عملی آزموده نشده است ۀرعرص پاکستان هنوز د

اين نظريم که  ما بر. افغانستان باشد تشديد عمليات جنگی نمی تواند راه حل تامين صلح در سربازان و
اصل اين تغيير پاراديم يا سرمشق سياست گذاری امريکا است که  بلکه در ،تغيير ستراتژی امريکا نه

اه با تضمين بی طرفی، چنين پاراديمی هرگ .مثبتی بگذارد مقدرات افغانستان تاثير می تواند بر
را  پايدار به افغانستان همراه باشد، ما و کمک بی دريغ به انکشاف انسانمدار استقالل، حاکميت ملی و

  .پايانی شورشگری نزديک ترمی سازد ۀنقطبه 
  

ای که موجب  نيروهای غربی در افغانستان همراه با عمليات نظامی خودسرانه حضور طوالنی
های  ايجاد پايگاه ۀاجازد که باشم أتوپيمان های ستراتژيکی نيز ، هر گاه با ودکشتارغيرنظاميان می ش

تشديد مناقشات پارينه با کشورهای همجوار، معضالت بزرگ و  ۀبرعالود، دايمی را به اين نيروها بده
ه برهم خوردن توازن استراتژيک در منطقه ايجاد می نمايد ک ۀناحيفرساينده ای را برای افغانستان از 

اثرات مخرب اين معضالت جديد، بسا بزرگتر از خسارات مادی و معنوی ای خواهد بود که افغانستان 
  .اخير متحمل شده است ۀسالهای قريب سی  در طی جنگ

اما در هنگامه ای که کشور ما محل . تعيين اهداف سياست خارجی به ذات خود کار دشواری نيست
بزرگ جهانی قرار گرفته است، انتخاب يک مشی سياست های  های متعارض قدرت تالقی استراتژی
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خارجی مسؤوالنه و عملکردهای عاقالنه؛ آزمون تاريخی و بزرگی است که هستی و بقای کشور ما 
های بين المللی و منطقوی ای که افغانستان  در اين شکی نيست که اجرای نقش. بدان منوط می باشد

همچنان شايد عجالتًا . بی جهت پياده ساختن شان می باشندبرايش انتخاب می کند مستلزم شرايط مناس
های بزرگ تاثير اساسی ای از  افغانستان هيچ قادر نباشد تا در سرنوشت تعارض ستراتژيک قدرت

اما دفاع از حاکميت ملی، و تماميت ارضی کشور، اموری نيستند که دولت . خود به جا بگذارد
  .اصلی سياست خارجی کشور نگرداند ۀهستواگذارد و يا  افغانستان مجاز باشد آن را به ديگران

های جهانی اول و دوم  افغانستان در جنگ ۀگذشتجغرافيای فزيکی، جغرافيای سياسی، تجارب سياسی 
ساير کشورها برای دور نگهداشتن شان از  ۀتجربجهانی و برخی از مراحل دوران جنگ سرد و 

دوين مطالبات معقول و عملی ای که ما را از کانون تضاد کانون تضادهای جهانی می توانند همه در ت
اين مطالبات به هنگامی می توانند . های بزرگ جهانی بيرون بکشد، موثر باشند های ستراتژيک قدرت

عمل بپوشند که در تدوين مشی سياست خارجی، نقاط قوت و ضعف خود را به درستی ارزيابی  ۀجام
کشورهای همسايه و منطقه اولويت قايل شده، از تجديد تشنجات  نموده، به حل تشنجات در روابط با

ها و انتخاب اسلوب مناسب، در صدد  گذشته و بروز منازعات جديد جلوگيری نموده و با تعيين اولويت
زيرا تطبيق يک سياست خارجی مطلوب بدون وجود يک قدرت ملی موثر . تقويت قدرت ملی گرديم

  .ناممکن می باشد
ای که می توان از آنجا به اجرای سياست خارجی مطلوب پرداخت، قدرت ملی يک  ايستگاه اصلی
  . کشور می باشد

افغانستان منطقه صلح، ثبات، "برای احيای قدرت ملی در افغانستان و جهت پياده ساختن دوکتورين 
لی در نخستين کار برای اين منظور تقويت قدرت م. بايد دست به اقدامات عملی زد" دوستی و همکاری

  :چهارچوب نقش دولت در سه سطح می باشد
  . ها يا قدرتی که در حال شدن است منابع و ظرفيت  – الف
  .چگونه اين قدرت را از طريق يک پروسًه يکپارچگی ملی می توان به جوالن درآورد  – ب
  . ها ساماندهی اين قدرت مطابق به پيش بينی  –ج 

نسان مدار، ، توسعه املت شدن های دولت سازی و باب طرق عملی احيای قدرت ملی از نظر ما در
   .دموکراسی و فرهنگ سياسی جديد قبًال توضيح داده شده اند

دولت و نخبگان سياسی در افغانستان، برای سبک ساختن بار اضافی تشنجات با همسايگان، بايد به اين 
بين المللی موجود، با همه اعتقاد برسند که افغانستان و کشورهای همجوارش در چهارچوب مرزهای 

های سياسی موجود اند که  های استعماری در گذشته، واحدهای سياسی مستقل و واقعيت دستکاری
مدهش و  ۀجويانهرگونه مورد سوال قراردادن اين حدود و ثغور، در همه شرايط، اقدامات تالفی 

ه ای برای حضور نظامی ها و کشتارها را پديد خواهند آورد و در نتيجه بهان خونين ترين جنگ
های قومی خواهد  ها و پاکسازی سياسی منطقه، نسل کشی ۀنقشنيروهای خارجی، تقسيمات مجدد 

  .گرديد
های نظامی ای که به خارجيان حق می  دولت افغانستان نبايد به هيچ پيمان نظامی و به ويژه آن پيمان
مخالفت با ايجاد پايگاه های نظامی . دددهد در اين کشور پايگاه نظامی دايمی ايجاد کنند متعهد گر

طرفی عنعنوی، احترام به حاکميت ملی  های واالی صلح طلبی، بی خارجی در افغانستان هم با ارزش
کشورها و عدم مداخله در امور ساير کشورها انطباق دارد و هم فرآورد آن عقل سليم و ارزيابی 

امريکا و متحدين غربی  ۀمتحدان برای اياالت قدر که حضور تروريست منطقی است که می داند، همان
امريکا و  ۀمتحداش در افغانستان قابل تحمل نيست، به همان اندازه حضور پايگاه های نظامی اياالت 

  .می باشند های بزرگ منطقوی در افغانستان تحمل ناپذير کشورهای غربی ديگر برای قدرت
طوالنی نيروهای نظامی خارجی در افغانستان با  ايجاد پايگاه های نظامی دايمی خارجی و يا حضور

اين توجيه که نيروهای نظامی و انتظامی دولت افغانستان در حدی نيستند تا از حاکميت دولت دفاع 
ساله نشان می دهد ايجاد و تشکيل ارتش و  هفت ۀتجرب. ورت قابل دفاع نمی باشدنمايند، به هيچ ص

حضور طوالنی نيروهای خارجی . نستان چنين کند نبوده استنيروی انتظامی، هيچگاه در تاريخ افغا
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در افغانستان مسؤوالن امور مملکت را اغفال نموده و به اين خيال می اندازد که هرگاه ارتش نيست، 
  . ها حراست می کنند و به اين ترتيب در جديت شان خلل وارد می گردد نيروهای بين المللی از آن

های  طوری که بدون ايجاد و تقويت ظرفيت همان شده است، ش آغازکه هفت سال پي جنگ ضد ترور
کارساز در دولت افغانستان نمی تواند به صلح بيانجامد، بدون يک وفاق منطقوی نيز نمی تواند به 

انتقالی در کنفرانس پترزبرگ سال و موقت  ۀادارتائيد . مطلوبی که اعالن کرده است، برسد ۀنتيج
ايه و منطقه در يک جو روانی خاص صورت گرفته و هرگز نمی تواند توسط کشورهای همس 2001

جای اقدام مستقل حکومت افغانستان را برای جلب مجدد وفاق اين کشورها در دفاع از صلح و امنيت 
از اينرو هر اقدامی به خاطر تامين صلح و امنيت در افغانستان، بدون مشارکت و . در افغانستان بگيرد
  .ايه و منطقه ناقص و شکنند می باشدوفاق کشورهای همس

بايسته آنست تا نيروهای خارجی در افغانستان تعهد بدهند که در کشور پايگاه نظامی دايمی ايجاد نمی 
ه بدارند، تا جامعه و حضور شان را در افغانستان اراي ۀمادااين نيروها بايد پيش بينی دقيقی از . کنند

  .سازی را به پايان برسانند های دولت لويتحکومت بدانند، تا چه زمانی بايد او
های ملی پرورش يابد و از مقامات افغانی فرمان  ارتش افغانستان بايد با سياست، روحيه و سمبول

نيروهای نظامی خارجی و افغانی بايد مطابق به قواعد مکتوب، چون دو نيروی مستقل با هم . گيرد
ات نظامی شان با مقامات نظامی و دستگاه امنيت مراوده برقرار نموده و خارجيان در همه عملي
  . ها بيهوده تلف نگردد افغانستان همآهنگی به وجود آورند، تا جان انسان

 در صدر همه اهداف و برای بيرون کشيدن افغانستان از کانون تعارض تضادهای ستراتژيک قدرت 
بين  ۀجامعقعيت حقوقی آن توسط طرفی افغانستان اعاده شده، کيفيت و مو های بزرگ جهانی؛ بايد بی

آنچه تا کنون موقعيت بيطرفی عنعنوی افغانستان خوانده می شود، بافت همگون و . المللی تضمين گردد
طرفی  جنگ جهانی اول تا پايان جنگ جهانی دوم آنچه به نام بی ۀآستاناز . اهداف واحدی نداشته است

جنگ جهانی اول و از آغاز  ۀآستانحبيب اهللا و  افغانستان خوانده می شود، به ويژه در زمان امير
پادشاهی محمد نادرشاه تا پايان جنگ جهانی دوم، نوعی انزوا طلبی اختياری و ترس از مراودات 

پس از پايان جنگ جهانی دوم . گسترده با روسيه و بريتانيا بوده است که به اين نام مسمی گرديده است
غرب های شرق و  طرفی افغانستان، عدم تعهد به بلوک بی 1978ال پنجاه تا س ۀدهو به ويژه از اوايل 

طرفی ای در ذات خود عدم تعهد با همه اشکال متفاوتی که از آن متصور است،  چنين بی .بوده است
طرفی ای که حزب آزادگان افغانستان مطالبه می کند در حقيقت يک موقعيت حقوقی  آن بی. بوده است

 ها ناشی شده و نسبت به جناح فغانستان برای شرکت در جنگ ميان دولتاست که از امتناع دولت ا
های متحارب اين امتناع از مشارکت در جنگ  طرفانه می داشته باشد و جناح های متحارب رفتار بی

در افغانستان خود  از ايجاد پايگاه ها و تشبثات نظامی ديگر. طرفی را به رسميت می شناسند و بی
طرفی را مورد تاييد و تضمين قرار می دهد و  بين المللی در پيمانی اين بی ۀعجام. داری می کنند

  .های ويژه ای را به وجود می آورد طرفی ای حقوق و مکلفيت مطابق به قوانين بين المللی چنين بی
  

  و من اهللا توفيق
  
 


