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 چالش های موجوددر توامنندی �ظام بازار در رشد بشری -فکوره  جنات اقتصاد از طریق توامنندی �ظام بازارخبش اول م .1
 -مرکز واحد حتقیق و ارزیابی افغا�ستان چالش و سردر گمی بزرگی را در ا�سجام دهی �ظام بازار می بیند–

-----------. ست  و سایر مطالببافت های �ا مناسب کاری ارگاهنای دولتی را از هم  دور  گردا�یده ا
-----------5 

جتارت بازار  سيستم  قبول شده در قا�ون  - جوا�ان آینده سازان کشور-خبش دوم حکومت و اصالحات اداری .2
 25ــ17صفحه موضوع علم اقتصاد   -عرصه هاي اقتصادي - دیدگاه ها در گسرته زمان-اساسي

 مشکالت  و بن بست های موجود -وا�ائی و یاعدم توا�ائی دولت   ت- سیاست -خبش سوم مباحثی در طیف اقتصاد .3
  28ـــ26صفحه وراه بیرون رفت از آن                                                                                                                                       

 مشکالت  و بن بست های موجود -  توا�ائی و یاعدم توا�ائی دولت - سیاست -خبش چهارم مباحثی در طیف اقتصاد .4
 36ــ29صفحهوراه بیرون رفت از آن                                                                                                                                      

 عوامل باز دار�ده تاریخی که در رشد بشری تأثیر گذار -ه تاریخ افغا�ستان خبش پنجم �گاهی به پیشین .5
 سرمايه -چار چوکات کاري ا�کشاف ملي در اداره موقت خــــــــط مشــــــــــــي و بنیاد های آن . میباشد

يعي  ساخت و سازهاي  �و سازي باز سازي فزيکي و منابع طب-گذاري هاي اجتماعي بشر خواها�ه با مردم
 67ــ37 صفحه                                                                                                                                                                                 

 68  ــ52صفحه                                                             سرمشاری ملی �فوس در افغا�ستان                           خبش ششم .6

  102ــ67صفحه خبش هفتم توافقنامه بن                                                                                                                                         .7
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  مقدمه
  

 
  

 خود �ه تنها  جا جبا و حمیط ز�دگی خوددر دور و برر بدو پیدایشارا حیات  ا�سان ماشینی است که جزء عمدۀ قوای حمرکه
 دارد به �فس خود  موجودیتش بارک بزرگ  را بطرف کفۀ که ارتباط و حتریک منوده است، بلکه در اکثر حاالت  توازن بلقوۀ این  حم

جنگهای  وقوع  ایج منتج بهج �تاکثر این حاالت است که دروا�یی های ذهنی و �یروی  فزیکی  �فع برده   و از آن با تاختصاص داده
ات خشو�ت بار را که برای حیات جتاوز ت و این  که تاریخ �گاران وقتًا فوقتًا آن را به ثب �یز گردیده است کن مدهش و تباه 

  . حتقیر قرار داد�د مورد �کوهش و ه  استمتد�ی ا�ساهنا فوق العاده خطر �اک و مصیبت بار بود
بد خبتا�ه قسمی که تاریخ معاصر افغا�ستان  در روشنی تاریخ از سه صد سال به اینطرف مطالعه گردد ما  مهیشه وقایع ای 

 آن را ما را �اظر میباشیم که وطن ما را با جتاوزات مسلحا�ه  مورد بد سگالی  و جنگ و جتاوز قرار داده ا�د که تاثیرات منفی
  . میتوا�یم  در صفحۀ از فقر عمومی که مهه چیز ما را از ما میگیرد ببینیم

 �عمت پدر و با�وان ما �ان آوران و شوهران خود  از داشنت آهنا رًا،ه  استاختاز مدرسه حمروم س اکثرًا  اطفال ما رااین حاالت
ر در جنگ سرد در مقابل یک هجومگری که کشور ما را اشغال ظفاین یک قربا�ی بود که ملت  ما خباطر . �د ه ارا از دست داد

د�یا خنواست ما  قوی باشیم و ما را در حینیکه قوی و ، که ما دادیم ولی باوجود آن مهه قربا�ی �ظامی کرده بود اجنام پذیرفت 
 پنبه از جایی دیگر زبا�ه این فراموشی ما�ند آتش. و فراموش کرد�د )جبان هم ا�داختند(پیروزمند داخل کشور شدیم شکستند

 و بدست ختریب پست و خباک یکسان پنتاگون در �وردید(کشید و کاخهای مرکز  جتارت جها�ی را با مرکز ستاد �ظامی امریکا 
شناسایی کرد�د و از �و خود و )به زعم خود شان(آمریکا حمرک اصلی ماشین ترور را که القاعده یی ها و طالبان بود�د ) گردا�ید

  سپتمرب 11پس از واقعه .)بود�دساز�ده و پاالیشگر �یرو های القاعده کشوری که خود (را متوجه این کشور ساختندد�یا 
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 ولی مهۀ این کشور ها صادقا�ه عمل �کرد�د دراز شد و کمک ها سرازیر گردید بطرف کشور مادست های دوستی از هر طرف
 �توا�ستیم تغییرات کلی را در سان �شد�دوماررا در توامنندی یاری  میرفت ما آن طور که امید دیگر دو عامل عمدها بکه این عامل 

با عدم هم سوئی کشور های شئون ز�دگی به مثر برسا�یم ؛ یک خرابی بیش از حد این کشورو دوم پایان بودن سطح دا�ش و سواد
  .کمک کننده
 کشور خود در ها در باز توا�یها و باز سازیهایم از این کمک �یه های ما �یز سبب شد تا ما �تواان فعل و ا�فعاالت دایمی مهسانمهچ

 مناییم ، �تیجه این شد که ما زیاده تر این کمک ها را در عرصه های �ظامی خباطر توا�ایی های ذاتی خود بکار  موثر و ساز�ده استفاده 
یان آمدن، جِو تروریزم ، قاچاق سالح و مواد با مب"  بن"طابق به مفاد توافقنامه دوستان کمک به صلح هم جمبور شد�دمگیریم و 

 بر�امه ریزی و اعزام میشدبپرداز�د که �یروهای زیاد ا�سا�ی و   و کشور مهسایه غربی ماخمدر که هر سه عامل از آن طرف خط دیورن
و آشوب علی رغم کار و کوشش و سعی وتالش خباطر قطع فتنه .سرمایه های هنگفتی صرف استقرار صلح در کشور گردید

امه ریزی میشودسرمایه های بزرگی که باید در باز سازی زیر بنا های کشور  مصرف میشد  افغا�ستان که از طرف پاکستان بر�در
در این راه صرف گردیدکه هنایتًا یکروزی پاکستان در برابر عدل بین املللی باید پاسخگو باشد و گردا�ندگان دولت 

   . در پای میز حماکمه جنایات جنگی کشا�یده شو�دتان در حماکم عدلی بین امللیسپاک
علیرغم این دو عامل سازمان ملل متحد و کشور های دوست در یک �شست بین املللی راه های را پیش  پای ما گذاشتند که 

  .به یک کشور متکی خبود تبدیل شویم1389ما بتوا�یم تا سال 
غا�ستان  را در آیینه توافقنامه بن مطالعه کرده شگاف ها و بن بست های  رشد اف هایامهدر این مباحث کوشیده ایم  تا بر�ما 

به مطالعه بگیریم و د هایکه قلم  و دیموکراسی اجازه مید و تا ا�دازه است پیامها ی پژوهشی در دسرتس ما حاصله را تا جاییکه
�ی ، اجرایوی و قضایی کشور در چوکات جدید  در راس �ظام جدید دولتی و سیستم های پارملا را زمینه های کار های اجنام شده

سخت در چالش های دایمی  مملکت راشده و هم موجودیت مسایلی که  � و بر�امه های اجنام  شناساییترین قا�ون اساسی کشور،
اشم وحتمًا باشم در این راستا خدمتی اجنام داده  ، توا�سته بامید وارم با این   بضاعت �ا چیز. اضح سازیم  وه است،دقرار دا

 وقت کافی و ، وجود دارد  �اشی از عدم دسرتسی به اعداد و ارقام احصایوی دقیقکاستی های که  در این مباحث
    . توامن مفاهیم هبرت و جدید تری را ارائه بدارم امید است در آینده ب. میباشد امکا�اتشایستگی در ویرستاری و�بود

  عبدالواحد سیدی 
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    مزار شریف1387جوزای 
  
  

  لخبش او
 

  
منندی �ظام بازارمفکوره  جنات مرکز واحد – چالش های موجوددر توامنندی �ظام بازار در رشد بشری - اقتصاد از طریق 

  بافت های �ا مناسب کاری-حتقیق و ارزیابی افغا�ستان چالش و سردر گمی بزرگی را در ا�سجام دهی �ظام بازار می بیند
م  د   . و سایر مطالب   گردا�یده استرارگاهنای دولتی را از 

توا

وه
  

 ا�سان ماشینی است که حمرک او   :ی ا�سان را اینطور بیان کرده ا�د �یرو مند  فالسفه   علم اقتصاد و یه پردازان�ظربر خی از  
بنا های و ت ؛ �یست، دین و اخالق و فلسفه و علم و ادبیات  و هنر  مهه، تولید و خبش ثروت اس چیزی جز  روبناو منافع اقتصادی

اگر بنا براین باشد که  .هستند  که زیر بناء آهنا و طرز مهۀ اینها جلوه ها و مظاهر جنبه های  اقتصادی ز�دگی ا�سان میباشد
منکر هدف خلقت باشیم و این طور فکر کنیم که طبیعت جریا�ات خود را کورکورا�ه  طی میکند ، اگر قا�ون بقا و ادامه متدهنا و 

تصادفی و صدفه  هست و بقا و موجودیت ا�سان مولود تغییرات تصادفات بی هدف که میراثًابا سلسله جنایات  چند ا�تخاب صلح 
اگر بناست معتقد باشیم که . ملیون ساله ما را بطرف خود میکشدکه اجداد ما  ما راو خود شان را در آن خط تنظیم کرده ا�د 

اگر بنا باشد که از اعتقاد بروح و اصالت و بقای آن  . ون  بدست خود می سازد ا�سان  خود منو�ه ایست  از ماشینهای  که اکن
اگر بنا . چشم بپوشیم ، اگر بنا باشد که ا�سآهنا در مهه امور حمرک اصلی  امور اقتصادی  یا بر تری و تفوق طلبی را بدا�د 

اگر قرار باشد که ما مهیشه در برابر زور وخشم باشد که ما پدیده های �یکی و بدی را در یک ترازو بگذاریم و سنجش کنیم، 
سر تسلیم خم کنیم ؛ چگو�ه خواهیم توا�ست  از حیثیت  و شرافت  و حقوق غیر قابل  سلب و شخصیت قابل احرتام  ا�سان در 

 .کشور دم بز�یم و آ�را اساس و پایه قبول کنیم در حالیکه دگر ها مهه در این مواردمشکوک هستند
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ربیات تاریخی عصر ما و قرون گذشته ا�سآهنا �شان داده است این ا�سان �یست که خودش را بعوض ولی قسمیکه جت 
ماشین  جاه بز�د و مهه هستی ها و پندار های �اشی از برداشت متدهنا و فرهنگها و ادیان را که  کسب کرده ا�د  مهه را خاضعا�ه 

 است که در قمار ز�دگی باید از یک طریقی بر�ده شد و با مشکالت  این درست. دندر برابر ماشین  پول و سرمایه از دست بده
دگر ها مبا فکر و ا�دیشه بیاموز�د ، خطوط . ستیز�ده بود ولی این بدین معنی �یست که ما از چاه بر آئیم و بچاله بنشینیم

 ما را جنات دهنده باشد زیرا این خمالف  ما �باید توقع داشته باشیم دستی از آمسان فرود آید و.ز�دگی ما را تعین کنند و امثاهلم
امروز .سنت در طبیعت خداو�دی است ، بلکه خداو�د دستی را در میان دست مردم قوی میسازد تا �اجی   ومنجی مردم باشد 

ی که در کشور ما حاالتی پیش آمده است که از هر چه بیشرت به این دست �یاز است زیرا بدخبتی مردم بسرحد یک ا�فجار  �اگها�
از پیش خرب منیدهد  رسیده است و برای اینکه مشۀ از سردر گمی های راه و طریق جنات را که در هالۀ از اهبامات  و سر در 
گمی در کشور قرار دارد  از قول ر اپور های مراجع  رمسی خدمت  پیش کش کنیم  تا شاید مفکوره جنات در ما تقویت 

  : و �ا کامی از ما دور سازدیدیم که غم از ما بزداو راهی بیاب.گردد
بعد از ختم جنگ سرد که به �یرو و قوت خوهنای ریخته شده مردم مادر مقابل  بزرگ ترین  یورش قرن از طرف گروپ 

صورت گرفته بود توا�ست خود را آزاد بسازد ولی داخل غرقاب بی ) افغا�ستان(کشور های کمو�یستی در یک کشور  اسیایی 
ح ریزی شده چندین دهه جنگ  گردیده  و هنایتًا وارد  دور دیگری ازموج هتامجات طالبان  قرار گرفت که ثباتی یی از قبل طر

مهه چیز در افغا�ستان زیر و رو شد ، از آن هم که بگذریم در یک شب سیاه کشور ما آماج محالت  کروز های ویرا�گر امریکا 
 افغا�ستان از وجود طالبان که بر اریکه  قدرت در افغا�ستان تکیه داشتند  متام52قرار گرفت و متعاقب آن با محایت  پی هم  بی 

در ظرف کمرت از یک هفته پاک  ساخته شد و بعدش هم کا�فرا�س بن با یک عجله و سرسام دایر و  توافقاتی در آن جا  پدید آمد که در 
 یک جرگه اضطراری  تصویب و بعدًا هم افغا�ستان �تیجه آن دولت  موقت  تشکیل و به تعقیب آن قا�ون اساسی افغا�ستان توسط

و  شوری های والیتی و حملی گردید،که بدین ترتیب طومارقشریکه یک �سل در راه وطن با دارای حکومت ا�تخابی و پارملان 
افقنامه  و این در حالی بود که توو از صحنه خارج ساخته شد؛سخت کوشی شان جاهنای خود را قربان کرد�د در هم پیچیده شد

معاالسف که باوجود آن این قشر .تذکرات و توصیه های جدی �یز داشت) جماهدین(بن در مورد  کرامت و مهسویی های این قشر 
ور�ه پاکستان  . که بد�ه عظیم  �یرو های ا�سا�ی را که بیگمان در استقرار صلح کشور  تأثیربزرگ دارد فلج و فراموش ساختند

  . موثریت این قوای دینامیک توطئه راه ا�داردهرگز منیتوا�ست در موجویت
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مهه به این باور بود�د که با  وعده های که در توافقات بن داده شده است کشور افغا�ستان قادر خواهد شد تا با صرف هزینه 
شاف ملی مردم متوقع بود�د تا اسرتاتیژی  ا�ک.های گزافی که در کشور  سرازیر میگردد به رفاه و آسودگی خواهند رسید 

افغا�ستان  مبنی بر ساختار �ظام سازی  و حکومت داری در مرکز و حمالت و اصالحات اداری در  واحد های کوچک حکومتی در  
توافقات بین املللی ، ملل متحد و جامعه بین املللی بر این باوراستوار بود�د که  یک دولت مقتدر ، . اطراف کشور خواهد شد

منایندگان اقشار خمتلف  حضور داشته باشند و آزادی و دیموکراسی تأمین باشد که در �تیجه آن مردم حسابده ، موثر که در آن 
اما واقعت امر چیزی دیگری بظهور رسا�ید ، ذواتی از غرب بنام . �در شان شوخواهان  یک رهربی توامنند سیاسی در کشو

و " جنگ ساالران"و سائرین به لطایف احلیل بنام . احراز کرد�دتکنوکرات ها و مهه چیز فهم آمد�د و چوکیهای پر قدرت دولتی را
  .غیره از صحنه برون را�ده شد�د

دوسال قبل  کار های زیادی  در خصوص حکومت داری  حملی صورت گرفت  که  بطور منو�ه میتوان از شوری های والیتی 
و قضا در سطح مملکت که شامل دفرت والیان �یز میشود  و پیشنهاد  برای اصالحات در ساختار اداره های عامه  2005در سپتمرب 

 است   و یک بر�امه فلج کننده و �اکام بوده آر که ظاهرًا چندان توفیقی �داشته– آی – دی آر و پی -�ام برد ، هرچند بر�امه های بنام دی
�سبت عدم شفافیت در سیستم های �ام برد ، البته در این  دو پروژه اخیر الذکر مبالغ هنگفتی �یز مبصرف رسیده است که 

  .حساب دهی هیچ کس قادر �یست میزان این  هزینه  ها را بسنجد
 ، از آجنائیکه  شورا های والیتی با عدم دسرتسی به  استفاده از وسایل اجرائیوی  در ساختار �ظام قا�و�ی خود مواجه بود

طبق یک راپور . دولت و موسسات بین املللی شو�د پیو�دی میان و�توا�ست کاری از پیش برد و پلی میان مردم و خواسته های شان
 تدارک شده  است اذعان 1385در سرطان " مهیش �یکسن" و " سارا لیسرت"رمسی اداره واحد و ارزیابی افغا�ستان که توسط 

 پالن گذاری  و �بود وضاحت و توافق کلی  بر وظائف و مسئولیت ساختار های  حکومتداری حملی  در پروسه«:داشته ا�د
  :حکومت داری ، سبب جلو گیری  از مؤثریت کاری  این ساختار ها گردیده است که باید مطالب ذیل در �ظر گرفته  شود

در رابطه به هدف ا�کشاف حکومت داری  حملی که در اسرتاتیژی  موقت ا�کشاف ملی  افغا�ستان تسجیل گردیده  •
 چه مسئولیتی را متضمن شود... ساختار ها چه است؟ که است ، �قش، مسؤلیت و منایع کمک کننده این

 ....والیات در رو�د پالن گذاری اقتصادی چه �قشی دار�د؟ •
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 3».....روابط میان ساختار های خمتلف والیتی  چگو�ه است؟ •

ود در از چگو�گی سهم خ)والیتی(و اما تا هنور بنا بر راپور این واحد حتقیقی  معلوم �یست که ساختار های حکومتی 
چنین بر می آید که در بر آورده شدن این مامول �ه  شورا های والیتی . رو�د پال�گذاریهای ا�کشافی چگو�ه سهیم بوده میتوا�ند

  .ق به اجنام این  وظیفه شده باشندو �ه کدام ساختار مالی و اداری دیگر توفی
ی منتخب والیتی یک پل عبور بین  قدرت دولتی و  این هبرتین راه بود که دولت از طریق  شوری هاها،به عقیده بعضی   

که اکثرًا از پشتیبا�ی )شورای های والیتی(خواسته های ملی در منطقه ایجاد میکرد  تا از طریق این هناد های پر قدرت ا�تخابی 
ملی در امر  رشد هنای ظرفیت سازیهای وی خود را وسعت خبشیده ودر ساختماعمیق مردم برخوردار بوده ا�د  پالن های توسعه 

ولی از آجنایی که توقعات  پشت پرده جامعه جها�ی و موسسات بین املللی دو�ر و کمک به صلح در حالت .اقتصادی کار میگرفتند
اهبام و سر در گمی  قرار داشت ، دولت �یز �توا�ست و یا خواسته �شد بتوا�د شورای والیتی را که هناد  ا�تخابی  مردم است در 

ا�ون شفاف از طریق پارملان آهنا را از حالت  منایشی خارج ساخته و منحیث قوی ترین بازو در والیات برای والیان  چوکات یک ق
قا�و�ًا صالحیت می خبشید�د ، زیرا  آهنا از شناختی که از مردم و منطقه دار�د  خوبرت فهمیده میتوا�ند که  کدام  بر�امه ها را در 

 چطور بتوا�ند زمینه های ظرفیت سازی را برای رشد  پیداوار منطقه برای یک بازار  تولیدی آماده اولویت های کاری قرار داده و
االسف که این کار  هرگز صورت �گرفت و موسسات  بین املللی از عدم شناخت خود از مردم  ومنطقه  بساز�د ، مع

 این طور فکر میشود.ن اهداف دست �یافتندود به ایوشناخت توامنندیهای طبیعی و  حمیطی و دولت از اثرعدم کار آیی اعضای خ
که سرتاتیژیهای اقتصادی در امر ا�کشاف  و توسعه افغا�ستان در قدم اول مستلزم شناخت واقعیت های حملی و حمیطی و  اشرتاک  

  .متوازن مردم در پیاده کردن آن میباشد
ساختار های  : یش هالۀ  اهبام و سردر گمی  خو2005واحد حتقیق و ارزیابی افغا�ستان در راپور  ماه مارچ   

  :حکومتداری  حملی  در افغا�ستان را چنین  شناسایی کرده است
در افغا�ستان  چه معنی " عدم مرکزیت"�بود یک دیدگاه کلی  در مورد حکومت داری  حملی در افغا�ستان و اینکه  .1

 میدهد؟

                                                

 .در سطح  حمل) ؟(نده  ساختار های  منتخبمنابع کمک کن)شفافیت(واضح �بودن �قش مسئولیت ، روابط  .2
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 .تکرار و یا دوباره  کاری  ساختار های  بر�امه ریزی و هم آهنگی در والیات .3

 4.مشکالتی که در  رو�د  اصالحات عامه در سطح حمل  بآن مواجه است .4

ر های خمتلف  حکومتی اعم گو�ه  ساختا ا�د که ، چشدهعیار های موجود قادر شده �راپور اذعان میدارد که  تعدادی از م
در اسناد کدام ره آوردی وجود �دارد که به چه ترتیب  چهار چوب  کاری مناسب برای بثمر . از والیتی میتوا�ند باهم کنار آیند
دولت وظائف و     مسئولیتهای  ادارات مرکز " برعکس در این اسناد گفته شده است که. رسا�یدن آن  ا�کشاف داده شود

 واما تا هنوز فهمیده �شد که از کدام  طریق و به چه  ترتیب؟ دولت معموًال در مهچو 5"  ولسوالی ها را  برسی مینمایدو والیات و
قضایا کمیسیوهنای با صالحیتی را تعین کرده است ولی  دیده شد که این کمیسیوهنا �یز  بذات خود در این گرداب  خود را 

  .گم کرد�د و کاری از آهنا ساخته �شد
بسیاری از وزارت هابا بر�امه ها و اهداف خود ساخته شان ، :سارا لیسرت در صفحه چهارراپور خوداذعان میدارد که   

بدون موجودیت یک رهنمودواضح برای ایجادروابط و هم آهنگی میان آن  ساختار ها میخواهند هناد دیگر را در 
از . ک شده �تیجتًا عدم متایل در تطبیق کار را  ایجاد مینمایدپروسه کاری شان ذیدخل ساز�د که این کار شان باعث عدم حتر

چنین بر می آید که وزارت مالیه ، اقتصاد و کمیسیون اصالحات اداری و سائر هناد ها  �سبت عدم هم " سارا" راپور
 که می باید در قسمیکه دیده میشود آن عده از وزارهتای.آهنگی  بر�امه های قبلی وحتلیل شده در  اهبام  مواجه هستند

واین باعث شد تا  اهداف ا�کشافی این وزارختا�ه ها از . �قطه حمراق کاری قرار میگرفتند کمرت توفیق توجه یافته ا�د 
و یا در جریان اخذ تائید از مقامات و یا  تطبیق عملی این .پشتیبا�ی  و مشروعیت گسرتده سیاسی  بر خوردار �گرد�د

  .واجه میشو�دوزارت های کاری به بن بست م
یدهد افزایش م و فساد گسرتده اداری   شهرو�دان رادر مورد بی کفایتی کارمندان دولت  واکنش هاواین کنش ها   

گ اقتصاد ملی را که در پروسه ثبات افغا�ستان خباطر شکسنت خط فقر ضروری میباشد را هنبلکه رو�د باز سازی و رشد آ
  .د�یز برای مهیش به �ومیدی  مواجه میساز

                                                 
  ـ همان 4
  ـ همان 5
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 دولت و دیگر هناد های  ذیربط و دولت های خارجی  جهت تعین وظایف شورا های والیتی  حبث 2005در سال   
ها و مشوره های صورت داده که �تیجتًا کابینه افغا�ستان  تنها یک تعداد     مسئولیتهای  ا�دک و ضعیف  را در قسمت پالن 

را  برای آن شورا ها تفویض منود گرچند  قا�ون شورا های والیتی  گذاری  و �ظارت از دیگر ادارات  در سطح والیات 
 تصویب  منود  جمموعۀ مقرراتی است که وسیعًا در تعین وظایف و اهداف این شورا ها 1384 اسد 24که کابینه آ�را  بتاریخ 

�ع عمده  فرا راه این شورا ایجاد ا�عکاس یافته ، که علی رغم موجودیت  شفافیت قا�و�ی برای اجرای وظایف به این کوچکی ، موا
مشکالت در منایندگی شورا ها ،  مکا�یزم های مبهم در اجرای وظایف تعین شده  آ�ان و �بود : شده است که عبارت ا�د از 

  .برای پالن گذاریهای والیتی)دراز مدت ومسلسل(یا �واقص در چار چوب یک بر�امه کاری 
 موجه هستند و �ه هناد های  دولتی و �ه هم سازمآهنای بین املللی در مورد آن توجه منوده        مشکالتی که شورا های والیتی بآن

  :است با پیشنهادهای خباطر رشد هرچه  هبرت این شورا هادر ذیل بر خوا�ده میشود
 برای دفرت ) کرائی، گروی (�داشنت جای مشخص ویا �ا مشخص  .1

 .که اطالع گیری و اطالع رسا�ی با مر کز و حمالت حمیا �بودن وسائل ارتباطات ویا �داشنت یک شب .2

 .�بود امکا�ات کاری  از قبیل موجودیت شعبات حتلیل و ارزیابی  بر�امه های ا�کشافی در راس مدیریت  این شورا ها  .3

 .�بود امکا�ات ایجاد تفتیش منابع داخلی که در والیات  بر�امه های ا�کشافی اقتصادی را پیاده مینمایند .4

 به سویه والیت و �ظارت بر آن ) دیتابیس(یستم های راپور دهی و مجع آوری و حتلیل و توحید راپور ها�بود س .5

 .�بود ایجاد یک سیستم پالن گذاری والیتی که با شعبه پالن ، اقتصاد و مالی والیت  هم آهنگی داشته باشد .6

 .د  بر�امه های آموزشیساختار ظرفیت های کاری شوری و بلند بردن آگاهی های شان از طریق ایجا .7

 .ایجاد هم آهنگی دائمی میان شورا و ارگآهنای حملی و شورای پارملا�ی .8

 .ایجاد دفرت هم آهنگی بین  پارملان و شورای والیتی خباطر ایجادو رشد اسرتاتیژیهای ملی  حملی و تطبیق موفقا�ه آن .9

 .تامین روابط بین شورا و موکلین .10

 . والیت بشمول بر�امه های ا�کشافی و رشد بشریتائید و تصویب  بر�امه های کاری .11

 ارائه مشوره های الزم با منابع سرمایه گذاری خصوصی در مورد حل  مشکالت بازار و مردم .12

 حتلیل بودجه های عادی و ا�کشافی والیات اگر بودجه ای وجود داشته باشد؟ .13
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 .طقویتقسیم اوقات معین وظایف میان  شورا و وزارت  اقتصاد مبنظور رشد من .14

ایجاد سیستم های هوشدار دهند ه مبنظور جلو گیری از سوء حوادث �اشی از سیالب، زلزله ، و خشک  .15
 .سالیهای ممتد

 .ایجاد هم آهنگی با مراجع امنیتی و حل مشکالت آ�ان از طریق پا در میا�ی بین والیت و اعضای کابینه .16

  :هارا در وجود  شعبات والیتی استحکام خبشددولت با پیاده منودن اسرتاتیژی ملی میخواهد این توامنندی
 افزایش توامنندیهای کاری  دفاتر مقام والیت •

 بلند بردن ظرفیت های کاری  کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی  در سطح والیت •

 بیشرت ساخنت اصالحات  در ادارات بعضی وزارت ها در سطح والیت •

  
 باید توجه  بیشرت  بر مسائل حکومت 2007 – 2006افغا�ستان  در سال در جریان ا�کشاف استرتاتیژی ا�کشاف ملی  

داری  حملی صورت می گرفت و سیاست های اداری مشخص و واضح برای دست یابی به �ظام ا�سجام دهی حکومتی که 
شد  ایجاد توامنندی پیاده منودن اهداف مشخص اقتصادی ، امنیتی  را داشته باشد که بتوا�د پاسخگوی  سواالت ذیل با

  :گردد
 �قش مشخص منایع و هناد های خمتلف دولتی  در ارتباط با اهداف ا�کشافی  حکومت داری حملی کدامها است؟ .1

 ادارات دولتی در سطح حمل  در ا�کشاف پآلهنا چه �قشی دار�د؟  .2

ر سطح  حمل  روابط  میان  ادارات خمتلف  در سطح حمل چگو�ه است؟ آیا شوری های والیتی و ادارات  دولتی  د .3
 در قسمت اخذ مشوره  در قسمت پیاده منودن  بر�امه ها هم آهنگی دار�د؟

 )که ممثل یا مها�ند شورای وزیران خواهد بود( تاسیس یک هناد بلند پایه میا�ه یی بین وزارت خا�ه  ها   .4

که .ه ایجاد گرددیک چار چوب روشن برای  ظرفیت سازی و پیاده منودن  بر�امه های ا�کشافی منابع کمک کنند .5
 6.این پالن ها هم آهنگی کمک ها را تامین مناید

 

                                                 
  استفاده شده) واحد تحقيق و ارزيابی افغانستان(ـ قسمت های از راپور سارا ليستر  6
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  حال دیده شود که اصالحات اداری و خصوصی سازی افغا�ستان را بکجا می برد؟
  

قبل از اینکه در مورد خصوصی سازی افغا�ستان از قلم موسسات رمسی حبث را شروع کنیم  الزم است تا پیش منظر 
ببینیم که مردم ما  با چه  ظرافت در ا�دیشه و موقف . شکل ز�دگی مردم در ساهلای قبل یاد آور شویم اقتصادی افغا�ستان را با 

  .اجتماعی و اقتصادی ز�دگی میکرد�د
قبل از اینکه افغا�ستان یک کشور مرتقی در بین کشور های جهان باشد از سه صدسال به اینطرف که در تاریخ بنام   

بعد از امحد شاه ابدالی و . ط خا�دآهنای  سدوزایی و حممد زایی  حتت رژیم  پادشاهی  اداره میشد افغا�ستان �امیده میشود  توس
شاه زمان پسر تیمور شاه جنگ و خا�ه جنگی بین پسران تیمورشاه از یکطرف و پسران سردار پاینده حممد خان  از عشیره حممد 

دامنه این جنگ و سیالی های . ت حملی پر دامنه ای گردید زایی که برای بدست آوردن قدرت  از طرف دیگر مرکز مناقشا
حماصره موقتی (خا�وادگی برای بدست آوردن قدرت  کشور ما را مورد تاخت و تاز  امپراتوری برتا�یای کبیرو ایران ساخت 

رتبه با جنگ های که  سه م.) هرات و از دست رفنت دائمی منطقه خراسان توسط ایران جزء از مهین ایلغار ها  حمسوب میشود
و ایادی آن  جمبور  ساخته شد�د که  این وطن را ترک گویند و در قطار ملل شرق افغا�ستان اولین قدم را در ) برتا�یه(خو�ین  دمشن 

راه استقالل گذاشت ، اما رویهمرفته این استقالل بد�بال خود  �ا آرامی ها و اغتشاشات پیوست را داشت که به سلطنت حممد 
ه و با کشته شدن او به  حکومت چهل ساله حممد ظاهر پسر �ادر شاه این دوره به اخر رسید و مجهوریت سردار  حممد داود �ادر شا

خان پسر کاکای  ظاهر شاه  رویکار وبه دوره  دهه قا�ون اساسی افغا�ستان خامته خبشید  که آهنم با کودتای کمو�ستی به رهربی �ور 
جهان غرب خمصوصًا امریکا که . از بین رفت و �تیجتًامنجر به جتاوز  قشون سرخ در کشور گردیدحممد ترکی و حفیظ ا امین 

از �زدیک شدن  قوای کمو�ستی به  هند �گران بود�د خواستند تا جماهدین افغان را یاری رسا�ند تا  سنگری باشند در مقابل این 
وقتی اراده کنند ) مردم(م می شود معنًا چنین چیزی وجود �دارد ، آهنامهچنان که  ظاهر این کشور آرام وبی خطر معلو. �یروی عظیم

بزرگرتین قدرهتا را  �یز میتوا�ند از میان بردار�د از اثر جان �ثاری و قربا�ی حدودًا دو ملیون �فر ، افغا�ان  کامیاب شد�د تا روسیه 
از اثر فشار های جنگی و اقتصادی و دو دستگی . �د شوروی را به ا�زوا کشیده و بعدًا زمینه های بربادی شان را میسر ساز

های که در سطح رهربی احتاد شوروی  در سطح سیاست و �اکامی �ظامی در جبهات جنگ ایجادشد، جماهدین کامیابا�ه داخل 
از طرف با تکیه کردن دو مقام . افغا�ستان شد�د ، بدون اینکه کدام سرتاتیژی اقتصادی و سیاسی پیوستی وجود داشته باشد
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آهنم برای مدت  دو ماه و چهار ماه راه را برای بی ثباتی و عدم  )  آقایون پروفیسور جمددی واستاد ربا�ی(جماهدین بصفت رئیس مجهور
چون قوای جماهدین که از حترکات بالقوه �ظامی با رشادت و دلیری ایکه آراسته با �یروی ایمان  . هم آهنگی در افغا�ستان باز کرد

اد بود قلب د�یا را به تکان آورده بود یک رقیب بی ما�ندی در جهان  سرتاتییژیک عرض ا�دام کرده بود ، زیرا د�یا در این وقت خبداو جه
جماهدین و (که یک رقیب سابقه دار خود را از دست داده بود اکنون با رقیب تازه و سر سخت دیگری خود را مواجه میدید 

ا�ی پاکستا�ی ها کوشید�دتا زمینه �ا امنی ها را در افغا�ستان بین  گروهای تنظیم های جهان غرب با تب) حرکت های اسالمی
جهادی گسرتش دهند ، هرچند در مورد فعل و ا�فعاالت غرب کدام اسناد و شواهدی  فعال در دست رس  درین زمینه �یست  

ی جماهدین  کابل پایخت کشور را به ویرا�ه مبدل اما شواهد �شان میدهد که پاکستان چطور موفق شد با ایادی بعضی از گروهها
ولی قدر مسلم این است که جهان خمصوصًا کشور های غربی تا زما�ی افغا�ستان . سازدکه این موضوع خارج از پژوهش ما میباشد

ت  جها�ی در �یویارک و  ر ا به بوته فراموشی سپارید که چیز های �ظیر ظاهرًا طیاره های مسافر بری بر برج های دو قلوی  مرکز جتار
که متعاقب آن  در فاصله بسیار . پنتاگون مرکز وزارت دفاع امریکا اثابت و موجب ختریب کلی  برجها و قسمی پنتاگون شد

کمی در یکی از  شبها  افغا�ستان آماج راکت های کروز امریکا قرار گرفت و این در حالی بود که  امارت طالبان در سرتاسر 
  . �ظام مسلط بر اوضاع را قائم منوده بود�دافغا�ستان یک

با اشغال کابل از طریق �یرو های مقاومت مشال  کابل فتح گردید و دیری �گذشت که کا�فرا�س بن دایر و این لباس یا   
ظاهر اکنون ببینیم که چه پی آمد های در قبال مردم  ) خصوصی سازی و �ظام بازار(کسوت  جبان مردم افغا�ستان پوشا�یده شد 

  .میشود
کوشش های زیادی خباطر تقویه و استحکام �ظام صورت گرفت ، امریکا با تنظیم منودن عظیم ترین ماشین جنگی 
اش تفنگداران خود را در افغا�ستان پیاده منود ، سازمان ملل متحد در لباس کا�فرا�س بن راه های را مهوار ساخت که به عالوه  

و در این راه پوهلای �یز در پروگرام کمک برای صلح اشرتاک داشته باشند ) �اتو( �تیک مشالیامریکا کشور های عضو پیمان اتال
 فعل و ا�فعاالت �ظامی مبصرف رسید، اما بد خبتا�ه که پس منظر این حادثه افغا�ستان را در هالۀ از اهبام و سر در گمی زیادی در 

ر شده میرود و با صرف  هزاران ملیون دالر هر روز باوجود  پیاده قرار داده است ، هر روز که میگذرد  وضع امنیتی خراب ت
ولی باوجود این مردم  از حکومت  کرزی  که خود مردم ا�تخاب . شدن �ظام بازار  فقر کلی در جامعه عمومیت و گسرتش می یابد

حدود دو .  آب و �ا�ی فراهم منیسازد کرده ا�د محایت میکنند و آ�را منحیث جنات دهند تلقی میکنند، اما این محایت هرگز مبردم
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ا�واع امراض در بین شان شیوع پیدا کرده است ، آهنا . ملیون از مهاجرین ما در بین کشور آواره هستند  ، شغل کار و �ان �دار�د
الوه اینکه امروز بر ع.امراضی چون اعتیاد و افعال �ا هنجار دیگر را که باعث بی ثباتی در  کشور میشود با خود آورده ا�د 

علی رغم .حیات اقتصادی مردم مواجه با خطر است از رهگذر معنوی  بی فرهنگی �یز در جامعه میخواهد حاکم شود 
کوشش های که دولت و موسسات کمک رسان خباطر هبسازی ز�دگی مردم و  استقرار �ظام که در قسمت اول این �وشتار  مشۀ از 

م سر �خ بدست کسی �یست بازار با آهنمه بی توشی اش بیداد میکند  اقتصاد بازار ما که کالن آن را تذکر دادیم  ، کوشیده ا�د باز ه
خصوصی سازی  و «.های ما مهواره از طریق تریبیوهنای اطالعاتی سخن میگویند صرفًا یک بازار استهالکی و مصرفی  است 

به افراد  و سکتور خصوصی  در این دور شتاب بیشرت پیدا )معادن(دارائی ها و صنایع دولتی و )حراج(یا به معنی واضحرت ،ا�تقال
، )حمل امضای توافقنامه در راپور مشخص �شده(با جامعه بین املللی  امضاء منود 2006کرد  دولت در مقابل توافق �امه ماه جنوری 

لتی  به اشکال خمتلف ، تسهیالت  ، شورای وزیران  تصویب کرد تا قا�ون تصدیهای دو�2005شان داد که قبل از آن در ماه �وامرب 
  میالدی از طریق فروش  دارائی 2009 تصدی  که کامال ملکیت دولت است ، الی ختم سال 57قرار است . الزم فراهم شود

باوجودیکه  کار شناسان  در مطبوعات افغا�ستان  پروسه  فروش اموال )بفروش برسد(های آن ، به سکتور خصوصی حمول گردد
این حمکومیت را " ا�ا پیرتسن"که �ویسنده راپور( تلقی کرده آ�را حمکوم  مینمایند" جواهرات فامیلی "دولتی را  به فروش و شرکت های 
 ملیون دالر ختمین گردیده است  که مبقایسه  اقتصاد های ا�تقالی بسیار  کم 614  شرکت دولتی 44ارزش ) دقیق منیدا�د

در طی سه سال اخیر ، توجه پالیسی سازان   .7)زرگ تولیدی و صنعتی �یز داخل میباشددر حالیکه در این فروش فابریکات ب(است
در افغا�ستان برای رشداقتصادی مبفهوم تزریق  کمک های مالی  بدون آ�که کامال  سیاسی این تغیر اقتصادی  احساس و مورد  توجه 

جتارت  �ا مشروع ( پالیسی اقتصاد سیاسی در افغا�ستان باالی  و زیاده تر مترکز حتقیق  در مورد. قرار گیرد ، متمرکز بوده است 
بازار های مشروع «�تیجه های �ا پسند این حرکت بطرف بازار چنین بر مشرده شده است .مواد خمدر بوده است )ترین و هروئین

و در سه �قطه در مورد .باشدبصورت غیر رمسی فعال بوده و ارتباطات آن  با مسائل گسرتده تر سیاسی و ا�کشافی به چه حنو می
عدم سهمگیری  طیف وسیعی ازاشرتاک دادن مردم در پروسه  اشرتاک در بازار، عدم تقسیم : مارکیت  غفلت صورت گرفته 

                                                 
  .2006 ، 1ـ انا پيترسن و جيمز بلموت  و محمد آصف کريکی ، توضيح نامه واحد  تحقيق و ارزيابی افغانستان ، ص،  7
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منفی باالی ) وخیم(های �ا درست  موجود در بازار  که دارای عواقب ) طریقه(مساویا�ه  منافع میان  سهم گیر�دگان و 
    .8».مت داری از  �ظر سیاسی میگرددساختار دولت  و حکو

پتا�سل را دار�دتا پروسه ا�کشافی افغا�ستان را  از زیر بنا  ویران و حتت شعاع  قرار ) توا�ائی(عوامل فوق الذکر  این «
شیده معیار پالن های باز سازی با رشداقتصادی این کشور  بوده و به رو�د  �وسازی سکتور های خصوصی  بازار های فروپا. دهد

ویکی از �گرا�یهای کلیدی در هنگام طرح پالیسی  ها خباطر . افغا�ستان  ایجاد گردیده  و توسط این بازار پیش برده میشود 
 ولی امروز ما عمال می 9».تأسیس یک  دولت قا�ومنند و شفاف بوده تا بتوا�د سکتور های خصوصی  را محایت و ا�کشاف دهد

�دارد تا در شرایط هنایت درد �اک  به مصیبت رسیده ترین مردمان که از اثر خشک سالی و از دست بینیم که دولت توا�ایی آن را 
کشاورزان و مالداران بیجای شده کوه الربز (دادن مواشی شان جمبور به ترک خآهنای شان شده است کوچکرتین کمکی کرده باشد 

قسمیکه مردم .یی میتوا�د باشدمک به بازار چه �وع مفکوره ر کنید کحال فک)که در چشمه شفای  ولسوای چمتال متوقف هستند
قسمیکه دیده میشود  اکثر سوداگران در بازار .می بینند این بازار خواهد بود که با مردم یکجای میمیرد و در فقر دفن میشود

 که  به معامله منیتوا�ند داخل شو�د و یا داد و ستد کنند اگر هم داد و ستدی هم صورت بگیرد دست چندم می باشد
گشنت دست بدست اجناس تا کدام سرحد میتوا�د تاثیر �ا مطلوب باالی امتعه بازار از رهگذرصعود قیمت ها  داشته باشد 

شاید دولت روزی به این �تیجه برسد که این ملعبه هرگز توا�ایی .، خاصه که در آن فساد و رشوت و زور گیری هم قرین باشد
ستم دولتی و ایمنی های آن را خنواهد داشت ، لذا توقع مردم چنین است که �باید دولت در بر ابر بازار ایستایی و �گهداری یک سی

�ا موفق و �ا کار آ استاده مبا�د و مهۀ توش و توان خود را به آن ببخشد ، اگر اینکار در دراز مدت  عملی شود  عنقریب یا ملت 
زیرا پدیده های  اقتصادی با ساختار های سیاسی گره دارد و . میشو�دمیمیرد و یا به یک عصیان و ا�قالب دیگر متوصل

  . صرف مردم هستند که تعین کننده و گردا�ندگان آن میباشند
  اگر ارقام و تفاوهتای که بین واردات و صادرات وجود دارد پیمایش شود  ، واردات کشوربسیار یک رقم سرسام آور 

میوجات خشک ما از اثر سرمای شدید زمستان و گرما و خشم سالی مهیب و .شدرا تشکیل میدهد که قابل توجیه منیبا
خطر�اک امسال  صادراتی خنواهد داشت ، حدودًا هفتاد فیصد از بچه گوسفندان یا تلف شد�د یا از بی آذوقه گی  پیش از 

                                                 
  . ، توضيح نانه  واحد تحقيق و ارزيابی افغانستان2004يستر وآدم پين، جون ـ سارا ل 8
  ـ همان 9
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د �دارد و متام ذخیره  خا�ه های غله در مملکت بنا بر خصلت بازار آزاد  وجو) حبوبات(ذخایر ملی سرتاتیژیک . وقت کشتار شد�د
بازار هم به آن توامنندی �یست که بتوا�د حبال مردم ترحم کند و دولت  هم  فعل و ا�فعاالتی را که باید یک دولت . کشور خالی است 

وقتی یک . و بازار هم افسار گسیخته و از کنرتول خارج است .پی ریزی کندبنا بر مشکالت موجود به بازار سپاریده است 
کشور در چنین حالتی مواجه شود از رهگذر  اصطالحات اقتصادی  آ�را حاالت حبران زا میخوا�ند و در چنین شرایط است که 

در کشور ما اگر  .  اعظم ها و رؤسای مجهورو کابینه ها جمبور به ترک وظیفه و استعفا میشو�دردر بسیاری از کشور ها صد
؟ مردم آرزو دار�د تا در یک  بر�امه  مهگا�ی  . بالیی بر سر این مردم بیچاره  خواهد ریخت چنین  حالتی رخ دهد میدا�ید چه

کشور های دو�ر و آ�ا�ی که در باز سازی و �و سازی کشور عالقه دار�د حتت یک بر�امه دقیق غذایی و با استفاده از میتود های 
زیرا �گار�ده، خود جتربه تلخی . باز سازی  مبردم عرضه کننداحصایوی کمبود غله را به تناسب تقاضا سنجش ووارد و در بدل

  . بقسم گروهی فوت کرد�ددارم 13  49و 1348از ز�دگی اسف بار کسا�یکه در قحطی های سال 
فعالیت ) مارکیت(به روشی که اکنون بازار : واحد حتقیق و ارزیابی افغا�ستان در یک راپور مستند خود  اذهان دارد که

    .ز اثرات منفی  باالی حکومت داری  سیاسی و ساختار دولتی داردمینماید  �ی
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 دیدگاه ها در -جتارت بازار  سيستم  قبول شده در قا�ون اساسي - جوا�ان آینده سازان کشور-و اصالحات اداریحکومت 
 موضوع علم اقتصاد -عرصه هاي اقتصادي -گسرته زمان

ر ا�سجام مدیریت  تقویه و اصالح سیستم های - باال بردن ظرفیت های زیر ساختی و روساختی و ا�کشافی- اقتصادی کش
 خلع سالح - مقیاس توزیع در تادیات– ارتقاء ظرفیت های امنیتی، مد�ی و اقتصادی – اصالحات در خبش مالی –با�ک داری 

 کاری به تصویب رسیده بود2002بر�امه های  در سال  از اولویت های بود که در این چار چوب -عمومی و بی قید و شرط
 سال به این �تیجه قطعی رسید که ما دارای یک سیستم جتارت  حمدود و مصدوم و �ا کار 6حال میشود  بعد از گذشت  .

آ،خود جور کن و ملت خراب کن، دارای سیستم اداری با پیچیدگیهای �اشی از  فساد اداری و عدم تطبیق  پروژه های 
قسمیکه دیده میشود مهه چیز در کشور ما با شروع و آغاز . مرا�ی و یک زراعت مفلوج و یک کشور بدون بر�امه هستیم ع

خوب و با اجنام درد�اک  پیوستگی یافته است 

و

10  
  :جوا�ان  آینده سازان کشور

ات  ساهلاي جنگ �ه دولت و �ه جوا�ان ما  اين مردم آرزو مند  بود�د، تا به حنوي از  �ريو ي جوا�ان استفاده شود، ويل با سابقه  تآثري
  .فرصت را يافتند تا منحيث يک قوه عامل بشري، در  رشد دادن اين کشور، عرض  ا�دام کنند 

  :فرصت های که توسط اراکین دولت های بعد از کا�فرا�س بن حیف شد

                                                 
  35ـ افغانستان نوين اثر نگارنده ريال باز ياب روزنامه ها و جرايد از گزارشات روز ، ص،  10
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 املللي، خباطر مطالعه اوضاع مي آمد�د، از طريق صنف در هر شهر و والييت اگر هيئيت، از  بلند پايه هاي دولت و يا اراکني  بني
که این حالت تا هنوزهم .، آهنا را حايل از ملت  قرار ميداد�د که �تيجتآ ، مشکالت ملت �ا ديده و �ا شنيده ميما�د دولتقدرمتداران

ین سال جلسه  �وبتی خود را در در بعضی ساحات  ادامه دارد ، بطور مثال زما�یکه اقای حامد کرزی در مزار شریف در شروع مه
برگذاری جملس رفت و آمد ممنوع  در حمیط های مشرف بر مکان   دستور داده شد تاشهر مزار شریف دایر کرده بود یک روز قبل آن

تی دویا مردم خود را به او؟مهه این فکر را کرد�د که این روش دولت و برپائی جلسات �وبحال او چطور میتوا�د  مبردم برس.گردد
 �ه که از طرف دولت مرکزی کار گردا�ی یک حرکت منایشی بود بود که در چند والیت دیگر �یز  اجراء شد یک حرکت مسبلیک

  .یک حرکت کارا
در بدو تأسیس دولت های بعد از طالبان ملت آرزو مندي تام داشت، تا با دولت �و پاي  خود ، مهدردي و مهياري،  داشته  

امنيت  ، �و سازي  و باز سازي  و ارتقاء سطح  اقتصاد و  فرهنگ ، در معيار ها و روابط ذات البيين ، بني دوشادوش دولت  در امر 
دولت و حکومت  مهکاري دوام دار داشته  باشند  و خود را با دولت �زديک ساخته،  درد هاي مهدگر را بشنو�د  و از �ا توا�ي و 

تا حکومت آرمان مردم و مردم  يار  . ه خود را ، عرضه مقامات  مسئول کنند حسرت  و يا از خوشي و مسرت  خود شادي و گري
بنا بر ملحوظاتي که موجود بود  حکومت �توا�ست که رسوخ  خويش را در بني مردم . اما  افسوس که چنني �شد . حکومت  باشند 

روزيکه ميگذشت، اين فاصله قصدًا و توئمًا قايم بسازد و يا اعتماد خود را در بني مردم  قایم مناید ،قسمیکه دیده شد هر 
حکومت مبردم بي باور بود، اکثر کار ها به توسط  خارجي ها که بنام هاي موسسات غري  دوليت يا اجنو . گسرتش پيدا ميکرد  

استفاده ا ز پول هاي هاو ایادی آهنا  اجنام ميشد، که دولت، هرگز �توا�ست، �ظام  احتسابي در برابرآ�ان در مقابله با فساد  و سوء 
که بنام کمک  از طریق جوامع بني املللي،  سرازير ميشد ومها�ند ثروت هاي باد آورده، مبصرف مريسید که  اين رو�د، تا هنوز که ما  

س  مليارد دالري که  به افغا�ستان، سرازير شده است،ک25الی17مه دارد  و به ارتباط اداراي �ظام دوليت ا�تخاباتي هستيم،  اد
منیدا�د چقدر آن  در ظرفیت های کاری مصرف شده است و چقدر آن بتوسط متویل کنندگان مصرف شده ؟و چقدر از این 
پوهلا بسبب عدم  ظرفیت های ساختما�ی مصرفی واپس رجعت کرده است و یا حيف و ميل شده است  يا  از جدول پرداختها 

هزار ملیون دالر 25 ملیارد دالر یعنی25ه میدا�د این است که اینچیزی را که مه.حذف گردیده است، به کسي معلوم �يست 
چنا�چه از راپور های رمسی فروش اموال و .پولی است که افغا�ستان در طول حیات سیاسی خود آ�را �دیده و�ه هم ملس کرده  بود
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 25است که در مقابل این  ملیون دالر بدست آمده 614دارایی های دولت که در طول صد ها سال اعمار گریده است صرف 
وارقام فروش این دارایی ها ممثل و �شا�دهنده رشد سکتور دولتی  چند صد .(هزار ملیون دالر مساعدت هنایت عدد کوچک است

  )ساله افغا�ستان میتوا�د باشد
گر کار آزموده يا در افغا�ستان  اداره موقت و بعدًا اداره ا�تقايل توا�ست، متامي هناد هاي شريک، در اداره خود را  ا

  . بيکاره بود�د، از خود حذف �کرد و اينکاري بود که حکومت هاي جماهدين و حيت بعد از آهنا ،طالبان �يز اجنام داد�د
تکنو کرات ها و تکنيسن ها ي قدرت  هستند  که قدرت خود را  در سلسله  مراتب  خنبگان و ) اعضای حکومت(زيرا اينها

د و هر شاخه اي از  صنايع و هر خبشي از دولت  بزودي موسسات خاص خود و افراد قدرمتند خود خرده خنبگان  سازمان داد�
از قبیل سیستم های با�کداری ها سیستم های خمابراتی بیسیم و ماهواره یی ، ایجاد شرکت های وسیع .را بوجود آورد�د

 می بینیم که افغا�ستان باوجود �ا بساما�ی ها توا�ست و ما.ترا�سپورتی و ایجاد تاسیسات ذخیره وی و غیره که از �و ایجاد شد
امروز   مشاهده بر�امه های سه تلویزیون عمده افغا�ی که . خودرا در شبکه های جها�ی اطالعاتی به یک روش خوبرت داخل بسازد 

ست آورد بزرگی یکی آن  رمسی میباشد و دو دیگر خصوصی است و در متام د�یا  �شرات خود را پخش میکند ،  این یک د
علی رغم مشکالت �اشی از �بود امنیت  .برای ز�ده �گهداشنت فرهنگ و خصوصیات ملی جامعه و مردم ما  حمسوب میشود

 ا�تقال برق که ظاهرًا یک شبکه  ا�تقاالت برق از مشال به مرکز کشور شبکه.  از �و اعمار و اسفالت شد�دقسمًا جاده های موتر رو 
  . مدت میتوا�د در ا�قالب ا�تقال ا�رجی افغا�ستان مفید باشد حمسوب میشود در دراز

اين کار ها مهه  توسط سر آمدان  متخصص و به �وبهٌ  خود بوسيله خنبگان  جامع �گر  که از اشخاصي با ختصص  هاي  « 
شور هاي غربي و این  گروه  تکنو کراهتاي که دور از گريودار جنگها در ک. گو�اگون تشکيل يافته بود ا�سجام يافتند

امريکا مصروف ساختمان  شخصيت هاي کاري علمی شان بود�د،جای پای خوبی در  رشد و توسعه کشور باز کرد�د ولی عده ای 
بعضی از  . با ترفندو لطائف احلیل از کشورهای غربی آمد�د،  تا خود را در رأس مديريت و هرم قدرت دولتی در کشور داخل ساز�د

   11ي بزرگ را میتوان از این دست مشاریدتکنوکراهتاي کرسيها
  

                                                 
  35 تا 25ـهمان ، ص،  11
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  :جتارت بازار  سيستم  قبول شده در قا�ون اساسي
  

 :دیدگاه ها در گسرته زمان 

ساختار دولت متمرکز افغا�ستان  در طول مراحل ا�کشايف ، يکجا با « :چنا�يکه  واحد حتقيق و ارزيابي  افغا�ستان  مي گويد 
کز و پ ارچه پارچه، سري سهلي را �پيموده  و با اختالفات ذات البيين  و اثرات متقابل  فعل و ا�فعاالت آهنا  جامعه  عنعنوي يا،غري مت

اين مشکالت �اشي از چند » در عرصه هاي خمتلف زما�ي ، يکي از موضوعات  جديد تاريخ �وين افغا�ي را تشکيل داده استـ
فغا�ي کشور ما  يعين     از تشکل دولت افغا�ي مهواره وجود داشته و پارچگي اقوام  که در سراسر د�يا معمول است در  تاريخ ا

گاه براي کشور و ابناي آن درد سر هاي جدي اجياد کرده ا�د  که تاريخ دوصدو پنجاه ساله کشور افغا�ستان شاهد  مرافعات اقوام 
 قبيل ا�گليس ، ايران ، ترکستان خمتلف و زد وبند هاي خا�واده هاي بر سر قدرت زمينه هاي مداخالت بيگا�گان را از

روسي و احتاد شوروي و اخريآ  ايالت متحده امريکا و بيست و پنج کشور  غربي ديگر زمينه هاي �ا ساملي را در پيشواز رشد 
  .ملت ما گسرتده ا�د

مر

 ا�د که  ما آمديم تا کشور در هر مرتبه اي که اين کشور مورد  هتاجم قرار گرفته است ، هيچ يک از مهامجني ويا ايادي شان �گفته
مشا را اشغال و ویران کنيم و يا دين، کلتور و عادات مشا را  تغري بدهيم، بلکه مهه به لباس دوستان و کمک به ما توسط مردمان با 

اشند،  اين قدرت و �فوذ از خود  مان جا جبا شده احدي هم منيتوا�ست در مورد  اين مهما�ان  �ا خوا�ده   گما�ه ز�ي منفي داشته ب
  .مسايل توسط تاريخ به ذريعه ، �سل هاي آينده  روشن و مورد قضاوت قرار ميگريد

شايد معا�ي و الفاظي و يا منطقي وجود داشته است که شاه حممود ،  با کمک ايرا�يان ، زمان شاه ابدايل را  کور و سپس 
به توسط ايران  ويا  شاه شجاع امللک ،  ا�گليسي ها را  در خلع منوده زمينه هاي جدائي واليت خراسان  را از بد�ه افغا�ستان 

�شا�دن خودش  بر اريکه شاهي و کمک به آهنا تشويق کرده باشند ويل اين موضوعات در مواضع زما�ي وقوع آن قابل دسرتسي و 
  .قضاوت مردم ما�ند امروز �بوده است

وسسات بريو�ی وکشور هاي حاضر در افغا�ستان موجود ما ميبينيم در هر کاري که درين ملک اجنام ميشود دست قوي م
است از مجله تآثري گذاري دگتورین اين دوستان قبل از تدوين قا�ون اساسي در کا�فرا�س بن پیش فرضهای را القاح و زمینه 
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ا�ي و �ا مهخوا�ی ا�تخاب سيستم بازار آزاد به تيپ غربي، در قا�ون اساسی ما مسجل گردیده است که ما  در اين �وشتار درمهخو
  :آن در مورد اقتصاد بازار آزاد و پیامد های آن روشين می ا�دازيم

  :عرصه هاي اقتصادي
و اقتصاد بايد �شان دهد  «. بشر با مواجهه به کميابي و مبنظور رفع احتياجات  مادي ، �اگزير  به کار و کوشش است 

صول الزم را  به منظور ارضاي �يازمنديها و متتع فردي و دسته مجعي  فراهم که چگو�ه ميتوان  با حد اقل منابع  و تالش، حد اکثر  حم
  12».اداره منابع کمياب  و حمدود ، بطوريکه متضمن حد اکثر حمصول و متتع گردد:آورد ، و به عباره ديگر 

که . م ديگر روابط متعدد دارداقتصاد موضوع معني ، وليکن قلمرو  بسيار وسيع دارد  که غالبأ تفکيک �ا پذير ميباشد  و با علو
در ماده دهم روي -دولت-چنا�چه در قا�ون اساسي  جديد کشوردر فصل اول. پرداخنت به آن روش خاصي را جياب ميکند 

دولت سرمايه گذاريها و تشبسات خصوصي رامبين بر «مسايل اقتصادي و خطوط اساسي آن  اين طور صراحت يافته است 
در ماده يازدهم  و دوازدهم قا�ون اساسي  » ام قا�ون ، تشويق و محايت و مصئو�يت آن را  تضمني مينمايد�ظام  بازار مطابق به احک

امور مربوط به جتارت  داخلي و خارجي ، مطابق به اجيابات اقتصادي ومصاحل،مردم، توسط قا�ون تنظيم «:تذکر رفته است که
  .ل مياشدو افغا�ستان با�ک ،با�ک  مرکزي دولت و مستق» .ميگردد

با�ک مرکزي در مورد .�شر پول و طرح و تطبيق سياست هاي پويل کشور، مطابق  به احکام قا�ون، ازصالحيت با�ک مرکزي ميباشد
  .چاپ پول ، با کميسيون ولسي جرگه مشوره مينمايد
  ».شکل و طرز فعاليت  اين با�ک توسط  قا�ون تنظيم ميشود

تصويب  پروگرامهاي ا�کشايف، « :الحيتهاي  شوراي ملي  چنني تأکيد کرده است در مورد ص3 و 2حيت در ماده �ودم بند 
و مهچنان  در ماده �ود دوم  .) اجتماعي فرهنگي، اقتصادي و تکنالوژيکي ، تصويب بودجه دوليت و اجازه اخذ و عطاي قرضه

 تصميم راجع به پروگرامهاي راجع به صالحيتهاي اختصاصي  شوراي ملي در مورد استيضاح دولت آمده است، در اختاذ
پيشنهاد طرح قا�ون در مورد بودجه و امور مايل «:ا�کشايف و بودجه دوليت  در پاراگراف دوم ماده  �ود وپنجم  تذکر رفته است

                                                 
  . انتشارات دانشگاه تهران1980لن  چاپ دوم  محمود منتظر ظهور ، مقدمه ای بر علم اقتصاد ، به همکاری موسسه فرانک- 12
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در هر جامعه، افراد بر کسب معاش  و رفع �یاز مندیهای  خود  و کسا�یکه با معیشت  » صرف از طرف حکومت صورت ميگريد
  عهده ا�ان است ، �اگزیر باید  در تالش و جستجوی کار باشند شان  به 

ماده �ود هفتم قا�ون اساسي �يز در منت خود  مسايل مربوط  به بودجه  کشور و امور مايل،پيشنهاد اخذ يا اعطاي قرضه را از وظايف 
  13»و صالحيت هاي شوراي ملي دا�سته است که به اساس طرح و پيشنهاد  دولت صورت ميگريد

  .روي تآکيد قا�ون اساسي کشور دولت در چوکات کابينه خود وزارتي را بنام وزارت اقتصاد اجياد و مفتوح ساخت
پس الزم است  متکي به تآکيد قا�ون اساسي  کشور ودلچسپي  دولت ا�تخابي  اسالمي افغا�ستان  روي موضوعات اقتصادي که 

  .خايل از پيچيدگيها منيباشد روشين ا�داخت

  14: لم اقتصادموضوع ع
در هر جامعه افراد ، بر کسب معاش  و رفع �يازمنديهاي خود و کسا�يکه  معيشت شان  بعهده  آ�ان است ، �اگزير بايد  در تالش و 

 155 در کشور هاي غربي  از هر ل اخري ، �شان ميدهد  که اگر مثالاما داده هاي  اشتغال چند سا. جستجوي کار باشند 
يت کاري و داوطلب کار صرف دو �فر  موفق به يافنت شغل  مورد �ظر خود منيشو�د،ويل در کشور ما قضيه بر �فرکه  در سن فعال

�فر آن کار فراخور خود را مني يابند و ازمهني سبب است که کمک هاي که بايد براي باز 99عکس است، يعين از هر يکصد �فر 
به مصرف مريسدکه آهنم يک فيصد از جمموع �فوس  کشور را در بر سازي کشور مصرف شود ، به هزينه  بودجه معاشات دولت 

گرفته منيتوا�د و چنا�چه ما شاهد بوديم تا زما�يکه  معاشات کار مندان دولت از طريق  سازمآهناي جها�ي پرداخته �شده بود 
فوس  به اين منافع دست رسي چندين ماه مردم معاش �گرفته بود�د و اين در حاليست که بطور احتمايل هشتاد و پنج در صد �

�دار�د ، اينها کسا�ي هستند که منابع عايداتي شان از اثر اوضاع �ا مساعد اقليمي و خشک سايل هاي پيهم و ختريب مزارع 
�رسيدن و يا �بود علوفه براي حيوا�ات شان  ، که ) آن مناطقيکه حتت �فود دولت است(خشخاش شان  از طرف �ريو هاي دولت 

اکثر راپور هاي که در مورد زراعت و مالداري در موارد ا�کشاف و ترقي داده . ار ويا دهقان ميباشند تشکل داده استطبقه مالد
واگر در منطقه اي کدام پروژه اي اعمار ميشود مبثابه از گاو . ميشود گمراه کننده و دور از واقعيت عيين مردم ما ميباشد 

                                                 
  .ه ش1382جدی 14 قانون اساسی افغانستان، - 13
  .به بعد61همان، ص،-18
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حترک دهنده �ريوي  حترکي سياسي درهر کشور ميباشد، بايد از هر طريقي که امکان و چون اقتصاد ساز�ده  و . غدود ميباشد 
  .داشته ميباشد ، در مورد �ظام معيشيت مردم ،و زمينه هاي اشتغال سازي براي شان توجه جدي شود

ني  توزيع شده است ؟ آيا تا اين حد  متفاوت و در داخل يک منطقه  اين چ" قدرت  خريد " چراسطح  : اينجا سوايل اجياد ميشود که
مردما�يکه درسطح �ازل  از در آمد و توزيع قرار دار�د  تا چه زما�ي در اين مرحله مبطل و متوقف ميما�ند؟ آيا سرازيزي سرمايه هاي   

اين مردم  به اين کشور سرازير گرديده است به  حال  )  مليارد دالر25الی17(که از طريق کمک هاي که به پيما�ه  اعداد کيها�ي 
ملت را ) شرکت هاي با سرمايه هاي بزرگ(تآثريي دخلواه �گذاشته اشت ؟ ايا عدم توزيع و توقف سرمايه در کا�وهناي خاص، 

يکبار ديگر از طريق جهان  سرمايه به بردگي  واسارت خنواهد کشيد؟ آيا دولت در مقابل اطاقهاي جتارت داخلي و بني املللي 
ي ملکي ودوليت، که توامًا در جذب سرمايه هاي جديد و اجياد مراکز جتاري و موسساتي که قبال  دوليت ويا ساير موسسات تشکي

ني  و الزاميت هاي را در مورد حقوق اتباعيکه قبال درآجنا ها در چوکات  بوده و اکنون بطرف  شخصي شدن پيش مريو�د چه 
ب شده ا�دو یا دور ا�داخته شده ا�د، در مورد دوام کار آهناواجياد دولت، کار ميکرد�د و اکنون  توسط يک اداره شخصي جذ

فضاي دائمي و مطمئن کاري براي کار مند، بيمه وساير کومک هاي که قبال دولت به آن مي پرداخت، از قبيل حقوق باز �شستگي 
رده و توسط کدام،  ارگان دوام و تطبيق آن را �ظارت و غريه از طريق  موسسات قا�ون گذاري خود کدام �وع قوا�ني را پاس 

خواهند کرد؟ ويا دولت به اين چيز ها عالقه �داشته صرف ميخواهد سرمايه را به �فع پولدارشدن  ادارات خصوصي سرمايه داري 
 به ؟ از ين دست  هزاران سوال  اجياد ميشود که در دايره اقتصاد ، هر گز، ز�ده �شده ما، براي آن، جز کهتشويق و محايت کنند

  .ملت دروغ بگويند جوابي �دار�د

ن

الت
قوا�

ک

قسميکه قبال  �يز در مباحث قبلي روي کار کرد ها ، توا�ايي ها و �ا توا�يهاي ادارات، به لغت خود شان از اثر تآثريات عدم برداشت  
  ظرفيت �ا کام ، ما�ده ا�د الزم است به ملت و جوامع جها�ي علت  ، عدم کفايت خود را  توضيح بدهند؟

 �فوس کشور که مستقيمآ به زراعت و کار %85(چگو�ه  ممکن است  افغا�ستان با وجود فعاليت ا�بوهي از مجعيت خود مثال 
با کمک ها و رهنمايي هاي وزارت زراعت  سازمان ملل متحد و صدها سازمان  ا�کشاف دهنده ) هاي مربوط به آن مشغول است

  امان کمک هاي  منابع مايل ايالت متحده امريکا و ساير کشور ها بز�يم ؟زراعت در افغا�ستان، در خبش زراعت مهيشه دست بد
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چرا شاخص قيم کاال هاي مصريف، گروه کاال هاي مورد مصرف غذايي در مقايسه  با ساير کشور هاي مولد ، مثال شاخص کل "
 خواهد % �150ستان    و احتمال در افغا% 70 و در هندوستان%48 در ايران  %  14اياالت متحده امريکا حدود 

 ثابت  �گهميدارد يا ثابت �گه داشته هر �وع �وسا�ات ارزش خود را �سبتًادر مقابل ) دالر وايورو(مهچنان است پول  15"بود؟ه
  .ميشود در حاليکه در وطن ما پول چندين  مرتبه، مواجهه به مرگ، شده است

 از جهان متمدن و با اقتصاد  تضمني شده  قوي باال برو�د و چرا کدام عوامل باعث ميشود که ساير کشور ها، به پله هاي رفيعي
ن گذشته ما اروپايي را خواهيم دولت مردان ما ازين فارملها استفاده منيکنند؟ اگر کمي  به عقب بر گرديم، در طول �يم قر

لیون تن  جآهناي خود را از  م55 که در  زير ضربات کشنده جنگ جها�ي اول ودوم که هردو در يک قرن واقع شد حدودًا یافت
دست داد�د و سرتاسر اروپا  ويران شده بود و جاپان مواجه به اسلحه امتي ويرا�گر شد ويل امروز مهه اين کشور ها قد بر 

احتاد شوروي سقوط کرد  و باعث  سقوط شان  قهرما�يهاي مردم  ما بود ويل  بعد از شکست شوروي روسیه  بدون  .افراشتند
رف پا�زده سال خود شان واقتصاد شان را از �و ساختند و امروز از کشور های  طراز اول جهان است  که اقتصاد شوروي در ظ

  به اين چرا هاي مردم ،پاسخی داشته باشیم؟. ويل ما �توا�ستيم . حمکم دارد 
ه يک وقت �ان گندم سري امروز ما ا�قدر غريب و بيچاره هستيم که شکم مان ب. دولت مکلفيت دارد که جوابی داشته باشد

�يست اگر مواد غذايي از  پاکستان  اوزبکستان ، قزاقستان و چني و ساير �قاط خارج از کشور تورید �شود،  ميدا�يد که در 
افغا�ستان چه جهنمي برپا خواهد شد ؟ مسئول اين مهه �ا رسايي ها کيها هستند ؟ کي ها هستند ؟ که بسر اين ملت  هنوز هم 

 مليارد دالر توا�ست  غول کمو�ست را توسط کمک به جنگجويان افغان 6ايل   4 لند؟ امريکا با صرف حدود ماست مي ما
   مليارد دالر  هنوز �ان  خوردن �دار�د؟17از بني بربد ويل کشور ما با صرف بيش از ... و

 که براي هرکس در ز�دگي روز مره اين سواالتي هستند که سر�خ هاي آن به مديريت اقتصادي و عوامل  بيشماري پيو�د دارد
  :که به وسيله آهنا ميتوان موضوع اقتصاد شناسي ومهکاران ان  را مشخص ساخت.مطرح ميشود

بطور کلي ميتوان گفت که در چار چوب علم اقتصاد  کليه مسايلي ، �ظري آ�چه که در باال مطرح   و حتليل موجز  قرار 
  : �اشي از �اتوا�يهاي آهنا پاسخ و راه حل  مقتضي ارائه ميشودگرفت ، براي هريک از سواالت  و مشکالت 

  ما ميتوا�يم به کمک قواعد  و قوا�ني اقتصادي ، به علت و معلول ، مسايل  و ميکنيزمهاي اين پديده هاي اقتصادي
                                                 

  .چاپ پنجم186ص , انتشارات دانشگاه تهران 1988، عناصر اقتصاد خالص، پاريس " دالوال "- 15
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 و تغريات جاري و چگو�گي ترکيب منابع و عوامل توليد  وثروهتا،قيمت گذاري آهنا  ، تشکيل و توزيع در آمد ها : مثل "،
  .حتول بنيادي آهنا ، دخالت پول و اعتبارات، و از اين قبيل  جستجو  وشناخته ميشود

تلف و وجوه متايز آهنا  مشخص ميگردد     ؛و باالخره در اقتصاد دل  بني منابع و مصارف در سطوح خمحاالت تعادل و عدم تعا
 پديده ها ي تعني شده  حتول   آيندهٌ   اقتصاد مورد  پيشبيين  و عدم جديد ، راه حلها و طرق و ابزار ، و چگو�گي عمل روي

تعادهلاي  احتمايل ، مورد پيشگريي  قرار ميگريد و تعادل و حتول  مطلوب آن ، بر اساس هدفها و مقدورات  ، بر�امه ريزي 
و صرف به مهني اکتفا ميکنيم .داردکه هر کدام آن ضرورت به حبث وفحص طويل دارد  که اين جمموعه  گنجايش آ�را �. ميشود

 موضوع اقتصاد  حمض، که مستقل از پديده هاي ا�سا�ي و پويل است ، عبارت  از جستجو وکشف  قوا�ني طبيعي  و خود «:16که
کاري است ،  که براساس آهنا  توليد حمصوالت ، تشکيل  سرمايه و توزيع ثروت  جامعه صورت  مي گريد ؛ هدف اقتصاد علمي ، 

�وبه خود  جستجوي قواعدی است  که هبرتين �وع سازمان  دهي جامعه  و استفاده از  قوا�ني اقتصاد  حمض را  به منظور حصول  به 
  17.»حد اکثر ثروت  و فايده تامني منايد
عه   بر رسي جام«18و اقتصاد  اجتماعي . و اقتصاد عملي، اقتصاد اجتماعي  قرار داده ميشود غالبًا در کنار علم اقتصاد

بشري  و جستجو وکشف  طرق و وسايل هبزيسيت  را از اهداف خود قرار ميدهد و درين صورت اقتصاد  حمض مهان علم اقتصاد  و 
منظور از قواعد  و قوا�ني ان  ، مهان  اصول علم اقتصاد است  و هدف از اقتصاد عملي و اجتماعي مهان است که امروزه  سياست 

 .»ده ميشودهاي اقتصادي و اجتماعي �امي

  
  
  
  
  

                                                 
  .95،....اصول علم -20
  . دال وال، عناصر اقتصاد خالص ، پاريس -21
  .186اقتصاد سياسی  و اجتماعی ، ص (لورين . صاد اجتماعی، تاليف الاقت-22
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  خبش  سوم
  

   مشکالت  و بن بست های موجود وراه بیرون رفت از آن-  توا�ائی و یاعدم توا�ائی دولت - سیاست -مباحثی در طیف اقتصاد
برای اینکه مهۀ واقعیات و زد و بند های که در طی شش سال افغا�سان را �ه تنها دارای یک �ظام ا�سجام دهنده و تعین   

 یک کشور با تفکر آزاد و اراده مستقل اقتصادی �ساخت ، عالوه برآن  شخصیت حقوقی دولت داری و �ظام ساالری کننده منحیث
برای روشن شدن این مطلب و سایر مطالبی که در این �وشتار  د�بال شده است . را �یز در   هالۀ اهبام و سر در گمی قرارداد 

علت و ا�گیزش منفی ایکه بار کامیابی را توام  با شکست و �ومیدی کرده ضرورت بر این است  تا مشکالت ریشه کاوی شده 
ساختار ذهنی جامعه ما . باید در دو حالت در ساختار های ذهنی و هنجاری جامعه افغا�ی توجه کنیم ،است را بشناسیم 

ر وقت سر و کلۀ بیگا�ه ای در حیات طوری است که ما ساهلا خود کار خود را کرده و بار خود را برده ایم و  خباطر این است که ه
چیزی که زیاد مایوس کننده . سیاسی این کشور ظاهر شده است این کشور را بسوی جنگ و یرا�ی و �فاق و �ا بودی کشا�یده است 

استعمارا�گلیس ، و روسیه شوروی  .است جتربیات تلخی است  که در هر قرن یک چند بار در جامعه ما تکرارًا واقع میگردد
  .  و باالخره پا در میا�ی جمموعۀ  ازکشور ها در جامعه جها�ی به مشول پاکستان،

روزی یک دوستی  که تبحر و اطالع کافی و هوش و فراست  حتسین آوری داشت ، مبن این مطلب را ایمیل کرد که هنایت    
یک روز «: خواهد غوزه خود را رها کرده بر آیدتوجیه پذیر و آموز�ده است که این آمورزه مربوط میشود به داستان یک شب پره که می

شخصی �شست و چند ساعتی به جدال پروا�ه برای خارج شدن  از سوراخ کوچک  .یک سوراخ کوچک در یک  پیله ای ظاهر شد
  .ایجاد شده  در پیله �گاه کرد 

  .ا�د ادامه  دهدسپس فعالیت پروا�ه متوقف شد  و به �ظر رسید  متام تالش خود را اجنام داده  و منیتو
پروا�ه به راحتی از پیله خارج شد  اما بد�ش ضعیف و . آ�شخص  تصمیم گرفت  به پروا�ه کمک کند  و با قیچی  پیله را باز کرد 

  .باهلایش چروک بود 
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ز بدن پروا�ه آ�شحص باز هم به متاشای پروا�ه  ادامه داد ، چون ا�تظار داشت که باهلای پروا�ه  باز ، گسرتده و حمکم شو�د و ا
  .حمافظت  کنند

  .در واقع  پروا�ه بقیه عمرش را خبزیدن مشغول بود  و هرگز �توا�ست پرواز کند ! هیچ اتفاقی �یافتاد 
چیزی که آ�شخص با مهه مهربا�ی اش منیدا�ست  این بود که حمدودیت  پیله و تالش الزم  برای خروج از سوراخ آن ، راهی بود که 

گاهی اوقات .ایعاتی  از بدن پروا�ه  به باهلایش  قرار داده بود  تا پروا�ه بعد از خروج  از پیله بتوا�د پرواز کند خداو�د برای ترشح م
و . اگر ا�سآهنا قادر میبود�د بی هیچ مشکلی ز�دگی کنند  فلج میشد�د.تالش تنها چیزیست  که در ز�دگی بآن �یاز داریم

در راه رسیدن بقدرت قرار گرفنت مشکالت بر سر راه حتمی است .وی منی بود�د هر گز به ا�دازه ایکه حاال قوی هستند ق
  »...و

حال از داستان تقالی ز�دگی یک شب پره برای  ز�دگی جدید و کمک �ا مساعد در یک موقع �ا مساعد دیدیم که   
رًا هم مهین خصوصیت را دارد ثنی �یست اکثی ماا�ساهنا �یز از این قاعده مستز�دگ. شبپره را به چه مصیبتی دچار ساخت 

مها�ند  خصوصیت ز�دگی مهان شبپره ، اگر ما را میگذاشتند تا به هبا�ه های  تروریزم وهبا�ه های �امساعد دیگر 
استحاله منیشدیم و از مهان امکا�ات خودی ز�دگی خود را پیش میربدیم ، امروز زینه مهسایه از زیر پای ما پس منیشد و ما در 

مبا درس  پیش مرگی تلقین منیشد و  ما مهدگر خود را در روی کوچه و بازار بدون اینکه . رابر منیشدیم حضیض سقوط ب
اگر صد ها دهکده آلوده به گناه وجود داشته باشد که باید مببارد شود در جنب آن ده دهکده ای . بشناسیم از بین منیربدیم 

جامعه شناسان معتقد هستند و  حتی متام ادیان .رار میگیر�د؟ که هرگز گناهی را مرتکب �یست چرا آماج مبباردمان ق
تا زما�یکه ما خنواهیم خود را تغییربدهیم هیچ قوه ای قادر �یست وضع ما را هببود : خمصوصًا قرآن این جهان  بینی را دارد که 

آ�را از پیله با قیچی آزاد ساختیم خبشند و اگر هم تقال برای هببودی صورت گیرد  در حکم مهان پروا�ه ای خواهد بود که ما 
اروپای بعد از جنگ دوم جها�ی به .معموًال این �وع آزادی های بدون هدف  ا�سان را در سر گمی و اهبام سر دچار میسازد.

خرابه زاری تبدیل شده بود که خباطر بدست آوردن  پوست کچالوئی که در زباله ها می افگند�دمهدگر شان را از 
ولی اروپا در ظرف مدت کمرت از یک دهه واپس خودش را ) برادران کارامازوف ، اثر داستایوفسکی(تند گرسنگی  می کش

 33



مجع و جور کرد و امروز از سر آمدان روزگار هستند ، بیائید از این اروپائی که در یک قرن دو جنگ مهیب را که باعث کشته 
  . �ظام سازی را یاد بگیریمشدن  حدود چهل ملیون �فر یا اضافه تر شد جتربه  ز�دگی و
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  خبش چهارم
  

 
 �ا هنجاری در چهار چوکات - مظر امجالی–از دست و  پاچه گی تاتعمق  - افغا�ستانگزارشات پیرامون طرز حکومت در

را  عواملی که ارکان دولت -عامل پیشرفت  �ظام) حاب دهی( احتساب- در مورد سیاست های بازار-ا�سجام دهی
  .پیوستگی می خبشد

  
اصالحات �اهنجاربشمول سیستم اداری و طرز حکومت داری �ا سامل باعث آن گردید تا افغا�ستان در :�ظر امجالی

دوره های اداره موقت،و بعدًا ا�تقالی ، دارای کار آیی و ا�سجام هبرت امور �باشد، و این خباطری بود که  افغا�ستان تازه یک 
له هرج و مرج را که حکمفرما بود پشت سر گزاریده بود که بر آمدن از آن حاالت و خود را در دوره  بیست و پنج سا

راستای یک حکومت قا�ومنند وکارا که از عهده امور ا�سجام دهی مملکت بر آمده بتوا�د به امر دشوار و حتی �ا ممکن و 
وصًا کشور های مهسایه چه در دوره  �ا آرما�ی مبدل شده بود که عالوتًا مداخالت بی حد و حصربیگا�گان، خمص

آرامی های ده سالۀ اخیرپیش از توافقات بن و چه قبل و بعد از ان کشور را بسوی یک احنراف از مسیر اصلی بسوی 
شالوده های منفی که جامعه را بسوی  �ا مهگو�یهای جربان  �ا پذیر  پرتاب میکند قرار داد به ترتیبی که میزان تفکر 

نطقی مردم رالگدمال خیاالت و مفکوره های غیر واقعی در سطوح پایه های  تفکر  مردم ساخت که این ارادی و  م
منش در دراز مدت باعث غرق شدن کشور در کشت و جتارت کثیف و گسرتده مواد خمدر و تروریزم گردد ،اداره 

شده در کا�فرا�س بن جا جبا  شده موقت و بعدًا اداره ا�تقالی که اعضای اصلی آن در یک چهار چوب از قبل تعین 
بود�د،لزومًا در دو دوره قبلی اعضای کابینه  این دو حکومت را تشکیل داد�د که در مرحله ا�تخابی که کشور دارای ثبات 
و استقامت های  قا�و�ی با معیار های جها�ی شده بود، این  ضرورت احساس میشد تا اعضای کابینه حکومت ا�تخابی 

وتعمق  ازیک دایره عظیمی از خنبگان جامعه افغا�ی تعین و در کار زار حکومت داری گماشته شده با هنایت دقت 
ولی بنا بر ملحوظاتیکه �زد ملت معلوم �یست  ، این اداره تقریبًا مهان اعضای قبلی . و رای اعتماد شوری را کسب منایند
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و از حکومت ا�تقالی تا حکومت ا�تخابی با خود در خویش را با تغیرات خیلی جزئی ، کش کشان تا به حکومت ا�تقالی 
کاروان ا�سجام دهی افغا�ستان مهراه برد وحتی تغیرات  هنایت کوچکی در  عرصه های ساختار های دولتی �یز رو منا 
�گردید  ،این باعث شد تا سیستم کار آیی حکومت در عرصه چهار چوهبای �ظام اقتصادی و سیاسی کشور زیر 

ه در این راستا مشکالتی �یز دامنگیر دولت و حکومت افغا�ستان گردید که منیشود آن را �ا دیده ک. سوال برود
گرفت که ما در ذیل بعضی از  این  عوامل را که باعث �اهنجاری در سیستم های مدیریت وا�سجام دهی در هرم قدرت 

  :دولتی شده است بر می مشریم
که بعد از توافقنامه بن   از طرف ذواتی  ساخته شد  که آهنا یا چهار چوکات کاری �ظام ا�کشافی افغا�ستان  •

اشتباهاتی که در مورد کمر�گ جلوه دادن . افغا�ستان را منی شناختند یا کمرت در مورد آن معلومات داشتند
و اتکاء بیش از حد حکومت به قوای حافظ  ) بشمول �یرو های �ظامی و پولیس ملی(�یروی  های امنیتی کشور 

 و مهکاران خارجی امنیت در افغا�ستان باعث گردید،  تا ما با داشنت قوای دینامیک ا�سا�ی خیلی صلح
قوی که در داخل کشورداشت و یگا�ه چیزی که در بین این �یرو ها وجود �داشت ا�سجام و مست دهی هبرت 

م که این کار باعث آن شد در راه اجنام چنین خدمات بود،این باعث شد تا ما با خالی قدرت �ظامی رو برو شوی
تا یک مرتبه دیگر طالبان و ایادی آ�ان توا�ائی آن را بیابند که برای صلح  کشور مشکالت بزرگ  را ایجاد 
کنندوحتی بعضی مناطق را عمال در تسلط خود آورده برای دولت و �یرو های حافظ صلح بین املللی خطرات 

به هیچ صورت قابل توجیه و دفاع ) که مرتکب آن شده استهرکس (که این اشتباه . جدی را بار بیاور�د
ما در  هفته گذشته در کشور شاهد پشتیبا�ی عظیمی از �یرو های کشور بودیم که مهبستگی .منیباشد 

رزمی خویش را در مقابله باملثل به فعل و ا�فعاالت کشور پاکستان در برابر دفاع از کشور از مجله والی والیت بلخ 
ئر اقوام پشتون و بلوچ افغا�ستان در برابر  اخطاریه جناب  رئیس مجهور افغا�ستان  به حکومت و بعدًا سا

این مفکوره  در مهه .پاکستان بودیم که مهبستگی عظیم خویش رادر راه ثبات و دفاع از کشور  �شان داد�د 
ا در �قطه آغاز مابه این روش این هبرت بود ت. جا وجود دارد که باید هر کس خود از وطن و خاک خود دفاع کند 

با امهیت جلو ه دادن  . توصل می جستیم، در آ�صورت ما  از یک شروع پر قدرت �ظامی هبره میداشتیم 
استفاده از قدرت حملی حتت ا�سجام دولت در امور دفاع از کشور در هر موقع ای میتوا�د این خالی قدرت را از 
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ن مردم افغا�ستان بود�د که در زمان حکومت دکرت جنیب ا  �ظامیان  بین بربد ، جتربه �شان داده است که مهی
مسلح تا د�دان  پاکستا�ی را از مثر خیل و غازی آبادوالیت �نگرهار تا تاریکی های دره خیرببیرون را�د�د که 

 به این ولی متأسفا�ه که توجه.  تاریخ این شهامت و پیروزی سپاهی افغا�ستا�ی را هر گز منیتوا�د بپوشا�د
خالء   پسا�رت ها  توجه دولتمردان و شرکای مسئول امنیت کشور ما را خبود  جلب کرد که هنوز هم  خیلی  دیر 

ضرورت مربم است تا �ظام دفاعی ما آ�قدر کارا و مستحکم گردد تا ما و دولت ما قادر .�شده است
 . صورت گیردباشند در هر حلظه ای که  ضرورت پیش شود از وجب وجب این خاک دفاع

مادر عرصه های ملکی و سیاست و اقتصادی �یز فرصت های پر شکوهی را :مورد سیاست های بازار در  •
�ادیده گرفتیم ، به این معنی که قبل از آ�که پالن و سرتاتیژی بازار را مطالعه کرده باشیم علی رغم صد ها 

ه بود خود را داخل پدیده بازار و سیستم پیآمد های منفی و شوم  که از حاالت گذشته مبا به میراث ما�د
این به این می ما�د که ما به یک  مریض . جتارت خصوصی سازی بدون داشنت طرح و تدبیر درست ، ساختیم 

در حالت احتضار عملی را اجنام دهیم  که خون در �یمه بدن بیمار �رسد که �تیجتًا باعث هالکت بیمار خواهد 
ن اوًال هناد های جدیدی را که از �و اعمار میگردیدبا بافت این ساختمان ضرورت بود در افغا�ستا. شد 

جدید  در بد�ه قبلی را از �و پینه میزدیم تا هتداب  هناد جدیدی که ماپی می افگندیم در بد�ه های گذشته 
ت با �بودوسعت های قا�و�ی در عرصه های کار زار حیا. مان راست می آمدو  از هتداب قائم ساخته میشد

سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی در یک کشور، آن کشور �ه تنها به رکود اقتصادی مواجه میشود بلکه روز تا 
ضرورت داشتیم  با هنایت حوصله مندی اوًال قوا�ین و طرز العمل . روز بطرف فساد و تباهی �یز پیش میرود 

عکاس میداد ایجاد میکردیم و بطور های مفید و کارا در عرصه های خمتلفه که روح قا�ون اساسی کشور راا�
امتحا�ی اعضای حکومت و مردم  را در این آزمون مشارکت میدادیم و بعد از گذشتا�دن دوره جتربه عملی 
ما میتوا�ستیم این طرز العمل های تازه  ظهور را که از پشتیبا�ی قا�و�ی �یز بر خوردار بود به دست اجراء می 

 را که از قبل داشتیم �یز قبل از اینکه به تازه ای دسرتسی پیدا کنیم خراب ولی اینطور �شد ما چیزی.سپردیم
 :به این منظور که.ساختیم
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ما در حالی �ظام سابقه اقتصادی کشور را دستخوش تغیر و تبدیل به �ظام خصوصی سازی ساختیم که �ه   •
ن در کشور ما از اراکین مهین اکنو. درجه ای را �داشتند 360دولت و �ه ملت امکا�ات پذیرش این جهش  

دولت گرفته تا  مردم در مورد �ظام بازار آ�طوری که در قا�ون اساسی کشور باز تاب دارد ، شناسایی �دار�د 
، در اکثر موارد اعضای ارشد حکومت هبسازی را در امور جتربیات بازار و خصوصی سازی یک �وع مداخله 

ظیفه دولت هاست تا در هر �ظامی سیستم های مراقبتی و در سیستم بازار میپندار�د ، در حالیکه این و
ضوابط موجود را داشته و حفظ مناید، بطور مثال وزارت  جتارت ما داخل شدن در بازار مواد �فتی و یا مواد  
اولیه غذایی را که صلح وا منیت کشور به آن وابسطگی کلی دارد و سر�وست ز�ده ما�دن مردم به آن مربوط 

اخله در امور بازار میدا�ند ، و روی مهین برداشت  اشتباه آمیز این وزارت  تنوا�ست یک  بر�امه میشود  را مد
ایمنی اسرتاتیژی ملی را که به بازار هرگز  ارتباطی منیگیرد  در مورد ذخایر مواد غذایی و سایر 

، بالفرض که مایحتاجی که موجودیت آن در پیوستگی رفاه و حتی ز�دگی مردم حتمی است را �داشتند 
بطور مثال در ساهلای که افغا�ستان . خشک سالی هم  منی شد هم این ذخایر مهیشه در هر کشور الزم است

با قشون بیگا�ه در جنگ بود�د آ�قدر توت و تلخان و �اهنای سخاری را مجع و ذخیره میکرد�د که هر گز 
سنه منی ما�دولی حاال مردمان ما کمبودی در جبهات مبالحظه منیرسیدو سپاهی در دور ترین سنگر گر

این جا سوال ایجاد میشود که  بازار و بازار گران توسط . در حضر از گرسنگی  دست بسر میشو�د
آیا دولت حق �دارد تا سرتاتیژیهای ملی کشور را که از هر چیز . کدام هناد  باید مراقبت و کنرتول شود ؟

ی است با الی �ظام بازار بقبوال�د؟آیا بازار خباطر این آمده دیگردر �زدش اولویت دارد و در ثبات �ظام حتم
در متام د�یا در . است تا هرچه دلش خبواهد اجنام دهد ؟ البد که در هر جامعه ای جواب بر عکس آن است 

کشور های سرمایه داری  پیش رفته �ظیر آمریکا ، ا�گلیس فرا�سه و روسیه و اوکراین  و غیره دولت ها در 
�فعاالت  بازار  دست قوی داشته ا�د و مهیشه این بازار است که زیر هدایت و رهربی  سرتاتیژی های فعل و ا

اکثرًا قرارداد های بین املللی که بین . فعل و ا�فعاالت خود را ساما�ه می خبشند  �ه دولت) دولت(ملی کشو
آن هناد های مربوطه را احلکومات  عقد میگردد توسط دولت ها عقد میگردد و پسا�رت  دولت ها در 
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اگر اینطور �شود مهه چیز �ابود خواهد شدو سرمایه در یک حمل تراکم مینماید و �تیجتًا . اشرتاک میدهند
 .ملت میمیر�دو �ابود میشو�د

ایجاد یک سیستم حسابدهی و احتساب از مجله مشاغل درجه یک دولت ها در هر �ظامیکه باشد ضروری  •
ا قاطعیت صالحیت داشته باشد تا از ریاست مجهوری گرفته تا آخرین فرد از است تا این شعبه احتساب ب

را احتساب مبوقع مناید و این شبکه ) خصوصی(پایه های دولت اعم از ساختماهنای دولتی و غیر دولتی  
 .بقدری گسرتده باشد که هیچ کس از آن فرار کرده �توا�د و طفره  �رود

وجودیت قا�ومنندی های گسرتده در �ظام دولت داری و کنرتول آن در باداشنت یک سیستم قوی احتساب و م •
قوا�ینی وضع شود که در هر اداره جوابگوی �یاز . کلیه ساحات  اعم از ملکی و خصوصی ضرورت است 

 .های متام مردم باشد

ا�ستان  قوا�ینی در چوکات مفاد قا�ون اساسی کشور تدوین و تصویب گردد تا  از زره زره حقوق اتباع افغ •
چه در داخل تشکیالت دولتی و چه در داخل تشکیالت  شرکت های خصوصی ، با�کها، و بنگاههای 

وشعبه �ظارت به تطبیق قا�ون که معموًال از طرف . مربوطه و اجتماعات و اجنمن ها و احتادیه  ها دفاع شود 
 باید به این هناد ها  دستورات قا�و�ی حار�والیها اجرا میگردد در این زمینه حائز امهیت فوق العاده میباشد ،

داده شود تا مطابق به قا�ون اساسی کشور و شناسائی قوا�ین متمم کشور از حقوق متام افرادتوسط �ظارت مبوقع  
دگر هبر شرکت و بنگاه و جتارختا�ه و موسسات  اجازه داده �شود که از قا�ون سر  . محایت  گر باشند

گر   اینکار صورت �گیرد هرگز  فساد اداری که دولت مصمم است  تا ا. پیچی کرده و طفره برو�د 
مهان ترتیب که  اکثر والیان . با آن مبارزه را آغاز کند و از بیخ آ�را بر کند در حمو آن توفیقی حاصل خنواهد شد

خبصوص والی والیت بلخ ابتکار حمو اراضی خشخاش را در دوسال قبل روی دست  گرفت و با مهکاری 
فیصد مردم آ�را با یک مدیریت سامل و با خربی دوامدارکشت  کوکنار را از بین برد میشود این  فراخا�ی را صد 

 .در امور فساد و بی عدالتیهای اجتماعی �یز عملی ساخت

دولت مکلفیت دارد تا اکثر سیستم های حیاتی از قبیل ، اداره �فوس، ا�کشاف شهری ، پاک سازی حمیط  •
ی که به سرتاتیژی های ملی کشور ضروری است از قبیل �ظارت و کنرتول بر مواد  غذایی ، زیست ، پالیسی ها
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ا�رجی، صحت ، معارف ، خدمات  عامه ، پروگرامهای طویل املدت و مابین مدت زراعتی و آبیاری ، 
ی عام املنفعه ایجاد بند های ذخایر آب مبنظور  ذخیره آب برای آبیاری و استفاده آب از ا�رجی برق ، ساختماهنا

 .مطابق به قا�ون داشته باشند

قسمیکه دیده شده است در ساهلای قبل مدارکی ازفعالیت قوای جمریه دولت از قبیل ا�تخابات  شورا های والیتی 
اینها  موظف بود�د تا مسائل و پیشنهاداتی را در عرصه . در یک ا�تخابات عمومی از کار های بود مفید که اجنام شد 

باید پلی باشند :ازی اهداف ا�کشافی به دولت  ارائه بدهند،قسمیکه در قسمت قبلی به آن اشاره شدهای به س
بین ملت و دولت ، تا آ�چه را دولت �یاز دارد به مسع دولت برسا�دو موجودیت این هناد ا�تخابی و اشرتاکات شان در 

ی پنداشته میشود ولی جبز چند موارد در هبسازی فعالیتهای دولتی ، در تشکیالت  اداری والیات ضروری و حتم
بر�امه های اولویت )جبز والیت بلخ(چند والیت این شورا ها  حتی �توا�ستند در جمالس  اداری والیات  �یز راه یابند 

 piloting of the Priority Reform and(های هبسازی و جتدید سازمان 

restructuring )) PRR(والیت را اولویت های کاری این شوری تشکیل این  بر�امه در سطح و ا�کشاف 
بر عالوه اینها قادر خواهند بود تا بر�امه های مفید اقتصادی را که باعث ایجاد  ظرفیت های جدید کاری . میدهد 

و یک کمیسیون خمصوص به   اینکار گماریده میشد تا بشمول هناد . در سطح والیت میشود را �یز پیش کش کنند
  .هر چند که �تیجه کار شان  �ا معین هم باشد.  موثریت ایجاد منایند های  فوق الذکر

هرچند در این مورد  اهبام و سر درگمی هم در مورد روابط و     مسئولیتها و منابع و ارتباطات آن در مورد   
شته اهداف و پیشنهاد های جدید و از قبل هتیه شده  و یک سلسله اختالالت کاری هم درکار شان وجود میدا

ولی با آهنم موجودیت و مشارکت این شوری در مورد رفع حبران های غییر پیشبینی شده و ا�کشافات جدید .باشد
  .حتمی میباشد

  :موثریت تشکیالت حملی و کمر�گی آن در وفاق عمومی  
  :این سؤاالت در �ظر گرفته شود

اگر . ا�ه  ها کار مینمایند هم آهنگ �یستند که چرا وفاق بین ادارات حملی و اداراتی که در مرکز دولت  در وزارخت
هم آهنگی و بافت های تسلسلی میان این گروه ایجاد شود هزاران  ظرفیت های �ا شناخته  ضروری  از 
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طریق اینها شناسائی شده و داخل پالهنای کاری شان شده �تیجتًا از �اکامی  بر�امه های دولتی در سرتاتیژیهای 
در امر باز  سازی می کاهد و هرگز این  پوهلا بیرون از ساحه ضرورت مسرتد استفاده از وجوه  حاصل 

این هم آهنگیها میان ارگاهنای خمتلفه  امور  بر�امه سازی در والیات از یکطرف و ایجاد فشار . منیگردد
ه هبرت  های کاری از طرف وکالی ا�تخابی در شورا های والیتی از طرف دیگر راه را  خباطر بسط و توسعه هر چ

  .بر�امه  های خالق ایجاد و مهوار میسازد
�قش و      مسئولیتها و منابع سطوح ادارات دولتی  در رشد وا�کشاف رو�د اصالحات چه   میتوا�د  •

باشد؟این ها  �ه تنها ا�سجام دهی امور اداری و پالن گزاری را دار�د بلکه این مسئولیت را �یز  
 . و خدمات هم به آهنا مرتبت  ساخته شوددار�د، تا امور مربوط به هدایت 

رول و امهیت پالهنای وال یتی در رشد و ا�کشاف بکدام حد و پیما�ه میتوا�د باشد ؟اینها  شامل  برای  •
 .بر�امه های ا�کشافی از قبل طرح شده  منابع متویل آ�را جستجومینمایند

 والیتی وساختمان  آن باشد؟که میتوا�د این میتوا�د یک پل  عبور برای وکالی ا�تخابی والیتی و اداره •
تا با مهکاریهای گسرتده هر کسی در   رشته .شعبات دولتی  و سایر شعبات را �یز در �ظر داشت

زیرا ماشین ا�سجام . مربوطه اش در قسمت بر آورده شدن یک  بر�امه ملی وظیفه خود را اجنام دهد
ه این ماشین بصورت  بال وقفه  وظیفه خویش را  دهی بقسمی طراحی و آماده فعالیت باشد که هر  پرز

 .پیش بربد

اوًال . به شکل متعارف آن غلط فهمیهای �یز در این راستا وجود دارد که سوالت فوق توجه را به دو ساحه معطوف میدارد
این واضح �یست که  غیر مشخص بودن تفاوت های که در ساختماهنای پالن های ا�کشافی وجود داردتا کدام 

رحدمنطقی میباشد و ثا�یًا آیا اداره و یا ارگا�ی  واقعًا ارزومندی این را دارد  تا این کار ها بصورت درست آن اجنام س
  .گردد ویا   اینکه فساد اداری و �قشه های فردی به منظورعالیق شخصی بر�امه را مبطل و به �اکامی مواجه ساز�د

کوشیم تا کار های را که در رو�د باز سازی اجنام شده است  مورد دقت ما در خبشی دیگر از این سلسله �وشتار ها می 
  . قرار دهیم و این را بفهمیم که کدام زمینه  ها این  رو�د را کند و معطل ساخته است
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  خبش پنجم
  

  
گذار  عوامل باز دار�ده تاریخی که در رشد بشری تأثیر -ینه تاریخ افغا�ستان �گاهی به پیش  

 سرمايه گذاري -  و بنیاد های آنخــــــــط مشــــــــــــي وکات کاري ا�کشاف ملي در اداره موقت چار چ.میباشد
   ساخت و سازهاي  �و سازي باز سازي فزيکي و منابع طبيعي-هاي اجتماعي بشر خواها�ه با مردم

ران توافقنامه بن یا مهکاری با غا�ستان در کواف«ما جمبور خواهیم بود در این قسمت از سلسله �وشتارهای خود که بنام 
جریان دارد، یک کمی هم از پیشینه های تاریخی افغا�ستان و عواملی که باعث مبیان آمدن این حالت اهبام شده » زمان

است صحبت داشته باشیم ، لذا خواستیم  تا پژو هشی  در طیف اقتصاد،تاریخ، سیاست ،  توا�ائی و یاعدم توا�ائی دولت 
  :ن بست های موجود وراه بیرون رفت از آن بپردازیم، مشکالت  و ب

زما�یکه طالبان در افغا�ستان براي آمريکائيان کمال مطلوب حبساب منريفته ا�د در پی یافنت فرصتی مناسب برای  
  در اریکه  قدرت در افغا�ستان دست یافته بود از فرماهنای ه این گروه سرکش که بر ا�دازی آ�ان بود�د ، زیرا ک

امريکائيان در پي فرصت مناسب  براي بر ا�دازي طالبان . ریکائیان در اسرتداد  حسامه و یارا�ش سر باز زده بود�د ام
 وخواستند به این هبا�ه زمینه جتاوز  منودهدر  صدد این شد�د که  طالبان را هبمدسيت سازمآهناي خمرب و تبهکار متهم

 سپتمرب برای خود مهوار منایند ، زیرا طالبان خود بیک �یروی 11از �ظامی در افغا�ستان را در یکی از شبهای بعد 
مستحکم ضد امریکایی  ظاهرًا تبارز کرده بود در حالیکه مهین گروه  در زمان  حکومت بل کلینگنت به مهدستی 

رار آهنا  در استحکام و استق. و کوشش �صر ا بابر و پشتیبا�ی بی �ظیر بو تو در افغا�ستان استقرار یافته بود�د
افغا�ستان   خمصوصًا در لباس يک امارت اسالمي  آهنم در يک کشوري که مردم آن کال از دایره  توجه جها�ی به دور ما�ده 

ولی چیزی که در �زد مردم افغا�ستان فاجعه بار بود  . بود هم برای امریکا و هم برای هم پیما�ا�ش گران متام میشد
ه که مرتکب به یک سلسله �سل کشی ها و قتل های گروهی در افغا�ستان گردیده استقرار این قوای �ا شناخت
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ومن خود شاهد شنیدن بیا�ات (  که کال با تبا�ی کشور امریکا در رأس پاکستان ، در افغا�ستان قوام گرفته،بوده ا�د
اگر  . . . ) اهلم کلنگنت رئیس مجهور وقت  آمریکا بودم که میگفت طالبان بر علیه کسی حتدید �یست و امث

ورق زده شود از این مطالب به کثرت در آرشیف رسا�ه ها بایگا�ی شده 2000 تا 1398روز �امه  های ساهلای
مردم افغا�ستان به این باور و عقیده ا�د که، امريکا  و  در راس پاکستان با پا درميا�ي شان در استقرار طالبان .   است

هاي جهان خمصوصًا افغا�ستان مرتکب شد�د که از دايره افکار رسا�ه هاي جفاي بزرگي را در راه ثبات کشور 
اين عمل زمينه هاي رشد  فساد و بيعداليت  را تا آخر قرن بيستم ادامه داد و هنوز که آغاز قرن . جها�ي پنهان  منی باشد

سي و جغرافيائي بيست ويکم  است باز هم از طريق پا در ميا�ي ظاهرًا پاکستان که خودش فاقد هويت سيا
ميباشداز�و باعث اجياد هزاران درد سر به دولت  افغا�ستان و از طریق صدور مواد خمدر به متام کشور های جهان 

آيا شبکه القاعده که فعاليتهاي آن از پاکستان سازمان مييابد و به اقصا �قاط جهان صادرميگردد با تبا�ي . ميشو�د 
  و صد ها گروه ظاهرًااسالم گرا ي پاکستا�ي که هر کدام آن يا خود تنگاتنگ پاکستان در اردوي القاعده

داراي شبکه هاي خموف تروريسيت هستند و يا با شبکه القاعده و طالبان بي ارتباط �بوده ا�د،باعث اجياد مدهش ترين 
  حکومت حادثه تلخ در تاريخ امريکا  گرديد�د ؟ اما با حکومت پاکستان رويه بر عکس آن شد که در �تيجه

پاکستان یکی از مدافعین علیه ترورزیزم قلمداد شده از رهگذر سياسي و �ظامي مورد توجه خاص مقامات 
امريکائي قرار گرفتند ، مليارد ها دالر قروض آن  کشور از طرف امريکا خبشيده شد و بر عالوه اينکه وي متحد 

 ترين تسليحاتي را که ساهلا قبل پاکستان از امريکا خريداري �زديک امريکا در امر مبارزه عليه تروريزم قبول شد پيشرفته
ويل بر عکس افغا�ستا�يکه قبل . کرده بود و ارسال آن از طرف مقامات امريکائي ملتوي ما�ده بود وعده ا�تقال  داده شد

، باز هم �واز ضياحلق، �واز شريف ، بينظري بوتو (برين  توسط �ريو هاي کمو�يزم و عمال ويرا�گر حکومات پاکستان
و عمل آخري دولت پاکستان مبني اين است که . در هم کوبيده شد و در هم کوبيده ميشود ) شريف و پرويز مشرف 

هيچ �وع قرارداد بني املللي را پزيرا �يست و مهه روزه سیلی از تروریزم از طریق خاک پاکستان در داخل افغا�ستان اعمال 
�یه اعرتاض آمیز اخیر رئیس مجهور افغا�ستان مشعر بر این صداقت میباشد که جنایتکارا�ه اجنام میدهند که بیا

  . پاکستان هرگز افغا�ستان را  منیخواهد آرام بگذارد
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بايد تذکر داد که حتول افغا�ستان آ�طور که امريکائيان و پاکستا�يان فکر ميکنند براي مردم  فقري اين کشور به هباي 
 کشوردر شب هجوم مورد  اماج خمرب ترين  تسليحات آمریکائی که از خلیج فارس و اين. ا�دک بدست �يامده است  

  . قرار گرفت میباشدB52بعدًا در روز های متصل  توسط  هوا پیما های 
اما در افغا�ستان  مردم در آن وقت  و حاال �يز  طرفدار يک جتاوز آشکار �ظامي  ولو که به رهائي شان از دست 

ورهائي ازچاله به هباي فرو افتادن در چاه " فاسدبه افسد "ميشد  �بود�د ، زيرا مردم ما خواهان رفعطالبان و القاعده 
�بوده ا�د، زيرا مردم ما  خواهان آن �بوده ا�د  که باوجود  روشن ا�د يشي و استقالل جوئي ،خواستار رهائي کشور  از 

از اين سبب سقوط طالبان  بدست �ريو هاي . فرود آر�دطريق جتاوز آشکار  شو�د  و بر  آستان ابر کشور جها�ي  سر
: " زيرا ميگويند . مهاجم  خارجي براي بيشرتين افغآهنا  يک فاجغه بزرگ  و يک حديث هولناک  بشمارميآمده است

قتصاد غري "و " اقتصاد غري توليدي " و" اقتصاد چپاول"، » اقتصاد سياه  «بزرگرتين علل شکست  يک کشور را
ميسازد که در ساحه اقتصاد افغا�ستان اين حالت �يز مها�ند " اقتصاد مردم سوزو يک تن آباد گر " "ا�سا�ي

ثري گذار  اساسي دولت خلق به ز�دگي مردم تأگذشتگان کمو�يزم که اقتصاد رهربي شده از طريق قا�ون
فساد بیش از (يق اقتصاد چپاولبود اين بار �يز سرمايه داري  در يک  کشور جنگ زده به خط فقر �شسته با حبران عم

که در باال به آن اشارت رفته است از طريق پادر میا�ی منايندگي های جوامع بین املللی و اشخاص ) حد  اداره
اما هیچکس . در قا�ون اساسي ما درج ومسجل شد) اقتصاد بازار(ذینفوس دولتی که از غرب تشریف آورده بود�د

ر خواص و ایجابات فکری ، زما�ی و مکا�ی آ�طور توجیه کنند که مملکت از آن  ذینفع خنواست این قا�ون بازار را بنا ب
تصویب و توشیح این قا�ون به آن  آدرس صورت �گرفته بود تا مهه مردم بیکار و مرخص شو�د ، تا فابریکه ها .باشد 

 بازار الزم ببینند  آ�را  و دارائی های عامه که مال مشرتک مهۀ ملت است به حراج  گذاشته شود و هرچه اصحاب
اما با وصف این ملت غيور ما شاید  .اجنام دهند که ما در قسمت های قبلی در این خصوص توضیحاتی  داشتیم 

ساهلا برده و آلت دست استکبار سرمايه داري و سرمايه دار ها �باشند و هر چه زود تر ابر  مردان دولتی و 
من آرزو مند هستم دولت .  زاویه تاریک ما�ده  قا�ون روشنی خواهند ا�داخت منایندگان ما در پارملان کشور در این

از باري که هر دولت مکلفيت کشيدن آ�را دارد طفره �رفته و متام مملکت را به تاجران زر و زور به حراج �گذار�د و 
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�ون ما را ملزم به اين حراج بي اين کلمات کليشه ئي کدام کتاب �يست  بلکه بار جتربه درد �اک يک ملت است اميد که  قا
 .دريغ �سل ما  �سازید بلکه قا�ون را درست توجیه، تفصیل و  توصیف منائید 

�کته قابل تآمل اين است که ما در مقابل تاريخ و شرف اين ملت مسؤليت بس خطري داريم ، ديروز اگر شاهان 
يت اين وطن داشتند از چشم تيز  بني تأريخ سدوزائي و حممد زائي  با ايران و ا�گليس و روس تبا�ي خالف حيث

پوشده منا�ده است کوشش کنيم تا از کار هاي �نگني آ�ان عربت بگرييم و به رهي برويم که �ه آبروي ما زیر سوال 
قرار گیرد ، و �ه در مقابله با داوري �سل بعد از خود خجل باشيم زيرا سر �وشت و دارايي هاي اين ملک و اين خا�ه 

ين را مني رسا�د که مهه امکا�ات از ماست و ما بايد تا پایان آ�را  مصرف کنيم ، بلکه در اين خاک ومهه منابع و مفهوم ا
ثروت هاي  آن از قبیل معد�یات و منابع طبیعی ، جنگالت وکمک های مادی ایکه از طرف کشور ها صورت 

�شود که ما�ند �سل موجوده يعين . شريک هستند میگیرد، �سل هاي آينده و آ�ا�يکه بعد از ما مي آيد �یز ذیحق و 
ما .خود ما که میراث دار هزاران بدخبتی هستیم، اين مهه بد خبيت های موجود را �باید به آهنا به ارمغان بگذاریم 

ما در جامعه خود به مفاهيمي بر ميخوريم که عاري از حقيقت . و جهان ويرا�گر باشيم " خود آباد گر " �بايد
را جهاد �ام ما�ده ا�د که بر دهلاي مردم راه يافته است ، مردم مهچون چارپايان  به پريوي از " اهنه و رياکاري مد" است 

. مؤمن راستني  که در راه خدا جهاد کند و از سرز�ش �رتسد ، ا�دک شده است. هواي �فس و شهوات ،تن در داده ا�د 
جتديد و استقرار  ضابطه ها ، در "ني کسي خواهد بود  که براي اين کشور به رهرب راستني ضرورت دارد، و رهرب راست

جهان هرج و مرج  معيار  ها و ارزش ها، در ميان رابطه ها ، بي هيچ پروا و هراسي  ، مهت گمارد او  رهرب راستني  
 کسي که مصلح بزرگ ، پااليشگر سرتگ ، باز ساز جهان شوريده  و سامان خبش جامعه �ا بسامان  ما گردد، �ه آن

فلهذا  ضابطه چنني رهربي  که جامعه افغا�ستان به آن ." دزد هاي کوچک را بگريد و دزدان بزرگ را پشتيباتي کند 
که " دين" سخت  �ياز دارد باز گشت بيک �ظام  با مراقبت شديد و حسابگري دقيق را پيشنهاد ميکند  و ميبايد

زيرا دين اسالم  �ظام . باشد " حسابگر" است  بزرگرتين کليه ارزش هاي ارما�ي  و سياسي ما  در آن هنفته
حسابگر است  هم در اين جهان از دزدان و خائنني  و چپاولگران  جدأ باز خواست و تصفيه حساب بعمل مي 

 ديين که هر" دين "زيرا .آيد ، بلکه  در آجنهان �يز  به �ص آيات قرآ�ي  آينده درد �اکي  در ا�تظار خائنني و اشرار قرار دارد
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 جاست که پيغمربان  اللهي  ابر مردان حسابگري 19باشد رابطه ها را بياري ضابطه ها تنظيم ميبخشد  و ازمهین
تا ا�سآهنا به حقيقت آرما�ي . بود�د  که در طول حيات شان پاسداراستقرار  ضابطه ها در روابط ا�سا�ي میباشند 

اباشد ز�دگي مرفع داشته باشند، و واقعيت هاي تلخ ز�دگي ا�سا�ي در شهريکه مدينه فاضله براي ا�سآهن
ابن اخوه  يکي از رجال بشر .ز�دگي ، ا�دوهبار  ذهين  بشري ، تصویر ا�دوهبار  آشفته خود را به  کنار  بگذارد

امر به �يکي  و هني از پليديها « : مي �ويسد"آئني �ظارت بر ز�دگي شهري ،  "شناس  دوره هاي اسالمي  در کتاب  
امر به �يکي و هني از "زرگرتين  پايه دين است ، و خداو�د مهه پيغمربان را  بدين کار فرستاد ، اگر بساطب

بر چيده شود و علم و عمل آن مرتوک گردد، �بوت بيهوده ، و ديا�ت �ابود باشد  و فرتت عام،  گمراهي و "پليدي
ان  گردد و مردم هالک شو�د، اگر چه تا �ادا�ي ، و تباهي شايع گردد، وچاره از دست برود ، شهرها وير

پس در شرايط دشواريکه برعکس �ظريه ابن اخوه مهه چيزدر کشورما بر عکس » .روزرستاخيز هالک خود را �فهمند
جامعه ما گروه يا مجعييت را سراغ �دارد  که رهربي جامعه ما را به عهده بگريد رهربي جامعه ما . ووارو�ه است

ه است که از هر  رهگذر با ما �ه مهخوا�ي حميطي دار�د و �ه مهخوا�ي فکري و عقيدتي و بدست کسا�ي سپرده شد
 2001در ساهلاي .  ايادي آهنا �يز از مهه کيفيات يا بدون اطالع هستند يا هم تقواي را که در فوق ذکر شد �دار�د

 ما�د وبه اين ترتيب  دو سوداگر طلبان والقاعده ظاهرآ از ميان رفتند و يل موجب احتاد شان با پاکستان  باقي
چپاول در آن سوي مرز بيکار �نشسته  حکومت پاکستان با تبا�ي عمال سابقه خود فعاليتهاي خودرا در پس پرده ترور 

اين . و دهشت  خمصوصًا  در صفحات مشرقي و جنوب و جنوب غرب کشور از سر سامان  و عمال  ا�کشاف داد�د
ه افغا�ستان تصميم دارد تا باقدمهاي حمکم و مطمئن   شالوده يک افغا�ستان �وين راباکمک و مسايل در وقيت واقع ميشود ک

دفع طالبان  و آزادي مردم اززيريوغ اسارتبار دست �شا�ده هاي پاکستا�ی .ياري سازمآهناي صلح دوست جهان بريز�د
  از ويرا�ي �يويارک و واشنگنت  در کشور و رفقاي القاعده آن که از طريق امحال  قواي �ظامي  آمريکا  که پهناي آن

ه ماکمرت �بود ه است  ظاهرآ در ميان ا�بوه  مردمان وطن  بقدري موجب  مسرت  و شادي زايد الوصف گرديد  ک
 �و به رتبه و جاه وجالل رسيده بود�د موهبت اهلي دا�سته  قدوم خارجيها را امحال قواي  امريکائيان را بعضًا  که 

                                                 
 ا�تشارات بنیاد فرهنگ ایران  هتران ص –ترمجه داکرت جعفر شعار – هجری ، کتاب آئین �ظارت بر ز�دگی شهری 748 – 729 مهان به اضافه پاراگراف اخري از ابن اخوه - 19

235-346.   
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د ،ولی �یرو های زمینی جماهدين در جبهات خمتلف زميين در مشال و در غرب و جنوب به یاری ضربات استقبال کرد�
دو در مدت کمي مردم شاهد پريوزي و اشغال  را در هم شکستنهنايت دقيق و حساب شده قواي آمريکائي  دمشن

ا ،  القاعدئي ها ، و پاکستا�ي ها براي دست گريي ، عرهب.  جماهدين  به پريوزي �ايل شد�د متام افغا�ستان،زميين 
 دالر جتاوز ميکرد   هاجوايز سرا�ه تعني شده  بود ، براي رهربان بزرگ القاعده و طالبان جوايز هنگفيت که از مليون

ويل هيچ مرجع و منبع اي اين . تعني شده بود که گاه گاه ازطريق رسا�ه هاي مجعي به اطالع عامه  رسا�يده ميشد 
.  �ه پديرفت که حمل بود و باش سران القاعده و طالبان  را �شان بدهند)پاکستان(خل و چه در خارج کشوررا چه در دا

ويل با وجود اين کرامت و بزرگ منشي که مردم ما دار�د پناهجوئيها به بيگا�ه ها را که به اثر  فشار و عدم  تفاهم 
شور مان افغا�ستان به جتربه گرفتند که حيت  اين فشار خودي بوجود آمده بود ،  يکبار ديگر  در تاريخ اسف بار  ک

هاي خودي  و عدم تفاهم و تسا�د  باعث خدشه دار شدن آئني اسالم  و سروري مردم کشور گرديده آزاديهاي �سيب  
چنا�چه غربيها گروهي را در آفغا�ستان مأمور  ديده با�ي حقوق بشر در (. ما را زير سوال قرار داده است 

ان کرد�د که اکثر رهربان جماهدين را که در جهاد عليه شورويها سهم  فعال داشتند متهم به جنايات جنگي افغا�ست
منود�د که دولت با قاطعيت واکنش �شان داده و راپورهاي شان را غري قابل اعتبار دا�ستند که در جاي آن در قسمت 

 ما  است ، مهین سازماهنای دفاع از حقوق بشر ولی چیزی که  مایه تعجب.سازمآهنای بین املللی حبث خواهد شد
در مورد حکومات بینظیر بوتو ، شخص �واز شریف و گردا�ندگان حکومتش خمصوصًا �صر ا بابر با�ی �سل 

تا حبال سکوت کرده و یکنفر از این جا�ی های سیاسی را که  ُکشی در افغا�ستان، پرویز مشرف و خا�واده حکومت وی
یکه قدرت در پاکستان هستند ملزم و دستگیر �کرده ا�د که هنایت سؤال بر ا�گیز میباشد که این مهین اکنون در ار

سازماهنا باید به آن جواب گوید؟ و این سازماهنا باید واقعیات را درک کرده باشد که چه کسی در پشت پرده 
سی رکات بالقوه سیاسی و �ظامی چه کحتکابل حتت پالن و سرمایه و . اردوی افغا�ستان را به تباهی کشید و فلج  کرد

ختریب گردید؟ و این  سالحهای که روزا�ه بکابل شلیک میشد  حتفه که بود؟ ملت افغا�ستان  جدًا از سازماهنای 
قاضا دارد تا  عاملین این مهه  بربادی که از خارج از مرز های افغا�ستان طی ده سال اجنام پذیرفته جها�ی  عدالت ت
 مردم ما در سه دهه و ا�د جبز جنگ و تباهي  از کلتور و معنويت   .)نجه عدالت سپاریده شودشناسایی و به پ

ا�سآهناي آزاد ا�ديش و مرفع ايکه  حتت �فوذيک کلتورقوي و بار ور چندين صد ساله، بلکه چندین هزار ساله، 
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و ا�کشافات ذهين د�ياي متمدن به مردم عادي ازتعاليم ديين  و رهنمود هاي قرآ�ي  .ز�دگي ميکرد�د ، خرب �دار�د
  .ميدا�ستند در حالیکه چنین �یست اثر جنگها دور  ما�د�د  و از مهني سبب بود که طالبان را  حامي و ممثل  اسالم 

ايا واقعآ مبارزه دو جا�بهٌ  را که  بوش و صدر اعظم ا�گليس  بر عليه تروريزم و  دهشت گري شروع کرده ا�د  
جهان مشول  خواهد رسيد؟ آيا سر خنهاي تروريزم  و دهشت گري �قطه شروع و ختمي دارد؟  به �تيجه دخلواه و 

آيا شروع و مسري آن  با چه روابطي  از ز�دگي اجتماعي   ، سياسي  و اقتصادي  ملت ها پيوستگي  و گره 
 �را متولد  �ساخته ا�د ؟خوردگي دارد ؟ آيا ساختار ها و بيمايگي ، رهربي جها�ي  لزوم اجياد تروريزم  وامثال آ

  20.این سواالتیست که شاید تاریخ آ�را پاسخگو باشد
  

   :چار چوکات کاري ا�کشاف ملي در اداره موقت
اکثريت مردم  از اقلييت که زور دار�د   مطابعت بکنند  که در اين صورت : در جامعه افغا�ي اينطور تطبيق ميشود که 

تنها آرزو هاي مردم   واراده  و اميدهاي مردم  در .  ميشود  و يا به آخر مريسد اختيار و  اداره موثر  اکثريت فراموش
صورتي ميتوا�د  قابل دقت  و حساب باشد  که يک حکومت حمتسب  و  حسابگر مبيان بيايد  تا  توقعات  و آرزو هاي  

ردد  که روز�ه اميد  با تعهدات اميد  روزا�ه  مردم  رابصداقت  محايت منايد، واين در صورتي ميتوا�د با کاميابي قرين گ
  .خبش براي آرزو ها و اميد  ها و امنيت افغا�ستان  تامني گردد

دايره خبيسه فقر در کشور از يک سو  و درد بدون عالج  و �وميدي  و مايوسي  غري جربان شو�ده  از�احيه سطح 
  از�سل های گذشته  حتويل �سل جديد �ازل  سواد حياتي  از طرف ديگر منحيث ارمغان شوم يا مرياث خبيثي

رفع  اين منجالب  و فرار از اين جلن که حيات  مليوهنا �فر بلکه  خا�ه ، جاي و . گرديده است که گزينه جربي دارد 
مملکت ما را به هتديد کشا�يده است صرف در صورتي امکان پذير خواهد بود که صلح تامني و آينده �يک  و خوشبيين  

  به توسط �ريوي  صلح و آزادي در جامعه به حرکت بيايد  و مردمان آزادي پسندو صلح دوست  زمام امور �ويد خبشنده

                                                 
  نده،ـ افغانستان نوين ، تأليف نگار 20
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بزرگ و کوچک را  در اجتماع خويش بصورت خوش آيند  و با سهم گريي فردي  و اجتماعي  پي ريزي و د�بال منايند ،  
  .داشته باشند و اراده وحدت ملي در تقابل  با هم اهنگي و تقارب  سهم مشرتک 

مردم ما غريب و زير خط فقر  ز�دگي دار�د ، اکثريت مردم بي سواد هستند ،روشن فکر به معنی واقعی آن 
ا�دک پیدا میشو�د، از اين سبب است  که �ظريات و مباحثه های گمراه کننده  سياسي حمسوس است  و يک قسمت 

 و معلوماتي بني املللي  توجیه های غیر واقعی را ارائه  عمده وسايل ارتباط مجعي و رسا�ه  هاي حتريري و تصويري
کينه  و عداوت  ساهلاي جنگ ، �ظريات و افکار ما راکه به  اشکال  متعدد و با موجوديت دها هزار  شبکه . ميدار�د

  وجود در اين جا توقعاتي گسرتده ای �یز مهواره. وابسته هبم  در جامعه بني املللي ميباشد  به گمراهي میکشند 
داشته است تا کشور ما  درمسیر  مفيديت مهسوئي  جامعه جها�ي باشد ، آهنا در اين زجنريه قرار بگري�د  تا راه 
کشاي جامعه ما  در اشرتاک مظاعف  در بني گروپهاي خمتلفه اي از جامعه جها�ي  و جها�ي شدن  در مجعيت جهان 

  . باشند 
 تا خباطر فقر زدائي کشور و مردم  ما را بطرف يک  دعوت صلح و ثبات اين ضرورت  جامعه جها�ي را ملزم میسازد
که به   باز سازي و برتري  مبقام واال و وحدت ملي  و هتداب گذاري  .بني املللي ، خباطر خامته جنگ  و فقر تشويق کند

ا�ه وسيع رهربان د�يا وعده توقعات وسيع مردم ما  زما�ی اوج  گرفت  که به پيم. خباطر اميد هاي بزرگ  و مفيد باشد 
و اما بعد از سپري شدن پنجسال از اين �وشتار پال�ي، ( داد�د  که مردم ما را تا دراز مدت  مهراهي و کمک خواهند کرد 

دولت میبینیم که ا�طوريکه جامعه جها�ي در �شست بن  وسائر �شستهايکه در مورد ا�کشاف ماکرده بود�د و خود را 
فظ آزادي در متاميت ارضي و استقرار دميوکراسي وساختار های زیر بنای ختریب شده اقتصادی  متعهد به صيا�ت و ح

وغريه ميدا�ستند عنقريب است که ازبي پروائي  جامعه جها�ي و بي کيفييت و �ا کار آئي دولت ا�تخابي ما که متام د�يا در 
ر  روي جاده ها بيباکا�ه و مدهشا�ه متالشي عقب آن قرار دارد، هنوز هم تکه  پاره  هاي گوشت شهر و�دان ما د

ميشو�د، حيف و �نگ به دولت مردان و تيم کاري شان  خواهد بود که  ما را بدون اينکه چيزي حاصل کرده باشيم 
بيباکا�ه در معرض  کشتار وحرا ج بيدريغ تاريخ  قرار داد�د و مهني قوائي که  به خاطر حتکیم صلح  در کشور ما و کمک با 

 در مبارزه تروريسيت و ساخنت خا�ه ويران ما آمده بود�د  ، قريب  و کم  ما�ده  است  که کشور ما را دو دسته  تسليم  ما 
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زیرا در این روز ها کلمۀ تروریست بعضًا به شورشی تبدیل شده است که مبین این .تروريست  هاي پاکستا�ي کنند 
توسط مرما�ی که علیه دولت ا�تخابی ما بغاوت کرده ا�دصورت می مفکوره است که گویا مهۀ این اعمال  از درون  و 

  .باشند گیرد، امید  ژور�الستان ما متوجه این �ازکیها که از �ظر ثاقب شان هر گز پوشیده منی ما�د 
  :توقعات از جامعه جها�ی به ارتباط توافقات بن

  .ست که اين تعهدات ادامه ميابد اماتوافقاتيکه در  اشرتاکات بني املللي  صورت گرفت  �شان داده ا
اما�ظريات مردم  ميتوا�د آ�را  بقسم اقدام ثابت  و .  توضيحات در مورد  ا�کشاف اگرچه مسدود باقي ما�د 

اگر توضيحات و گفتمان �توا�د  با تغريات روزا�ه حيات و جتربيات مردم . اشکارا  بشکل حمکم در آور�د 
 .مردم ميتوا�د  بزودي به  بي باوري  مصدوم و بسته گرددپيوستگي  داشته باشد  و اعتقادات 

يز  از چشم  يا توجه جها�ي و جوامع بني املللي  افتاده بود ، اما حاال  اميد وار هستيم  که ديگر چنني افغآهنا قبال� 
  .چيزي واقع  �شود  و جامعه افغا�ستان  توسط حمرم سازي  عقيم  �شود ،  و حمروم �گردد

رضيه  زياد شدن توقعات   مردم  ميزبا�ان �بايد  خفه و خشم گني شو�د و �شود که آهنا را  بي اعتبار  در صورت ف
براي آهناست تا سرمايه  را در جريان  امجاع آهنا قرار داده  بعدًا بصورت حتم . و سر اجنام به زد و خورد مواجه ساز�د 

   ، آهنا را به امکا�ات هبرت حيات  و ها استفاده مؤثر صورت گیردتا از سرمایه آهنا را   تا دير �شده  رهنمائي کنند 
  .ز�دگي حمفوظ و مطمئن  و آينده خوش آيند  و امکا�ات پيشرفت  اميد وار ساز�د

ما جمبور بوديم  با جتربيات پنجاه ساله  کمک و مهکاري خود را با يک . ا�تقال دو باره معين حرکت �ا خبردا�ه را �دارد
  .وع کنيم آغاز �و شر

افغا�ستان با ارائه پيشنهاد بي �ظريي  خباطر  اثبات امکا�ات قطع روابط  و کمک هاي جها�ي  و ارتباط آن با زد و 
خورد  ها  و �ا آرامي هاي داخلي  ارائه کرده و آن را  به �ا امين هاي گذشته مرتبت دا�ست و اين    مسابقه مشکل را 

  .ان ديد ميتوان  با شراکت اعضاي  در گري 
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اعضاي بريو�ي يا کشور ميزبان  ميتوا�ند در صف هدايت کننده .  اجنداي ا�کشايف ميتوا�د  حميطي باشد –اول 
 .گان باشند

 بازار و  سکتور خصوصي  و ا�کشاف آن ميتوا�د  �سبت به سکتور هاي  حکوميت  يا مترکزي زياد تر موثر باشد –دوم 
 )باید دید و جتربه کرد؟.(

دون  مداخله حکوميت  ميتوا�د سرمايه ها  بشکل خصوصي تشکل پيدا کند ، قوا�ني و مقررات ، و ساخت و   ب-سوم 
ساز هاي  از قبيل  خلق  سيستم هاي حسابدهي  و ساخت  و ساز و توا�ائي هاي  توليد آب و هواي  سکتور 

ثر و مفيد  در ا�کشاف حمسوب خصوصي  سازي  را  داشته  باشد و زيرا کمک ها منيتوا�د منحيث يک عنصر  مو
اين مفکوره داراي خالقيت  دائمي خمصوصًا در شرايط  افغا�ستان مصدوم از جنگ و  معارض با  دست  . ( گردد

ا�دازيهاي مهسايگان غرض مند  متناقض بوده  و  جتربه چندين ساله بعد از سپري شدن اين اجندا �يز �واقص آ�را به  
 .) درجاي آن  با  تفصيل در اين موضوعات مي پردازيمثبوت  رسا�يده است که ما  

 مردم در جمموع و فقرا  خمصوصًا  گري�دگان و يا دريافت کنندگان بي اراده و تصميم  کمک ها در –چهارم 
ا�کشاف کشور �يستند ، بلکه آهنا  ماشني هاي فعال تغیر حمسوب ميشو�د  که ا�کشاف و پيشرفت  متکي به سهم 

شهري  و توافق سيستم حکوميت هستند  که مردم را در قسمت گرفنت تصميمات الزم  قادر گريي متوازن  
 .ميساز�د که  خود  تصميم بگري�د که اين مفکوره تآثريات مثبت را  بطور موثر اجياد خواهد کرد 

�د  و  دو�ر ها به پروژه هاي که به  سرمايه گذاري ضرورت داشته باشد  وجوه پويل را هتيه ميدار–پنجم 
تنظيم و ساخت  و . پروگرامها را  مرتب و ثابت �گه ميدار�د که به پاي حکومت ثابت  واستوار منيباشد

 .سازبر�امه ها  به پروژه هاي  ثابت و عملي ترمجان  �تيجه ريفورم  يا تغريات  منيباشد

 جزء  عمده اي از افزار سياسي باشد ،که کشور ده اين  خواهد بود  که بودجه حتمًادر اين جا امجاع  پيش گري�
بتوا�د  ظرفيت ديزاين پروژه ها و ساخت وساز  و بر�امه ريزي آن را که قسمت  هبم چسپيده  و مرتبت سياست ها و بر 

از ن ميباشد  ،  متام  مداخالت  بصورت  واضح  منايان ، و بصورت  موثر  قابل تفتيش  و ب ا�کشايف مربوط به آ�امه هاي
 .�گري باشد
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  :خــــــــط مشــــــــــــي
  :داراي سه بنياد است )  دولت(خط مشي ا�کشايف ما

 و در قسمت  سياست هاي اجتماعي براي مردم  )دولت (کمک هاي  بشر خواها�ه را به مردم برسا�يم   – 1
دابگذاري  در تشکل سرمايه ز�دگي با مسئو�يت  که حيات شان حمفوظ باشد تأمنب منائیم،  چرا که اين اولني هت

  . گذاري ا�سا�ي  به منظور قابليت �گهداري آن مطرح ميباشد 
استفاده از کمک هاي خارجي براي  اعمار و ساخت و ساز  هزينه ساختار هاي بنيادي  فزيکي  که   – 2

مايه هاي اساس آن  بامطابقت  سکتور  خصوصي  گذاشته شده باشد و اين روشي است که ميتوا�د ساختمان سر
  .ا�سا�ي  و اجتماعي را حفظ و پشتيبا�ي منايد

ختليق  سيستم هاي خود کفائي که به اساس اجياد سيستم هاي  رقابيت آزاد از طريق خصوصي سازي   – 3
که از هر دو طريق  ماشني يا ميکا�يزم  وسايط ايکه اجتماع  گنجائي آن را داشته باشد  خباطر ختليق  امکا�ات    

ثبیت گردد که بکدام ا�دازه به �فع  سازیها قبال می بایست حتلیل و تماهیت این خصوصی.( ميبنددجديد صورت
  )رشد  بشری میباشد؟ یا�ه

مني امنيت خوب و مطمئن  و مديريت سامل و �يم  فعاليتهاي خود را  مبنظور تأقطع راه هاي  که توسط آن ما بتوا
  .اصالحات  هبرت مايل  در بودجه  بيآوريم

ح و شکل بندي  روشن بر�امه ها  و بر�امه ريزيها  داراي يکي ازستو�ي ميباشد  که در اين جا  به  طول و تفصيل طر
  .شرح ميگردد
  :  سرمايه گذاري هاي اجتماعي بشر خواها�ه با مردم-ستون اول 

ريات و حاالت    ما مشتاقا�ه  و آگاها�ه  ضرو–مواجه هستيم )  بشري(ما هنوز در يک حبران عميق اجتماعي  
  : مردم جمروح و مصدوم  را در �ظر داريم ، ما در اين  زمينه ها  بعمل  عاجل  و فوري ضرورت داريم 

 10



 مليون  �فر ميشود ا�تظار برده ميشود 2 تا 4/1داوطلبا�ه  شان که در بني  ) به اصطالح(مهاجرين و باز گشت 
 فوري هستند اينها به عالوه  هزاران �فري هستند که در  بني که خبا�ه هاي شان  بر گرد�د و �ياز مند کمک عاجل و

کشور بيجا  شده ا�د  که اين  پروسه خود  به کامل کردن  و �زديک ساخنت  سيستماتيک دقيق �ياز مند     است  وقيت ما 
و�يت معيشيت آهنا را ال بصورت کامل آهنا  را کمک منائيم  و  اين به  اين  معين است   که  کامآل مصو�يت ،  حمافظت  ومص

  . مني منائيم به تناسب حمل زيست  اوليه شان  تأاقل  
تعليم و تربيه  ، بعد از ساهلاي  مشکالت  جنگ ها  و  بيقيدي ها   يکي  از   زير  ساختهاي  اساسي درمنوي    

يتها و اولويت ها   حبساب اقتصادي جامعه است  که  دايره فقر را کاهش ميدهد ، تعليمات مسلکي و ختنيکي از ارجع
  .)ولی عمال تا هنوز چنین چیزی وجود �دارد.(مريود ، که اين خود بطور موثر  جمهاهد ين را کمک مريسا�د 

 به وضع بدي قرار دار�د ، رسيدگي حاالت  آهنا از ارجعيت ها )ز�دگی(با�وان  از �قطه �ظر آزادي 
  .حمسوب ميشود

قسميکه مشاهده  ميشود  به .  يع و دراز مدت   ضرورت دارد صحت و تغذي  به سرمايه گذاري وس
دوساحه �ياز مندي و مراقبت  جدي  احساس ميشود  که ضرورتًا  توجه عاجل صورت بگريد  ،توجه از مرگ و  مري 

سي به محايه هاي �وزادان  و مادران  که �ظر به حاالت بد ز�دگي ميباشد با مواجهه با سوء تغذي ، عدم  دسرت
افغا�ستان داراي مردمان مصيبت ديده وبال کشيده  اي . ن را در افغا�ستان  بسيار باال برده است ينيکي ميزان آکل

 معيوبيين هستند  که زياد به کمک و حمروميت رو برو شده ا�د  واکثرًاهستند که حبد  قابل مالحظه اي  با  دوام جنگ 
هنا امکا�اتي را وضع منائيم  که تکفل ما باعث خوب  شدن  ضرورت است تا در  ساحات  معيشيت آ–�ياز دار�د 

  .معيشت آهنا شود
 ملي را  ما مرياثرت گرفت  ما �شان ميدهيم که سريعًادر اخري پس از ويرا�ي و غارت که بتوسط طالبان صو

ن را در �ظر  از آ  در باز سازي ملي  و حمافظت خباطر داريم  که قوا�ني حياتي  و کلتوري ما حتمًا,حمافظت ميکنيم  
ما دو موضوع . ما خنواهيم توا�ست   پروژه هاي حملي را که بصورت غري فعال باقي  ما�ده ا�د سفارش    کنيم .بگرييم 

را شناسائي و مورد دقت قرار ميدهيم  کامل کردن و مکمل کردن  زير ساخت هاي  که در اولويت اين ستون قرار دارد 
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له را بايک ضما�ت ت ها است ارتقاء ميدهيم  واين مسأملي مجعيت را که از اولويدر بر�امه ريزي اول  ا�کشاف 
 �قطه که از �قطه �ظر قوا�ني ا�سا�ي و حقوق بشر ارجعيت 10و بعدًا ما در .  مستحکم  در بني جامعه استوار ميسازيم 

حتت پروگرامهاي ا�کشايف ملل متحد  )  بي – دي -اي( دارد  وآهنا مراکز مهاجريين ا�د که به توسط  و مهياري  اداره 
ما به شعبات  و منايندگي هاي ملل متحد پيشنهادميکنيم  که بصورت دو .  باز گشت مينمايند  معطوف ميداريم 

جا�به  و بطور سريع و روشن  ، فوري  در مورد ا�تقال  سامل مهاجرين  با متويل کنندگان  مايل اين پروژه را سرعت 
  .اي  در �ظر گرفته شده  عمل منايندخبشند و در  ساحه ه

  :ستون دوم
  :ساخت و سازهاي  �و سازي باز سازي فزيکي و منابع طبيعي

ما متوقع هستيم که بر �امه هاي باز سازي   با ساخت و ساز هاي پر هزينه  فزيکي را  هر چه زود تر شروع  کنيم  
ي  کميته يي را موظف کرده است  تا بصورت  حکومت خباطر بر�امه هاي  دعوت ساخت و ساز  کار هاي مردم. 

  .هرچه عاجل تر  زمينه هاي کاري را  در اين مورد  با امکا�ات در �ظر گرفته شده  اجياد و شروع بکار منايند 
ما يک تعداد از بر�امه ها را در  اين ساحه مشخص ساختيم  که آهنا در ساحات مشخص شده  با بکار ا�داخنت 

بطور مثال  ساختمان .  صوص  که هر کدام داراي اهداف  مشخص ا�د  بکار ا�داحته ميشود بعضي پروژه ها ي خم
  .سرکها ،  هتيه آب آشاميد�ي  حفظالصحه حميطي  سکتور هاي ا�رژي و آب  که مهه آهنا به توجه خاص �ياز دارد 

کار کرد هاي ما  مراقبت منوده  وقتيکه مملکت  از�وتوسط فاميل ها، آباد خواهد شد  ما ضرورت داريم  تا مردم از
  .و اجازه �دهند  تا سامان و وسايل  ساختما�ي و ساخته هاي مربوط از حفاظت شان بريون شود

در ساحه  مديريت شهري  ما در خصوص  ا�کشاف شهر ها  که داراي ساختمان ها  يا فعاليتهاي اقتصادي 
ه در آن  فعاليت هاي اقتصادي  مهيا گردد ، و توجه زياد باشند  با توازن معني  سرمايه گذاري ميکنيم  ، بطوريک

تر  ما به ا�کشاف روستا ها  معطوف خواهد بود ،  زما�يکه ا�بوهي از مردم  در شهر ها جتمع منايند  آهنا �قش عمده را 
  . در درست ساخنت  ا�کشافات ا�سا�ي  �شان ميدهند 
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اريم  تا مسائل ضروريات عمده شهري را مد �ظر در خصوص ساختمان هاي زير ساخيت  شهري ما ضرورت د
داشته  قواي خود را بطور عاجل  در زير ساخت هاي ذيل  از قبيل  جاده ها ، خدمات ترا�سپورتي  شهري آب 

  .آشاميد�ي  و ساختار هاي حفاظت حميط زيست ترکيزمنائيم
 ، مايک بر�امه  ساختاري و ترميماتي  سيسات زير بنائي  متعلق به دولت  ازبني رفته و ختريب شده استاکثر تأ

براي اينکاربه استخدام مي گرييم  تا بتوا�يم اين زير بنا هاي صدمه ديده  متعلق به دولت  را که حياتي هستند  در متام 
  .مملکت باز سازي و قابل استفاده  منائيم

. ربيات  بني املللي  خويش داريم متاس ما در مورد زير ساختهاي  فزيکي  مربوط ميشود  به درسي که  ما از جت
حکومت خبوبي قادر است  از ساحات متقدم  دفاع و حفاظت منايد ،  اما اين را منيتوا�د  بوسيله منايندگي هاي خود 

  . اجنام دهد
زيرا ما بطرف ملي شدن  و بني املللي شدن  سکتور هاي حملي  روان هستيم  تا آهنا را کمک کنيم  ، شکل بدهيم  و 

ژه هايشان را بکار بيآ�دازيم  ، مجعيت ها  و موسسات غري دوليت  در مورد، تشخيص ، تشکل ،  کنرتول و پرو
حسابدهي  و ارزيابي اين بر �امه ها  در پروژه ها سهيم هستند ، ما توجهات خبصوصي رابراي آهنا خباطر  فعاليتهاي 

ا  خباطر ديدار ازپروژه هاي  زير ساختمان کمک شان و مصارف مواظبت و �گهداري آهنا و پرداخت  قيمت به آهن
هاي چشم گري  اقتصادي و پويل  مينمائيم  که دلچسپي ما  در کوتاه مدت  و دراز مدت  در پروژه هاي زير  ساخيت  و 
کوچک  به اين �قطه معطوف خواهد بود که ما در قسمت سکتور هاي صحي  خدمات ما  مهيشه و بصورت مداوم 

راي مثال ، در اين جا در �ظر است  که يک مرکزصحي از �و ساخته شود  و يا احياي جمدد گردد ، در ب. خواهد بود 
اما متخصصني صحي ما  توا�ائي پرداخت پول احيا و ساختمان  اين درما�گاه را �دار�د  . کابل در �ظر ميگرييم 

 حايل که اين کار  اگر توسط دکتوران صورت که در اعمار جمدد  يا اعمار  جديد اين درما�گاه  را بکار بند�د  در 
  .بگريد  به مراتب �تيجه هبرت و بر تر  خواهد داشت
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البته این  چار چوکات پالن اسرتاتیژی ملی در یک کشوری است که بعد از گذار  از مراحل  جنگ های سی 
ود در حالی  میباشد که متام ساله که پای بزرگرتین  جتاوزگران و ابر قدرتان قرن بیستم در آن کشا�یده شده ب

داشته های  حیاتی در این کشور به تباهی رسیده بود و قسمیکه می بینیم در اکثر ساحات  رشد و ا�کشافات چشم 
گیر صورت گرفته ، مثال در موارد وقایع و پیشگیری امراض و تطبیق واکسن ها ، رشد شبکه های اطالعاتی  

یی ، ایجاد شبکه های ا�رت�یتی ، ساختماهنای مکاتب و مراکز صحی در هر صوتی ، تصویری ، بی سیم و ماهواره 
گوشه کشور ، ایجاد و امتداد راه های اسفلت ، مو�تاژ  کبل های ا�تقالی برق با ولتاژ قوی،اصالحات در حماکم و 

ق شبکه دستگاه های قضایی کشور ، هبرت ساخنت وضع اسناد در بایگا�ی خا�ه های  قضا ، اصالحات در تطبی
های آب و ماسرت پالن های شهری و ایجاد صد ها پروژه از کار کرد های دولت  حمسوب میشود که �باید آن را دست 

تنها چیزی که مایه تشویش و �گرا�ی  هست داخل شدن در جزئیات و سهل ا�گاریهای که در . کم گرفت 
یباشد ،با آهنم در این چار چوب  صد ها زمینه  تطبیق و اجرای کار ها  صورت گرفته است که قابل اغماض من

  21.ویا با مشاوره های مفید هبرت ساخت.مشکل وجود دارد که میشود با تسا�د و مهکاری آن را بثمر رسا�د
  

                                                 
  .ـ در ترتيب  موضوع چهار چوب ملی و خط مشی دولتی از توضيحنامه های واحد ارزيابی و تحقيق افغانستان نيز استفاده شده است 21
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  خبش ششم
  

  آیا مشارش مجعیت افغا�ستان مطابق به
  توصیه توافقنامه بن در ختم مهین سال اجنام خواهد پذیرفت

  
  :غا�ستانسرمشاری ملی �فوس در اف

کمرتین شناختی « : در آثارش  اینطور �وشت 1996 یکی از کار شناسان  آمار ا�سا�ی در مورد مجعیت افغا�ستان در سال ”دا�یل باال�د“  
اطالعات موجود .اعتماد مبوادحتی دشوار تر ازکمیابی مواد آماری میباشد ... در مورد مجعیت شناسی افغا�ستان  در جهان وجود دارد 

یا در معرض دستکاری  قرار گرفته )و یابه پایه های تبار گرا�ه استوار است ، و از مهین سبب است که مهواره (  ختمینی میباشندو صرفًا
افغا�ستان  « اضافه منود که " توماس ایمی "2002به د�بال آن در سال . »ا�د  ویا در �تیجه  ارقام و اعداد ارائه شده  متناقض  میباشند

امروز شک قابل توجهی  در مورد این مسئله باقی می ما�د  که . »کاملی  از سر مشاری کل مجعیتش را در اختیار  �داشته استهرگز میزان 
 است  و در حال اره �فوس افغا�ستان مهواره متفاوتبه کدام پیما�ه �فوس در افغا�ستان  ز�دگی دار�د ، زیرا اعداد و ارقام ارائه شده  در ب

   ملیون �فر  افزایش �شان داده شده است ؛31ن  به  ملیو21حاضر از 
  :جدول زیر  �شان دهنده اعداد و ارقام  �فوس افغا�ستان را با مراجع ایکه آن را  ترتیب کرده است �شان میدهد

 ملیون �فر  21،7       2004سال     اداره احصایه  مرکزی افغا�ستان •

•    "  "      "2005،2006      22،1  "   

 "   23،8      2003"            ل ملل متحد صندوق محایت از اطفا •

 "   24،5    2005  ـ    2004"     صندوق وجهی بین املللی پول •

 )بشمول کوچیها" (  24،8      2006 ـ 2005"    "  "  "  " •
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 "  24،5       2004"    صندوق وجهی  �فوس ملل متحد •

 "  29،9      2005"       سازمان جها�ی صحت  •

  20"  31،0      2006جوالی "     کتاب حقایق جها�ی سازمان  سیا •

قسمیکه جدول فوق مالحظه میگردد یک شاخص  اضافه تر از یک ملیون �فر را در مجعیت مشاری افغا�ستان �شان میدهد که : تبصره
 را �شان میدهد که هبیچصورت علم 9،300،000اگر بلند ترین  شاخص و پائین ترین آن را در �ظر بگیریم یک عددی با تباین 

را واجد قبول بدا�د و این چنین �تیجه گرفته میشود که مسئله مشارش مجعیت به مصداق  ضرب املثل بسیار مشهور در احصائیه منیتوا�د آن 
تبدیل شده است که این اهبام و سر درگمی ما�ندگذشته مهیشه وجود خواهد » �اف زمین را معلوم کردن« کشور ما که میگویند

  .داشت
    :سابقه مشارش �فوس در افغا�ستان

  
 افغا�ستان از زمان  حممد ظاهر شاه و حتی قبل از آن �یز مشارش مجعیت افغا�ستان عمدًابطریقه �اقص صورت گرفته است در

که هم پیشینه و ریشه سیاسی داردو هم در این امر  �ا کار آئی احصائیه �گاران �یز ذیدخل بوده است تا  اینکه  ریشه �ا توا�ی دولت هادر آن 
قسمیکه جغرافیای افغا�ستان �شان میدهد و یا اینکه ذواتی که در داخل افغا�ستان به سیر و سیاحت پرداخته ا�د این �کته مطرح  باشد ، زیرا 

�زد شان معلوم میگردد که در کدام ساحات  ، چه تعداد  افراد و خا�واده ها بود و باش داشته  فیصدی ختمینی از دیاد �فوس در کدام ساحات 
  . حمسوس است

ه که عمر طوال�ی را در فن زراعت صرف کرده ام به متام ساحات کشور آشنایی داشته ام و در اکثری، از این ساحات �گار�د
عمال کار منوده ام ، صرف �ظر از چند شهر پر �فوس در  جنوب و غرب از قبیل کندهار و هرات ،غز�ی و میدان و ردک و جالل آباد و لغمان  هلولر 

از کمیت پایان �فوس برخوردار میباشند ،که در بعضی از این والیات �ام برده مثل هلولر ، غز�ی ، وردک و میدان مجعیت سایر مناطق افغا�ستان 
در مناطق مرکزی کشور  �سبت فقر مستمر و شرایط �ا مهگون جوی . ها بقسم جمتمعات در روستا های دور یا متمایز از هم  زیست دار�د

این حمدودیت مجعیت .  بودن موسم گرماوکوتاهی طول رویش  حبوبات تعداد �فوس کمرت به �ظر میرسدطویل بودن موسم سرما و کوتاه 
ازصحراهای  چخا�سور گرم و خشک در �یمروز شروع شده تا دشت های  فراه و دل آرام  بکواو دامنه آن تا دشت شیرزاد در پایا�ۀ فرسی 
                                                 

  و جدی واحد تحقيق و ارزيابی افغانستان 1385 ميزان 12/11ـ خبر نانه تحقيقات افغانستان ،شماره  20
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ن  غوریان و ز�ده جان ور باط سنگی اطراف هرات را احاطه کرده  تا قلعه �و ، جوین میرسد و امتداد دشت های وسیع فراه تا کالته �ظر خا
مهچنان از دل آرام تا به گلستان و پرچمن و طیوره و  .و غور ماج  و اطراف باال مرغاب تا �زدیکیهای  قیصارو املار در فاریاب  میرسد 

پایا�رت از شرب در دره  غور بند . گل تا به یکاولنک در بامیان ملحق میگرددپسابند و شهرک و تولک تا چغچران ودولت شاه و لعل و سر جن
اراضی کمرت و تعداد �فوس  زیاد شده میرود که از اثر کمی جای و ازدیاد �فوس  مردم از دره های غور بند و ترکمن به کابل و والیات مشال کشور  

د تعداد زیاد �فوس دهقان و مالدار را بطور دائمی خبود اسکان داده و �فوس آن با ارزگان در غرب  با داشنت آب و هوای مساع.کوچ کرده ا�د 
وادی کوهدامن �ظر به ساحه آباد و زمین های زراعتی  از مجله  پر�فوس ترین . موجودیت اقوام پشتون و هزاره از اولویت  برخوردار است

دره های تگاب و جنراب با ملحقات آن از دره شنکی در . یاد تر است مناطق حبساب میرودولی باوجود آن  تعداد زمین  �ظر به �فوس ز
جنوب شرق تگاب گرفته تا دامنه بند �غلو  مجعیت کمی در خود دار�د که بقسم پراگنده  در روستا ها ز�دگی میکنند و اساسًا در 

ته �شود، یک شکل پر جتمع در هیچ جای آن وده بالی در �ظر گرف)  گلبهار(ا شیرخان  خیلت کاپیسا اگر دها�ه دره کوهستان توالی
دره پنجشیر باوجود تنگی جای �فوس زیاد دارد که اکثر شان در مدت چهل تاپنجاه سال از دره پنجشیر در سایر شهر های  .  دیده منیشود

 تشکیل شده است جبز از والیات مشالی کشور بدخشان �یز که از سلسله جبال پیهم و پیوست .کشور خمصوصًا کابل سکنی گزیده ا�د 
چند شهر عمده آن  مردم درهزاران قریه دور از هم و جمزی ز�دگی دار�د که این قریه ها  دور از هم و در میان کوهستاهنا قرار داشته و از سر 

ساعد درختی و در زمین های کمی مهوار از کشت حبوبات امرار حیات و ز�دگی میکنندکه در مناطق مرتفع هم شرایط زراعتی �ا م
منطقه . میگردد و هم تعداد مجعیت رو بکاهش میگذارد خمصوصًا در مناطق واخان و سطح مرتفع پامیر به �قطه عطف خود میرسد

در قد ، باغ زاغان ، دشت ) اورتاغوجی(فالت  آمو دریا �یز دارای �فوس زیاد منیباشدکه یک تعداد از �فوس آهنم در قریه جاتی بنام ینگی قلعه
تر از آن در رستاق و چاه آب ز�دگی دار�د که از �فوس قابل مالحظ ای بر خوردار هستند که این  زجنیره �فوس تا شهر بزرگ و به قلعه و باال

و در . کوههای بدخشان پیوست میگردد که از کهن ترین اقوام اریایی ختاری در منطقه میباشندکه شناخت آن از حبث ما خارج است
اسکان یافته ا�د که از آب دریای " �اقلین"  ارچی که طی سالیان �زدیک یک تعداد اقوام از غرب مملکت  در آجنابنامماورای کوکچه �یز جبز دشت

کوکچه که توسط هنر حفر شده استفاده میکنند، این هنر در ابتدای سلطنت حممد ظاهر حفر گردید که مناطق  دشت ارچی و شهروان را 
در سایر مناطق حوزه کوکچه از آجنائیکه این  رود خا�ه  دارای شیب زیاد میباشد و از آب آن استفاده . میکندتا مالقلی و قرت بالق جان  آبیاری 

از دشت ارچی  بطرف شهروان می رویم ، شهروان هنریست  است که از رودخا�ه آمو کشیده . شایان صورت گرفته منیتوا�د �فوس کم دارد 
 اخرین قسمت  حضرت امام صاحب که به شیر خان بندر پیوستگی دارد آبیاری کرده و تعداد زیادی شده  مناطق پایا�ی  قرت بالق جان را تا
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از مجعیت دهقان در این  منطقه قابل  عطف است ،شهر امام صاحب از مجله شهر های آبادان کشور است که دارای �فوس زیاد بوده و در 
رزی  �یز در آن رشد کرده  با مرغوبیت �وعیت خاک  اجناس هبرت پنبه و خربوزه و گذشته بر عالوه اینکه زراعتی بود صنایع مربوط به کشاو

ا�واع حبوبات ودرخت های مثمر و غیر مثمر در آجنا کشت و غرس میشودکه باعث هبم پیوستگی �فوس در منطقه شده است، مناطق 
 آب آن از دریای تالقان تأمین میشود �قطه پر �فوس و کشاورزی و تالقان و اطراف و �واحی  ختارتا خواجه غار که در ماورای کوکچه قرار دارد و

صنایع پنبه بوده است   در ساهلای �زدیک از رهگذر �فوس رشد کرده است و خان آباد و کندز از پر �فوس ترین مناطق در مشال حمسوب 
و با کشیده شدن هنر گوهر گان  تعداد زیاد �فوس میشود و بغالن که از مجله والیات صنعتی و زراعتی کشور است دارای �فوس زیاد بوده 

دهقان در منطقه دهنه غوری و اطراف آن تراکم منوده است که از �قطه �ظر تولیدات زراعتی دارای ارزش بوده و پلخمری با تراکم بیش از حد 
 در خود جای داده و خلم با داشنت آب شهر ایبک �یز یک تعداد کمی �فوس را. �فوس از مجله شهر های صنعتی زراعتی مشال حمسوب میشود

شهر مزار شریف که از قدیم ایام  از مجله  شهر های جتارتی .دائمی و اقلیم مساعد برای باغداری از مجله مناطق پر �فوس حمسوب  میشود 
 این شهر گسرتش یافته است میباشد دارای سکنه اصلی از تبار تاجک ، ازبک و ترکمن میباشد که در ساهلای اخیر تعداد هزاره ها �یز در

در والیت بلخ آن مناطقی که توسط  رودخا�ه بلخ  مشرب  میگردد الی مصب آن در بند امیر، در دو طرف دره  مردم سکنی داشته و به . 
ه دارای در والیات جوزجان و سر پل آقچ. زراعت مشغول هستند، که روی مهرفته به ذیقی جای و  شرایط �ا مساعد حیات مواجه میباشند

�فوس زیاد بوده و شهر سرپل �یز که منطقه آبادا�ی است دارای �فوس زیاد میباشد ، در والیت فاریاب ولسوالی ا�دخوی دارای مجعیت زیاد بوده 
  .و در میمنه  مردم در �واحی و قریه جات  ز�دگی میکنند 

دی  ها و جرگه های پر از علف و گیاه را در طول  یک تعداد از مردمان  کشور مالدار و کوچی بوده مسیر رود خا�ه ها و وا
سال تعقیب میکنند که این کوچی ها �یز دو �وع میباشند قسم اول آن  کوچی های حملی هستند که در موسم علف خا�ه ها و دهات خود را ترک 

د شروع میشد  تا مناطق مرکزی گفته به جلگه های اطراف می رو�د و قسم دوم آن کوچی های هستند که معموًال در گذشته ها از هن
و �واحی شیوه در بدخشان  پخش میشد�د که این اقوام  ساال�ه بیش از چندین هزار کیلو مرت راه را طی میکرد�دو کوچی های به معنی متعارف 

حاال تعداد زیاد این کوچی ها آن مهین کوچی ها میباشند که از تبار  پشتون بوده و زمستان ها را سابق در هند و پاکستان سپری می کرد�د اما 
و یک تعداد �یز در مناطق   فراه و هلمند و میدان و وردک و مناطق مرکزی افغا�ستان .در  ارزگان ، قندهار ، هلمند و �یم روز  بسر میرب�د

اعث تنش های زیادی که کشیدگی های با اقوام هزاره در مورد تصاحب زمین دار�د که هنوز مشکل شان در بین این دو قوم ب( هزارجات 
ساکن شده ا�د و تعدادی هم در ) شده است که بعضی ها این تنش ها را دامن میز�ند که حبث در این مورد از موضوع پژوهش ما دور است
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مناطق هلوگر تا به گردیز، خوست و ارگون دارای مناطق پر �فوس بوده در گذشته با . مناطق پکتیا و پکتیکا  ز�دگی دار�د 
گلهای ا�بوه جلغوزه و ارچه و کاج  تعداد زیادی از مردم در پهنای آن مسکون و مشغول جتارت چوب و میوه کمیاب جلغوزه داشنت جن
و اقوام .بزرگرتین اقوام پشتون در مهین مناطق ز�دگی دار�د  که با اقوام آن سوی خط دیور�د ارتباطات �زدیک قومی دار�د.میباشند

که میشود در یک سروی دیموگرافیک به (از   اقوامی هستند که از مجعیت زیادی بر خوردار میباشند... مسعود ، امحد زی ، یوسف زی و 
باز هم بصورت خالصه بد�ه های اقوام افغا�ستان راامجاًال در پایان ذکر میکنیم تا فهمیده شود که  ملت افغان  از کدام )این موضوعات پرداخت

  :ط و اتصال دار�دتکه پاره های قومی متشکل و هبم مرتب
   : افغا�ستان از این اقوام تشکیل یافته است 
 افغاهنا  ـــ پشتوهنا •

 بربرها ـــ هزاره ها  •

 اوزبک ها •

اینها اقوامی ا�د که در مناطق غور و باد غیس و فاریاب ز�دگی [،)ایماق ــ و تایمنی(فیروز کوهی ــ تیموری ــ مجشیدی  •
 ]میکنند

 تاجیک ها •

 ترکمن ها •

 بلوچها •

 ن هاپش •

 �ورستا�یها •

 مغوهلا •

 ]این اقوام در  مناطق �نگرهار و پغمان و مناق مشالی کشور در وادی بلخ ز�دگی میکنند[ عرهبای افغا�ی  •

 برآهوی ها •

 پاپاق ها ــ برکی •
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 سیستا�ی ها •

 پاراپامیر ها ــ تاجیک های پامیر •

 )سک ها و هندو ها( •

 21قرقز ها •

  :میزان مجعیت  شهری و روستایی در افغا�ستان
  ســـــــال    ســــــــال        ســــال                             اقوام             

  67ـ1966       72ـ1971          
 61ـ1960   

 2،400،000   2،730،000   3،041،000    تعداد کوچی ها  •

 12،730،000        13،380،000  کل مجعیت به استثنای کوچی ها •

  11،000،000 

 1،100،000   1،480،000   1،960،000      مجعیت شهری •

 9،900،000  10،870،000  11،890،000    مجعیت روستایی •

 15،080،000   19،890،000      مجع کل •
 13،400،00022  

 

این اخرین آماری است که بصورت دقیق در پایا�ه جلد اول کتاب مشهور افغا�ستان در مسیر تاریخ توسط مرحوم میر  غالم 
 سال با ازدیاد توا�ایی های پیشگیرا�ه 20گر کشور درج شده  بودقابل یاد آوری است که در ظرف هر حممدغبار  تاریخ �ویس و پژوهش

 سال به 37چند �فوس کشور زیاد شده باشد تعداد �فوس کشور بعد از سپری شدن 2،5طبی و وقایه در مقابل امراض،
 3،679650 بگیریم این عدد را میدهد  فیصد را در �ظر�10فر بالغ میگردد که اگر  شاخص مثبت منفی 36،796،500

�فر میشود که با اعداد ارائه شده از جا�ب 33،116،850 �فر و در صورت دومی�40،476،150فر که باز هم در  صورت اولی 
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کند اما به �ظر �گار�ده عدد سی و شش ملیون و هفتصدو �ود هزار  �فر  صدق می. کتاب حقایق جها�ی  سازمان سیاه کمی �زدیک میباشد
زیرا ما در ساهلای جنگ که دو�یم الی سه ملیون مهاجر به ایران و پاکستان و سایر کشور ها داشتیم اکنون تعداد اهنا به پنج ملیون �فر تقارب 

مشکل با اینهم مسئله  رشد مجعیت در افغا�ستان از  پروسه های مغلق و . میکند که هنوز هم یک تعداد زیاد شان به کشور  عودت �کرده ا�د 
تا دولت بتوا�د سرتاتیژی های ملی خود را ) و این �اف زمین معلوم گردد(است که باید هبر ترتیبی که امکان دارد این معمی حل گردد

البته در این زمینه مهکاری مردم و  صداقت دولت در اجرای این مأمول حتمی میباشد ور�ه ما�ند اسالف خود  این .مطابق به آن عیار مناید
    .را میتوا�د تا قرهنا ادامه دهدهبا�ه 

  :اداره حتقیق و ارزیابی افغا�ستان �یز بنا بر امهیت رشد مجعیت افغا�ستان  سابقه سر مشاری را اینطور بر مشرده ا�د
  دایرة 5ره  �وشته شد و در جلد مشادا�یل باال�ددر افغا�ستان توسط 1990جامع ترین تاریخچه  فعالیتهای  مربوط  به سر مشاری  تا دهه    

 حتقیق  30گزارش این �ویسنده شامل  کتابنامه جامعی است  که در بر گیر�ده بیش از ) 152تا59ص(النعارف  ایرا�یکا  به �شر رسید 
مجعیت افغا�ستان در داخل و "چاپ دیگر ی که در این مورد عرضه شده است . بر روی سر مشاری افغا�ستان صورت گرفته است 

اسالم آباد ، منایندگی دپارمتنت ا�کشاف بین املللی  ایاالت متحده امریکا  برای رسیدگی  به ( میباشد توماس اچ ایمیته �وش" خارج از آن 
  ).1990امور افغا�ستان، سال 

را بادر �ظر داشت بر آورد های  اجنام شده  از مجعیت کوچی ها ، هر دو �ویسنده بر این باور ا�د  که این دو منبع اطالعات اساسی 
  از سوی وزارت پالن  1974مجعیت شناختی است  که در سال )سروی (پیمایش " سرمشاری منو�ه ای" ارائه میکننداولی در بر گیر�ده  

 میباشد  که توسط اداره احصایه مرکزی  در زمان حکومت حزب دیموکراتیک 1979اجنام شده و دومی در بر گیر�ده  جمموعه آماری سال 
ولی به �ظر �گار�ده هر دوی این سر مشاریها فاقد اصالت سیستم های احصایوی و دیموگرافیک است .ام یافته است خلق افغا�ستان  اجن

و " امارت طالبان"و خلف آن " جماهدین"و "  دموکراتیک خلق"چنا�چه از مدت سی سال به این طرف هیچ گروهی اعم ازدولت های 
ن را �یافته ا�د که به متام مناطق افغا�ستان تسلط و دست رسی داشته باشند  تا بتوا�ند عدد واقعی دولت فعلی با تیم  مغلق جها�ی آن توا�ایی ای

مشارش مجعیت افغا�ستان را مرتب منایند فقط چیزی که مهم است  این است که میشود به اساس شواهد تاریخی ایکه در قبل ذکر شد  با 
اقعیت را بدست آورد چرا که تعداد �فوس فعلی کشور �ظر به ازدحام مجعیت در اکثر استفاده از فن احصایه �گاری یک عدد  �زدیک به و

شهر های افغا�ستان یک حرکت سعودی را طی می پیماید ، بطور مثال در افغا�ستان حرکتی وجود �دارد تا  بتوان توسط آن میزان رشد مجعیت 
ما�ه تعداد اعضای خا�وار های مهاجرین افغا�ی  علی رغم  حمل �ا مناسب را کند ساخت حتی در دیار غربت هم ما شاهد بودیم که به چه پی
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من خود شاهد بودم  وقتی یک خا�واده . زیست و شیوع بیماریهای واگیر و سوء تغذی باز هم بطرف یک قوس صعودی  رو به رشد بوده است
سال عمر زیاد تر �داشت شش دخرت و پسر با او و شوهرش بود و  20افغا�ی از قوم هزاره از ایران به کشور وارد شده بود باوجودیکه خامن از 

" دموکراتیک خلق"هبمه حال  گزارشاتی را که به استناد سر مشاری �فوس در دوره حکومت .این خصوصیت در متام افغا�ان یکسان است 
عاری از حقیقت میباشد چه در آن زیر سوال و ) ما�ند ادعا های تطبیق پروگرامهای مهبستگی ملی ( در افغا�ستا ن صورت گرفته

وقت دولت به �یمی از شهر های بزرگ استیال �داشت چه رسد که احول  واقعی روستا ها را �اظر باشد ، لذا هر قدر مصارفی که در این 
ه پوهلای گزارش صورت گرفته است �قش است بر روی آب و عاری از واقعیت بوده و پوهلای هم که در این راه مصرف شده است از مجل

  .باد آورده میباشد که بر باد رفته است
  :اطالعات دفرت احصایه  مرکزی افغا�ستان در مورد رشد مجعیت و امار گیری از آن   

  :  سر مشاری �فوس و مسکن در افغا�ستان
  

 کار ها چندین سال قبل از  هر سر مشاری  مجعیت  یک سلسله  کار های مقدماتی را و آمادگیهای الزم را ایجاب میکند  که بعضی از این
برای سهولت در اجرای دومین سرمشاری �فوس در افغا�ستان  با در �ظر داشت حمیا ساخنت وجوه الزم برای .  اجرای آن را در بر میگیرد

 2002مرحلۀ خنستین از سال . فهرست برداری از خا�وار و  اجرای سر مشاری مجعیت: تطبیق این عملیات  بدو مرحله اجرا میگردد
 ادامه داشت  که فعالیتهای از قبیل ایجاد کمیته های  ختنیکی سر مشاری  در 2005اغاز  و لست برداری  خا�وار میباشد که این کار تا سال 

اداره مرکزی  احصائیه ، با موجودیت �قشه های کارتو گرافی  و هتیه و ترتیب لست قریجات  و واحد های اداری ، هتیه دستور العمل های 
نیکی و �قشه کشی  تعلیم و تربیه �قشه کش ها ، اصالح �قشه های توپو گرافی و فهرست برداری خا�وار ها و تکمیل فورمه های  شرایط خت

  . حملی  در قریجات  و جتدید �قشه های احصائیه وی  و سایر فعالیتها میباشد
 مشاری  از امهیت و یژه ای برخوردار میباشد  که با امورکارتو گرافی  و هتیه �قشه ها  در مرحلۀ مقدماتی  و آمادگی سر    

که البته بصورت مؤثر و دقیق بر�امه ریزی و تدبیر کار (فراهم سازی مساعی �ظیر فوق که در بر گیر�ده مصارف گزاف �یز خواهد بود 
 در حین  سرمشاری مجعیت که از کم مشاری وزیاد مشاری)گرفته �شود سود جویان �یز از آن منافع هنگفتی  بدست خواهند آورد

 و خباطری که این پروسه به پختگی وعالیق حقیقی اجنام یابد ضرورت است تا ذواتی از خود منطقه در این 23.در منطقه می کاهد 
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هی پروسه اشرتاک داده شو�د  زیرا آهنا از یکطرف با حمیط و مردم بلدیت تام دار�د و از جا�ب دیگر کلیه معلوماتی را که مستلزم آگا
فایده . های دیموگرافیک  است طبیعتًا مردم حمل آن را می شناسند و در فورمه های ارزیابی دیمو گرافی  آن را شامل میساز�د 

دیگری که این  طرز اجرای کار دارد این است که یک تعداد از مردم حمل که با سواد و مکتب خوا�دگی هستند و بیکار هستند بکار 
شخاص با هزینه کم کار را اجنام میدهند ، از هزینه خمارج سفر و ا�تقاالت کارمندان می کاهد ، مردم با گماریده میشو�د ، این ا

دلگرمی خباطر  ارتقاء حمیط شان از دل و جان  کوشا میباشند ، کار در موعد کمرت و با طریقه هبرت اجنام می شود ، از مرگ و 
ن کاسته می شود ،مردم در مورد حکومت و کار های آن اعتماد به �فس پیدا میکنند میرکارمندان از اثر محالت �اشیا�ه و �اگها�ی دمش

و �واقصی که این طریقه دارد این است . این گروپها میتوا�د در عمرا�ات و فعل و ا�فعاالت آینده کشور منابع خوب  قوای ا�سا�ی باشند. 
لین کار در این زمینه ها مقرر می شو�دمیکاهد و اهنا منیتوا�ند فساد اداری که از مشولیت اشخاصی که با امتیازات بلند و پادر میا�ی عام

  .خود را کوچه بکوچه و قریه بقریه  با عاملهای خودبکشند
در کشور ما که من آن را می شناسم �ه وسایط دیجیتالی کار می آید و�ه هم �قشه های از پیش طرح شده ؛ و چیزی که میتوا�د با   

در صد کمرت این  پروسس را به واقعیت بگرایا�دفقط صداقت در کار و سهم دادن کلیه مردم حمل و اشرتاک دادن هزینه حتی هفتاد 
در غیر آن  اگر  پیشرفته ترین وسایل را بیاور�د وقتی پای فساد ذیدخل باشد هیچ کاری منیتوا�د . شان در این پروسه میباشد و بس

  .اجنام پذیرد
سر مشاری �فوس در کشور داریم حتی دولت باوجودیکه معاش ماهوار کارمندان خود را در اخیر هر ما تناقضات زیادی در امر   

ماه از بودجه های ا�کشافی و یا منابع مساعدت ها می پردازد قادر �یست که بفهمد واقعًا چه تعداد کارمندان حقیقی وجود دار�د، سال 
که میان تعداد حقیقی  کار مندان و آ�ا�یکه معاش میگیر�دگویا که گذشته �یز سر و صدا ها در رسا�ه ها ایجاد شده بود 

 که وزارت مالیه کشور را به ا�دیشه ساخته است در اطراف و ولسوالی ها اجناهائیکه دولت �فوذ حقیقی �دارد این شتهتفاوهتای وجود دا
شکیل میدهد با �وسا�اتی که در سال و  مندان شان را تاری مجعیتی که کاراید دولت اوًال سر مشب. رفتار ها اغلبًا مبالحظه میرسدسوء 

یا ساهلای آینده رو منا میگردد هتیه و بدست رس مقامات بودجوی ، شعبات ملل متحد و  صندوقهای مالی بین املللی بگذار�د  تا در 
 �فوس مشاری اجراء 1387 تا پایان سال«:مطابق به مفاد موافقتنامه بن که چنین مشعر است . امور اجرایوی سکتگی رخ �دهد

ولی عمال می بینیم که در این راستا کوچکرتین  پیشرفتی �شده و حاال .   »خواهد شدو �تایج کامل آن به اطالع عامه رسا�یده خواهد شد
امه  �یز رو به منیه میرود کاری در این راستا صورت �گرفته است پس حتم زده میشود که توافقنا�ه بن یک توافقن1387که سال 
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حال فهمیده منیشود .دراماتیک و ارما�ی بوده و هیچکدام از مفاد آن خباطر هبرت شدن  ثبات در افغا�ستان بصورت موثر در �یامده است 
  که عدم اجرای این توافقنامه به کی چه مسئولیتی را پیشنهاد میکند؟

 

  
    

  م هفتخبش
  

  افغا�ستان در هالۀ از سر در گمی و اهبام
  

 در مورد - در راستای  حکومتداری وحاکمیت قا�ون  و حقوق بشر- اهداف این توافقنامه -د �وافقنامه بن  اسنا-تاریخچه
 فرازه های ازفعل - ا�سجام و �ظارت- ا�کشاف اجتماعی و اقتصادی- ثبت زمین - ثبت زمین-اصالحات  ادارات  حکومتی

  و ا�فعاالت بر�امه های کاری در مورد  تطبیق توافقنا�ه بن
  

  :�کشافات عمومیا
در افغا�ستان این اولین بار �یست که این کشور دستخوش قهر و محله های  یورشی وجتاوزکارا�ه قرار گرفته باشد و :تاریخچه

یختا�ده  خون این مردمان فقیر اما هنایت با شهامت بر زمین خشک این سر زمین را که رصفحۀ �ا خوا�د ای وجود �دارد که هیچ 
پراطوری ا�گلیس تا یورش ایدئولوژیک و �ظامی جهان سوسیالزم و از دفاع از ارزش های کرده  باشد؛ از امشده است توجیه �

اسالمی و حریت افغا�ستان تا  اریکه �شینان قدرهتای پاکستا�ی و سر اجنام هم یورش  ضربات خورد کنند �ظامی امریکا در یک 
و به قول معروف به �ا کجاآباد برایش امنیت .رسا�ید �ستان را به هیچ جاه  اجنام افغاشب  سیاه و آغاز یک  ماجرای جدید که سر

  و توش و توان اقتصادی خبشید؟  
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بار  از یک  �قطه عطفی که در  ان اشاراتی داشتیم ، اینت در خبش های قبلی از جنگ ها و �ا آرامی های چندین دهه در افغا�س
 ولی معنًا ما و کشور ما را درعمیق ترین گودال  بر خوردار است و بین املللی تاریخ پر ماجرای کشور ما از امهیت فوق العاده

   تباهی و حضیض ترین  سطح از حیات  قرار داد که سر �خ و  شروع این ماجرا از پردایش بر توافقنامه بن آغاز می یابد؛
  1384 در ماه جدی  ا�کشاف ملی  کهاین توافقنامه می بایست افغا�ستان را قادر میساخت تا در پر تو سرتاتیژی  مؤقت

 لندن  ایجاد گردید این کشور را به آن تعالی ای میرسا�ید که  مردم افغا�ستان و جامعه جها�ی و بر گزار در کا�فرا�س
ا�ی بی امنی ، بی امستان را از حالت د و چشم ا�داز آن می بایست  افغا� روی آن  توافق کرده بود� ظاهرًاکنندگان این کا�فرا�س

ند دارای  جامعه افغا�ی بود، با ایجاد یک دولت  قدرمت در ها جنگی ازالت متنوع دیگری که میراث شوم، جنگ ، فقر و مشک
که این  توافقنامه بلند باال که در رأس آن سازمان جها�ی ملل متحد حامی و .د دیموکراسی مهه مشکالت را رفع مینمو�ظام 

  :یب ذیل عقد گردیدپشتیبان و متضمن آن بود به تر  ت
  

 اسناد توافقنامه بن

  
  : دراین توافقنامه آمده است

�سبت تقویت مناسبت های شان  برای هببود خبشیدن  سطح ز�دگی مردم  : مجهوری اسالمی افغا�ستان و جامعه بین املللی «
  افغا�ستان  و کمک به صلح و امنیت  ملی ، منطقه یی و جها�ی ، مصصم میباشند؛

که اساس یک  ...امه حتت حاکمیت قا�ون  و به منظور حفظ تعهداتش در  مقطه زما�ی تأکید مینمایند؛ادارۀ افغاهنای این توافقن
  مبتنی  بر اصول  اسالم  را بنا هناده ا�د  تصدیق مینمایند؛... حکومت  دموکراتیک  صلح دوست ، کلیت گرا  و 

 و 1383(یزان ویر ا�تخابات  ریاست مجهوری  در مو تد)1383(این توافقنامه  از طریق تصویب  یک قا�ون اساسی   
  . تضمین میگردد)1384(ا�تخابات شورا های ملی و والیتی  در ماه سنبله

هم مرتبط را  برای ئه منوده  که در سه عرصه یا رکن م�ستان یک بر�امه  پا�زده سال آینده را اراحکومت افغا  
  :یسازدرا  مشخص م تصویب  این توافقنامه پنج سال  بعد از 

 25



 امنیت؛ .1

 حکومت داری  در سایه  حاکمیت قا�ون و حقوق بشر؛ .2

  ا�کشاف اقتصادی و اجتماعی با در �ظر داشت حمو کشت خاشخاش و ا�تقال و ترافیک آن .3
نابع و حکومت افغا�ستان  به این مسائل تعهد مینماید و جامعه بین املللی �یز متعهد میشود که در راستای بدسرتس  قرار دادن م
اصول محایت های  الزم  برای به حقیقت گرائیدن این دید گاه ها ادای مسئولیت  مینماید که در چند عنوان درشت ؛ 

واد خمدر حبیث مهکاری ؛  امنیت ؛  حکومت داری ، حاکمیت قا�ون  و حقوق بشر؛ ا�کشاف  اقتصادی و اجتماعی ؛ مبارزه با م
 1389ال تا پایان س( امنیت –معیار ها و میعاد های زما�ی با ضمایمی در مورد  ت ؛ ؛  ا�سجام و �ظاریک اولویت چند بعدی

این عملیات تامین امنیت توسط قوای �اتو که توسط خود ) ک �یرو های  ایساف و حکومت افغا�ستان با محایت  و مهکاری  �زدی
ستان ، از مجله ، از  و ثبات  بیشرت  در متام مناطق  افغا�های باز سازی  والیتی ، امنیت جاویدان و تیم " آزادی"شان بنام  عملیات

  . طریق  تقویت  �یرو های  افغا�ی ، تأمین خواهد  منود
  :در این اسناد آمده است که   

 . گروه های غیر قا�و�ی  در متام والیات منحل میگردد1386تا پایان سال  •

 مرکز و والیات  تقویت مینماید حکومت ظرفیت  تنفیذ قا�ون را در سطح 1389تا پایان سال  •

 پولیس ملی  و سرحدی  افغا�ستان  با تشکیل کامل ، مسلکی و کارا و از حلاظ قومی متوازن ، مرکب از 1389تا پایان سال  •
 . توا�ایی بر آورده شدن �یاز های امنیتی کشور را دارا میباشد �فر که62،000حد اکثر 

 حسن مهجواری برای حمو قاچاق و ا�سداد ترافیک مواد ود تا با ایجاد روابط حکومت قادر خواهد ب1389تا پایان  سال  •
و�ه موثر ایجاد ستا را بگ مساعی  در هم اهنگی در این راخمدر  با حکومات دولت های مهجوار و مهسایه تشریک

 . چیان مواد خمدر  اختاذ گرددیکند و اقدامات  موثر علیه  قاچاقم

ان  در پا�زده سال آینده  و تعهدات افغا�ستان به میثاق  اوتاوا ی  اهداف ا�کشافی  افغا�ستر راستا د1389تا پایان سال  •
ل متام این ماین ها شناسایی و حم.  فیصد کاهش  خواهد یافت 70 تا اراضی آلوده با ماین  ها و مواد  منفجر �اشده ) کا�ادا(
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بل ترمیم  و ان متام مهمات غیر مصئون ، غیر قاچنمه.   تثبیت و منهدم میگردد1386عالمه گذاری شده و تا  سال 
  ، ختریب خواهد شد1389اضافی ، تا پایان 

  شر؛در راستای  حکومتداری وحاکمیت قا�ون  و حقوق ب
   : در مورد اصالحات  ادارات  حکومتی

ک اداره  دستگاه حکومت بشمول وزارختا�ه ها  ساختار جمدد و اصالحات تطبیق خواهد شد، تا ی1389تا سال  •
 کمیسیون خدمات ملکی تشکیل و تقویه میشود ، سکتور خدمات ملکی  ا�عکاس دهنده  و -مالی متداوم بوجود بیاید

 .ظایف و مسئولیتهای  اصلی خواهد بود

والیات ، قوما�داهنای امنیه و میکا�یسمی در مورد استقرار  مقامات بلند پایه حکومت که شامل سکتور عدلی ، والیان   •
 24 ماه  تعمیل  ، و در طی  12د�ه های دولتی در والیات تا حد ولسوالیها  در طی شش ماه ایجاد میگردد و در بسایر

 .ماه  بصورت کامل تطبیق  خواهد شد

 . واحد های اداری هبدف کمک مالی حدود بندی خواهد شد1385تا پایان سال  •

 در پست های ابق کار  و ارزیابی مبتنی  در اجرای کار  تعینات  بر اساس  شایستگی و لیاقت ، سو1389تا پایان سال  •
محایت .، سکتور عدلی و پولیس  ، تطبیق خواهد شد) کابل(ت  بشمول  پایتخت خدمات ملکی ، در متام سطوح حکوم

 مات ملکی فراهم میگردد تا مؤثریت این سکتور ها درشد  ارتقای ظرفیت ها  در سکتور خدهای الزم مبنظور ر
 ، 1386تا پایان سال  ) 3  بلند پایه دولتی  باالتر از رتبهرسی اجراأت  ساال�ه کار مندان ب.   مربوط  فراهم شودفعالیتهای

 .صورت خواهد گرفت

 معاهده ملل متحد  در مورد فساد اداری   تصویب خواهد شد  که بر اساس آن قوا�ین  مربوط  داخلی  1385تا پایان سال  •
 .ایجاد خواهد شد ، 1387کشور  تا اخیر سال 

 . اری  اجرا خواهد شد  و �تایج کامل آن به اطالع عامه رسا�یده خواهد شد �فوس مش1387تا پایان سال   •

ورا قا�ون اساسی به شوری ملی  داری و ختنیکی  فراهم خواهد شد  تا وظایفی  را که شکافی  اایت  مح1385تا اواسط  •
 .ل گردیده است  طور مؤثر ایفا منایندحمو
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  1387کمیسیون  مستقل ا�تخابات  افغا�ستان  دارای صالحیت کامل  و ظرفیت و منابع  الزم خواهد بود  باید تا پایان سال  •
حکومت افغا�ستان مصرف . در موقفی باشد  که بتوا�د ا�تخابات را بشیوۀ  دوامدار  از حلاظ مالی راه ا�دازی  مناید 

 1388 خود هتیه  خواهد  منود  متام  مراحل ختنیکی این ا�تخابات  تا پایان  سال بع ا�تخابات آینده را  تا حد امکان از منا
 .آماده خواهد شد 

  چار چوب حقوقی ، بر�امه کاری  ملی ز�ان  افغا�ستان  بطور کامل ، تطبیق خواهد گردید ، در 1389تا پایان سال  •
ول ادارات ا�تخابی  و ا�تصابی  سکتور خدمات ملکی ،  سال آینده  شرکت ز�ان  در متام ادارات حکومتی ، بشم15ظرف 

 افزایش خواهد یافت

  :حاکمیت قا�ون
ق احکام  قا�ون  اساسی ، بشمول  قا�ون مد�ی ، جنایی و ار چوب  حقوقی  مورد  ضرورت  مطاب،چه1389تا پایان سال  •

یع و بدسرتس کافه ملت  قرار خواهد ، و برای متام هناد های ، قضایی و تقنینی  توزجتاری  ایجاد  خواهد  گردید 
 گرفت

 پروسه عدلی  مناسب  و اصالح طرز العمل های  مربوط به جلو گیری از برسی عدم موجودیت1385ر پایان سال د •
 بطور کامل تطبیق خواهد گردید ؛ این اصالحات  اصالت 1389فساد اداره  با برسی و �ظارت آن آغاز و تا  پایان سال 

مهچون  وزارت عدلیه ،اداره عالی قضا و  لوی حار�والی  و وزارت امور داخله  وامنیت ملی را تقویه می هناد های کلیدی 
  .خبشد

   : ثبت زمین
  در مناطق دور تر آغاز 1387و تا سال  1385رو�د ثبت  حقوق مالکیت  در متام  ساحات عمده شهری ، تا پایان  •

 ایجاد خواهد شد ، ثبت زمین های 1386نازعات  زمین تا پایان  سال خواهد شد ، یک دفرت  عادال�ه �ظام برای حل م
 . ایجاد خواهد شد1386قریه جات  در پایان  سال 

، حکومت  توا�ایی دستگیری ها و تعقیب قا�و�ی ، قاچاقربان  و مامورین مفسد  را افزایش خواهد  1389تا پایان سال  •
  .داد 
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 :حقوق بشر

ت برای گزارش دهی  تعهداتش  در مورد حقوق بشر  تعقیب خواهد گردید  وم ظرفیت حک1389تا پایان سال  •
ادارات ا�فاذ قا�ون و امنیت  در دولت ، روش و طرز العمل هایی را  مبنظور جلو گیری  از دستگیری و حبس  های  

مال را ریشه کن منوده و مصادره غیر قا�و�ی امالک ، وضع خواهند منود  تا این �وع اعخود سرا�ه ، شکنجه ، باج گیری 
آزادی بیان ، بشمول آزادی رسا�ه ها  ، تقویت خواهد گردید ، آگاهی از حقوق بشر مشمول  تعلیمی خواهد شد ، این 

. آگاهی ها در میان  قا�ون گذاران و  کارمندان عدلی  و دیگر ادارات حکومتی  و مردم پخش خواهد گردید 
قوق بشر افغا�ستان   بصورت مستقال�ه از سوی کمیسیون حمیباشد  و این کارحکومت  عهده دار �ظارت  بر حقوق بشر 

کمیسیون . اجنام خواهد شد  و ملل متحد تدابیر  مؤثری را مبنظور حفاظت از حقوق بشر را پی گیری خواهد منود 
بود حقوق  بشر ، مستقل حقوق بشر افغا�ستان ، برای حتقق اهداف خویش ، در رابطه بر �ظارت ، حتقیق ، حفاظت و هب

 . محایت خواهد شد

 . به پایه اکمال خواهد رسید1387ه حتقق صلح ، عدالت  و مصاحله  تا پایان  سال تطبیق بر�ام •

 :ا�کشاف اجتماعی و اقتصادی

  :زیر بنا و منابع طبیعی         
د که  جاده های که بنادر کشور   افغا�ستان دارای یک جاده حلقوی خواهد شد و به ترتیبی خواهد بو1387سرکها تا سال  •

 دارای یک �ظام  مالی 1386که این سرکها در سال .های مهسایه را به این سرک حلقه وی  اتصال میدهد �یز شامل میباشد
 .توامنند  برای حفظ و مراقبت خواهد بود

کیفیت میدان . ن املللی خواهد شد  میادین هوایی بین املللی کابل ، هرات جمهز با معیار های جها�ی  بی1389تا پایان سال  •
هوایی  مزار شریف ، جالل آباد  و قندهار با ترمیم خط پرواز ، ایجاد سیستم های ایمنی پرواز ها  ارتقا خواهد یافت  و 
مهچنان  کیفیت هفت میدان هوایی دیگر داخلی  مبنظور سهولت در محل و �قل  هوایی داخلی  هببود خواهد یافت  که این 

 .  رویهمرفته خود را با معیار های رقابتی بازار  های بین املللی  مهسو خواهد ساختامکا�ات
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یر  رهایشی  در شهر  فیصد تاسیسات  غ90خا�واده ها ،  فیصد 65  بدسرتس حد اقل 1389یربق تا پایان  سال ا�رژ •
 75ژی برق از حد اقل مصارف ا�ر.  فیصد  خا�واده ها  در دهات ، قرار خواهد گرفت25های بزرگ  و حد اقل 

یک اسرتاتیژی  به منظور  ا�کشاف و استفاده  . فیصد  مصرف کنندگان  شبکه  ملی �یروی برق  اخذ خواهد گردید 
  . ایجاد خواهد شد1386از ا�رژی  های قابل جتدید  تا پایان سال 

 شد ، فضای سرمایه  گذاری  یک فضای مناسبی  جهت استخراج  معادن  افغا�ستان ایجاد خواهد1389تا پایان سال  •
 .و زیر بنا ها ، مبنظور جذب  سرمایه  گذاری  مستقیم  خارجی و داخلی  در این راستا هببود خواهد یافت

 در صد  آب  از شبکه های  30و آبیاری ایجاد خواهد شد  و   اسرتاتیژی های  دائمی آب صحی1385تا پایان سال  •
 .مین میگردد  تأ1389بزرگ آبرسا�ی تا پایان سال 

، ظرفیت ادارات شهرداری ها تقویت خواهد شد  تا بتوا�ند رو�د  ا�کشاف  شهر ها  را  اداره  کنند و 1389تا پایان سال  •
خدمات  شهری  را  به طور مؤثر  و کارااجنام دهند و در راستای  بر آورده ساخنت  اهداف ا�کشافی  افغا�ستان  در ظرف 

سرمایه گذاریهادر ساحات  آبرسا�ی  و صحت عامه  و سایر خدمات شهری  فراهم خواهد پا�زده سال  با زمینه های 
 در صد  خا�واده ها  در سایر شهر های بزرگ  به آب آشامید�ی  صحی  30 در صد خا�واده ها  در کابل و 50گردید  تا 

 .دسرتسی داشته باشند

ا�کشافی  افغا�ستان  در ظرف پا�زده سال طرز العمل های   در راستای  بر آورده  ساخنت  اهداف  1389تا پایان سال  •
قا�و�ی  در ساحات خدمات  حمیط زیست  مبنظور حفاظت  کیفیت آب  و هوا ، ا�تقال  مواد  فاضله  و مراقبت از الودگی 

 ها  در  ا�کشافی منابع طبیعی  ا�کشاف خواهد یافت  و تطبیق آن  آن  ایجاد خواهد شد  ، سیاست هایو جلو گیری از
 . ، آغاز خواهد شد1386متام سطوح  حکومتی  و حملی  تا پایان  سال 

    :معارف 
یشود و در ظرف  پا�زده سال افی  معارف افغا�ستان  بر آورده م  اهداف ا�کش1389تا پایان سال : آموزش ابتدایی و ثا�وی •

.  فیصد  خواهد بود 75 فیصد  و 60 حد اقل  ، مشولیت خالص  در  مکاتب ابتدایی  برای دخرتان  و پسران ، به ترتیب
 50یک �صاب  تعلیمی  جدید  در متام مکاتب  متوسط  مورد استفاده قرار خواهد گرفت  ، تعداد آموزگاران زن  
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یک شیوه خاص  .  خواهند کرد غا�ستان امتحان سویه  را سپری  فیصد آموزگاران  اف70فیصد  افزایش خواهد یافت  و 
 .ی  درجه پیشرفت  یاد گیری ، ما�ند امتحان ملی  برای شاگران ایجاد خواهد شدبرای ارزیاب

 :حتصیالت عالی

�فر 100،000تعداد شاگردان در پوهنتون های افغا�ستان به 1389در ادارات حتصیالت عالی تا پایان سال  •
توهنای دولتی ، با در �ظر �صاب تعلیمی پوهن.  فیصد آن  شاگردان ا�اث خواهند بود 35خواهد رسید  که حد اقل 

 . خواهد گرفت قرارداشت  �یازمندیهای ا�کشاف کشور  و ا�کشاف دا�شگاه های خصوصی  مورد جتدید �ظر

 �فر مرد و زن  با 150،000و به تعداد ) ؟(مطالعه در باره  منابع بشری  تکمیل خواهد  گردید 1385تا پایان سال   •
 در خبش مهارهتای مسلکی آموزش 1389و خبش خصوصی تا پایان سال استفاده از امکا�ات سکتور های دولتی 

 )؟.(خواهند دید

   : میراث های فرهنگی افغا�ستان
  هتیه خواهد شد  و تدابیر الزم  برای 1386فهرست جامع از گنجینه های  فرهنگی افغا�ستان  تا پایان سال 

دیده  تا پایان سال و اعادۀ صنعت های تاریخی  آسیب برگردا�یدن  میراث های فرهنگی ، توقف قاچاق آثار فرهنگی  
 .هارت های  مسلکی آموزش خواهند دید در خبش م1389

   : صحت
 در جمموعۀ اهداف ا�کشافی افغا�ستان جمموعه خدمات ا�کشافی صحی  ا�کشاف 1389صحت و تغذی تا پایان سال 

 در صد 15 مرگ و میر  مادران . رتسی داشته باشند فیصد �فوس کشور میتوا�ند به این خدمات دس90خواهد یافت  که 
بل  امراض قابل وقایه  توسط واکسن  مصئو�یت  حاصل خواهند کرد  و  ساله در مقا5متام کودکان زیر سن کاهش خواهد یافت و 

   فیصد کاهش خواهد یافت20میزان تلفات در  کودکان 
    :زراعت ا�کشاف دهات

  زراعت و مالداری 

 31



ادی ، تقنینی  و تشویقی  به منظور افزایش تولید و حاصلدهی  ایجاد  خواهد  دستور العمل های  هن1389ایان سال تا پ
سرمایه گذاری . گردید تا حمیط های مناسبی برای  زراعت مشروع  و صنایع دهاتی  متکی به زراعت ایجاد شود 

صه های باغداری  دائمی ،  حفظ الصحه  در صد افزایش خواهد یافت و در عر30ش  ا�کشاف کشاورزی  خصوصی در خب
ایت از یکا�یسم های عرضه خدمات مالی ، مححیوا�ی  و مصئو�یت غذایی  از طریق ایجاد منایندگی های  ویژه محایتی  و م

اجنمن های  دهقا�ان ، عالمت گذاری تولیدات ملی ، اعالن به موقع قیمت ها ، اطالعات جوی  و احصایه ها ،  فراهم منودن 
  .ی به آبیاری  و شیوه های تنظیم آبقیقات  اسرتاتیژیک  و کمک های ختنیکی ، تامین و دسرتسحت
 ملیون �فر  در بیشرت از 19ن   تقویت خواهد شد  تا از مزایای آ  ا�کشاف دهات بصورت جامع1389تاپایان سال  •

 حملی  در متام دهات باقی  شورای داوطلب  ا�کشاف14،000 دهکده هبره مند شود و این کار از طریق 38،000
 فیصد از قریه ها  50هبداشتی به فیصد و امکا�ات 90ما�ده  صورت خواهد گرفت  دست رسی به آب آشامید�ی  

 اجتماعی  فیصد از قریه جات  میسر خواهد شد  که در �تیجه خدمات 40، امکا�ات مواصالت برای . تامین میگردد
فیصد دهات  از آبیاری به پیما�ه کوچک  مستفید 48بازار های شهر میسر میسازد را در امر ا�تقال کاالها از دهات به 

از خدمات هبرت مالی  هبره مند خواهد ) فیصد  خا�واده های افغا�ستان 22( خا�وار 800،000میگرد�د  حدود 
  .ار ، محایت  خواهد شد ملیون روز  ک91  از طریق  تأمین  فیصد  دهات15گردید  و معیشت 

  : �یت  اجتماعیمصئو
ار افرادی که در آمد شان   در راستای بر آورده شدن اهداف ا�کشافی  افغا�ستان  در پا�زده سال ، مش1389تا پایان سال  •

 5  یک دالر امریکایی  در روز است  ، ساال�ه سه فیصد  و مشار افرادی که  از گرسنگی  ر�ج میبند  ساال�ه  کمرت از
 .فیصد  کاهش خواهد یافت

 . یک �ظام  موثر  امادگی و واکنش  در برابر  حوادث �اگوار ، ایجاد خواهد شد 1389ا پایان سال ت •

 کمک های بیشرت  مبنظور تأمین �یازمندیهای  خاص  افراد معیوب ، بشمول ورود ایشان  در جامعه ، از 1389تا پایان سال  •
  .طریق فرصت های حتصیلی  و کار مفید  فراهم خواهد گردید 
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  از طریق بر�امه های خاص  افزایش خواهد وا�ان و عساکر ملکی شدهج فرصت های اشتغال برای 1389ا پایان سال ت •
 .یافت

 ، متام مهاجرا�ی که عودت مینمایند  و هم بیجا شدگان داخلی ، از مساعدت ها برای احیای 1389تا پایان سال   •
اصلی  مستفید خواهد شد  ورود آ�ان در جامعه از طریق جمدد شرایط ز�دگی  و جای گزین ساخنت شان  در حمالت 

 .بر�امه های  ا�کشاف ملی  بویژه در ساحات کلیدی ، محایت خواهد گردید

 ز�ان آسیب پذیر که از اثر از دست دادن  سرپرست  خا�واده  دچار فقر مزمن  هستند ، میزان فقر 1389تا پایان سال  •
 . فیصد اشتغال میسر  میگردد20ی آهنا زمینه  فیصد کاهش خواهد یافت  و برا20شان 

  :حاکمیت اقتصادی  و ا�کشاف سکتور خصوصی
حکومت هببود و شفافیت  در اداره مالی  را، در سطح مرکز و والیات  کشور ، از طریق ایجاد  و 1386تا پایان سال •

ا موافقه جامعه  بین املللی و حتت �ظارت این اهداف که ب. دستیابی به اهداف مشخص  برای اداره مالی  تأمین خواهد منود 
یز هستند  در مقابل و در راستای حساب �)؟ (»بر�امه رشد اقتصادی  به �فع  طبقه �ادار« آن  حتقق خواهد یافت ، مشمول

دهی  هبرت حکومت ، کمک دهندگان بیشرت سعی خواهند منود  تا سهم کمک های خارجی  را به افغا�ستان  که  به بودجه 
 .ی حکومت  میرود افزایش دهند اصل

  جمموع عواید 1383 فیصد خواهد رسید این در حالیست که در سال 8 تولیدات �ا خالص داخلی به 1389تا پایان سال 
 فیصدکه در 28فیصد  تولیدات �ا خالص داخلی بود  پیش بینی میشود که بودجه  ا�کشافی خارجی  از 4/5داخلی  معادل 

  :  افزایش یابد که از این طریق  صورت خواهد بست1389در صد در سال  58 است به 1383سال 
  کمک های خارجی  برای بودجه اصلی؛.1
  .ویل مینماید ، متافزایش مؤثریت  قیمت ها ی که  مصارف عادی را  از طریق بودجه ا�کشافی  خارجی . 2
عمده  و موسسات مالی  با�کی و غیر با�کی تا پایان   مقررات احتیاطی بین املللی برای متام سکتور های 1385تا پایان سال  •

 ، بیشرت تقویت میگردد ، ساختار  �1386قش �ظارتی با�ک مرکزی  تا پایان سال .   تدوین میشو�د1386سال 
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آ�عده از با�کهای  حکومتی  که .  ، به  پایه اکمال خواهد رسید 1386جدید با�ک های جتارتی  حکومتی  تا پایان سال 
 . منحل  میشو�د1385دوباره  دریافت �کرده ا�د ،تا پایان سال جواز 

 افغا�ستان و مهسایه های آن  از  طریق اداره مشرتک  سرحدات و دیگر توافقات جتارتی  و ترا�زیت 1389تا پایان سال  •
ق افغا�ستان صورت دو یا چند جا�به ، زمینه ای را فراهم خواهد آورد  تا ترازیت کاال ها  در مدت زمان کمرت  از طری

افغا�ستان و . گیرد ، افغا�ستان از طریق خرید دوجا�به برق ، مقدار برق موجود در کشور  را افزایش خواهد داد 
 که مبوجب آن  افغا�ستان بتوا�د  کار گران مسلکی را  از دمه های را  به امضاء خواهند رسا�مهسایه های آن  موافقتنا

ور وارد مناید  و در عین حال افغاهنا  این امکان را داشته باشند  تا در کشور های منطقه  کشور های مهسایه خویش  به کش
  24.زمینه کار یابند  و دستمزد خویش را به وطن  ارسال منایند

  :ا�سجام و �ظارت
ل این سی  که شامحکومت افغا�ستان و جامعه بین املللی ، بورد مشرتک ا�سجام  و �ظارت  را ، مبنظور  تطبیق تعهدات  سیا((

واهد  منود که حتت ریاست مجهوری افغا�ستان و ملل متحد  توسط یک داراال�شاء کوچک در تطبیق و توافقنامه میباشد ، ایجاد خ
ات خویش را مبنی بر پیشرفت در ین  توافقنامه را  مهوار و گزارشیدهد تا راه تطبیق ام این توافقنامه  مساعی خبرچ   ما�سجا

  ارائه مهچو  ولی تا حبال  در هیچوموردی. وافقنامه را وقتًا فوقتًا به اطالع  دولت و دفرت ملل متحد میرسا�د تطبیق این ت
 این داراال�شاء و مشکالت و یا پیشرفتهای که در عرصه تطبیق این توافقنامه  موجود بوده است، به اختیار از طریق گزارشات 

 محایت و 1389 این توافقنامه �یرو های  امنیتی بین املللی تا پایان سال  در ضمایممهچنان.  قرار �گرفته است  رسا�ه ها   
  �یرو های بین املللی  تامین امنیت در افغا�ستان  به رهربی �اتو ، عملیات  آزادی -مهکاری �زدیک حکومت افغا�ستان ، ایساف 

�یرو های در متام مناطق افغا�ستان ، از مجله از طریق تقویت جاویدان  و تیم های باز سازی  والیتی ، امنیت و ثبات بیشرت  را 
 پولیس ملی و –ساختمان اردوی ملی : و مهچنان در این موارد کار و پیکار اجنام  میگیرد.افغا�ی ، تامین خواهند منود

  �فوس -د اداری  مبارزه با فسا–  اصالحات اداری حکومتی -  ماین پاکی - احنالل گروه های مسلح غیر قا�و�ی -سرحدی
  -ق بشر .  حق-  مبارزه با مواد  خمدر - ثبت زمین –  حاکمیت قا�ون -  تساوی جنیست - ا�تخابات –  شورای ملی -مشاری 

 –و ساز ا�رژی   ساخت–  محل و �قل و میادین هوایی - ساختمان سرک ها –ا�کشاف اقتصادی با منابه  رو بنایی و زیر بنایی 
                                                 

  129 تا 114ـ از الف تا يا ، واحد تحقيق و ارزيابی افغانستان ، اسناد توافقنامه بن ،صص 24
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 به سازی حمیط زیست –  ا�کشاف شهر ها -  ا�کشاف منابع آبی  و اداره آن - سایر منابع طبیعی –افغا�ستان استفاده از معادن 
  -  ا�کشاف گسرتده دهات –  زراعت یا کشاورزی و دام داری -  هبداشتی - حتصیالت  عال  و مسلکی – تعلیم و تربیه –

 مهاجرین  و – اشتغال به جوا�ان و بیکاران –علولین  توجه به م-اریه علیه حوادث  �اگو وقا– فقر زدایی –مصئو�ین اجتماعی 
 – عواید داخلی –  اداره مالی - ز�ان آسیب پذیر ؛ حاکمیت سکتور اقتصادی  و ا�کشاف سکتور بازار –بیجاشدگان 

  25))یباشد که ما در فوق به تفصیل آ�را �شان داده ایم م– مهکاری منطقه وی –خدمات مالی  و بازار ها 
حال . عمدۀ از اسناد  توافقنامه بن که با کمی ویژه گردا�دن در این رساله گنجا�یده شد از اهداف این بود قسمت های

 :  مبحث عالئیده می پردازیمزه های در مورد تطبیق و یا عدم  تطبیق آن  در یکبه فرا

 

 : بنفرازه های ازفعل و ا�فعاالت بر�امه های کاری در مورد  تطبیق توافقنا�ه

اشت ،  به  اجنام شده بود یا مشکالتی که در زمینه ها وجود د به ارتباط توافقنامه بنن آن  کار های که ضمذیل این عنوان در
 تا بتوا�یم ره آورد واقعی این دست آورد را برای افغا�ستان تا آجنا  ؛ زیرا هدف ما به پرداخنت از این مسایل آ�ست تبصره می پردازیم

کند را با این  اینکه افغا�ستان تا کدام سرحد توا�سته است و یا �توا�سته است  از مفاد این توافقنامه استفاده یاشد وکه مقدور با
د تا افغا�ستان ما�ند اسپ گادی این توافق �امه را تا سال ت احساس میش این ضرورآیا واقعًا در مهان برهۀ زمان ه مطلب ک
   فه ای برابر خواهد ساخت ؟ سال منتظر مبا�د که دست تقدیر برایش چه حتیدک کشدو حتی تا پا�زدهبا خود 1389

 باالی مردم افغا�ستان تعمیل و حتمیل شد  و پیشرت از قا�ون،آیا واقعًا باید در آن بامدادی که این توافقنامه باالتر از قا�ون
 آیا این آقایان و موسساتی که در آجنا  گرد هم ماو مردم ما کدام دگر ا�دیشی ای در راه استقرار و ثبات کشور خود �داشتیم؟

 درجه ای واجد 360آمده بود�د تا کدام حد در قسمت ثبات و استقرار صلح  افغا�ستان صداقت داشته ا�د؟و در این تغیرات 
اسبه ما بیرون  آ�ان را با صرف بودجه های که از توان حم ا�د چرا  �تایج کار شان  ؟ اگر داشتهیا خیرصالحیت حقوقی بوده ا�د

  . ن را فرو تر برد�دتان زار  خود و افغا�س بیرون سازد بلکه در این جل و فقر، بی امنیتی از جلن�توا�ست این کشور را،است 
هر چند که بگو�ه امجال هم که شده است باز توا�ی ها و �اتوا�یهایی که در زمینه این توافقنامه برای کشور مان صورت 

ستان کمک برای دو می آوریم  تا باشد که بتوا�یم راهی برای بدر شدن از این جلن را هم برای خود و هم بسته است حرفی مبیان
                                                 

  128تا 126ـ همان  ، ص  25
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و �یم بآن فاصله داریم داده   که حدودًا یکسال1389قسمیکه دیده میشود مهۀ این وعده ها تا پایان سال  .( .کننده خود بیابیم
  .شده است 

  : منحل شدن گروه های مسلح غیر قا�و�ی •
ظاهرًا گروه های غیر قا�و�ی منحل شده است ولی هر روز از  هر کوچه و پس کوچه شهر ها بصدها گروهای �امرئی 
و بر �امه ریزی شده قد میکشند و با عملیات خو�بار جاهنای مردم بیگناه گرفته می شود و �ظر به ارقامی که رئیس امنیت 

ی کشور که از طریق رسا�ه ها �یز �شر شد تعداد این محالت که جاهنای مردم ملی در یکی از جلسات  استیضاح در  شورای پاملا�
مهچنان با�دیست های بسیار  خطر�اکی رشد کرده است که با را میگیرد چند مراتبه �ظر به گذشته فزو�ی یافته است؛

حال فهمیده منیشود این .س میربایندعملیات  برق آسا  به صد ها هزار دالر پول را در بین شهر و در ملع عام با گیچ ساخنت پولی
  امکا�اتی که با�دیت ها در اختیار دار�د از کجا بدست آورده ا�د و کی ها اینها را محایه میکند؟

  :تنفیذ قا�ون •
 یافته است ،اما مع االسف که تطبیق آن  متام مملکت قا�ون  اشاعه و تنفیذ در مورد تنفیذ قا�ون باید گفت که در سطح

یافته و جو فساد اداری  باوجودیکه دولت دارای یک �ظام پیشرفته تشکیالتی میباشد در متام  مملکت بیداد میکند جنبه عملی  �
با آهنم  .که یکی از عوامل مهم آن عدم دسرتسی  ارکان دولت به توفیق گرفتاری چنین اشخاص میباشد که علل زیادی دارد

  .امیدواری �سبی وجود دارد که وضع هببود یابد
  :کشاف �یرو های پولیس ملی و سرحدیا� •

 هبرتین وسایط و وسایل  �قطه �ظر کمیت رسیده باشد و دارای هزار �فر از 62امکان دارد پولیس ملی و سرحدی به  حدود 
 در 75 توا�سته ا�د در  بیش از خوشبختا�ه هستند وهم باشند که اکثر این پولیس ها تعلیم دیده  �یز کشف و شناخت و تعقیب

ند اما در خود  کابل و در مناطق جنوب و جنوب  غرب بشمول  و حتی روستا ها را تامین کنامنیت شهراه ها ، شهر هاصد 
 مشکالت کالن وجود دارد  که از وظایف  اردوی ملی و   در غرب فراهمناطق  تا�ورستان و کنر که با پاکستان مهسرحد است

  بابر�امه ریزی از خارج   کهبه اصطالح طالبان ما را از محالت قاتال�ه و مسلحا�ه قوای  ایساف و �یرو های ائتالف میباشد تا وطن
ولی در سال گذشته مردم .بداخل کشور �فوذ میکندبنا بر توافقنامه بن و ضما�ت  سازمان ملل متحد جلو گیری شود
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 در موسی بود  با �یروهای شورشیحیت شان افغا�ستان شاهد بود�د که  �یرو های خارجی با توافقی که خارج از حیطۀ صال
ل شدن منطقه به  ذخیره گاههای بزرگی از هروئین یبدی از قبیل ت باعث تقویت شان گردید که �تایج درد�اک،قلعه

  . در  پی داشتوتسلیحات بر ضد مردم و بی خامنان شدن اهالی منطقه را
  :مبارزه علیه مواد خمدر •

، ختار کندز و بغالن توفیقاتی بدست آمده   در والیات بلخ جوزجان و فاریابردر مورد حمو کشت تریاک و قاچاق مواد خمد
است و در والیت بلخ  هم کوکنار و هم بته چرس بکلی �ایاب گردیده است که بر�امه ریزی دست ا�در کاران این والیت در 

 در مناطق  در سال گذشته، هزاران تن  هروئین این در حالیست که  اشد وبراستای حمو کشت خاشخاش قابل وصف می 
غربی کشور کشت و قاچاق شده است که تولیدات و ترافیک، مواد خمدر از طریق افغا�ستان را در بازار های جها�ی قابل توجه و 

 این در . توجیه ساخته که این کار باعث بلند رفنت وضع مالی خمالفین دولت که ظاهرًا بلباس طالب ارض ا�دام  کرده است میشود
 قرار داریم و یک تعداد تریاک که مصادره شده است از گاو غدود 1389عیتی  صورت می گیرد که ما در طلیعه سال موق

واد در حملی  اجنام میگیرد که بزرگرتین ت که  کشت ، قاچاق و ترافیک این مچیزی که تعجب بر ا�گیز اس.میباشد
پیش گیر�ده را دارا هستند با وجود آن  بزرگرتین  ع امکا�ات  �یروهای حافظ صلح در آجنا ها مستقر هستند که دارای هر �و

  .مقدار تریاک در بازار های قاچاق مواد خمدر  جها�ی  از والیات هلمند و مهجوار آن  ترافیک وصادر شده است
  :حسن مهجواری •

جواری خوب �داشته  جبز از کشور های که در مشال با ما هم سرحد هستند ، ایران و پاکستان هرگز مناسبات حسن مه
 وقتًا فوقتًااز طریق رسا�ه  کار�امه های وحشت و ترور شان  خصما�ه بوده است، که ما�ند گذشته،ا�د و فعل و ا�فعاالت  شان

محله به بس اردوی ملی در کارته پروان و ا�فجار اخیر  .ها به توسط �شرات  چاپی و  تصویری به منایش و اطالع مردم رسیده است
بناًا از وظایف سازمان ملل و کشور های قدرمتند جها�ی .زارت داخله و سفارت هند از منو�ه های مثال مشرده میشوددر جاده و

ا�ستان تلفیق رد افغ تا زمینه های هبرت حسن مهجواری را با پاکستان و ایران در موهستند میباشد،که در بازی افغا�ستان سهیم 
 از اعضای دائمی ملل متحد است تقاضا و فشار وارد میشد تا جلو این دست ا�دازیهارا و مهچنان می باید به پاکستان  که.ندهد

بگیرد ، در غیر آن  ضرورت است تا از طریق دپلوماتیک و یا از هر طریقه ای که امکان داشته باشد باالی پاکستان فشار آورده 
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خود دست منیکشد  قوای حافظ صلح و �یرو های شود تا از مهچو فعل و ا�فعاالت دست بکشد و اگر از فعل و ا�فعاالت 
پاکستان را در جایش میخکوب بساز�د ، در غیر ایساف وظیفه دار�د تا مطابق به  توافقنامه بن  که حیثیت و اعتبار جها�ی دارد 

دمه بزرگرت وارد آن این منطقه جهان به بازی شرت�ج دیگری  تبدیل خواهد شد که به متام د�یا خمصوصًا به پاکستان و ایران  ص
  .خواهد آورد

  :پاک سازی و ماین روبی •
 فیصد کشور �ظر به امار های که 75 قسمًا ،در مورد ماین پاکی اضافه تر از بر�امه های موجود کار صورت گرفته

 کامیابی موسسه ماین پاکی ارائه داده ا�د از ماین پاک کردیده است مشروط بر اینکه ماینهای جدید جای گزین �شود که این یک
  .بزرگ  برای شبکه ماین پاکی در افغا�ستان حمسوب میشود

  :حاکمیت قا�ون •
 در . و حتی باالتر از آن وجو دارد تا ا�دازه ای در والیاتی که در آن امنیت  حکروایی میکند حکومت قا�ون بصورت �سبی

ای فرعی کشور داشته ا�د اما باوجود آن طی چند سال گذشته  شورای ملی افغا�ستان قدمهای مفیدی را در تصاویب قا�ون ه
یک عدم  هم آهنگی در بین اعضای شوری که الزمه دیموکراسی �یز میباشد  وجود داشته است ، از اثر غیابت  های پیهم  

رسد و شوری در مقابل سیستم  ریاستی از �فوذ کمرتی بر ته است در وقت معین آن به تصویب وا�سمسایل مهم �تاعضا اکثر 
 شوری در برابر اعضای حکومت به  �اکامی منجر شده  است  که ریشه  ملی موثریت  تصمیماتًا درار بوده است که اکثرخورد

  . دارد �یز در بین اعضای شوری های داخلی
  :هوریا�تخابات ریاست مج •

 ضعیف و حتی �اتخابات ریاست مجهوری ر به عدم امنیت امکان برگزاری  ا� در این اواخر سرو صدا بلند است که �ظ 
مصدوم �گردیده است که �توا�د  د ها حقیقت �داشته و امنیت در کشور به ا�دازه ایممکن بنظر میرسد که این  پروپاگن

امه های بن  و تعهدی که دولت دارد کیسیون مستقل ا�تخابات ریاست مجهوری در   صورت گیرد ؛ باید مطابق به کار�ا�تخابات
قوای ایساف و دوستان ائتالف دارد این ا�تخابات به موقع " عملیات جاودان"  توافقنامه بن و مهکاریبرابر  قا�ون اساسی کشور و

  .در غیر آن عدم برگذاری آن مبردمان فرصت طلب زمینه های هرج و مرج و ا�ارشی  را حمیا میسازد.صورت گیرد
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  :ظرفیت سازی و اصالحات اداری •
تا ا�دازه ای توفیق �یافته و �توا�سته است مبوقع کمک های اقتصادی را در باز مهچنان دولت در زمینه های ظرفیت سازیها 

ه و مهه چیزش را  از دست  در این کشوری که ساهلا جنگ را پشت سر گذاشت.سازی و �و سازی کشور جلب و جذب مناید
أسف است که ا�سان درد  بدن ؛ واقعًا جای ت میگویند که بنا بر  �بود ظرفیت های موجود این پول مصرف �شد داده است،

صرف شده که به یک روایت  ای ماز این سبب به تناسب پوهل. خود را �شناسد و به برطرف کردن آن  از عدم شناخت �اکام مبا�د
 در صد مردم ما در خط فقر ز�دگی 85 هزار ملیون دالر میشود بیش از 25هزار ملیون دالر و به روایت دیگر 17به

  است که این  پوهلا چه شد؟سؤال اینج. میکنند
 تا ا�دازه ای  در اکثر مناطق کشور راه ا�دازی شده است  و در بعضی جا ها  با آهنمه مشکالتی که داشت اصالحات اداری 

ولی رویهمرفته �تایج  چشم گیری �یز از آن بدست آمده است که در رشد .با برخورد ها و چالش های هم مواجه بوده است
  .اد بی تأثیر �بوده استعیت �ظیر  بلخ ، هرات و  جالل آبر های بزرگ و پر مجا�کشاف کشورو شه

  :ا�فاذ قا�ون •

 اصول – جلد اول الی چهارم –قا�ون مد�ی -قا�ون اجراأت جزائی: این قوا�ین توشیح و به اطالع عامه رسا�یده شده است
�ون اساسی  قا–  قواعد  و مسایل فقهی جملة االحکام  جمموعۀ- اصولنامه جتارت- قا�ون اصول حماکمات جتارتی-حماکمات مد�ی

  -  قا�ون جزأ-  جزائی  موقت  ، قا�ون  جرایم  علیه امنیت  داخلی و خارجی  قا�ون مبارزه علیه مواد خمدرافغا�ستان قا�ون اجراأت
یل فقهی جملة االحکام  جمموعه قواعد و مسا–�سخه تصحیح شده جمموعه قواعد ومسایل فقهی جملة االحکام جلداول و دوم 

 چون جامعه ما در یک اینها �ا کافی است، وا�ین دیگر در دست اجرا است اماو صد ها دستور العمل و ق)جلدسوم  و چهارم
 در زمینه های حقوق عامه ، مرحله گذار از سیستم خمتلط و مرکزی جبا�ب سرمایه داری و بازار میباشد ایجاب میکند تا

بیمه :  های ضروری رو�د تضمینی کار مندا�یکه در موسسات  خصوصی مشغول کار هستند از قبیلشناسهارمندان ،حقوق ک
ها ، حقوق تقاعد ، حقوق استفاده از حاالت  غیر پیشبینی شده ،حقوق زمان بیکاری، قا�ومنندیهای بین دوایر خصوصی و هم 

 قوا�ین  از اولویت های یک �ظام استقرار یافته با پایه های دوایر دولتی حمیا و به دسرتس  عامه قرار گیرد که مشمول  ساخنت این
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دیموکراسی میباشد  که مسئولین  از مهه اول تر بدان توجه  کنند تا  مردم ما و جامعه ما برده و �وکر بدون مزد در �ظام بازار 
  .�گرد�د

  :قضاییو کار آیی �ظامهای حقوقی •
جا�ب ریاست مجهوری  وقتًا فوقتًا توظیف گردیده است که میزان کار آیی  در این مورد �یز کمیسیوهنای صالحیت داری از 

و موسسات بین املللی �یز در این مورد یک سلسله کار ها و اصالحات را شناسایی و اجنام �ظامهای حقوقی و قضایی را باال میربد
ظام حاکم بر کشور است امید است با ا�فاذ   تعین  رئیس دیوان عالی قضا از مثال های بر جسته شخصیت ساالری در �. داده ا�د

قوا�ین و مدیریت سامل ، اما�ت داری و صداقت که از شاخصه های �ظام دیموکراسی است سوء اداره و فساد از کشور ما تا ختم 
  .  و یا تا پا�زده سال از شروع  توافقنامه بن  بر چیده شود 1389سال 
 :توا�ایی تعقیب و دستگیری جمرمین •

 صورت �گرفته و  چشم گیرید توا�ایی  دستگیری  ها و تعقیب  قا�و�ی ، قاچاقربان  و مامورین  مفسد کاریدر مور
اگر هم گرفته باشد چشم گیر �بوده در مطبوعات کشور ا�عکاس  �یافته است و منو�ه عدم تطبیق آن کشیدگی  اقوام 

خود از �ا توجه یی مسئولین دولتی و دوام حاکمیت خائنینی  که این کوچی و هزاره میباشد که بیک معضله ملی تبدیل شده است
 شاهد صحنه هما روزا�. مهچو اعمال دست می یاز�د لباس دوست دست بههر ایجاد  فضای بی ثباتی در کشور باست که مبنظو

د ا�فجاریها  ، خوهای جان  خراش و دلگداز از طریق رسا�ه ها هستیم به صد ها مین ، ا�فجار ، آتش سوزی، قتل ، دزدی 
یدان هوایی ، لژ ریاست مجهوری ، جاده م مواد ا�فالقیه و منفجره  بداخل  مزدهم ترین  جاده های کابل حتی �زدیکی ،وارد ساخنت

مقابل سفارت هند و امثاهلم صورت گرفته ولی هیچ وقت �شنیده ایم که فالن شخص و فالن گروپ عامل  جاده  شهر �و  
  .این  جمازات ها در حق شان در حمل اجرا قرار میگیردفالن واقعه  دست گیر و 

 :حقوق بشر •

هرگز . و رفاه جوامع پیدا کرد در عصر حاضر منیتوان ارتباط معنی داری میان میزان رعایت حقوق بشر و سطح امنیت
آیا .ای مردم فراهم منایند�ظام  های واقعًا غیر دموکراتیک و�اقض حقوق بشر قادر خنواهد بود تا بقا را برای خود و امنیت رابر

شر را بیشرت  رعایت و تضمین خواهند کرد؟ آیا کشوری سراغ فاه و اممنیت بیشرت هستند، حقوق بکشور های که دارای ر
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میگردد که خودش در پائین  ترین سطح رفاه و دیموکراسی باشد ولی بتوا�د  حقوق بشر را بیشرت رعایت مناید؟ ما در 
 گردا�ندگان  چرخ های اقتصادی و امنیتی هستیم ؛ گروه اول حبران زادۀ مدیریت �اسامل گروهافغا�ستان شاهد حبران 

اقتصاد  کشور است که منجر به حبراهنای داخلی و هتدید های خارجی �اشی از عمل کرد  گروه دومی  است که با شکسنت 
یشمرگا�ه را که باعث کشته شدن هزاران تن الت پا�ستان زور و اسلحه می فرستند و محمرز های حقوق بین الدول به افغ

اگر راه حل اساسی به زیستی و در امان زیستی ا�ساهنا مربوط و منوط به  امتیاز خبشیدن و مراعات یک .گردیده است
سلسله حقوقی باشد که ز�دگی ا�ساها را تضمین مینماید چرا این عرصه در موارد حقوق بین الدول و حقوق بین املللی 

اگر یک ارباب با رعایای خود بد رفتاری کند و یا  شوهری زن خود را بی موجب یا با موجب کتک  بز�د و یا . یشودمراعات من
دزدی که مرتکب عمل جرم شده است ولی قبل از حماکمه زجر دیده است عاملین آن مواخذه میگرد�د چرا کسا�ی که با یک 

آن عروسی ای در جریان است مببارد هوایی میکند و عاملین آن خود را با اشتباه عمدی و یا بی توجهی یک دهکده ای را که در 
 بری میساز�د گروپهاو فعالین حقوق بشر آهنا را تعقیب قا�و�ی منیکند ، آیا این اعمال که کرارًا در کشور ما رخ اظهار تأسف 

مد های ذاتی حقوق بشر در افغا�ستان داده است  ختطی از قوا�ین جنگ �یست؟ آیا کسی گفته می توا�د که ملزومات و پی آ
چیست؟ آیا خنبگان ابزاری و فکری پشتیبان حقوق بشر در سایه بصیرت که مستلزم دوام  عملکرد شان  میباشد با شجاعت 
و شفافیت الزم در این زمینه ها بر خورد خواهند داشت؟ ما در کشور خود �اظر بر خورد هویت های جنگ ستیزا�ه قومی 

مل پیام های شوم و مصیبت باری برای ساکنین این کشور است ؛ چرا جلو تعارضات مهچو اعمال گرفته �شده هستیم که حا
است؟امکان �داشت قبل از بروز خشو�ت و مصیبت جلو این گو�ه فعل و ا�فعاالت از جا�ب مدافعان حقوق بشر به مهکاری 

؟ آیا میشود با فریاد زدن حقوق بشر جامعه و مردم را از و اعمال �فوذ دولت و پا در میا�ی مردم در هبسود گرفته میشد 
  مصیبتی که آهنا را مهیشه در ر�ج و آزردگی  قرار میدهد جنات  داد؟

از آجنائیکه شناسائی  حیثیت ذاتی کلیه اعضای خا�واده بشری و حقوق یکسان  وا�تقال �ا پذیر آ�ان اساس آزادی ، عدالت 
از آجنائیکه عدم شناسایی و التفات به قا�ومنندی های  حقوقی بین املللی و حتقیر بشرمنتهی به و صلح را در جهان تشکیل میدهد؛ 

 امر را که یکه باعث شکسنت روح  یک جامعه میگردد و در صلح و صالح زیسنت ا�ساهناکاعمال وحشیا�ه گردیده است  
مسلحا�ه داخل کشور ما  و کشنده را ربچرا دولت پاکستان به صد ها گروپ خم است ه حقوق بشری  ندی و هنادیج

آیا وظیفه  اداره حقوق بشر بین املللی �یست .میساز�دتا این  هناد ها و ارزش های  صلح و باهم زیسنت را پست و �ا ممکن ساز�د
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شیا�ه که این حقوق را با جدیت پاسبا�ی کندو هر گز �ه پاکستان را و �ه  مرجع دیگر را موقع بدهند که این گو�ه اعمال وح
کدام مرجع و منبع بین املللی مسئولیت حفاظت کشور ما را . و دور از کرامت بشری و مهسایگی را با مهسایه خود اجنام دهد

بعد از توافقنامه بن دارد؟ و چرا آن مرجه مسئول دست بکار منیشو�د و مردم ما را از این حالت مصیبت بار جنات منیدهند؟ 
ه خود داوطلبا�ه حراست آن را عهده دار شده ا�د دفاع منایند بگذار�د ما خود  حساب را اگر منیتوا�ند از جنابت ما ک

 حقوق  29 تا22 ماده مشعر و ضما�ت بر این حقوق را تأکید میکندو از ماده �30صفیه کنیم؟اعالمیه جها�ی حقوق بشر بر 
ی متقابل و مهه جا�به حقوق زیرا با شناسایی و وابستگ. تضمین مینمایدسیاسی ، اقتصادی و  فرهنگی را

حقوق  .اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی سیاسی، ومد�ی است که امکان  استواری دیموکراسی ثبات و صلح فراهم میشود
با توجه به طبیعی بودن حقوق بشر، قوا�ین و معاهدات �ه موجد ، بلکه تنها شناسائی کننده . بشر غیر قابل سلب و  ا�تقال  است

از این رو سلب این حقوق با هیچ هبا�ه یا توجیهی از قبیل قوا�ین داخلی تفاوهتای فرهنگی و تاریخی ، عدم . و مؤید آن میباشند
از این حقوق  قبول امکان سلب یا واگذاری خبشی. عاهدات  جایز  �یست ری یا خروج از این مبه معاهدات حقوق بش احلاق

ال هر گو�ه امح. فلسفه حقوق بشر مهساز منیباشداوجود  می آورد که بب" درجه دو" و " درجه یک"�یز  ا�ساهنا یا شهرو�دان 
 حقوق مساوی و استقالل برابر  است که برای او فقط در صورتی قابل توجیه حمدودیت بر حقوق بشر و آزادیهای اساسی

  .دیگران  اختاذ شده باشد
قوق اجتماعی، اقتصادی و  فرهنگی؛ حقوق مد�ی و سیاسی؛ ح:سیر تاریخی مترکز حقوق بشر دارای سه مرحله است

حق تعین سر�وشت ، حق صلح،و حق حمیط زیست سامل : و حقوق مهبستگی که از مجله حقوق مجعی بوده شامل 
در �ظام حقوقی جها�ی  این اعالمیه که �سل های دوم و سوم خود را �یز  ا�کشاف داده است  قربا�ی کردن حقوق یک .میباشد

 سپتمرب �باید در وحله اول قربا�ی 11مثال کشور ما خباطر  گرفنت ا�تقام ( ته دیگر وجود �دارد دسته  در برابر حقوق دس
که این قوا�ین بطور مفصل .زیرا این حقوق فردی، مجعی ، جها�ی و جدایی  �ا پذیر میباشد)زورو خشم  امریکا قرار میگرفت 

 شامل حقوق ز�ان و کودکان و ممنوعیت شکنجه و غیره در میثاقها ومعاهدات دول گنجا�یده شده و در زمینه های خاص
این میثاقها حتی به تصویب قا�ون اساسی . که از طرف دولت  ما �یز برمسیت شناحته شده در تطبیق آن ملزم  میباشدمیباشد

، معاهدات ملل متحد) گشاده �امه(دولت  منشور« : قا�ون اساسی آمده است که7زیرا در ماده . افغا�ستان �یز رسیده است
) ورقه آگاهی(های بین املللی  که افغا�ستان به آن  ملحق شده است  و اعالمیه جها�ی) عهد وقرارداد(بین الدول ، میثاق
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از این سبب رعایت  حقوق بشر که در اعالمیه های جها�ی حقوق بشر و میثاقهای بین املللی باز » .حقوق بشر را  رعایت میکند 
رت  �ه تنها مغایر قا�ون اساسی کشور ما �یست بلکه قا�ون اساسی متمم و متضمن  اجرای آن �یز تاب یافته است  هبیچ صو

  .میباشد
 مثبتی گذاشته شده  هناد های حقوق ی حقوق بشر در مورد  آزادی های حقوقی اتباع واقعًا قدم ها)داخلی (در  زمینه

نیت و مای سایر بازو های حقوقی از قبیل حار�والی ، عدلیه و قضا و ابشر در  مرکز و اطراف فعال بوده و به بازو های توامنندی بر
و کمبودی های هم که گاه گاه از طریق جمریان  . رشد بشری وکه گامیست بطرف ترقی و تعالیپولیس گردیده است 

خود الزمه و ) مفکوره های که در بین  اعضای ارشد حکومت وجود دارد و از طریق رسا�ه ها باز تاب میگردد(دولتی مثل 
با�ی راهیست بسوی قبولی حقوق بشر که در افغا�ستان هر گز کسی در برابر آن سکوت اختیار �کرده است  و این خود یکی از 

زادیهای بیا�ی تا این ا�دازه مرت کشور آسیایی در مورد حقوق و آشاید در ک.ثیل میکنداخصه های دیموکراسی در کشور را متش
  . �رسیده باشدا�کشاف و رشد به �ظر 

  :آزادی مطبوعات و آزادی بیان •
حیث یک الگو و  منرا کشور این،زادی بیان آزرگی گذاشته شده است که میتوان در در عرصه آزادی بیان گام های ب

 که این ، که به واقعیت در صف اول قرار خواهد داشته و به رقابت و مسابقه گذاشتمنو�ه در متام کشور های آسیایی پنداشت
ضا �یاز دائمی دارد که �باید از جامعه بعد از جنگ به مهچو هوا و فو . امهیت میباشدش در رشد بشری فوق العاده  حایزرو

آزادی بیان  و مطبوعات ساما�ه ایست بدست دیموکراسی که مهیش حقوق بشر را به هبرتین وجه آن به .جامعه ما حذف شود
آزاد و آزادی بیان و فکر چیزیست که هناد های اجتماعی را آزادا�ه رشد دیموکراسی در چوکات مطبوعات .منایش میگذارد

و از حقوق و مزایای آن  . مطبوعات و رسا�ه های آزاد مردم به بالندگی فکری  می رسندسامل می خبشدو در چوکات فعالیتهای 
  .با خرب و مستفید میگرد�د

  :بر�امه های صلح ملی •
فی های که در م منازعه �داشته و یک سلسله حق تلستان  در هیچ دورۀ از تاریخ این کشور با هتطبیق  بر�امه حتقق صلح مردم افغا�

گذشته در این کشور شده است از  طرف حاکمان بر سر قدرت باالی مردم تعمیل شده است در غیر آن این بیگا�گان 
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 بر�امه های وسیع در ساحه مطبوعات آزاد  وجود، که داغ �گهمیدار�د ماهستند که هر روز تنور �فرت و بدبینی را در بین مردم
در چوکات فرهنگ .ا را بطرف روشنی می برد و هر گز �فاق افگنی در جامعه ما جایی خنواهد داشته ذهنیتدر این زمینه

و در این فرهنگ بزرگ بشری یکجای ...ملی که دست آوردی است از دموکراسی مهه اقوام و قبایل بدون  تبعیض ر�گ و زبان و 
در یک سطح جذب شو�د و در بین شان هیچ �وع تباینی  �باید موجود  باشد و اگر فرقی در بین اقوام رو منا گردد این بدان 
معنی است که ما �ه  قوا�ین مملکت را می پذیریم و �ه دیموکراسی �زد ما مفهومی دارد ، در چنین حاالت دولت مطابق به احکام 

  .ض گرایا�ه را خبشکا�دیبعچو افکار ت وظیفه دارد تا ریشه مهقا�ون 
  :ساخت و ساز سرکهاو شاهراه ها •
 

درموردساخت و ساز سرکها  �یز بیشرت از توقع کار شده و تقریبًا اکثر سرکهای موتر رو یا اسفالت شده است یا بصورت  
 که جمریان این بر�امه که مشکالت شهری و ارتباط با سایر مناطق کشور را تسهیل خبشیده است.صحیح پخته گردیده است

  .ها باید از قهرما�ان ملی  صلح در کشور ما حساب شو�د
  :میادین هوایی وا�کشاف محل و �قل  فضایی •

 در  هوایی بین املللی ترین میداهناین هوایی کابل از شاز ترین و �ادر درمور میادین هوایی  چندان توجهی �شده است و میدا
ل سال پیش هم برخوردار �یست و این باعث شکست و افتضاح در سیستم  ترا�سپورت جهان میباشد که از وسایل حتی چه

 حماط به خشکه بوده  ترافیک هوایی در اینجا باید از اولویتها  حمسوس یان از مجله کشور هازیرا افغا�ست. فضایی ما خواهد بود
ز آن استفاده مینماید زیرا اگر کدام الرت�تیف   امجله خطوطی است که مسافر �ا گزیرًاشود در حالیکه خطوط هوایی ما از 

و هر گز کسی از این خطوط بی کیفیت و �ا کارا استفاده خنواهد دیگر وجود داشته باشد این خطوط کال از کار می افتند
و میادین هوایی با تا  ما دارای هبرتین خطوط پرواز امید است در آینده چیزی را که بر�امه ریزی کرده ا�د عملی و تکمیل منایند.کرد

  .امکا�ات وسیع رفاه و ایمنی باشیم
  :ا�رژی برق
ی ما از �اکام ترین و �ا کارآ ترین سیستم های  سرمایه گذاری  بنیادی در کشور  سیستم تنویر و ا�کشاف ا�رژی برق و ا�رژ

 کار �امه های ما د متام تالشها ومرجع ای که ما از آن برق میگیریم یک مرجع سیاسی  است و شای. است که هیچ بنیادی �دارد 
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وش و و هر وقت خواست میتوا�د مملکت ما را خام باشد  که بدست یک کشور مهسایه است بیک سوچی وابستگی داشته
ا�رجی آفتاب ـ ا�رجی از آهبای رود خا�ه ها ـ ا�رجی «در مهین مدت ما با داشنت منابع ا�رجی طبیعی . عاری از برق �گهدارد

ادن ذغال سنگ  آشپشته ،دره صوف ، پلخمری که هر سه معدن مقادیر اضافه تر از چند صد ملیون تن ذغال سنگ حرارتی از مع
را در یک موقعیت مقطع ارضی  دارا میباشد و این در حالیست که در مشال کشور بیشرت از یکهزار چاه حفر شده �فت �یز وجود 

امروز بزرگرتین مرکز برق کشور که در طول .  برق استخراج گردد دارد که میشود ازتبدیل ا�رجی �فتی آن بشکل حرارتی
 ولت که �ازلرتین ولتاژ است 120ساهلا با داشنت برق وافر منو�ه مثال بوده است شهر مزار شریف میباشد که از بلند ترین والتاژ 

 شب برق است و یک روز و  درجه سا�تی گریت یک روز و40بر خوردار بوده و بر عالوه در مهین گرمای اضافه تر از 
شب دیگر مهان برق ضعیف که مهه وسایل برقی را از کار ا�داخته است که حتی برای چرخا�دن یک  پکه معمولی هم وجود 

ست و ا�د سال به اینطرف قرار داشته است ، ی�دارد و این در حالیست که شهر مزار شریف در مسیر این لین بزرگ  ا�تقال برق از ب
این پروژه را از مهین حاال . ان که یک شهر کم �فوس بندری  است در مهاجنا �یز پرچاویهای دورا�ی وجود دارد حتی در حیرت

   . توصیف کنیمهمیتوا�یم  �ا امید کنند
  :در قسمت استخراج معادن 

 چشم فادهاز سایر معادن  �یز مهچنان  کدام  استصرف �ظر از اینکه چند معدن ذغال سنگ به اجاره داده شده است و
در . �فت در مشال  �ا معلوم و در هالۀ از اهبام قرار دارد  سر�وشت چاه های حفر شده همهنوز.گیر صورت �گرفته است

حالیکه روزا�ه هزاران تن تیل از مهان  حوزه �فتی �زدیک به مهین چاه هااز خاک ترکمنستان  توسط آن کشور استخراج میگردد 
و مهه آن را ترکمنستان استخراج . بنشینیم هیچ �فتی در آینده �زدیک مبا باقی خنواهد ما�د، اگر ما مهینطور دست روی دست

ایا هرگز به این فکر شده اید که ملتوی ما�دن  مواد �فتی و عدم .خواهد کرد و ما آن را از آهنا به دالر خریداری خواهیم کرد
  )با قطع و از دست دادن درختان(استخراج آن چقدر این کشور را بطرف  صحراه سازی پیش میربد 

  :امید�یاسرتاتیژی دائمی آب آش 
د ، �ه برای زراعت و �ه هم برای آشامید�ی کدام اقدام جدی و موثر در کل مملکت صورت �گرفته است  از آب که �پرسی

 چند خا�ه ای  اگر هم گرفته شده باشد چیز های است در کوتاه مدت ، مثال از چاه یک مسجد استفاده شده و آب آن در
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ت های مشال رتیب اثر داده �شده است وگر�ه  دشموقتًا جریان داده شده است ، کدام بندی ، هنری ، کا�الی برای آبیاری ت
 سرمایه گذاری آبی در ، دریا مرغاب ، فراه رود ، هلمند هبرتین منبع برایکشور با موجودیت دریای آمو  کوکچه ، در یای قندز

و در مورد   . بند سلما که در زمان داؤد خان کار آن آغاز شده بود تا حبال به هبره برداری سپرده �شده استمهان .کشور میباشد
آهبای سیالبی ایکه در موسم هبار  به ملیوهنا مرت مکعب آن  با شسنت زمین های کشور ما از کشور می بر آید و می شود این آهبا با 

ار  به کشاورزی از آن استفاده شود و یا مسیر این آهبای سیالبی را بطرف ه ها مبنظور  هزینه های کم مصرف مهار و در سه ماه هب
  .احداث و ا�کشاف جنگلداری هدایت کنند وجود �داشته است

  :در مورد شهرداریها
 دگان  و عاملین و گردا�ن که آهنم از اثر توجه مردم  حملو جالل آباد هیچ �وع خدمات شهری جبز هرات و  مزار شریف 

شهر ها رشد بی حمل و بی رویه پیدا کرده ا�د در متام شهر های مهم . میباشد کوچکرتین رشدی در شهر سازی بعمل  �یامده است 
افغا�ستان اخصًا و در کلیه شهر های کشور عمومًا خدمات شهری وجود �دارد ، آب آشامید�ی �یست ، سیستم های 

کهای برای بازی اطفال هر گز وجود ر که از �وایجاد و اسفالت شده ا�د وجود �دارد ، پاکا�االیزیسیون حتی با امتداد  جاده های
�دارد اکثر شهر ها فاقد شفاخا�ه و سایر خدمات شهری میباشد  کثافت به بلند ترین سطح رسیده و هیچ �وع ایمنی  از 

اقد کیفیت  فضای شهر ها کال ملوس رهگذر  حمیط زیست وجود �دارد  با ازدیاد موتر های سواری و ورود تیل های ف
  .گردیده است که باعث شیوع بیماریهای ریوی  گردیده است و صد ها مشکل دیگر

  : در مورد حمیط زیست
 افزایش که حتی مردم با �ام آن �یز آشنا �یستند،تا حبال چنین چیزی  شروع �شده  است و روز بروز گازات گلخا�ه یی 

 بی رویه باغات و جنگالت ،حمیط عاری از جنگل و درخت و سر سبزی میگردد ،  ، با قطعچشم گیر یافته است
 در ساحات  و به ملیوهنا مرت مکعب آ�راختریبات خاک به پیما�ه وسیع ساال�ه مقادیر خارج از مشار  خاک و شن را بیجا میکند

حمیطی  در حالتی قرار �سبتی  اید و رطوبتیز مواجه با خشکی مینمزراعتی و مزارع پخش میکند  که این امر ساحات سبز را  �
 که این حاالت زایشگر خشک سالیها در کشور و دکیل ابر های باران زا باقی منیگذارمیگیرد که مشبوحیتی برای تش

  .حتی منطقه میگردد
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  :وضع معارف
رس  د و مصئون پوشیدهر حمالت  ساختماهنای جدید هبرت شده است  ، شاگردان داعمار از رهگذرمکاتب

، و با  بر�امه های ارزیابی میخوا�ند و تعداد  ا�بوهی از شاگردان اعم از پسر و دخرت در سرتا سر کشور مشغول درس هستند
ختصصی در مورد مهارهتای آموزگاران در اکثر �واحی امتحان اخذ شده است که مطابق به مفاد توافقنامه بن در مورد 

ردیده که خود از  االسف که در اکثر جا ها این امتحان توسط اشخاصی اخذ گا�کشاف ظرفیت های علمی میباشد ، اما مع
 اما باید مفردات درسی که فاقد  کار آیی عصر ما . و ا�دوخته های علمی  قابل سوال و امتحان می باشندرهگذر  داشته ها

 مهان دهل است و مهان " اصالح  گردد و حبال آموزگاران و هبرت شدن ز�دگی شان توجه شود در غیر آن جدًااست
ن مردم را هم از شاگردان ا اضافه تر از تو خمصوصًا شهر های بزرگ که اجرتهاهر اکثرًا مکاتب جتارتی جدید در هر ش" ولوله

که منو�ه (احداث شده است   هنایت  تنگ و کوچک این مکاتب باوجود �داشنت کیفیت عالی در سی در حمیط های؛می ستا�ند
زار شریف یکی از این درسه مساعد �یست مثال در شهر مکه قطعًا برای یک م)در شهر مزار شریف مالحظه کردهای آ�را میتوان 

سه تایم درس جریان دارد ولی این خا�ه   در یک ساحه کمرت از �یم جریب زمین آهنم در یک خا�ه کرایی ایجاد شده است کهمکاتب 
و سواری  برای ا�تقال  شاگردان  چیزی که دارد چند تا موتر  یگا�هطدرسه را �دارد فقبصورت قطع هوا و فضای مکتب و م

 و   اشکال فزیکی و  ختنیکیاگر وزارت معارف در این زمینه یعنی هبرت شدن .   و بسچند تا اطاق کا�کریتی وفرش موکیت 
میگرددو سیستم های  خصوصی  رو منا به اطفال توجه �کند در آینده ضرر های جربان �ا پذیر این �وع مکاتبامکا�ات رفاهی

مشکالت وزارت معارف هنایت زیاد است  این وزارت توجه مناید تا یک دارالتالیف و ترمجه .از این هم بی کیفیت تر خواهد شد
را �ظیر ساهلای دهه چهل ایجاد کنند تا دا�شمندان کشور مان با داشته های قدیم و جدید مفردات عالی تری را برای کتاهبای 

  .یا ساز�د تا شاگردان  با مهتا های شان در سایر کشور ها رقابت کرده بتوا�نددرسی حم
  :وزارت حتصیالت عالی

 است سخت �اکام بوده ه جوا�ان فارغ صنوف دوازدهم که  ماشا ا تعداد آن  امید وار کننداین وزارت در مورد جذب 
  جوا�ا�ی که باید در آن حتصیالت خود را ادامه بدهد  بلند  مالیاست و چند تا ا�ستیتوهتای که شخصی بنا شده ا�د  از توا�ایی

 و حتصیالت عالی �یز در پهلوی وزارت معارف علمیات مسلکیبایددامن دا�شگاه ها را فراخ ساز�د و یا وزارت ت.باشدمی
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اگر دولت  . آهنا �گیردوطن ما کار را ازدوستا�ی و یا ایرا�ی  به عوض یک مه یک پاکستا�ی یا هنهایجاد گردد تا در آیند
فقر عمومی کاهش یابد باید وزارت تعلیمات مسلکی ایجاد گردد که  آرزو دارد زمینه کار آیی  برای مردم بیشرت شود و میزان

حرفوی را با مهارت های کامل آن به جوا�ان  عرضه بدار�د و اهنا مصدر کار و کوشش و مهزمان با پای زمان  علوم و تکنالوژی 
  .�دخدمت گرد

  :میراث فرهنگی
 از . مهه چیز ما را جنگ ها �ابود کرده است ما  هرگز منیتوا�د  با ساهلای قبل از جنگ مقایسه شودنگیمیراث فره

�ی و آی خامن و سایر �قاط  باستا و در بلخ  پیکره بودا در بامیان از بین برده شدموزیم  غیر منقول هده صرف چندتا عکس داریم و 
منیدا�یم  ما از کدام میراث .باقی منا�ده است از آثار باستا�ی  که حاال هیچ چیز یات بی رویه صورت گرفتکشور آ�قدر حفر

   و یا در موزیم های خصوصی در غرب؟�صرا بابر استفرهنگی پاسداری کنیم آن که در خا�ه 
   : و کشاوزری و مالداریزراعت

 قبل از میالد  کورش کبیر از طریق وادی بلخ به هندوستان 530ا�یکه در ا  از قدیم االیام به کشاورزی مشهور بود زمکشور م
در این منطقه تقریبًا از شروع .  دیداشجار و درختان و پوشیده از زراعتشد  مناطق دو طرف در یای بلخ را آبادان و پر از 

 ان شهرت یافته است که حاال بنام دهق" دهگان"ردم بوده است ، واژه دگی ا�ساهناکشاورزی کار و کوشش مز�
و این رو�د .مسما شد�د  یا جمتمع ایکه در آن ز�دگی میکرد�د" ده" منطقه میکند که درمنایندگی از مردمان  مسکون در این

 از  ردم این کشور به آن اتصال دارد  عمده و حیاتی که شاهرگهای حیات متا حاال ادامه دارد اما با کمال تاسف که این رو�د
قان را به شهر �شینی که خا�واده های دهدگر افغا�ستان را کشور زراعتی منیخوا�ند ، از مهین سبب است است ، افتاده توجه

 و سایر حبوبات را بشمول  وماش و خنود و لوبیاو پیازدم و سیر و عدس جتار را تشویق میکنند که آرد و گنترغیب مینمایند و 
 خا�واده های دهقان و مالدار  با هزاران  آفت و کمبودیها مواجه  است  و در .ه و ماست و  کریم از خارج وارد کنندشیر و چک

 گوسفندان و بچه مهین امسال  به صد ها هزار راس. ست اام �شده اگر هم شده  تبلیغات حمضاین راستا چیزی اجن
تگی هیچ حاصلی که شایسیوع امراض �اشی از آن    در مورد باغداری و ش. بین رفتند از در اثر کمبود آذوقهگوسفندان

از قبیل شرکت کود کیمیاوی و خدمات (خدمات مربوط به کمک دهقان که �یمه دولتی بود. بازار را داشته باشد وجود �دارد 

 48



اعتی را با  توزیع و ا�تقال آن بدوش داشت و ساال�ه صد ها هزار تن  کود و گندم وتر�ری  که زمینه های خبش مواد زرزراعتی و 
دولت قیمت ها را سپسایدی میکرد و وزارت مالیه وقت  هزینه این «در بدل قیمت مناسبیه جات به  کشاورزان بذری و ادو

 توزیع میشد یکجای با منبع قرض دهنده که با�ک ا�کشاف »سپسایدی ها را فراهم میساخت که از ملیوهنا دالر جتاوز میکرد
ایجاد شده است بنام متام کوپراتیف های زراعتی که .اد �گردید  از بین رفت و به عوض آن هناد جدید  ایج)زراعتی بود 

 پیچیده بود دید که در بیرون از یدین که مریض بود و خود را در حلافلصرفًا یک امسی بیش �یست ، میگویند روزی مال �صر ا
می شناختند حلاف را از بر مال کسا�یکه مال را . منزل دعوی است او که بیمار بود خود را با حلاف پیچیده به حمل ماجرا رفت 

جدا کرده و برد�د ، مال بدون حلاف به خا�ه آمد  ، ز�ش پرسید چه خرب بود گفت هیچ قضیه فقط سر حلاف من بود که 
 بال وارث با�ک ا�کشاف زراعتی و حاال قضیه سر تعمیر چهارده منزله با�ک زراعتی و ملیوهنای  دالر سرمایه . گرفتند و رفتند

  ؟ است ، هر دو را از بین برد�د تا باشد که این متاع را که تصاحب کندشرکت کود
ها ویران و  قرار داشت خربی �یست علفچر  باروری مهه چیز از بین رفته است از صنایع پنبه که در پنجاه سال قبل در اوج

اگر در مناطق هبسود  (شده ا�دجنگالت در ساحه پکتیا و �ورستان قطع  و به کویر تبدیل شده است از بین رفته و خشکیده
 ساهلای ازشاجره  ای بین قوم هزاره و کوچی های پشتون رخ منیداد آهناذشته علف می بود هر گز مناقشه و ممثل ساهلای گ

 در فراوا�ی و سرسبزی یکجا در صلح ز�دگی درازی که به عهد  عبدالرمحن خان و حتی پیش از آن  �یز است  در مهین  حمیط 
 یکجا از این امکا�ات استفاده کرده ا�د، این �بود امکا�ات ز�دگی است  که هر دو قوم را جبان هم ا�داخته است از کرده ا�دو

زمین های زراعتی بی رمحا�ه مورد  شهر سازی و . )وزارت زراعت پرسیده خواهد شد که چه کاری در این زمینه کرده است
 �شا�ی خنواهد  آبی و باغستاهنایابد در اطراف شهر ها از  مزارع زراعتیمسکن قرار میگیرد بقسمیکه اگر این رو�د ادامه 

متام . سایر امور مربوط به زراعت هم مهینطور.مشاهده کرد... ظیر آ�را میشود در بلخ ، کندز و ختار و حتی پروان و�ما�د و
 �یز خنواهد هفعال �شده است و در آیندن سازی و صابون سازی  از سر ترمیم و ،روغمراکز صنایع زراعتی از قبیل  جن و پرس 

 فرسایش زمان  قا�ونسیلو های که باید حاال مملو از ذخایر سرتاتیژیک گندم و حبوبات می بود�د �ه تنها خالی هستند حتی. شد
الصه خ. ای آهنا مبصرف رسیده است آهنا را بسوی اهندام می برد در حالیکه  صدها و بلکه هزاران ملیون دالر در ساختماهن

.  از خاطره ها فراموش گردیده است  پخته و روغن و سایر صنایع زراعتی یکجا صنعتاینکه دیده میشود ، کم کم خاطرات 
هنری کنده �شد آبراهی که در آن  آب جریان کند ایجاد �گردید، زمینی برای کشت  و زرع اعمار : حال مشا فکر کنید 
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 ، مگس گر موجود است ، امراض ا�گلی و قارچی بیداد�گردید، دفاع علیه حشرات موزی صورت �گرفت
خربوزه تا عمق پالیز ها را  خراب و فاسد ساخته است ، باغستان های سیب در �واحی میدان و غیره جاه ها از اثر �بود آب 

رت سه های ا�کشافی این وزاپوهلای که در ک.نعت بکجای آن است خشک گردیده ، حال بگوئید ا�کشاف این پیشه و  ص
 شان از دور دیده میشد اما مهان  ه های  رباتک غرس کرد�د که مههوجود دارد بدون مصرف می ما�د چند تا هنال  پسته را در

اگر در این سکتور بسیار مهم و قوی اقتصادی توجه .این است چهره زراعت بعد از توافقنامه بن.ها هم خشکیده است 
  .�شود  ملت برای مهیش گرسنه خواهد ما�د

  :مصئو�یت اجتماعی
عمال بیکاری مصئو�یت اجتماعی را خدشه دار ساخته است و هر روز فقر ملی ازدیاد می یابد و اکثر �ان آوران  خا�واده 
ها بنا بر مشکالت  در سیستم های مملکت داری شغل خود را از دست میدهند ، بناًا هیچ �وع مصئو�یت اجتماعی وجود 

 خا�واده های که در مسیر با�د های ا�فجاری جاهنای خود را از دست میدهد این مشکالت را زیاد هر روز تعداد اعضای.�دارد
 مواجب تقاعد کار مندان  خود را مرکزی برای ضعفا و کهنساالن وجود �دارد و دولت و موسسات در اکثر موارد.تر میکند

ی جاده  ها بکار های  شاقه میپرداز�د که این عمل اطفال واجد سن  مکتب از �بود امکا�ات ز�دگی بر رو. پرداخته است �
موسسات محایه کننده اطفال آ�قدر ضعیف و �ا کارا هستند که . مغایر قا�ون مملکت و میثاقها و منشور های بین املللی است

 اطفال در یک مجله.موجودیت شان در مملکت  از قبیل موسسات محایت اطفال امریکا ، ا�گلستان و غیره  احساس منیشود
  .آسیب پذیر ترین قشر جامعه را تشکیل میدهند

  :واکنش در برابر حوادث طبیعی
کشور ما حتت هیچ �وع شرایطی هیچنوع واکنش موثر که باعث جنات مردم از   طبیعی دردرموردواکنش در برابر حوادث 

  .سیالب ، خشک سالی و غیره بوده باشد اجنام �شده است
  ؟معیوبین و معلولین •
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عضی از عیوبین  ایجاد کرده است و  بلیب سرخ با ایجاد پایگاههایی کار آموزی و  باز توا�ی را در بین معلولین و م فقط ص •
موسسات  �یز به این کار ها پرداخته ا�د که این �وع فعالیتها  قبل از توافقنامه بن  �یز وجود داشت  قسمیکه دیده میشود  دولت 

 .استمهیشه با این گروه در مشکل بوده 

 :بر�امه های ملکی سازی عساکر •

د و این بر�امه ها هم پس منظر مفید و تولیدی برای اجتماع �داشته یک شکل تبلیغاتی و منایشی بود با اینهم جوا�ا�ی که مسلح بود� 
 ردکه از رهگذر آهنا مشکلی برای دولت وجود �دایستند بکار های دیگری اشتغال دار�داکنون در این  بر�امه شریک  �

  : وضع مهاجرین
زیراپرداخنت به امور مهاجرین خود یک مثنوی هفتاد من کاغذ را .ایجاب میکند تا در یک مبحث دیگر روی آن عمیقًا حبث شود

 .میسازد

  :ز�ان آسیب پذیر
 اسف باری به آن ز�ا�ی  اطالق میشود که در اثر جنگ ها و محالت ا�تحاری �ان آور خا�ه خود را از دست داده است  آهنا حبال

 ز�ان مهین اکنون در وضع بدی بسر میرب�د که �اشی این به این طبقه تا حباال کسی صادقا�ه برخورد �کرده است وز�دگی دار�د
 .از عدم هم آهنگی توازن اجتماعی و مشکالت حمیطی میباشد

 : در مورد حاکمیت اقتصادی

نید فهمیده میشود که ما در چه وضع بد اقتصادی قرارداریم مقایسه کن واردات را با صادرات قام رمسی  عدم تواززما�ی که از ار 
ن را طی هشت ضرورت است تا در این مورد پیش منظر اقتصادی افغا�ستا.و در جامعه جتاری ما چه بعدی حکفرما میباشد

دبیر یک اقتصاد�ا سامل بروز کرده زیرا مهه �ا کار آیی ها و پس ما�ی ها و �ا بساما�ی ها از عدم مدیریت و ت.سال عمقًا مطالعه کرد
این مملکت اگر قرار باشد که یک روز خدای �ا خواسته شکست خبورد هر گز در کار زار جنگ شکست منیخورد . است

 .بلکه در کار و بار ز�دگی میشکند

  :امنیت
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  مطرح اولین پاراگرافی که در موافقتنامه بن  روی آن توجه صورت گرفته است مسئله امنیت  افغا�ستان
گردیده است ، چیزیکه در مقدمه روی آن تأکید صریح وجود دارد از بین بردن مزارع کشت خشخاش و جتارت گسرتده ان 
که توسط قاچاقچیان مواد خمدر صورت میگیرد و پای کشاورزان افغا�ی هم در آن کشیده میشود ؛ جامعه جها�ی و حکومت 

د که این جتارت کثیف را در افغا�ستان از بیخ و بن بر دار�د ولی قسمیکه مالحظه افغا�ستان هر دو یکجای سعی بر این داشته ا�
هر چند  توجه زیاد در . میگردد اقتصاد یک تعداد از والیات بسیار مهم کشور وابسته به جتارت مهین مواد �اخوش آیند است 

ین مواد پاک ساخته شود ، چنا�چه در والیات این �قطه معطوف گردیده است که باید زمین ها و مزارع  کشاورزان از وجود ا
خ کشت این مواد کثیف از سال گذشته بکلی ممنوع قرارداده شده است  در سالیکه گذشت مشال کشور خمصوصًا والیت بل

 ختریب گردید ولی  در مقابل کدام کمکی که معیشت بدیل برای  در مربوطات والیت بلخحدودًا چهل هزار  مزرعه کوکنار
با سال خشک و بدون کشاورزان ن حمسوب شود صورت �گرفت با از بین رفنت مزارع کوکنار و پیوست آن  رو برو شدن دهقا�ا

ولی باوجود این از آجنائیکه  .بار�دگی دهقا�ان والیت بلخ را به شکل مایوس کننده ای به مشکالت اقتصادی  پیوست ساخت
  .ستند ز�دگی با ر�ج و مضیقه را خباطر صلح و ثبات قبول  دار شده ا�دمردمان غیور این والیت از فرهنگ غنی بر خوردار ه

  

  سخن آخر
رکز جتارت جهان در   برج های دو قلوی م2001 سپتامرب  زما�یکه در2002قسمیکه مالحظه  میگردد از سال  

ار گردید و  مرکز ستاد �یویارک  بنا به گفته و اذعان رمسی دولت امریکا به توسط ترورستان القاعده پست و به زمین مهو
 محله مهزمان و مشابه قسمًا ختریب گردید ، امریکا مصمم شد تا ال�ه های از اثر) پنتاگون(وی �ظامی امریکا فرما�دهی �یر

مهان بود که بدون اطالع قبلی به جامعه .   �ابود گردا�د )خمصوصًا در افغا�ستان(را که خود در زمان جنگ سرد ساخته بود
 و ای امنیت ملل متحد افغا�ستان را بدون در �ظر داشت عرف بین املللی و کا�وا�سیوهنا و اعالمیه  های جها�یجها�ی و شور

 که امریکا در برابر هر کدام آن متعهد بود زیر پا گذاشته به  افغا�ستان محله کرد و در این محله که پالن آن قبال ین الدول،حقوق ب
با دقت متام  از خلیچ  عرب توسط راکت های کروز مورد محله   با دقت کامل طرح شده بود توسط سرتاتیژست های �ظامی امریکا

قرار گرفت و متامی تأسیسات  �ظامی این کشور را که در �وع خود در میان  کشور های جنوب آسیا بی �ظیر بود و قبال توسط 
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و طالبان هم به آن آسیبی �رسا�ده بود  از بین برده شد و شورویها تعبیه شده بود  که حتی در جنگ های چندین ساله هم حفظ بود 
 مورد هدف قرار داده و طالبان را که در 52بعدًا  اهداف کوچک و مقاومت های پراگنده  طالبان را توسط طیاره های بی

ره جنگ خباطر زمان سلف خودش بل کلینگنت تیار  شده بود از اریکه قدرت  کنار زد�د و حتی ماه ها در غار های توره بو
. که با گذشت مدتی  �شا�ه ای از طالبان در داخل کشور باقی منا�د .دستگیری سران القاعده و طالبان  دوام داشت 

ده د اعالن  جنگ در مقابل  القاعنخباطریکه امریکائیان  حترکات �ظامی خود را منطقی و مطابق به عرف بین املللی جلوه داده باش
 و  از ملل متحد متقاضی شد تا در این عرصه سایر قوهتای بین املللی را امر حیاتی برای ثبات جهان دا�ستهو حامیان آهنا طالبان 

را �یز شریک بسازد که  از اثر آن قوای حافظ صلح و ایساف به افغا�ستان جای گزین و متعاقب آن کا�فرا�س بن منجر به 
اد های بساز�د که حمور این کتاب به آن ر را دارای سازماهنا و هن این کشو2010ـــ1389/2009توافقنامه ای شد که تا سال 

   .چرخش دارد
�ی و  صرف هزینه های هنگفتی که با تأسف باید اظهار گردد که افغا�ستان باوجود تالش های جامعه  جها  

 های اهرًا در بازسازی و حتکیم صلح افغا�ستان مبصرف رسیده است و یک سلسله تغیرات چشم گیر در عرصهظ
 حمو مهمات منفلق �شده و ماین روبی�ظامسازی ، ساختماهنای رو بنایی و زیر بنایی از قبیل سرکها و ایجاد شبکه های ارتباطات 

پیشرفتهای چشم گیر داشته است ، اما برغم مهۀ اینها افغا�ستان دارای یک �ظام  مفلوج  دفاعی و اطالعاتی  اسرتاتیژیکی بوده  
 کشور به عالوه امریکا مهه روزه مورد محله های �ظیر محله های که در 24 با موجودیت قوای اضافه تر از واز مهین سبب پیوست

قرار میگیرد که )البته با ابعاد کمرت و حنوه محله  متفاوت تر(امریکا باالی برج های دو قلو  وسایر تاسیسات صورت گرفت 
با دوستان کمک و مهکار به صلح  تا هنوز �توا�سته ا�د  ریشه و ال�ۀ این دولت افغا�ستان . مهه روزه جاهنای زیادی را میگیرد

تروریست ها و شبکه های شان را که در اکثر �قاط  موجودیت شان بنا بر فعل و ا�فعاالت شان  احساس میشود باز شناسی کنند 
ده از بی سوادی مردم و �دا�سنت و از طرف دیگر تروریستان و کسا�ی که گردا�ندگی بالفعل آهنا را میکند با استفا. 

 قربا�ی به اصطالح در راه  اساسات و جهان بینی های واقعی اسالم جوا�ا�ی از این قماش را مغز شویی کرده و گویا در ازای
 روحا�یون خباطر ، اروپا وسطیاسالم کلید های جنت را تصاحب میشو�د و این عمل درست مشابه به اعمالیست که در قرون

شیدن به مسیحیت شخص را به آتش می افگند�د تا  در بین  شعله های آتش  جان خود را از دست داده و بر عکس تعمید خب
البته که اینکار در ایران قبل از ا�قالب �یز در بین جوامع . در دین عیسویت حنیف مبا�د تا کلید های  جنت از آن اوشان گردد
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اید اذعان داشت که اسالم هیچگاهی به کسا�یکه  عمال در ب . روش استفاده میشدشیعه ایرا�ی خباطر بر ا�داخنت شاه  از این  
برابر آن ها تعرضاتی �داشته باشند حق منیدهد تا  از حیات حمروم ساخته شو�د و این بد ترین عملی است که قرآن آن را منع  قرار 

 تاسف است که با ارتکاب این جنایات در مقابل  جامعه  جای.داده و پادافره بسیار درد �اکی به مرتکبین آهنا داده خواهد شد 
غیر مسلح و مردمان عادی و بازاری  و یا شاگردان  مدرسه و ز�ان ، آن اعمال دور از شرافت اسالم و قرآن را به اسالم �سبت 

 سخت در تضاد خاص داده  از این طریق خود را به اعمال  و آرزو های سیاسی شان برسا�ند و اسالم در مورد این گروه اش
 یرا اسالم در متام جنگ ها با مروت و مردا�گی از پیش رو با دمشن مقابله کرده است و صفت محله از عقب و یا در ز.است 

هبر حال در د�یا کمرت مردمی پیدا خواهد شد که از کور دلی و کود�ی کشور و . تاریکی و بی خربی  را با منافقت هم سنگ میدا�د 
ویران سازد و مهسایه و هم کیش خود را  از ز�دگی حمروم سازد ، البته این کاریست که  در مکاتب فکری  خا�ه خود را 

اگر این جهد گران پاکستا�ی واقعًا صداقت در کردار .جالدان پاکستا�ی سازمان داده و به افغا�ستان صادر میگردد
 از کشور خود شان این فعل و ا�فعاالت را شروع کنند ، �ه از خود دار�د و از کدام آبشخور دیگری آب منیخور�د  ضرورتًا باید

  .یک کشوری که به آهنا ارتباطی �دارد
چیزی که در حمور این پزوهش قابل دقت است این  است که حکومت افغا�ستان هر گز موضع ثابت در سیاست   

یه ای را  ی ا�دازد و روز دیگر تقریبًا اعالمیک روز جرگه امن منطقه وی را راه م. های ملی و بین املللی خود �داشته است 
 با پاکستان بیان می مناید و هنوز یک هفته سپری �شده  مذاکرات مستقیم را با مهتا های پاکستا�ی خود  مشابه به  اعالن جنگ 

شرت بد از روز پی روز افغا�ستان  هر �تیجه چه میشود؟ هیچکس منیدا�د و چیزی را که مهه میدا�ند این است که. شروع میکند 
  .تر میشود 

سوال ایجاست که چرا  قوای �گهبان افغا�ستان که قا�و�ًا الزامیت تامین امنیت را در کشور افغا�ستان �ظر به توافقنامه بن 
دار�د قادر �یستند با  سالح و ختنیک پیش رفته و وسایل رد یاب اطالعاتی  شبکه های دهشت گر را " عملیات جاویدان"در  
بی منیکنند و امنیت را تامین منینمایند ؟ خیر ، اینها برای چه در افغا�ستان حضور دار�د و دو سوم کمک های که بنام رد یا

فایده بودن  آهنا برای مردم افغا�ستان که کشته میشو�د چه است؟ تا . افغا�ستان  سرازیر میشود به توسط آهنا مصرف میشود 
�ستان  �فهمیده است که چرا این بازی به ای شکل مضحک آن ادامه دارد ا را هیچ کسی در افغهنوز رمز و راز این اسرار سر به مهر

 54



، �اتوی که یک قرن در برابر بزرگرتین قوای پیمان ورسا از موجودیت اروپا مردا�ه دفاع کرده است امروز در مقابل چند �فر 
  .استدهشت گر پاکستا�ی که �ام طالب را خبود گذاشته است دست بسر شده 

فقط مهینقدر فهمیده . اینها مهه سواالت الینحل و هبت  آور و گیچ کننده ای هست که هیچ کس به آن جوابی منی یابد 
مواجه است و باید ملت افغا�ستان و غا�ستان در مقابله با مشت های حمکی که در تاریکی جبا�بش حواله میشود د که افومیش

ت خود دفاع منایند و ما�ند  گذشته این بار �یز در این بازی سرت�ج  جها�ی  اگر سپاهیان افغا�ستان صادقا�ه از موجودی
یل کرده است به سر�وشت  شوروی مواجه سازد تا یکبار دیگر  رفی را که این حالت را باالیش حتمخودش هم باز�ده باشد ، ط

  . شهامت این مردمان فقیر در طلیعۀ تاریخ  جهان با طمطراق  درج گردد
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