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آن حــل  راه  و  مزمــن  بحــران  افغانســتان؛ 

دکتور عبدالقهار سروری



پیشگفتار

ــات از  ــا ثب ــاد و ب ــور آب ــک کش ــه ی ــدن ب ــدل ش ــرای مب ــتان ب افغانس
زمینه هــا، فرصت هــا و ظرفیت هــای الزم برخــوردار اســت و در صــورت 
ــور  ــن کش ــده، ای ــاد ش ــای ی ــع از فکتوره ــه موق ــورد و ب ــه م ــتفاده ی ب اس
ــور  ــات حض ــا ثب ــاد و ب ــورهای آزاد، آب ــر کش ــوی دیگ ــد در پهل می توان
ــردم و  ــچ م ــا از هی ــان، افغا ن ه ــد. همچن ــته باش ــگی داش ــال و همیش فع
ــتن  ــتحق داش ــاد، مس ــل آزاد و آب ــد مل ــتند و مانن ــم نیس ــر ک ــت دیگ مل
ــا،  ــد. ام ــی ان ــگاه منطقــوی و جهان ــن زند گــی و مناســب ترین جای بهتری
ــی  ــردی و مل ــای ف ــال مکلفیت ه ــا در قب ــداوم افغان ه ــای م بی اعتنایی ه
ــا و  ــورد از فرصت ه ــه م ــول و ب ــتفاده ی معق ــدم اس ــان ع ــان و همچن ش
امکانــات بــرای بهبــود اوضــاع عمومــی کشــور و قــرار گرفتــن در مســیر 
تعالــی و ترقــی، افغانســتان و افغان هــا بــا مشــکالت و چالش هــای جــدی 
مواجــه گردیــده و ثبــات و امنیــت در کشــور بگونــه ی جــدی آســیب دیــده 
انــد. همچنــان، عــدم توجــه بــه بهبــود اوضــاع در افغانســتان و نپرداختــن 
بــه فکتورهــا و مســایل مهــم کــه بــاالی اوضــاع عمومــی در کشــور تاثیرات 
جــدی و مســتقیم دارنــد، باعــث شــده انــد تــا ثبــات و امنیــت در کشــور 
ــن ســرزمین دچــار  ــردی و اجتماعــی مــردم ای ــده  و زندگــی ف آســیب دی
نارســایی های جــدی شــوند. تــداوم چالش هــا و مشــکالت و عــدم 
ــث  ــور باع ــاع در کش ــود اوض ــرای بهب ــن ب ــای ممک ــه راه حل ه ــه ب توج
شــده اندتــا یــک بحــران مزمــن و فراگیــر شــرایط زندگــی مــردم و وجهــه ی 
ــه ی همــه  ــرار داده و بگون بین المللــی افغانســتان را تحــت شــعاع خــود ق
جانبــه زندگــی مــردم را آســیب رســاند. یعنــی، شــرایط موجــود در کشــور، 

تمام حقوق ـ  از رونویسی،  بازنویسی، چاپ مجدد گرفته تا روبرداری، برگردان، و ... ـ برای نویسنده محفوظ است.

افغانستان؛ بحران مزمن و راه حل آن ●		نام	کتاب	:	
دکتور عبدالقهار سروری  ●		نویسنده:	    

نشر  پرند ●		ناشر:            
حبیب بهزاد ●		ویراستار:	     
رفیع جسور ●	آرایش		پشتی	و	برگ	ها: 

●	قطع	و	صفحات:					 رقعی 118 صفحه
زمستان 1395 خورشیدی ●	سال	چاپ:				

1000 نسخه ●	تیراژ:										    
100	افغانی 	 ●	قیمت:	



افغانستان؛ بحران مزمن و راه حل آن / 67 / افغانستان؛ بحران مزمن و راه حل آن

وضــع زندگــی افغان هــا و وجهــه و جایــگاه فعلــی افغانســتان در منطقــه و 
جهــان هرگــز در شــأن یــک ملــت بــا عــزت و یــک کشــور مســتقل و دارای 
ــد  ــتان می توانن ــردم افغانس ــه، م ــند؛ در حالی ک ــمند نمی باش ــخ ارزش تاری
در کنــار هــم بگونــه ی آگاهانــه، متحدانــه و هدفمندانــه از بهتریــن شــرایط 
زندگــی و از ارزشــمند ترین جایــگاه منطقــوی و جهانــی برخــودار شــوند.  

بــدون شــک، عوامــل اصلــی پیدایــش و تــداوم مشــکالت موجــود در 
افغانســتان و بحرانــی شــدن اوضــاع عمومــی در ایــن کشــور یــک سلســله 
فکتورهــا و مســایل داخلــی انــد و در صــورت پرداختــن بــه آنهــا و مرفــوع 
ســاختن آنهــا، بســیاری از مشــکالت موجــود در کشــور حــل گردیــده و 
ــر  ــر و مطمین ت ــگاه بهت ــت و جای ــب وضعی ــا صاح ــتان و افغان ه افغانس
ــا  ــی آنه ــدم آگاه ــور و ع ــندگان کش ــت باش ــوادی اکثری ــوند. بی س می ش
از مفاهیــم ارزشــمند و ســازنده ای زندگــی انســانی بگونــه ی همــه جانبــه، 
نبــود ارتباطــات مســتقیم، مــداوم و هدفمندانــه در میــان مردمــان متعلــق به 
اقــوام و مناطــق مختلــف ســاکن در کشــور، نبــود ظرفیــت فــردی و ملــی 
ــرای ســاختن ملــت و مملکــت، بی اعتنایی هــای مــداوم  در حــد کافــی ب
مــردم در قبــال مکلفیت هــای فــردی و ملــی شــان، نبــود امیــد و انگیــزه در 
حــد کافــی در میــان مــردم، نبــود یــک سیســتم کاری منظــم، پاســخگو و 
معیــاری و گســترش فســاد، رشــوه ســتانی و کشــت و قاچــاق مــواد مخــدر 
از جملــه عوامــل اصلــی بحرانــی شــدن اوضــاع در افغانســتان انــد کــه بــا 
پرداختــن بــه مســایل و مشــکالت یــاد شــده، اوضــاع عمومــی در کشــور 
و شــرایط و کیفیــت زندگــی مــردم بگونــه ی جــدی متحــول خواهنــد شــد. 

ــردی و  ــواد کارب ــوص س ــواد، بخص ــدن س ــی ش ــترش و همگان گس
تخصصــی، در کشــور، برقــراری ارتباطــات مســتقیم، ســالم و مــداوم در 
میــان مردمــان متعلــق بــه اقــوام و مناطــق مختلــف بخاطــر فراهم ســازی 

ــی،  ــردی، اجتماع ــای ف ــداوم رابطه ه ــن و ت ــر و تامی ــادل نظ ــای تب زمینه ه
اقتصــادی و فرهنگــی  در میــان آنهــا، بازنگــری و اصــالح سیســتم کاری و 
بمیــان آوردن یــک سیســتم معیــاری، فشــرده و پاســخگو در کشــور، روی 
ــی  ــاد و همگان ــت ایج ــی در جه ــول و عمل ــای معق ــت گیری برنامه ه دس
ــه ی  ــترش روحی ــاد و گس ــردم، ایج ــان م ــزه در می ــد و انگی ــازی امی س
مســوولیت پذیری و یکدیگــر پذیــری در کشــور، مبــارزه جــدی بــا 
فســاد، رشــوه ســتانی و کشــت و قاچــاق مــواد مخــدر و برخــورد جــدی 
ــدر و  ــواد مخ ــان م ــه ها و قاچاقچی ــاد پیش ــن، فس ــا مجرمی ــد ب و قانونمن
غیــره از جملــه نیازهــای جــدی افغانســتان و افغان هــا بــرای قــرار گرفتــن 
ــی  ــک زندگ ــه ی ــن  ب ــت یافت ــر دس ــی و بخاط ــرفت و ترق ــیر پیش در مس
ــا  ــک، ب ــدون ش ــوند. ب ــوب می ش ــد محس ــه و قانونمن ــمندار، مرف ارزش
تحقــق مســایل یــاد شــده بســیاری از مشــکالت موجــود در کشــور حــل 
گردیــده و افغان هــا صاحــب یــک زندگــی آبرومندانــه و مطمیــن گردیــده 
ــان  ــته در می ــمند و برجس ــگاه ارزش ــک جای ــب ی ــز صاح ــتان نی و افغانس

کشــورهای جهــان خواهــد شــد. 

از این کــه، بــرای خاتمــه بخشــیدن بــه مشــکالت موجــود در کشــور 
ــله  ــک سلس ــه ی ــردم ب ــرای م ــتن ب ــر زیس ــای بهت ــازی زمینه ه و فراهم س
ــاز اســت،  ــد نی ــاری، عملــی و مفی برنامه هــا و راهکارهــای معقــول، معی
ــن را  ــد و مطمی ــای مفی ــله راه حل ه ــک سلس ــر ی ــن اث ــن ای ــرای همی ب
بــرای پایــان بخشــیدن بــه بحــران مزمــن موجــود در کشــور پیشــنهاد کــرده 
ــوولین در  ــردم و مس ــی م ــاد آگاه ــن ازدی ــر ضم ــن اث ــدن ای ــت. خوان اس
قبــال عوامــل و ریشــه های اصلــی بحــران و مشــکالت موجــود در کشــور، 
ــای  ــران مزمــن و بی اعتمادی ه ــه بح ــیدن ب ــان بخش ــوه ی پای ــون نح پیرام
همگانــی در کشــور و تشــریح مکلفیت هــای فــردی و اجتماعــی ســاکنان 



8 / افغانستان؛ بحران مزمن و راه حل آن

ایــن ســرزمین، در قبــال مــردم و وطــن خــود نیــز مســایل و مباحــث تــازه 
و مفیــدی را خواهنــد دانســت. تحقــق و تطبیــق همــه جانبــه و بــه مــورد 
برنامه هــا و راه حل هــای پیشــنهادی در ایــن اثــر در جهــت تحکیــم 
صلــح و تامیــن امنیــت در کشــور نقــش ســازنده ایفــا نمــوده و در جهــت 
دســت یافتــن بــه یــک زندگــی بهتــر و یــک وضعیــت و جایــگاه ارزشــمند 
ــن در ســطح منطقــه و جهــان، افغان هــا را کمــک خواهــد کــرد.  و مطمی
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مقدمه
افغانســتان، کشــوری کــه بــا داشــتن ظرفیت هــا، فرصت هــا و 
ــت  ــک حال ــی، در ی ــد و ترق ــرای رش ــمار ب ــوه ی بی ش ــای بالق زمینه ه
ــی  ــت کنون ــرار دارد. حال ــادی ق ــی و اقتص ــی، امنیت ــب اجتماع نامناس
ــر امــا ســرمایه دار  ــن کشــور فقی افغانســتان و وضعیــت زندگــی مــردم ای
ــا عــزت و یــک  را نمی تــوان درخــور شــأن و مناســب حــال یــک ملــت ب
مملکــت آزاد دانســت. بحــران افغانســتان تــا حــدی عمیــق شــده اســت، 
کــه ایــن کشــور را از رده ی کشــور های فعــال و مصــوون دنیــا خــارج نموده 
ــه،  ــت. در حالی ک ــاخته اس ــی س ــه ی جهان ــار دوش جامع ــوی ب ــه نح و ب
ــا شــرایط، ظرفیت هــا و فرصت هــای ارزنــده ای جغرافیایــی،  افغانســتان ب
زیرزمینــی و بشــری کــه دارد، می توانــد بحیــث یــک مملکــت آبــاد و مرفــه 
و یــک عضــو فعــال جامعــه ی جهانــی در صحنــه حضــور داشــته باشــد. 
امــا، افغانســتان و افغان هــا همــواره فرصت هــای مهمــی را از دســت داده 
ــان در  ــه زم ــازنده ای را ک ــمند و س ــای ارزش ــا و زمینه ه ــد و فرصت ه ان
اختیــار آنهــا قــرار داده اســت، یــا نادیــده گرفتــه انــد و یــا هــم در راه هــای 
ناموجــه و ناصــواب بــه مصــرف رســانیده انــد. از ســویی هــم، در مقایســه 
بــا ملــل جهــان، بخصــوص ملــل که صاحــب زندگــی مرفــه و ارزشــمند و 
صاحــب یــک جایــگاه آبرومندانــه در میــان دیگــر ملت هــا انــد، افغان هــا 
کمتــر بــرای ظرفیــت ســازی فــردی و ملــی زحمــت کشــیده انــد و کمتــر 
ــد. در عــوض،  ــه ان ــن موضــوع مهــم و سرنوشــت ســاز را جــدی گرفت ای
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ــر  ــایل غی ــرف مس ــود را ص ــات خ ــت و امکان ــتر وق ــا بیش ــر افغان ه اکث
ــد. ــد و می نماین ــوده ان ــازنده نم ــر س ــروری و غی ض

از ســویی هــم، افغانســتان و مــردم ایــن ســرزمین کمتــر شــاهد روی 
کار آمــدن یــک سیســتم منظــم کاری و یــک رهبریــت ســالم، ملــی و بــا 
ــبی  ــای نس ــا و برنامه ه ــا ذهنیت ه ــه ب ــم ک ــانی ه ــد. کس ــوده ان ــه ب برنام
را زمین گیــر  آنهــا  متفــاوت  و  متعــدد  توطیه هــای  آمدنــد،  کار  روی 
نمودنــد. مســوولیت پذیــری فــردی و اجتماعــی کــه بــرای ســاختن یــک 
ملــت و بــرای شــکوفایی یــک مملکــت امــر حتمــی پنداشــته می شــوند، 
در افغانســتان جایــگاه چشــمگیر و قابــل مالحظه ای نداشــته انــد و ندارند. 
یعنــی، مــا افغان هــا همــواره دوســت داریــم تــا دیگــران را انتقــاد نماییــم، 
ــی هرگــز  ــم ول ــم، دیگــران را مالمــت نمایی توقعــات خــود را مطــرح کنی
حاضــر نشــویم تــا مســوولیت های فــردی و اجتماعــی خــود را بپذیریــم و 
کاری را بگونــه ی هدفمندانــه و اساســی بــرای بهبــود زندگــی و سرنوشــت 
خــود، بــرای بهبــود زندگــی مــردم خــود و بــرای بهبــود اوضــاع عمومــی در 
مملکــت خــود انجــام دهیــم. عــده ای هــم اگــر در پــی همچــو کارهــا بوده 
انــد، بــی اعتنایی هــای مــداوم اکثریــت قاطــع مــردم در قبــال مکلفیت هــا 
و مســوولیت های زندگــی فــردی و اجتماعــی شــان باعــث دلســردی آنهــا 
ــای  ــق و زمان ه ــان را در مناط ــا و کار های ش ــم برنامه ه ــا ه ــده و ی گردی
مختلــف تحت شــعاع خــود قــرار داده و کم رنــگ و کم مفهوم ســاخته اند. 

ــر  ــد زیســتن و بهت ــودن، مفی ــرای فعــال ب ــزه ب ــد و انگی ــان، امی همچن
ــازنده  ــی و س ــور اساس ــه ی دو فکت ــه بمثاب ــود، ک ــرزمین خ ــتن در س زیس
بــرای بهبــود زندگــی فــردی و اجتماعــی یــک ملــت و بــرای ترقــی متــوازن 
و پایــدار یــک مملکــت محســوب می شــوند، در میــان مــردم افغانســتان 
کمتــر بــه نظــر می رســند. یعنــی، مــا افغان هــا مردمــی هســتیم کــه وقتــی 

فرصــت، امکانــات و آرامــش نســبی داشــتیم، بــدون بــدوش گرفتــن کــدام 
بــار مســوولیت و بــدون داشــتن کــدام برنامــه ی مشــخص بــرای آینــده ی 
ــود را  ــی خ ــت و دارای ــام وق ــی تم ــا بی اعتنای ــود، ب ــت خ ــود و مملک خ
صــرف می کنیــم و بــدون دالیــل موجــه در پی هــم می شــویم. امــا، 
ــه گــوش  ــا روز هــای دشــوار ب ــرای مواجــه شــدن ب همین کــه زمزمــه ای ب
ــرزمین  ــن و س ــز زمی ــود نی ــه خ ــم ک ــر کنی ــه فک ــدون آنک ــید، ب ــان رس م
ــه  ــه  ای ک ــم و آنگون ــود بمانی ــن خ ــد در وط ــم و بای ــورت داری ــر و ص و س
می خواهیــم، وطن خود را بســازیم، خوشــی و آســایش را در ســرزمین های 
ــرای  ــات الزم را ب ــه زحم ــدون آنک ــی، ب ــم؛ یعن ــتجو می کنی ــران جس دیگ
فراهــم ســازی زمینه هــای زندگــی بهتــر متقبــل شــویم، می رویــم و 
شــریک نتایــج زحمــات دیگــران می شــویم. البتــه، در قبــال ایــن موضــوع 
تنهــا مــردم مالمــت نیســتند، بلکــه مالمــت اصلــی نظام هــای حاکــم و 
ــات را در  ــت و امکان ــواره وق ــه هم ــند ک ــتان می باش ــور بدس ــران و ام رهب
راه هــای نادرســت بــه مصــرف رســانیدند و نتوانســتند بــرای مــردم امیــد و 
انگیــزه ایجــاد نماینــد. بلکــه، بــا حــرکات و کارکرد هــای ســلیقوی و غیــر 
عادالنــه ی خــود، باعــث از بیــن رفتــن امیــد و انگیــزه نســبی از میــان مردم 
شــده انــد. یعنــی، امیــد و انگیــزه بــرای پویایــی، ظرفیــت ســازی و مفیــد 
ــرای مــردم افغانســتان محســوب می شــوند کــه  ــاز جــدی ب زیســتن دو نی

بایــد در پــی ایجــاد و همگانــی شــدن آنهــا بــود. 

ــوه  ــازنده و بالق ــای س ــتعداد و توانایی ه ــا از اس ــک، افغان ه ــدون ش ب
ــان  ــا از مردم ــد و آنه ــوردار ان ــی برخ ــردی و مل ــازی ف ــت س ــرای ظرفی ب
دیگــر ممالــک دنیــا کــه توانســتند در کنــار هــم ملــت و مملکــت خــود را 
ــا  ــد و ت ــا و بی اتفــاق ان ــد. امــا، فقــط بی اعتن بســازند، کــدام کمــی ندارن
هنــوز نتوانســته انــد بگونــه ای واقعــی و مفیــد، از ظرفیت هــا و ظرافت هــای 
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فــردی، اجتماعــی و جغرافیایــی خویــش اســتفاده نماینــد. همچنــان، ایــن 
یــک موضــوع مشــخص و روشــن اســت کــه اکثــر کشــور ها و ملت هــای 
کــه اکنــون از وضعیــت بهتــر ســاختاری، زیربنایــی و اقتصــادی برخــوردار 
ــداوم  ــه و م ــه، صادقان ــای هدفمندان ــا و تالش ه ــای طرح ه ــر مبن ــد، ب ان
یــک یــا چنــد رهبــر واقعــی و ارزشــمند ملــی و بــا برنامــه بــه جایگاه هــای 
کنونــی خــود رســیده انــد و نقــش فعــال و منســجم مــردم نیــز در تحقــق 
ــوان از  ــال، میت ــه ی مث ــد. بگون ــوده ان ــران شــان ســازنده ب برنامه هــای رهب
مالیزیــا، قزاقســتان و ســنگاپور بمثابــه ی ســه کشــور موفــق و بــا امکانــات 
ــه  ــر س ــود در ه ــرفت های موج ــافات و پیش ــه انکش ــرد ک ــاد ک ــیایی ی آس
کشــور یــاد شــده نتیجــه ی برنامه هــای ســه رهبــر اندیشــمند، بــا برنامــه و 
ملــی، یعنــی مهاتیــر )محضیــر( محمــد در مالیزیــا، نورســلطان نظربایف 
در قزاقســتان و لی-کو-آن-یــو در ســنگاپور، می باشــند؛ بــه همیــن 
ترتیــب، ده هــا رهبــر، ملــت و کشــور موفــق دیگــر را می تــوان مثــال داد. 
امــا، متأســفانه افغانســتان تــا کنــون شــاهد همچــو یــک رهبــر بــا برنامــه، 
ــا داشــتن فکــر و  مصمــم  و ملــی نبــوده اســت. هــرگاه کســی هــم کــه ب
برنامــه ای نســبی در پــی انجــام کارهایــی شــده اســت، حلقــات مزاحــم 
زیــر نــام قــوم و ســمت همــواره مانــع تحقــق برنامه های مفیــد و ســازنده ای 
وی شــده انــد. بــدون شــک، ظرفیت هــای متعــددی در افغانســتان وجــود 
ــا در  ــور آنه ــرای حض ــا ب ــدن زمینه ه ــم ش ــورت فراه ــه در ص ــد ک دارن
عرصه هــای کاری و رهایــی فرصت هــای کاری از چنــگال چهره هــا و 
ــرای وطــن و  ــد کارهــای مهمــی را ب ــوان و مضــر، می توانن شــبکه های نات

مــردم خــود انجــام دهنــد. 

ــا  ــودن زمینه ه ــم ب ــود فراه ــا وج ــایی کاری، ب ــک نارس ــه ی ی بمثاب
ــات، نظــام حاکــم در کشــور در پــی آمــار گیــری نفــوس واقعــی  و امکان

مملکــت و جمــع آوری معلومــات دقیــق از باشــند گان ایــن ســرزمین تــا 
ــت  ــوری اس ــتان کش ــی، افغانس ــت. یعن ــداده اس ــام ن ــوز کاری را انج هن
کــه در قــرن بیســت و یــک هنــوز آمــار دقیــق نفــوس آن مشــخص نیســت 
ــای  ــد قرن ه ــرزمین مانن ــن س ــند گان ای ــرای باش ــاری ب ــبات آم و محاس
گذشــته، بــا تخمیــن و حــدس و گمــان انجــام می شــود. مشــخص نبــودن 
ــات  ــه معلوم ــی ب ــدم دسترس ــت و ع ــک مملک ــند گان ی ــق باش ــار دقی آم
ــد  ــه می توانن ــک جامع ــی ی ــردی و اجتماع ــای ف ــون ویژ گی ه ــق پیرام دقی
در جهــت عــدم موفقیــت یــک کشــور در جهــت تطبیــق قانــون و تحقــق 
ــوند.  ــوب ش ــم محس ــع مه ــه  موان ــی از جمل ــازند ی مل ــای س برنامه ه
ــه  ــه جانب ــق و هم ــات دقی ــت معلوم ــدم موجودی ــر ع ــان، بخاط همچن
پیرامــون باشــند گان ایــن ســرزمین و بخاطــر عــدم موجدیــت یک سیســتم 
معلوماتــی معیــاری و پاســخگو در کشــور، جزایــر و محدوده هــای 
بســیاری بــر مبنــای ســاختارهای عشــیره یی-قومی، گروهــی، منطقــوی و 
غیــره در نقــاط مختلــف کشــور بگونــه ای بریــده از چارچــوب حاکمیــت 
ــده و باعــث شــده  ــر جامعــه جــدا گردی ــه ای مســوولیت پذی ــون و بدن قان
ــیب  ــار آس ــور دچ ــی در کش ــری اجتماعی-مل ــبکه های سراس ــا ش ــد ت ان
ــراد  ــق اف ــر مناط ــم در اکث ــوز ه ــی، هن ــوند. یعن ــدی ش ــالالت ج و اخت
واحد هــای مســتقل و مســتحق اجتماعــی پنداشــته نمی شــوند و متعلقیــن 
ــی  ــی و قوم ــر محل ــک رهب ــم ی ــا ه ــدان و ی ــک قومان ــوم، ی ــک کالن ق ی
می باشــند کــه ایــن کار مانــع شــامل شــدن همــه افــراد جامعــه در ســاختار 
ــک  ــد ی ــن کار می توان ــوند و ای ــت می ش ــی مملک ــه ای اجتماع ــی بدن مل
ــد  عامــل عمــده ای قانونگریزی هــا و اســتفاده جویی هــا تلقــی شــود. بای
ــردم  ــان م ــا می ــاد فاصله ه ــث ایج ــه باع ــای ک ــر و محدوده ه ــام جزای تم
و میــان مــردم و حکومــت گردیــده و انســان های ایــن ســرزمین را از 
ــد، شکســتانده شــده و  ــه ی شــهروندی شــان محــروم می کنن حقــوق اولی
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ــند. در  ــث می باش ــو مباح ــد گان همچ ــرح کنن ــزی ط ــرد گری ــری و خ نگ
ــتان،  ــا در افغانس ــران و بی اعتمادی ه ــداوم بح ــترش و ت ــه، در گس حالی ک
یــک اکثریــت مظلــوم ولــی بی اعتنــا، فریــب داده شــده و منفعــل از همــه 
ــه  ــا ومتعلــق ب ــکار، حریــص و بی اعتن ــل یــک اقلیــت فریب ــوام در مقاب اق
اکثــر اقــوام افغانســتان قــرار دارد. یعنــی، در افغانســتان هیــچ قــوم نســبت 
ــه ی  ــک حلق ــط ی ــدارد و فق ــر ن ــر و مصوون ت ــی بهت ــر زندگ ــوم دیگ ــه ق ب
کوچــک کــه از اکثــر اقــوام  ســاکن در کشــور شــکل گرفتــه انــد و در آزار 
و اذیــت تمــام اقــوام و زیــر پــا نمــودن حقــوق تمــام اقــوام ســهم مســاوی 
ــوده و  ــروع نم ــتفاده نامش ــا اس ــازات و فرصت ه ــد، از امتی ــابه دارن و مش
داشــته های مــردم و مملکــت را اســراف می کننــد.  همیــن حلقــه ی چنــد 
ــود  ــازار کار خ ــی ب ــظ گرم ــرای حف ــترک، ب ــدف مش ــی دارای ه ــگ ول رن
ــا و از  ــرار داده و از نزدیکــی آنه ــل هــم ق ــوام مختلــف را در مقاب ــردم اق م
ــا  ــان آنه ــا و در می ــان آنه ــد در می ــتقیم و هدفمن ــات مس ــراری ارتباط برق

ــد.  ــری می کنن ــت جلوگی ــردم( و دول )م

ــان  ــه در می ــدون ایجــاد رابطه هــای منظــم و هدفمندان در حالی کــه، ب
مــردم و بــدون ایجــاد تمــاس، تفاهــم و همبســتگی در میان مردمــان متعلق 
بــه اقــوام و مناطــق مختلــف افغانســتان، مــردم هیــچ قــوم و هیــچ منطقه ای 
نمی تواننــد بــه تنهایــی بــه چالش هــای موجــود در مملکــت و محیــط خود 
فایــق آینــد. بایــد دانســت کــه ایجــاد تمــاس، تفاهــم و همبســتگی میــان 
ــان شــمال و جنــوب،  ــه قوم هــا و مناطــق مختلــف، می مردمــان متعلــق ب
شــرق و غــرب، تاجیــک و پشــتون، ازبیــک و هــزاره، نورســتانی و بلــوچ 
ــرای حــل بحــران موجــود در کشــور پنداشــته  و ...  کــه شــرط اساســی ب
ــیاری از  ــه از بس ــت، بلک ــن نیس ــکل و ناممک ــیار مش ــود، کار بس می ش
ــون  ــا میلی ــودن صد ه ــرف نم ــا مص ــه ب ــت ک ــه و نادرس ــای ناموج کاره

ــبه ای  ــل محاس ــای قاب ــه ی واحد ه ــتقل و بمثاب ــه ای مس ــراد بگون ــه اف هم
ــد.  اجتماعــی مــورد ارزیابــی قــرار گیرن

ــک  ــک ملــت و ســاختن ی ــود کــه، متحــول ســازی ی ــد متوجــه ب بای
ــعارها  ــط ش ــد و فق ــاز دارن ــی نی ــول و عمل ــای معق ــه برنامه ه ــت ب مملک
و خودنمایی هــای بی مــورد نمی تواننــد مشــکل یــک ملــت و یــک 
مملکــت را حــل نماینــد. بــه همیــن خاطــر، گاهــی یــک سلســله ســرو 
صداهــا و حــرکات زودگــذر و غیر عملــی کــه بــرای متحول ســازی شــرایط 
ــن،  ــه بنیادی ــد، از این ک ــده ان ــه ش ــت گرفت ــور روی دس ــم در کش حاک
ــی و  ــای منطق ــد راهکاره ــوده وفاق ــابی نب ــه و حس ــاری، هدفمندان معی
ــته  ــدی را در پی داش ــمگیر و مفی ــج چش ــتند نتای ــد، نتوانس ــب بودن مناس
ــه عوامــل اصلــی بحــران و مشــکالت  باشــند. یعنــی، بــدون پرداختــن ب
ــدام  ــه ا ی ک ــدون ارای ــور و ب ــی در کش ــی و امنیت ــی، سیاس ــق اجتماع عمی
راهــکار جــدی، معیــاری و قابــل تطبیــق در جامعــه، پیامد هــای تشــنجات 
ــر  ــته و در اکث ــی دانس ــل اصل ــور را عام ــداوم در کش ــای م و بی اعتمادی ه
مــوارد بجایــی روشن ســازی اذهــان عامــه و کاهــش مشــکالت، مــردم را 
بــه راه هــای  نادرســت رهنمایــی نمــوده و آنهــا را از هــدف و مقصــد اصلی 

بیشــتر دور ســاختند.

از ســویی هــم، قومــی ســاختن مباحــث ملــی و پرداختــن بــه ریشــه ها 
و عوامــل بحــران مزمــن، بی عدالتی هــای مــداوم و بی اعتمادی هــای 
موجــود در میــان مــردم بــر مبنــای باورهــا و راهکارهــای قومــی نتیجــه ی 
نداشــتن برنامــه ی مشــخص و پاســخگو بــوده انــد و می باشــند. بــه عبارت 
ــتر های  ــتان در بس ــکالت افغانس ــل مش ــودن راه ح ــتجو نم ــر، جس دیگ
ــر در  ــد روزگار دیگ ــرگردان و ب ــوام س ــردن اق ــت ک ــم مالم ــا ه ــی و ی قوم
قبــال مشــکالت عمیــق اجتماعــی و سیاســی در کشــور نمایانگر ســطحی 
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ــر  دالــر روی دســت گرفتــه شــده انــد و می شــوند، ســاده تر و کــم هزینه ت
انــد. امــا، از این کــه اراده و برنامــه ی سیاســی بــرای انجــام ایــن کار وجــود 
نداشــته انــد، بجایــی نزدیکــی مــردم متعلــق بــه اقــوام و مناطــق مختلــف 
کشــور، بــا دامــن زدن بــه مســایل بی مــورد و حساســیت برانگیــز، باعــث 
دوری بیشــتر مــردم از هــم شــدند و ایــن کار باعــث ازدیــاد مشــکالت، نــا 
ــت.  ــده اس ــور ش ــر در کش ــتر و عمیق ت ــای بیش ــا و بی اعتمادی ه امنی ه

متاســفانه، در بســتر فتنــه ای ســازماندهی شــده و بــر مبنــای جنگ های 
بی مــورد تحمیــل شــده بــاالی مــردم افغانســتان و بخاطــر عمیــق ســاختن 
ــوام و  ــه اق ــق ب ــان متعل ــان مردم ــده در می ــاد ش ــای ایج ــا و فاصله ه درزه
ــای  ــد گان توطیه ه ــق کنن ــین و تطبی ــتان، مهندس ــف افغانس ــق مختل مناط
شــیطانی همــواره تــالش کردنــد تــا مردمــان شــمال را بــه جنــوب و شــرق 
ــات  ــالح و مهم ــا س ــرب ب ــمال و غ ــه ش ــرق را ب ــوب و ش ــان جن و مردم
ــدن  ــرای جنگی ــاوت ب ــای متف ــا و یونیفورم ه ــتن لباس ه ــا داش ــی و ب نظام
بــا هــم بفرســتند. یعنــی، این گونــه یــک تصویــر نادرســت و خطرنــاک را 
ــد کــه پشــتون های جنوبــی و مشــرقی  در ذهــن مــردم شــمال ایجــاد کنن
مســلح و دشــمن آنهــا انــد کــه در صــورت مســاعد شــدن زمینــه، آنهــا را 
خواهنــد کشــت. همچنــان، بــرای مــردم جنوبــی و مشــرقی تفهیــم نمایند 
کــه مــردم شــمال و مناطــق مرکــزی عســاکر نظام هــای مخالــف آنهــا انــد 
و هــرگاه بتواننــد، در پــی کشــتن آنهــا خواهنــد شــد. البتــه، بــرای توجیــه 
ــم  ــطحی و ک ــای س ــاختن ذهنیت ه ــد س ــیطانی و معتق ــت ش ــن ذهنی ای
ــات و  ــه، حلق ــه جویان ــای تفرق ــو توطیه ه ــن همچ ــرای پذیرفت ــت ب ظرفی
ــی  ــا در بعض ــو باوره ــل همچ ــی تمثی ــرب در پ ــر و مخ ــای مض جریان ه
از مناطــق افغانســتان شــدند تــا بــذر دشــمنی را در میــان مــردم افغانســتان 

ــازند.  ــر بس ــر و عمیق ت ــیع ت ــا وس ــان آنه ــا را در می ــد و فاصله ه بکارن

از این کــه دشــمنان صلــح و ثبــات در افغانســتان دانســته انــد و 
می داننــد کــه ایجــاد درزهــا  و بی اعتمادی هــا میــان اقــوام ســاکن 
ــرر  ــه ض ــا، ب ــتون ها و تاجیک ه ــان پش ــوص در می ــتان، بخص در افغانس
افغانســتان و مــردم افغانســتان بــوده و مانــع بهبــود اوضــاع در افغانســتان 
ــوام  ــان اق ــه در می ــی ایجــاد نفــاق و تفرق ــه ی مــداوم در پ می شــوند، بگون
ســاکن در افغانســتان، بخصــوص تاجیک هــا و پشــتون هــا، شــده انــد و 
می شــوند؛ یعنــی، مردمــان متعلــق بــه اقــوام مختلف ســاکن در افغانســتان 
بایــد متوجــه شــده باشــند و بداننــد کــه دشــمن فقــط در راه تفرقــه و نفــاق 
آنهــا را کمــک می کنــد، نــه در راه برقــراری ارتباطــات و تامیــن روابــط نیک 
و ارزنــده بــرای ســاختن ملــت و مملکــت شــان. پــس، بایــد خود شــان در 
پــی برقــراری ارتباطــات ســالم و پیگیــر بخاطــر ایجــاد رابطه هــای ســالم 

بــا هــم و ازدیــاد تفاهــم و همبســتگی در میــان هــم شــوند. 

یعنــی، وقتــی مــردم بــا هــم بگونــه ی مســتقیم تمــاس برقــرار نماینــد 
ــی  ــه ب ــوند ک ــه می ش ــاد گی متوج ــه س ــند، ب ــود را بشناس ــر خ و یکدیگ
ــل  ــه قت ــوند، ب ــتفاده می ش ــم اس ــل ه ــه و در مقاب ــت فتن ــه دس ــب ب موج
می رســند و خــود شــان بــا قــرار گرفتــن در مقابــل هــم مانــع بهبــود اوضاع 
ــتقیم و  ــاس مس ــراری تم ــورت برق ــوند. در ص ــود می ش ــت خ در مملک
منظــم در میــان مــردم، آنهــا یکدیگــر خــود را خواهنــد شــناخت، ســخنان 
ــد  ــوش خواهن ــر را در آغ ــنید و یکدیگ ــد ش ــر را خواهن ــداف یکدیگ و اه
گرفــت. بایــد مــردم شــمال بــه جنــوب و مــردم جنــوب بــه شــمال بحیــث 
ــی و ...  ــوزگار و مرب ــبه، آم ــل کس ــر و اه ــیاح، کارگ ــت، س ــان، دوس مهم
ــالح و  ــا س ــه ب ــد؛ ن ــی نماین ــم کار و زندگ ــار ه ــم و در کن ــا ه ــد و ب برون
ــای برنامه هــای مضــر و مخــرب  ــر مبن ــرای کشــتن یکدیگــر ب مهمــات ب
متعلــق بــه شــبکه ها و حلقــات ویرانگــر و فتنــه جــو. مــردم بایــد متوجــه 



افغانستان؛ بحران مزمن و راه حل آن / 2021 / افغانستان؛ بحران مزمن و راه حل آن

شــوند کــه همــه باشــند گان یــک ســرزمین و شــریک یــک هویت سیاســی 
و یــک سرنوشــت مشــترک انــد و بایــد در پــی شــناخت هــم باشــند و بــا 
ــد.  پــس، یکــی از اساســی ترین  ــار هــم کار و زندگــی نماین هــم و در کن
ــم  ــتان، فراه ــود در افغانس ــکالت موج ــل مش ــرای ح ــن ب ــای ممک راه ه
ســازی زمینه هــای ارتباطــات مســتقیم در میــان مــردم متعلــق بــه اقــوام و 
مناطــق  متفــاوت افغانســتان و فراهــم ســازی زمینه هــای تمــاس، تفاهــم و 

ــد. ــا می باش ــان آنه ــتگی در می همبس

ــی  ــرگاه کس ــه ه ــد ک ــند و بدانن ــود را بشناس ــر خ ــد یکدیگ ــردم بای م
ــب و ...  ــی، طال ــای امنیت ــاس نیروه ــرزمین در لب ــن س ــند گان ای از باش
ــل هــم در ســرزمین خــود کشــته می شــوند، در حقیقــت حیــف  در مقاب
ــت  ــد در جه ــه می توان ــوه ای، ک ــازوی بالق ــک ب ــتان ی ــوند و افغانس می ش
عمــران و ســازند گی ایــن کشــور مفیــد واقــع شــود، را از دســت می دهــد. 
ــند،  ــودر را می کش ــر خ ــاوت یکدیگ ــای متف ــه در لباس ه ــای ک افغان ه
ــم  ــود فه ــی و نب ــواد کاف ــود س ــم نب ــن کار ه ــل ای ــوند و دلی ــف می ش حی
دقیــق از اهمیــت زندگــی و مکلفیــت فــردی و اجتماعــی، نبــود رهبریــت 
ســالم دولتــی و قومــی و نبــود زمینه هــا بــرای زندگــی در کشــور می باشــند. 

فــرض کنیــم اگــر همــه ایــن بازوهــای توانــای کــه بــا داشــتن لباس هــا 
ــم  ــل ه ــد، در مقاب ــم می جنگن ــل ه ــاوت در مقاب ــای متف و یونیفورم ه
ــار هــم  ــا دســتان یکدیگــر کشــته می شــوند، در کن ــا ب ــد و ی مصــروف ان
بــرای آبادانــی و شــکوفایی مملکــت خــود کار کننــد، شــرایط عمومــی در 
کشــور و وضعیــت زندگــی مــردم در ایــن وطــن چگونــه خواهنــد شــد؟! 
بــدون شــک، شــاهد یــک تحــول اساســی و همــه جانبــه خواهیــم بــود و 
وطــن آبــاد خواهــد شــد. پــس، وطــن و مــردم بــه رهبــران و برنامه هــای نیاز 
ــم  ــم و مصم ــل ه ــروف در مقاب ــای مص ــا و ظرفیت ه ــه جوان ه ــد ک دارن

ــی و  ــرای آبادان ــم ب ــار ه ــتی داده و در کن ــم آش ــا ه ــم را ب ــتن ه ــرای کش ب
ســازند گی مملکــت از ظرفیــت و بازوهــای توانــای آنهــا اســتفاده کننــد. 
رهبــران و سیســتم های کــه مــردم را در مقابــل هــم قــرار داده و زمینه هــای 
ــم  ــن رق ــد رفت ــا نمــوده و بلن ــردم بدســت یکدیگــر شــان را مهی کشــتار م
ــت  ــد، در حقیق ــات بدانن ــه مباه ــروزی و مای ــود را پی ــردم خ ــات م تلف
ــد  ــردم بای ــن. م ــردم و وط ــرای م ــد ب ــه مفی ــد ن ــن ان ــردم و وط ــمن م دش
یکدیگــر خــود را بشناســند، یکدیگــر خــود را درک کننــد و بــا هــم بــرای 
آبــادی وطــن خــود بگونــه ی هدفمندانــه و مصرانــه کار و تــالش نماینــد. 

همچنــان، بمثابــه ی یــک مشــکل بســیار جــدی و یــک فکتــور مهــم 
کــه بــاالی وضــع زندگــی مــردم و وضعیــت عمومــی مملکــت تاثیــرات بد 
داشــته اســت، انحصــاری شــدن و میراثــی شــدن فرصت هــا و زمینه هــای 
ــک  ــدک و ی ــداد ان ــک تع ــوی ی ــی از س ــهولت های زندگ ــم کاری و س مه
ــات و  ــت، امکان ــی، سرنوش ــد. یعن ــور می باش ــاص در کش ــه ی خ حلق
ــد  ــی را چن ــی میلیون ــت س ــک مل ــی ی ــی و اجتماع ــای سیاس فرصت ه
صــد شــخص بــه گــروگان گرفتــه انــد. شــبکه ی خبیثــه ای کــه از ســوی 
ــی  ــل اصل ــت، عام ــده اس ــده ش ــام تنی ــرون و درون نظ ــه در بی ــن حلق ای
ــد و  ــوده اســت، حــد امی ــات از مــردم ب ــوده شــدن فرصت هــا و امکان رب
انگیــزه را در میــان مــردم، بخصــوص در نســل جــوان کاهــش داده  و باعث 
گســترش فســاد و بــد تــر شــدن شــرایط امنیتــی و شــرایط زندگی در کشــور 
شــده اســت و می شــود. در کل، افغانســتان در یــک شــرایط بحرانــی و غیــر 
مطمیــن قــرار دارد و زیربناهــای ارزشــمدار فــردی، اجتماعــی، فرهنگــی 
ــتقالل و  ــظ اس ــت و حف ــک مل ــتن ی ــده نگهداش ــرای زن ــه ب ــی ک و سیاس
تمامیــت ارضــی یــک مملکــت ضــروی و حیاتــی پنداشــته می شــوند، بــه 

شــدت آســیب دیــده انــد.



افغانستان؛ بحران مزمن و راه حل آن / 2223 / افغانستان؛ بحران مزمن و راه حل آن

ــل،  ــت و جه ــیده اس ــود رس ــه اوج خ ــردم ب ــان م ــادی در می بی اعتم
تبعیــض، بی عدالتی هــای مــداوم اجتماعــی و تعصــب جــای عقالنیــت، 
ــد  ــد. ح ــه ان ــری را گرفت ــر پذی ــی و یکدیگ ــت اجتماع ــردورزی، عدال خ
ــردم  ــان م ــود در می ــی موج ــه ی کنون ــاق و تفرق ــد نف ــادی و ح بی اعتم
ــم،  ــور ه ــرایط کش ــن ش ــد تری ــا در ب ــرایط، حت ــچ ش ــتان در هی افغانس
ســابقه نداشــته اســت. فتنه هــای ســازمان یافتــه بــه حــدی در میــان مــردم 
ــه  ــیدن ب ــن و رس ــهرت یافت ــاخص های ش ــه ش ــد، ک ــه ان ــترش یافت گس
ــن  ــاکن در ای ــوام س ــان اق ــی در می ــی و سیاس ــم اجتماع ــای مه جایگاه ه
کشــور را بی ادبــی، لجاجــت، زورگویــی، توطیــه چینــی، توهیــن و تحقیــر 
دیگــران، خیانــت، قانونگریــزی، تعصــب، فســاد و بیگانــه پــروری شــکل 
می دهنــد. در حالی کــه، فکتورهــای یــاد شــده همــه ارزش هــای انســانی 
ــه  ــک جامع ــی ی ــه ی بیرون ــد و وجه ــرار می دهن ــود ق ــعاع خ ــت ش را تح
ــد.  ــف می کنن ــد و تعری ــکل می دهن ــن ش ــع ممک ــت ترین وض ــه زش را ب

یعنــی، اگــر مردمــان دیگــر جوامــع در قبــال مــا و مملکــت مــا نظــر 
ــبت  ــا نس ــا را در فرودگاه ه ــل م ــک وکی ــا ی ــر ی ــک وزی ــد و ی ــی دارن منف
ــد  ــرار می دهن ــی ق ــورد بازجوی ــتر م ــک بیش ــر ممال ــزدورکار دیگ ــه م ب
ــن همــه  ــا هســتیم و ای ــد، مقصــر خــود م ــا مشــکوک ان ــر همــه ی م و ب
ــردی  ــای ف ــل مکلفیت ه ــا در مقاب ــای م ــان بی اعتنایی ه ــای هم پیامد ه
ــر و  ــل یکدیگ ــان در مقاب ــداوم م ــای م ــود، بی اعتمادی ه ــی خ و اجتماع
ارایــه ی یــک وجهــه ای ناســالم ملــی بــه بیــرون اســت کــه خــود مــردم در 
ــه  ــن ب ــت یافت ــرای دس ــه، ب ــد.در حالی ک ــته ان ــش داش ــکل دهی آن نق ش
ــده و واقعــی کــه درخــور شــان یــک ملــت و یــک  ــگاه ارزن عــزت و جای
مملکــت باشــد، بایــد شــاخص ها و شــرایط جایــگاه یابــی را بــر مبنــای 
ارزش هــای دینــی و انســانی و بــر مبنــای ظرفیت هــا و توانایی هــای 

واقعــی و ســازنده ای شــخصی و شــخصیتی افــراد تعییــن نماییــم، نــه بــر 
ــی و پــس  ــه باندهــای مافیای اســاس ویژ گی هــا و شــاخص های متعلــق ب

کوچه هــای ســیاه-هویت!

ــع  ــرمانه ترین وض ــه بی ش ــتانی ب ــوه س ــاد و رش ــم، فس ــویی ه از س
ــرای  ــه ب ــکل گرفت ــبکه های ش ــح ش ــه ی واض ــده و بگون ــج ش ــن رای ممک
فســاد، رشــوه ســتانی و ظلــم نســبت بــه سیســتم کاری رســمی و قانونمنــد 
نظــام حاکــم در افغانســتان نقــش فعال تــر و برجســته تر داشــته و نهاد هــای 
ــی و  ــی، آموزش ــی و قضای ــی، عدل ــای امنیت ــوص نهاد ه ــی، بخص دولت
ــی  ــای اساس ــوب و زیربن ــه چارچ ــه ای ک ــار عرص ــه ی چه ــی بمثاب مال
ــد،  ــکل می دهن ــت را ش ــرفت مملک ــام و پیش ــای نظ ــاهراه فعالیت ه ش
ــر  ــای ویرانگ ــاد و بد کاری ه ــه فس ــم ب ــن مته ــه ممک ــت ترین وج ــا زش ب
انــد. اظهــارات تــکان دهنــده ی مقامــات افغــان و بیــن المللــی در قبــال 
حیــف و میــل شــدن پول هــای هنگفــت متعلــق بــه بخش هــای آمــوزش 
و پــرورش، فــروش رتــب نظامــی، عــام شــدن فســاد گســترده در نهادهــای 
عدلــی، امنیتــی و مالــی، حیــف و میــل شــدن یــک رقــم درشــت اســلحه، 
ــرکات  ــناد در گم ــل اس ــور و جع ــی در کش ــزات نظام ــات و تجهی مهم
مملکــت )تزریــق زهــر در شــاهرگ های حیاتــی اقتصــاد کشــور( و فــرار 
ــی  ــی در نهادهــای امنیت ــات، موجودیــت ســربازان خیال از پرداخــت مالی
و متعلمیــن و آمــوزگاران خیالــی در نهادهــای آموزشــی از جملــه مســایلی 
مهمــی انــد کــه هــر انســان بــا وجــدان و هــر ملــت مســوول و بــا وقــار 
ــان  ــه هم ــد ب ــر می گردن ــایل ب ــن مس ــه ی ای ــد. هم ــرم آب  می کنن را از ش
چنــد صــد شــخص حریــص کــه یــک ملــت ســی میلیونــی را بــه گــروگان 
گرفتــه انــد و بــه بی اعتنایی هــای مــداوم و نقــش منفعــل همــان ملــت کــه 
حاضــر انــد بگونــه ی دســته جمعــی ســرزمین خــود را تــرک نماینــد، امــا 
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حاضــر نیســتند تــا چنــد صــد شــخص حریــص را مجبــور بــه تــرک کردن 
جایگاه هــای مهــم کاری در کشــور شــان نمــوده و زمینه هــای محاکمــه و 

مجــازات عادالنــه ی آنهــا را مهیــا نماینــد. 

ــته  ــم آغش ــت ه ــک مملک ــت و ی ــک مل ــت ی ــن نیس ــه ممک ازینک
ــرو  ــوده و هــم شــاهد بهــروزی و ترقــی باشــند، ازین ــه فســاد گســترده ب ب
بمثابــه ی یــک عامــل بازدارنــده ی بهبــود اوضــاع در کشــور، بایــد بــا فســاد 
ــه و فســاد پیشــه ها  ــه صــورت گرفت ــه و عادالن برخــورد جــدی و بی طرفان
ــن پروســه های  ــا روی دســت گرفت ــق و ب ــای شــواهد و اســناد دقی ــر مبن ب
شــفاف و معیــاری دادخواهــی، بــه شــدید ترین صــورت ممکــن مجــازات 
شــوند. البتــه، بهتریــن ترحــم بــرای فســاد پیشــه های پیشــگام کــه عامــل 
گســترش فســاد در سیســتم کاری نظــام حاکــم در کشــور و جامعــه  
ــت  ــت و مملک ــی مل ــاهرگ های حیات ــنده را در ش ــر کش ــوند و زه می ش
تزریــق می کننــد، در نظــر گیــری مجــازات عادالنــه، جــدی و فیصلــه کــن 
بــرای آنهــا می باشــد؛ یعنــی، وقتــی بگونــه ی عادالنــه مشــخص شــد کــه 
عامــل گســترش فســاد، بی اعتمــادی و نــا امنــی انــد، نبــود شــان هــم بــه 

مــردم و کشــور خــوب اســت و هــم بــه آخــرت خــود شــان! 

همچنــان بایــد اعتــراف کــرد کــه، مــا افغان هــا معمــوال عــادت داریــم 
تــا بــار مســوولیت کــم کاری هــا و بــی اعتنایی هــای خــود را همــواره بــر 
دوش بیرونی هــا باندازیــم و در قبــال نارســایی های کاری و ظرفیتــی 
خــود، دیگــران را مقصــر بدانیــم. از این کــه بحــث مســوولیت های فــردی 
ــودن و  ــد ب ــرای مفی ــی ب ــزه ی مل ــد و انگی ــت امی ــی و موجودی و اجتماع
بهتــر زیســتن در کشــور مــا کــم رنــگ انــد، مــا افغان هــا کمتــر جســارت 
می کنیــم تــا مســوولیت کــم کاری هــا و بی اعتنایی هــای مــداوم و ناموجــه 
خــود را قبــول نماییــم. از ایــن رو، بایــد همــواره مردمــان متعلــق بــه اقــوام و 

مناطــق متفــاوت و یــا هــم مردمــان بیرونــی را مســوول همــه کاســتی ها و 
مشــکالت در خانــه و محیــط خــود قلمــداد نماییــم. در حالی کــه عوامــل 
اصلــی پیدایــش، گســترش و تــداوم بحــران در افغانســتان عوامــل داخلــی 
ــی  ــای بیرون ــا فکتوره ــد ت ــده ان ــث ش ــی باع ــل داخل ــن عوام ــد و همی ان
نیــز نقــش پــر رنــگ را در متشــنج ســازی اوضــاع عمومــی در افغانســتان 
بدســت آورنــد. یعنــی، بــی اعتمادی هــای عمیــق در میــان افغان هــا، بــی 
اعتنایی هــا و مســوولیت گریزی هــای مــداوم و ناموجــه ی آنهــا، برخــوردار 
نبــودن از ظرفیت هــای الزم فــردی و ملــی بــرای همــگام بــودن بــا دنیــای 
ــودن در  ــرگرم ب ــض، س ــب و تبعی ــه تعص ــن ب ــر، پرداخت ــا و ایجادگ پوی
تشــنجات داخلــی و گــرم ســاختن بــازار فتنــه و نفــاق و دروازه هــای بــاز و 
چشــم های بســته ای افغان هــا باعــث شــده انــد تــا بیرونی هــا نیــز شــوق 
ــوده و در  ــز را نم ــرد خی ــالح م ــه اصط ــه ای ب ــن خط ــدن در ای ــل ش داخ
راهــی فتنه گــری، نفــاق، تعصــب و یکدیگــر کشــی مــا را یــاری رســانند. 

بــدون شــک، بی اعتمادی هــای گســترده، دشــمنی های بی دلیــل 
و انجــام حــرکات توهیــن آمیــز در مقابــل هــم، مالمــت کــردن یکدیگــر 
ــتان  ــردم افغانس ــان م ــزون در می ــض روز اف ــب و تبعی ــت تعص و موجودی
ــد  ــکل می گیرن ــن ش ــر ای ــط بخاط ــد و فق ــه ان ــل و ناموج ــه بی دلی هم
کــه ایــن مــردم بــا یکدیگــر خــود تمــاس مســتقیم ندارنــد، بــه یکدیگــر 
ــود را  ــر خ ــتند، یکدیگ ــم نیس ــی درک ه ــد و در پ ــت نمی دهن ــود فرص خ
ــه تنهــا کــه پیرامــون یکدیگــر خــود معلومــات درســت  نمی شناســند و ن
ندارنــد، بلکــه معلومــات نادرســت و مغرضانــه در اختیــار شــان قــرار داده 
شــده انــد و می شــوند. همچنــان بخاطــر اینکــه مــردم توانایی درک شــرایط 
موجــود در کشــور و درک جایــگاه و مکلفیت هــای واقعــی خــود را ندارنــد، 
ــه و  ــرار گرفت ــم ق ــل ه ــل در مقاب ــده و بی دلی ــایل نش ــو مس ــه همچ متوج
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ــا  ــه، آنه ــوند. در حالی ک ــف می ش ــود حی ــت های خ ــه دس ــب ب بی موج
دارای ســرزمین، سرنوشــت و ارزش هــای مشــترک انــد و در صــورت کنــار 
زده شــدن موانــع و پرده هــای ابهــام، یــار و یــاور هــم خواهنــد شــد. البتــه، 
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف مهــم و حیاتــی بــه یــک سلســله برنامه هــای 

ــود. ــاز خواهــد ب منظــم و معقــول و تالش هــای مــداوم و ســازنده نی

ــترش و  ــش، گس ــی پیدای ــل اصل ــه عوام ــت ک ــد دانس ــان، بای همچن
تــداوم بحــران مزمــن و مخــرب در افغانســتان را می تــوان در داخــل همیــن 
ــرای مرفــوع نمــودن  ــان همیــن مــردم شناســایی نمــود و ب کشــور و در می
ــا  ــی آنه ــدم دسترس ــردم، ع ــع م ــت قاط ــوادی اکثری ــرد. بی س ــدام ک آن اق
ــرای درک  ــای الزم ب ــت ظرفیت ه ــدم موجودی ــردی و ع ــواد کارب ــه س ب
اوضــاع و شــناخت جایــگاه و مکلفیت هــای خــود در جامعــه، مملکــت 
و دنیــا، پاییــن بــودن حــد آگاهــی مــردم از دیــن و بی اعتنایی هــای 
مــداوم در مقابــل مقدســات و ارزش هــای دینــی، فرهنگــی و اجتماعــی، 
ــردم  ــان م ــم در می ــد و منظ ــالم، هدفمن ــات س ــت ارتباط ــدم موجودی ع
متعلــق بــه اقــوام و مناطــق مختلــف کشــور و عــدم موجودیــت شــناخت 
ــود،  ــر خ ــور از یکدیگ ــاکن در کش ــان س ــان مردم ــق در می ــت دقی و معرف
ــه  ــه ب ــدم توج ــردم، ع ــان م ــداوم در می ــزه ای الزم و م ــد و انگی ــود امی نب
ظرفیت ســازی های فــردی و ملــی درکشــور، مشــخص نبــودن آمــار دقیــق 
نفــوس افغانســتان و نداشــتن معلومــات دقیــق پیرامــون مردمــان ســاکن در 
ایــن کشــور،نابرابری ظرفیت هــای فــردی و ملــی موجــود در افغانســتان بــا 
زمــان و نیازمندی هــای کشــور بــرای قــرار گرفتــن در شــاهراه ثبــات وترقی، 
ــترش  ــخگو، گس ــاری و پاس ــتم کاری معی ــک سیس ــت ی ــدم موجودی ع
بی ســابقه ی کشــت و قاچــاق بته هــای حــرام و مضــر )تریــاک، چــرس و 
...(، مســوولیت گریــزی فــردی، اجتماعــی  و سیاســی، تجارتــی ســاختن 

ــا  ــترش ناامنی ه ــرای گس ــالش ب ــور و ت ــت در کش ــح و امنی ــم صل مفاهی
بــرای گــرم نگهداشــتن بــازار ایــن تجــارت، همگانــی بــودن نگرش هــای 
منفــی در میــان مــردم، گســترش شــرم آور فســاد و رشــوه ســتانی، انحصــار 
ــاص  ــه ی خ ــک حلق ــوی ی ــه از س ــای عام ــارت دارایی ه ــا و غ فرصت ه
ــی  ــی و قضای ــتم عدل ــی و سیس ــای امنیت ــودن نهاد ه ــوده ب ــص، آل و حری
کشــور و ایجــاد ســد و موانــع میــان دولــت و ملــت بواســطه ی چهره هــای 
اســتفاده جو و مضــر از جملــه عوامــل مهــم و اساســی گســترش و 
ــا شناســایی عوامــل و  ــداوم بحــران در افغانســتان پنداشــته می شــوند. ب ت
انگیزه هــای پیدایــش، گســترش و تــداوم فکتور هــای مضــر و مخــرب یــاد 
شــده و بــا مبــارزه ی جــدی، هدفمنــد و پایــدار بــرای نابــودی آنهــا، اوضاع 
عمومــی در مملکــت بگونــه ی جــدی متحــول گردیــده و مــردم صاحــب 

یــک زندگــی آرام و آبرومندانــه خواهنــد شــد.

بــرای مبــارزه بــا بی ســوادی و بــرای گســترش ســواد و معرفــت 
کاربــردی و موثــر در سراســر مملکــت، بــرای برقــراری ارتباطــات ســالم و 
مــداوم در میــان مــردم و ایجــاد راه هــا و زمینه هــای پایــدار و مثمــر بــرای 
برقــراری تمــاس در میــان مــردم جهــت رســیدن بــه تفاهــم و همبســتگی 
ملــی و مــداوم، بــرای ظرفیــت ســازی فــردی و ملــی در مملکــت، بــرای 
ــان مــردم، بخصــوص در  ــزه ای مثبــت و پایــدار در می ایجــاد امیــد و انگی
ــم کاری  ــای مه ــاختن فرصت ه ــی س ــرای همگان ــوان، ب ــل ج ــان نس می
ــگال  ــاز از چن ــت س ــای سرنوش ــا و زمینه ه ــاختن فرصت ه ــرون س و بی
حلقــات و افــراد کــم ظرفیــت، بــرای مبــارزه بــا فســاد بگونــه ی گســترده، 
ــواد  ــاق م ــت و قاچ ــا کش ــارزه ب ــرای مب ــه، ب ــد و بی طرفان ــدی، قانونمن ج
ــود  ــع بهب ــه مان ــود ســازی دیگــر پدیده هــای مضــر ک ــرای ناب مخــدر و ب
ــود اوضــاع در مملکــت می شــوند، بایــد یــک  ــع بهب زندگــی مــردم و مان
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ــه شــوند.  سلســله برنامه هــای معقــول، عملــی و مفیــد روی دســت گرفت
بایــد دانســت کــه، بــدون پرداختــن بــه مســایل یــاد شــده بگونه ی جــدی و 
پایــدار، امــکان خاتمــه بخشــیدن بــه بحــران مزمــن و ویگرانگــر در کشــور 
وجــود نخواهــد داشــت. چــون، عامــل اصلــی مشــکالت مــردم و خرابــی 
ــک،  ــدون ش ــد. ب ــی ان ــای داخل ــن فکتور ه ــت همی ــاع در مملک اوض
ــداوم  ــاع و ت ــدن اوض ــر ش ــز در بدت ــی نی ــای خارج ــا و مداخله ه فکتور ه
ــاز  ــا زمینه س ــد، ام ــی دارن ــش اساس ــور نق ــای کش ــا امنی ه ــران و ن بح
عملــی شــدن برنامه هــای خارجــی و کشــانیدن پــای فتنــه گــران بیرونــی به 
ــی، دسیســه ها و برنامه هــای  ــد. یعن ــن فکتورهــای داخلــی ان کشــور همی
ــتان  ــل افغانس ــاق داخ ــاد و قاچ ــن فس ــا از پایپ-الی ــی ی ــر بیرون ویرانگ
می شــوند، یــا از مجــرای بی اعتمــادی و نفــاق و یــا هــم بخاطــر ناتوانــی 
امــور بدســتان عرصه هــای مربوطــه، خارجی هــا موفــق بــه تحقــق 

ــوند.  ــور می ش ــن کش ــان در ای ــر ش ــرب و ویرانگ ــای مخ برنامه ه

در پهلــوی ایــن همــه، تجارتــی شــدن پروســه های تحکیــم صلــح و 
تامیــن امنیــت در کشــور نیــز پیامد هــای بســیار منفــی بــر اوضــاع عمومی 
در کشــور داشــته انــد و دارنــد. بــا تجارتــی شــدن ایــن دو عرصــه ی مهــم 
ــتفاده  ــی اس ــو در پ ــتفاده ج ــر و اس ــات مض ــا و حلق ــی، چهره ه و حیات
ــر  ــارت پ ــن تج ــتن ای ــرم نگهداش ــر گ ــده و بخاط ــداوم ش ــای م جویی ه
درامــد همــواره نــا امنی هــا و بــی اعتمادی هــا را دامــن زده و مانــع بهبــود 
ــر  ــدن و پ ــی ش ــی، تجارت ــوند. یعن ــد و می ش ــده ان ــور ش ــاع در کش اوض
ــت باعــث  ــه صلــح و امنی ــق ب درامــد شــدن مباحــث و برنامه هــای متعل
ــاختن  ــتر س ــر بیش ــات بخاط ــا و حلق ــده ی از چهره ه ــا ع ــت ت ــده اس ش
برباینــد و  لقمه هــا و امکانــات زندگــی خــود، لقمه هــای مــردم را 

ــاد دهنــد.  ــر ب امکانــات مملکــت را ب

بــدون شــک، ایجــاد نهاد هــای مشــخص زیــر نــام کمیســیون تحکیــم 
صلــح یــا شــورای عالــی صلــح اقــدام بی مــورد و بی نتیجــه بــوده اســت. 
چــون، بــرای زنــده نگهداشــتن همچــو نهاد هــای پــر عایــد بایــد همــواره 
ــر،  ــن خاط ــه همی ــند؛ ب ــته باش ــود داش ــای وج ــله جنجال ه ــک سلس ی
ــه ختــم جنــگ و  ــداوم حضــور خــود شــدند، ن همچــو نهاد هــا در پــی ت
ــا ایجــاد  تحکیــم صلــح در کشــور. از ســویی هــم، صلــح را نمی تــوان ب
ــلحه از  ــن اس ــا گرفت ــم ب ــا ه ــش و ی ــک همای ــدازی ی ــا راه ان ــک اداره، ب ی
ــور  ــک فکت ــح ی ــه، صل ــرد. بلک ــن ک ــت تامی ــراد، در مملک ــانه های اف ش
ــخصی و  ــای ش ــرش، باوره ــرز نگ ــا ط ــه ب ــت ک ــی اس ــده ای درون و پدی
ــد صلــح را در باطــن و  ــاط دارد و بای ــراد ارتب ــار اف شــخصیتی و طــرز رفت
ــای الزم  ــا و ظرفیت ه ــرد و زمینه ه ــن ک ــت تامی ــک مملک ــراد ی ــکار اف اف
بــرای تحکیــم صلــح در کشــور را در وجــود افــراد نهادینــه ســاخت. ایــن 
کار بجــز از طریــق آموزش هــای منظــم، معیــاری و هدفمندانــه و از 
ــر  ــکان پذی ــر ام ــای دیگ ــدار، از راه ه ــجم و پای ــی منس ــق آگاهی ده طری
ــاد و  ــرای ایج ــر ب ــه ی بی ثم ــه بگون ــات ک ــک امکان ــدون، ش ــت. ب نیس
تــداوم نهاد هــای مرتبــط بــه صلــح در کشــور بــه مصــرف رســیدند، اگــر 
ــور،  ــر کش ــی در سراس ــی و آگاهی ده ــز تعلیم ــاد مراک ــت  ایج در جه
ــه مصــرف می رســیدند،  ــر مملکــت ب بخصــوص در مناطــق آســیب پذی
ــه ای  ــود و بگون ــاوت می ب ــال متف ــور کام ــی در کش ــاع عموم ــاال اوض ح

ــد.  ــود می بودن ــور خ ــح در کش ــم صل ــاهد تحکی ــردم ش ــی م واقع

توزیــع  ملیشه ســازی،  برنامه هــای  دســت گیری  روی  همچنــان، 
اســلحه بــه افــراد غیر مســوول از مجراهــای حکومتــی و ایجــاد نیروهــای 
ــی  ــد امنیت ــم و قانونمن ــای منظ ــا نیروه ــوازی ب ــوول م ــم و غیر مس نا منظ
یکــی از بدتریــن و مضر تریــن کارهــای ممکــن بــود کــه بخاطــر تجارتــی 
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ســاختن فعالیت هــای امنیتــی و فراهم ســازی زمینه هــای اســتفاده جویــی 
ــام تامیــن امنیــت در کشــور، انجــام شــد. بســیاری از ناامنی هــای  زیــر ن
موجــود در کشــور و دشــمنی ها و بی اعتمادی هــای موجــود در میــان 
ــت  ــار نادرس ــه و رفت ــرح ناموج ــن ط ــوب همی ــه ی نامطل ــردم، نتیج م
ملیشــه ها و افــراد مســلح خــارج از چــوکات نیروهــای منظــم دولتــی بــا 
ــازی و  ــرای ملیشه س ــه ب ــزات ک ــات و تجهی ــر امکان ــند. اگ ــردم می باش م
بخاطــر ایجــاد گروه هــای مســلح نــا منظــم بــه مصــرف رســیدند، بــرای 
ــه  ــی ب ــم امنیت ــای منظ ــی نیروه ــرایط زندگ ــود ش ــه و بهب ــز، تقوی تجهی
ــرای دشــمن  مصــرف می رســیدند، هرگــز مجراهــای نفــوذ و پناه گاه هــا ب
در مناطــق مختلــف کشــور مهیــا نمی گردیــد و اکنون افغانســتان از شــرایط 
ــوب  ــای نامطل ــه پیامد ه ــا هم ــود. اینه ــوردار می ب ــی برخ ــری امنیت بهت
ــی،  ــد مل ــول و مفی ــای معق ــت برنامه ه ــدم موجودی ــالم، ع ــت ناس رهبری
ــور و  ــخگو در کش ــد و پاس ــفاف، مفی ــتم ش ــک سیس ــت ی ــدم موجودی ع
ــم و  ــای مه ــر نهاد ه ــر ب ــود جو و معامله گ ــراد س ــات و اف ــت حلق حاکمی

ــند. ــد و می باش ــوده ان ــی ب ــاز دولت ــت س سرنوش

ــه ی  ــی یــک ملــت و یــک مملکــت بگون ــود کــه، وقت ــد متوجــه ب بای
ــز  ــران نی ــل بح ــوند و عوام ــی می ش ــران و بی نظم ــتخوش بح ــدی دس ج
ــای  ــوه ی کارکرده ــرش و نح ــرز نگ ــی و ط ــای داخل ــه فکتور ه ــق ب متعل
ــت  ــه آن اس ــابه ب ــن کار مش ــند، ای ــت می باش ــان مملک ــردم هم ــود م خ
ــاغ مبــدل بــه  ــه یــک جنــگل شــود؛ وقتــی یــک ب ــاغ مبــدل ب کــه یــک ب
یــک جنــگل می شــود، ســاختار ظاهــری، حــد وضاحــت و مصوونیــت، 
حــد حاصل دهــی، حــد مفیــد بــودن درختــان و ... همــه تغییــر می کننــد 
ــر آن  ــاغ دیگ ــان ب ــی، درخت ــوند. یعن ــر می ش ــگل براب ــرایط جن ــا ش و ب
حالــت و کیفیــت قبلــی خــود را نداشــته و بــه درختــان ســرکش، بی نظــم 

و بــد حاصــل جنگلــی مبــدل می شــوند. بــرای بــاغ ســاختن مجــدد یــک 
جنــگل، بــا یــک طــرح مشــخص، بــا متانــت و پایــداری و بــا بی رحمــی 
ــر و  ــدی، پیگی ــای ج ــا کار ه ــد و ب ــگل ش ــد وارد جن ــداری بای و غیر جانب
ــاغ ســاختن یــک جنــگل ممکــن  ــاغ ســاخت. بــرای ب ــرا ب ــه آن هدفمندان
اســت نیــاز پنداشــته شــود تــا عــده ای از درختــان بریــده شــوند و عــده ای 
ــود  ــر ناب ــدگان مض ــرات و خزن ــوند؛ حش ــری ش ــاخه ب ــم ش ــر ه دیگ
گردنــد، جاهــای پســت یــا بلنــد بــا هــم برابــر ســاخته شــوند، سیســتم آب 
بگونــه ی منظــم و عادالنــه در داخــل بــاغ تنظیــم شــود و کارهــای الزم برای 
تنظیــم، کارایــی و حاصل دهــی بــاغ صــورت گیرنــد. مبــدل ســاختن یــک 
ــابدهی و  ــم کاری، حس ــای منظ ــده از چارچوب ه ــارج ش ــه ای خ جامع
مســوولیت پذیری نیــز مشــابه بــه  مبــدل ســاختن یــک جنــگل نامنظــم و 
خطرنــاک بــه یــک بــاغ منظــم و مصــوون می باشــد.  یعنــی، همانگونــه ی 
کــه بریــدن بعضــی از درخت هــا و شــاخه بــری و تنظیــم درختــان دیگــر 
بــرای بــاغ شــدن یــک جنــگل الزم می شــوند، بــرای تنظیــم و کارایــی یــک 
جامعــه ای قانونمنــد انســانی نیــز بایــد عاملیــن اساســی فســاد، بی نظمــی، 
ــا  ــوند و ی ــود ش ــا ناب ــب و ... ی ــری و تعص ــی، فتنه گ ــی، بی عدالت نا امن
هــم شــاخه بری شــده و شــامل نظــم و سیســتم مســوولیت پذیــر شــوند. 
البتــه، بــرای انجــام ایــن کار موجودیــت یــک سیســتم شــفاف، عادالنــه، 
ــتفاده ی  ــث اس ــو مباح ــا از همچ ــت ت ــاز اس ــخگو نی ــرف و پاس بی ط

نادرســت صــورت نگیــرد.

ــان  ــوام، زب ــه اق از ســویی هــم، در کشــور های کــه مردمــان متعلــق ب
هــا، مذاهــب و ویــژه گی هــای متفــاوت زندگــی می کننــد، مردمــان دارای 
ویژ گی هــای مختلــف ضمــن برخــوردار بــودن از فرصت هــا و امکانــات 
باور هــای  از ارزش هــا، داشــته و  تقویــه و گرامی داشــت  بــرای  الزم 
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ــک  ــکل دهی ی ــرای ش ــود، ب ــی خ ــی و مذهب ــی، زبان ــی، فرهنگ اجتماع
ــخص  ــای مش ــا و مکلفیت ه ــله ارزش ه ــک سلس ــودن از ی ــت و دارا ب مل
و قانونمنــد مشــترک، بایــد شــامل یــک هویــت ملــی شــوند؛ همچنــان، 
بــا در نظرداشــت جایــگاه همــه شــکل دهنــدگان یــک ملــت متنــوع، بایــد 
یــک سلســله مفاهیــم و ارزش هــای مشــخص ملــی را بگونــه ی مشــترک 
ــی،  ــترک مل ــای مش ــه ی کود ه ــوده و بمثاب ــاس گذاری نم ــف و اس تعری
ــتم های  ــور در سیس ــوه ی حض ــد. نح ــرار دهن ــرام ق ــرش و احت ــورد پذی م
ــه ی  ــد بگون ــت بای ــت و دول ــال مل ــه ی فع ــدن در بدن ــهیم ش کاری و س
انفــرادی صــورت گیــرد و جایــگاه افــراد در جامعــه بایــد بگونــه ی انفــرادی 
و شــهروند-محور محاســبه شــود، نــه بــر مبنــای تعلقــات قومــی و 
ســهم اقــوام و مذاهــب. یعنــی، مردمــان متعلــق بــه یــک مملکــت بــرای 
ــد و  ــوب قواع ــا را در چارچ ــا و مکلفیت ه ــد فرصت ه ــدن بای ــت ش مل
ــر  ــان( در نظ ــی )انس ــد اجتماع ــر واح ــرای ه ــهروندی، ب ــای ش ارزش ه

گیرنــد، نــه بــرای هــر قــوم.

ــه  ــط ک ــان و محی ــوم، زب ــه هــر ق ــق ب هــر شــهروند افغانســتان، متعل
ــت  ــاز و فرص ــر امتی ــه ه ــن ب ــت یافت ــتحق دس ــود را مس ــد خ ــد، بای باش
ــا ســطح ریاســت جمهــوری و رهبــری ملــت در مملکــت خــود  کاری ت
ــر  ــی ب ــای سیاس ــکیالت کاری در برنامه ه ــاختارها وتش ــد س ــد. نبای بدان
ــا و  ــای برنامه ه ــر مبن ــد ب ــه بای ــد، بلک ــکل گیرن ــوام ش ــهم اق ــای س مبن
ــک  ــاکن در ی ــان های س ــه، انس ــد. البت ــکل گیرن ــای کاری ش ظرفیت ه
ســرزمین دارای مردمــان مختلــف، بایــد متعهــد بــه پذیرفتــن یــک سلســله 
ــن  ــرار گرفت ــدن و ق ــت ش ــرای مل ــا ب ــوند ت ــخص ش ــای مش مکلفیت ه
ــده ای  ــف ش ــخص و تعری ــوم مش ــک مفه ــت ی ــردم در محوری ــه م هم
ملــی بــرای بهبــود زندگــی خــود و بهبــود شــرایط همگانــی در ســرزمین 

خــود، زمینه هــا را مهیــا ســازند. افعان هــا بایــد در محوریــت یــک طــرح، 
ــه  ــه ی متحدان ــه و بگون ــرار گرفت ــار هــم ق ــزه ی ملــی در کن هویــت و انگی

ــد. ــرای ســاختن ملــت و مملکــت خــود کار کنن ب

بــدون شــک، بــرای رســیدن بــه اهــداف مشــخص و مهــم یــاد شــده 
در کشــوری چــون افغانســتان، بــرای زدودن بحــران مزمــن  و مــداوم 
از ایــن کشــور و بــرای جســتجو نمــودن یــک راه حــل مطمیــن و معقــول 
بــرای رهایــی مــردم و مملکــت از مصایــب و تشــنجات مــداوم و دســت 
یافتــن بــه ثبــات، پیشــرفت و نیــک نامــی پایــدار و متــوازن، بــه شناســایی 
و معرفــی نمــودن عوامــل اصلــی بحــران و راه هــا و راهکار هــای اصلــی و 
عملــی بــرای رهایــی از بحــران نیــاز اســت. بــرای همیــن، ایــن اثــر بــه این 
موضــوع مهــم ملــی در افغانســتان پرداختــه و ضمــن شناســایی و ارزیابــی 
عوامــل اساســی بحــران در کشــور، راه حل هــای ممکــن و مطمیــن را بــرای 
بیــرون رفــت مــردم و مملکــت از شــرایط نامناســب و نــا موجــه کنونــی، 

پیشــنهاد کــرده اســت. 

ــراری  ــرای برق ــی را ب ــب و مطمین ــای مناس ــر راه ه ــن اث ــان، ای همچن
تمــاس میــان مردمــان اقــوام و مناطــق مختلــف افغانســتان و زمینه ســازی 
ــا و  ــاد کانال ه ــا و ایج ــان آنه ــتگی در می ــم و همبس ــاد تفاه ــرای ازدی ب
ــمال  ــان ش ــان مردم ــی در می ــر ارتباط ــن و مثم ــدار، مطمی ــیر های پای مس
و جنــوب، شــرق و غــرب و مردمــان متعلــق بــه اقــوام و باور هــای 
ــی از  ــون، یک ــت. چ ــرده اس ــنهاد ک ــتان پیش ــاکن در افغانس ــف س مختل
عوامــل اساســی و مهــم موجودیــت مشــکالت و بی اعتمادی هــا در میــان 
مــردم افغانســتان، عــدم موجودیــت تمــاس مســتقیم در میــان آنهــا و عــدم 
شــناخت آنهــا از یکدیگــر شــان می باشــد. وقتــی مردمــان متعلــق بــه اقوام 
و مناطــق مختلــف افغانســتان مرز هــای ایجــاد شــده بواســطه ی فتنــه گران 
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و فریبــکاران را بشــکنند و بــا هــم تمــاس مســتقیم و پایــدار بــر قــرار کننــد، 
ــورده و در  ــران را خ ــب فتنه گ ــورد فری ــه بی م ــه چگون ــوند ک ــه می ش متوج
مقابــل هــم قــرار گرفتــه انــد، در حالی کــه همــه دارای سرنوشــت مشــترک 
انــد و در کنــار هــم می توانســتند و می تواننــد بســیاری از مشــکالت 

عوامل اصلی پیدایش، گسترش و تداوم بحران کشــور خــود را حــل نمــوده و صاحــب یــک زندگــی بهتــر شــوند. 
در افغانستان

ــود در  ــر موج ــکالت فراگی ــداوم و مش ــران م ــدی، بح ــای ج چالش ه
افغانســتان بگونــه ی جــدی اوضــاع عمومــی در کشــور، زندگــی مــادی و 
معنــوی مــردم و جایــگاه کشــور در میــان ملــل جهــان را آســیب رســانیده 
ــک  ــتان ی ــود در افغانس ــداوم موج ــکالت م ــران و مش ــه بح ــا آنک ــد. ب ان
ــروز و  ــی ب ــا عوامــل اصل ــد، ام ــز دارن سلســله عوامــل مهــم خارجــی نی
ــداوم بحــران و مشــکالت موجــود در افغانســتان یــک سلســله مســایل  ت
ــران و  ــی بح ــل داخل ــه عوام ــن ب ــا پرداخت ــد. ب ــی ان ــای داخل و فکتور ه
ــروز  ــی ب ــل اصل ــردن عوام ــن ب ــتان و از بی ــود در افغانس ــکالت موج مش
ــای  ــور، زمینه ه ــن کش ــر در ای ــداوم و نفس گی ــکالت م ــا و مش چالش ه
ــای  ــق برنامه ه ــای تحق ــه و راه ه ــی کاهــش یافت ــای بیرون دســت درازی ه
مخــرب خارجــی بــرای برهــم زدن اوضــاع در افغانســتان مســدود خواهند 

شــد.

گرچــه مشــکالت و چالش هــای جــدی موجــود در افغانســتان 
ــور  ــل و فکت ــد عام ــا چن ــد، ام ــی دارن ــی و خارج ــدد داخل ــل متع عوام
ــترش و  ــای گس ــر و زمینه ه ــل دیگ ــدن عوام ــان آم ــای بمی ــی زمینه ه اصل
ــا  ــتان مهی ــی را در افغانس ــاوری و بی ثبات ــکالت، بی ب ــران، مش ــداوم بح ت
می ســازند. بی ســوادی اکثریــت مطلــق باشــندگان افغانســتان و نبــود ســواد 
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کاربــردی و بــا مفهــوم در میــان مــردم، تجارتــی ســاختن مســایل و مفاهیم 
مرتبــط بــه صلــح و امنیــت در کشــور، ســطحی نگــری مــردم نســبت بــه 
مســایل مهــم ملــی و پاییــن بودن ســطح درایــت همگانــی در قبال مســایل 
مهــم و سرنوشــت ســاز ملــی، عــدم موجودیــت ارتباطــات مســتقیم میــان 
مردمــان متعلــق بــه اقــوام، زبان هــا و مناطــق مختلــف افغانســتان و عــدم 
ــوولیت  ــگ مس ــت فرهن ــدم موجودی ــان، ع ــر ش ــردم از یکدیگ ــی م آگاه
پذیــری فــردی و اجتماعــی در میــان مــردم و عــدم توجــه بــه ظرفیت ســازی 
فــردی و ملــی در تناســب بــا خواســت زمــان، از جملــه عوامــل اساســی 
ــور  ــن در کش ــران مزم ــوب و بح ــرایط نامطل ــداوم ش ــدن و ت ــان آم بمی
محســوب می شــوند. همچنــان، نبــود یــک سیســتم منظــم، فشــرده و بــا 
ــان  ــی در می ــای منف ــودن نگرش ه ــی ب ــور، همگان ــت کاری در کش ظرفی
مــردم، گســترش شــرم آور فســاد و رشــوه ســتانی در کشــور، برجســته بودن 
جایــگاه شــبکه های فراقانونــی و مافیایــی نســبت بــه قانــون و مقرره هــای 
ــم کاری از  ــای مه ــار فرصت ه ــی، انحص ــم دولت ــای مه کاری در نهاد ه
ســوی افــراد و حلقــات خــاص و محــروم ســاختن بدنــه ی اصلــی جامعــه 
از راه یافتــن بــه فرصت هــای مهــم کاری، نبــود امیــد و انگیــزه ی الزم بــرای 
بهتــر زیســتن و مفیــد زیســتن در میــان مــردم و فعالیت هــای نامتــوازن و 
ــی و نهادهــای  ــر رســانه های همگان ــوای اکث ــد محت ــا ب ــوا و حت کــم محت
ــتای  ــه در راس ــد ک ــری ان ــای دیگ ــل و فکتور ه ــه عوام ــی از جمل تبلیغات
بحرانــی شــدن اوضــاع در افغانســتان تاثیــرات جــدی داشــته انــد و دارنــد. 

از ســویی هــم، موجودیــت جزایــر و ســیاه چال هــای گروهــی، 
ــدار  ــتر قانونم ــی بس ــه ی اصل ــده از بدن ــده ش ــوی بری ــی و منطق اجتماع
ــر  ــن و تحقی ــتن و توهی ــام بس ــگ اته ــودن فرهن ــام ب ــور، ع ــه و کش جامع
دیگــران و عــدم موجودیــت یــک میکانیــزم مشــخص ملــی بــرای برخــورد 

بــا همچــو مســایل، عــدم اعتمــاد مــردم بــه نهاد هــای امنیتــی و عدلــی و 
قضایــی در مملکــت، ازدیــاد بی ســابقه ی کشــت و قاچــاق مــواد مخــدر، 
جاگزیــن شــدن تجــارت ســیاه و قانونگریــز بــر تجــارت قانونمنــد و منظم، 
کــم کاری مــردم و عالمقمنــدی مــداوم مــردم بــه مســایل و مباحــث غیــر 
ضــروری و نبــود روحیــه ی تحمــل و یکدیگــر پذیــری از جملــه مســایلی 
ــور  ــی در کش ــرایط عموم ــدن ش ــی ش ــدی در بحران ــه ی ج ــه بگون ــد ک ان
ــه فکتور هــای یــاد شــده و ارایــه ی راه حل هــای  نقــش دارنــد. پرداختــن ب
ممکــن بــرای مرفــوع ســاختن موانــع یــاد شــده کــه جلــو بهبــود اوضــاع 
ــکالت  ــش مش ــردم و کاه ــی م ــود زندگ ــه بهب ــد، ب ــور را می گیرن در کش
ــس، الزم  ــت. پ ــد داش ــمگیری خواهن ــرات چش ــور تاثی ــی در کش همگان
ــل  ــه عام ــای ک ــن، فکتور ه ــای ممک ــه ی راه حل ه ــل از ارای ــا قب ــت ت اس
ــه و  ــد، بیشــتر مــورد ارزیابــی قــرار گرفت خرابــی اوضــاع در افغانســتان ان
ــی در  ــاع عموم ــر اوض ــا ب ــذاری آنه ــد تاثیرگ ــری و ح ــکل گی ــوه ش نح

کشــور بیــان شــوند. 

بی سوادی مردم و نبود سواد کاربردی در میان مردم

در افغانســتان، بی ســوادی یــک پدیــده ای عــام شــمول اســت و 
اکثریــت قاطــع مــردم بی ســواد انــد. بی ســوادی یکــی از عوامــل مهمــی 
ــد  ــوب و ب ــد خ ــادگی نتوانن ــه س ــردم ب ــا م ــود ت ــث می ش ــه باع ــت ک اس
خــود را درک نمــوده و از مکــر و نیرنــگ دشــمن بــا خبــر شــده و بحیــث 
ــد. بی ســوادی مــردم  ــر زندگــی نماین ــد و مســوولیت پذی شــهروندان مفی
افغانســتان و پاییــن بــودن ســطح آگاهــی آنهــا باعــث شــده انــد تا همــواره 
فریــب فتنــه جویــان را بخورنــد، در مقابــل هــم قــرار گرفته و مســبب برهم 
زدن اوضــاع عمومــی در کشــور خــود شــوند. تجــارب نشــان داده اســت 
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ــه  ــوند ک ــد و می ش ــده ان ــل ش ــی متحم ــیب ها را مناطق ــترین آس ــه بیش ک
مردمانــش از نعمــت ســواد کمتــر برخــوردار بــوده انــد؛ یعنــی، مردمانــی 
کــه بیشــتر بی ســواد بــوده انــد، بیشــتر بــه خــود و دیگــران آســیب رســانیده 
ــی در  ــرایط زندگ ــدن ش ــول ش ــت متح ــا در نظرداش ــان، ب ــد. همچن ان
عصــر حاضــر و دســت یافتــن بشــر بــه پیشــرفت های چشــمگیر، بســیار 
دشــوار خواهــد بــود کــه کــه یــک ملــت بی ســواد بتوانــد همــگام دیگــر 
ملت هــا در مســیر ترقــی و شــکوفایی قــدم برداشــته و خــود را از خطــرات 
و چالش هــای احتمالــی حفــظ کنــد. یعنــی، همانگونــه ای کــه یــک فــرد 
ــه  ــاوری را، ک ــم و فن ــه عل ــط ب ــم و مرتب ــای مه ــد کاره ــواد نمی توان بی س
ــور های  ــانی و کش ــع انس ــی جوام ــرفت و ترق ــرای پیش ــم ب ــای مه نیاز ه
ــام  ــز از انج ــواد نی ــت بی س ــک مل ــد، ی ــام ده ــوند، انج ــوب می ش محس
ــد.  ــز می باش ــان عاج ــت زم ــا خواس ــر ب ــازنده و براب ــم و س ــای مه کاره
ــب  ــواد زود فری ــرد بی  س ــک ف ــه ی ــه ی ک ــب، همانگون ــن ترتی ــه همی ب
ــب  ــز زود فری ــواد نی ــت بی س ــک مل ــی رود، ی ــه م ــه بیراه ــورد و ب می خ
ــردم و  ــوردن م ــب خ ــرد. فری ــش می گی ــت را در پی ــورد و راه نادرس می خ
انتخــاب راه ناصــواب و نامطلــوب باعــث می شــود تــا آنهــا بــا مشــکالت 
متعــدد روبــرو شــده و ایــن کار منجــر بــه بحرانــی شــدن وضعیــت زندگی 

ــود.  ــان می ش ــط ش ــی در محی ــاع عموم ــا و اوض آنه

همچنــان، نبــود ســواد کاربــردی و تخصصــی در حــد کافــی در میــان 
مردمــان یــک مملکــت باعــث می شــود تــا آنهــا همــواره محتــاج دیگــران 
باشــند و افــراد بیرونــی بخاطــر داشــتن ظرفیت هــای الزم، بــه محرم تریــن 
عرصه هــای کاری آنهــا دسترســی پیــدا نماینــد. در عصــر حاضــر بحــث 
داشــتن ســواد کاربــردی و ظرفیــت الزم بــرای اســتفاده از علــم و فنــاوری 
ــردی،  ــی ف ــف زندگ ــای مختل ــی در عرصه ه ــای تخصص ــام کاره و انج

اجتماعــی و حکومتــی از جملــه مباحــث مهــم در میــان جوامــع انســانی 
ــی  ــد کاف ــه ح ــد ب ــت بای ــر مملک ــت و ه ــر مل ــوند. ه ــته می ش پنداش
ــای  ــا در عرصه ه ــبرد کاره ــرای پیش ــت را ب ــا ظرفی ــص و ب ــراد متخص اف
ــی  ــد کاف ــه ح ــت  ب ــک مملک ــی ی ــند. وقت ــته باش ــاوت داش ــم و متف مه
ــور در  ــبرد ام ــرای پیش ــای الزم  را ب ــص و دارای ظرفیت ه ــراد متخص اف
عرصه هــای مهــم امنیتــی، مالــی، بانکــداری، طبابــت، سیاســت و غیــره 
در اختیــار نداشــته باشــد و همچــو فرصت هــا و کارهــای مهم و سرنوشــت 
ــا دســتان خــود زمینه هــای برهــم  ــد، ب ــه بیرونی هــا واگــذار کنن ســاز را ب
زدن اوضــاع امنیتــی، اقتصــادی و صحــی و آســیب پذیــر ســاختن بدنــه ی 
ــیاری از  ــازند. بس ــا می س ــود را مهی ــور خ ــم در کش ــام حاک ــی نظ اصل
بحران هــای مالــی، امنیتــی، اجتماعــی و ... نتایــج ســپردن کارهــای مهــم 
بــه افــراد غیــر قابــل اعتبــار می باشــند. از ایــن رو، ســواد، بخصــوص ســواد 
کاربــردی، در بهبــود اوضــاع عمومــی در یــک مملکــت و حفــظ ثبــات و 
امنیــت و نگهــداری مصئونیــت سیســتم کاری موجــود در یــک نظــام نقش 
مهــم و حیاتــی دارنــد. یعنــی، بــرای ترقــی و پیشــرفت یــک مملکــت بــه 
ــا ظرفیــت کــه از  ــا ســواد و بــه یــک نیــروی متخصــص و ب یــک ملــت ب

عهــده همــه کارهــای ممکــن و مــورد نیــاز براینــد، الزم اســت.

بی اعتنایی های مداوم در مقابل مقدسات دینی و ارزش های مردمی

پاییــن بــودن ســطح آگاهــی دینــی مــردم و مــورد اســتفاده قــرار گرفتــن 
ــردم،  ــده ای از م ــدی ع ــای ج ــی، بی اعتنایی ه ــای دین ــن و باور ه ــام دی ن
بخصــوص افــراد بــا ســواد و بی فکــر، در مقابــل مقدســات و ارزش هــای 
دینــی و توهیــن بــه مفاهیــم و ارزش هــای قومــی، زبانــی و فرهنگــی مــردم 
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ــان  ــا در می ــا و بی اعتمادی ه ــاد فاصله ه ــاالی ازدی ــه ب ــد ک ــایلی ان از مس
مــردم و گســترش نــا امنی هــا در کشــور نقــش مهــم دارنــد. هــرگاه مــردم 
ــی  ــی کاف ــی آگاه ــتورات دین ــا و دس ــون ارزش ه ــد و پیرام ــن را بدانن دی
ــب داده و از  ــن فری ــام دی ــه ن ــا را ب ــد آنه ــی نمی توان ــند، کس ــته باش داش
ــد.  ــزاری نمای ــتفاده ی اب ــالمی اس ــر اس ــت و غی ــای نادرس ــا در راه ه آنه
ــای  ــات و ارزش ه ــل مقدس ــداوم در مقاب ــای م ــان، بی اعتنایی ه همچن
ــیت  ــرکات حساس ــام ح ــا و انج ــات و ارزش ه ــه مقدس ــن ب ــی، توهی دین
ــر  ــه ای مــداوم در ب ــراد و حلقــات بگون ــز از ســویی عــده ای از اف ــر انگی ب
انگیختــن احساســات مــردم و ازدیــاد مشــکالت در کشــور نقــش جــدی 
ــه  ــرر ب ــای مک ــی و توهین ه ــات دین ــل مقدس ــی در مقاب ــد. بی اعتنای دارن
باورهــا و ارزش هــای دینــی و فرهنگــی مــردم باعــث می شــوند تــا ضمــن 
اینکــه میــان اقشــار مختلــف جامعــه فاصله هــای عمیقــی بــه وجــود آینــد، 
توده هــای مردمــی نظــام حاکــم را عامــل گســترش و تــداوم ایــن حالــت 
بداننــد و ایــن کار بهانــه ای شــود بــرای مخالفت هــای مســلحانه یــا حــد 
ــرای  ــد ب ــس، بای ــی. پ ــررات دولت ــون و مق ــل قان ــی در مقاب ــل بی اعتنای اق
ــت  ــای الزم روی دس ــردم برنامه ه ــی م ــی دین ــطح آگاه ــردن س ــد ب بلن
گرفتــه شــده و بــا کســانیکه بــه مقدســات، ارزش هــا و باورهــای دینــی و 

ــرد.  ــد، برخــورد جــدی صــورت گی فرهنگــی مــردم تعــرض می کنن

عدم موجودیت ظرفیت های فردی و ملی متناسب با عصر حاضر

عـدم توجه به گسـترش سـواد، بخصـوص سـواد کاربردی، عـدم توجه 
مـردم افغانسـتان بـه ظرفیـت سـازی و عـدم ارزشـدهی مـردم و نظام هـای 
حاکـم در کشـور بـه ظرفیت هـای واقعی و فکتورها و شـاخص های شـکل 
دهنـده ی ظرفیت هـای فـردی و اجتماعـی در جامعـه باعـث شـده انـد تـا 

افغان هـا بگونـه ی واقعـی در حـد الزم از ظرفیت هـای مفیـد و سـازنده ای 
فـردی و اجتماعـی برخـوردار نباشـند. داشـتن ظرفیـت فـردی و اجتماعی 
یکـی از نیازهـای مهـم برای تحکیم ثبات در یک سـرزمین و پیشـرفت یک 
مملکـت محسـوب می شـوند. ظرفیت هـای نـرم افـزاری و سـخت افزاری 
فـردی و اجتماعـی کـه انسـان های یک مملکت را قـادر می سـازند تا خود، 
مکلفیت هـای خـود و یکدیگـر خـود را درک نمـوده و در کنار هـم بگونه ی 
مسـووالنه و هدفمندانـه کار نماینـد، از جمله نیاز های اساسـی و مهم برای 
پیشـبرد زندگانـی فـردی و اجتماعـی در عصر حاضر محسـوب می شـوند. 
ملت هـای که از شـرایط بهتـر زندگی و از وجهـه و آبروی ارزشـمند جهانی 
برخـوردار انـد، بگونه ی پیگیـر و هدفمندانـه در پی ظرفیت سـازی بوده اند 
و از ظرفیت هـای الزم بـرای پیشـبرد زندگانـی مفید و مسـووالنه ای فردی و 
اجتماعـی برخـوردار انـد. امـا، افغان هـا کمتـر به ایـن موضوع مهـم توجه 
نمـوده و کمتـر در پـی ظرفیت سـازی بـوده انـد. نظـام حاکم در افغانسـتان 
هیچگاهـی یـک برنامه منظم، عام شـمول و ملی را برای ظرفیت سـازی در 
کشـور روی دسـت نگرفتـه اسـت و این کار باعث شـده اسـت تـا افغان ها 
نتواننـد از ظرفیت هـای الزم فـردی، اجتماعـی و ملـی برخوردار شـوند. در 
حالی کـه، نبـود ظرفیت هـای الزم فـردی و اجتماعـی در یـک مملکـت به 
معنای محروم بودن از فرصت ها و شـرایط رشـد و ترقی محسوب می شوند. 

عدم موجودیت روحیه ای مسوولیت پذیری در میان مردم

ــی  ــی و مل ــردی، اجتماع ــای ف ــام مکلفیت ه ــوولیت پذیری و انج مس
از ســوی افــراد ســاکن در یــک مملکــت از جملــه نیاز هــای جــدی بــرای 
ــات و  ــم ثب ــری و تحکی ــم سراس ــاد نظ ــی، ایج ــی همگان ــود زندگ بهب
ــای  ــا درک مکلفیت ه ــون، ب ــود. چ ــوب می ش ــت محس ــرفت مملک پیش
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و  افــراد  و اجتماعــی،  فــردی  پذیرفتــن مســوولیت های  و  مشــخص 
ــد و فعــال جامعــه  ــه ی واحد هــا و اجــزای مفی کتله هــای اجتماعــی بمثاب
نقــش ایفــا نمــوده و در بهبــود اوضــاع همگانــی در کشــور خــود و 
رونق دهــی زندگــی فــردی و اجتماعــی در مملکــت خــود نقــش مهمــی را 
بــازی می نماینــد. امــا، مردمانــی کــه مکلفیت هــای خــود را درک نکننــد، 
مســوولیت فــردی، اجتماعــی و ملــی خــود را نپذیرنــد و بگونــه ی نامنظــم 
و غیــر جــدی زندگــی نماینــد و فقــط دیگــران را مــورد انتقــاد قــرار داده و 
توقــع انجــام همــه کارهــا را از دیگــران داشــته باشــند، نــه تنها بــرای جامعه 
ــی  ــود بخش ــوارد خ ــر م ــه در اکث ــند ک ــد نمی باش ــود مفی ــت خ و مملک
از مشــکل می باشــند. متاســفانه، مســوولیت گریزی و عــدم پذیــرش 
مســوولیت های فــردی، اجتماعــی و ملــی در میــان افغان هــا یــک موضــوع 
ــردی و  ــای ف ــوولیت ها و مکلفیت ه ــه مس ــردم ب ــر م ــت و اکث ــام اس ع
ملــی خــود توجــه نکــرده و جســارت نمی کننــد تــا در حــاالت مختلــف 
ــد. بلکــه، در عــوض  ــه آنهــا می شــود، بپذیرن مســوولیت را کــه متعلــق ب
ــاد  ــه انتق ــد و ب ــران می اندازن ــدوش دیگ ــوولیت ها را ب ــار مس ــواره ب هم
ــود  ــن، مســوولیت گریزی و نب ــرای همی ــد. ب ــا می کنن کــردن دیگــران اکتف
فرهنــگ مســوولیت پذیری در کشــور یکــی از مشــکالت مهــم اجتماعــی 
و ملــی پنداشــته می شــود. همچنــان، در اکثــر مــوارد مــردم افغانســتان در 
ــه مســایل  ــوده و ب ــا ب ــال مســایل مهــم و سرنوشت ســاز کشــور بی اعتن قب
ــداوم  ــای م ــی، بی اعتنایی ه ــد. یعن ــورد می کنن ــطحی برخ ــه ی س بگون
ــز از  ــور نی ــاز کش ــایل سرنوشت س ــال مس ــردم در قب ــطحی نگری م و س
جملــه مســایلی انــد کــه بــر خرابــی اوضــاع در کشــور تاثیــر جــدی دارند.

عدم موجودیت روحیه ی یکدیگر پذیری در میان مردم

 شــناخت و درک تفاوت هــا، شــناخت جایــگاه و حقــوق خــود و 
ــز از  ــالمت آمی ــتی مس ــر و همزیس ــش یکدیگ ــل و پذیری ــران، تحم دیگ
ــتن  ــرای داش ــه ب ــد ک ــی ان ــم  و اساس ــای مه ــم و ویژ گی ه ــه مفاهی جمل
ــدون درک  ــوند. ب ــته می ش ــی پنداش ــی و الزم ــانی و آرام حتم ــی انس زندگ
یکدیگــر، بــدون تحمــل و پذیــرش یکدیگــر و بدون داشــتن نگــرش مثبت 
در قبــال یکدیگــر، انســان ها نمی تواننــد بگونــه ی مســالمت آمیــز در کنــار 
هــم زندگــی نماینــد و بــرای هــم مفیــد باشــند. یعنی، بــرای داشــتن زندگی 
بهتــر، مفیــد و مســووالنه ی اجتماعــی داشــتن روحیــه ی تحمــل و یکدیگر 
ــتان  ــردم افغانس ــفانه م ــا، متاس ــوند. ام ــته می ش ــی پنداش ــری حتم پذی
ــه ایــن  ــه ایــن مفاهیــم و ارزش هــای مهــم انســانی و ب بگونــه ی عملــی ب
شــاخص های مــورد نیــاز بــرای داشــتن زندگــی آرام و آبرومندانــه توجــه ی 
چندانــی ندارنــد؛ بــا آنکــه در شــعار نســبت بــه هــر ملــت و هــر مملکــت 

دیگــر، مفاهیــم و مســایل یــاد شــده را بیشــتر زمزمــه مــی کننــد. 

همچنــان، در ســال های اخیــر روحیــه ی تحمــل و یکدیگــر پذیــری در 
میــان مــردم افغانســتان بــه پایین تریــن حــد ممکــن خــود رســیده اســت 
ــریک  ــن و ش ــث هموط ــود بحی ــن خ ــه در وط ــای اینک ــا بج و افغان ه
یــک ســرزمین در کنــار هــم زندگــی نمــوده و بــرای  خــود و وطــن خــود 
ــر  ــد، یکدیگــر خــود را توهیــن و تحقی ــد، همــواره در پــی هــم ان کار کنن
می کننــد و باعــث برهــم زدن زندگــی یکدیگــر خــود می شــوند. در 
حالی کــه، ایــن کار کــدام دلیــل معقــول و منطقــی نــدارد و فقــط نبــود فهــم 
الزم، پاییــن بــودن ســطح آگاهــی در میــان مــردم و آله ی دســت شــدن آنها 
بــرای فتنــه جویــان باعــث شــده انــد تــا افغان هــا بجــای یکدیگــر پذیــری 
ــع  ــد و مان ــرار گیرن ــل هــم ق و داشــتن همزیســتی مســالمت آمیز، در مقاب
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ــا  ــی، افغان ه ــوند؛ یعن ــود ش ــر خ ــالمت آمیز یکدیگ ــی مس ــتن زندگ داش
بــه دســت خــود زندگــی خــود را نــا آرام و آســیب پذیــر ســاخته انــد. در 
کنــار دیگــر عوامــل مهــم بــرای دور نگهداشــتن مــردم از یکدیگــر شــان و 
تــداوم مشــکالت جــدی در کشــور، عــام شــدن روحیــه ی عــدم تحمــل 
ــگاه و حقــوق یکدیگــر در  ــه جای ــل شــدن ب ــرام قای یکدیگــر و عــدم احت
ــترش  ــردم، گس ــان م ــا در می ــاد بی اعتمادی ه ــث ازدی ــا باع ــان افغان ه می

ــوند. ــد و می ش ــده ان ــور ش ــاع در کش ــدن اوض ــر ش ــا و بد ت ــا امنی ه ن

ــردم  ــان م ــم در می ــاس و تفاه ــت تم ــدم موجودی ــم، ع ــویی ه از س
ــان آنهــا  ــه ی یکدیگــر پذیــری در می افغانســتان و عــدم موجودیــت روحی
باعــث شــده اســت تــا مــردم دارای یــک وحــدت نظــر پایــدار و ســازنده 
ــث  ــن کار باع ــوده و ای ــی نب ــای مل ــایل و ارزش ه ــم، مس ــال مفاهی در قب
دوری بیشــتر آنهــا از یکدیگــر شــان شــود. در حالی کــه، هــر مــردم 
بــرای ملــت شــدن مکلــف انــد تــا بگونــه ی مشــترک مفاهیــم، ارزش هــا 
ــد و در  و مکلفیت هــای ملــی خــود را مشــخص ســاخته و تعریــف نماین
قبــال مفاهیــم و ارزش هــای ملــی خــود وحــدت نظــر داشــته باشــند. ایــن 
کار باعــث شــده اســت تــا مــردم افغانســتان دنبــال مفاهیــم و ارزش هــای 
متفــاوت و حتــا مخالــف رفتــه و هــر کــدام بــرای خــود ارزش هــا و مفاهیم 
قابــل پذیــرش خــود را داشــته باشــند. بــدون شــک، یکــی از عواملــی کــه 
ــم  ــار ه ــد در کن ــی نتوانن ــه ی واقع ــا بگون ــا افغان ه ــت ت ــده اس ــث ش باع
یــک ملــت متحــد و پویــا را شــکل دهنــد، عــدم تعریــف و عــدم پذیــرش 
ــر  ــدت نظ ــت وح ــدم موجودی ــی و ع ــترک مل ــای مش ــم و ارزش ه مفاهی
ــی  ــن یعن ــت. ای ــان اس ــی ش ــای مل ــال مکلفیت ه ــا در قب ــان آنه در می
ــار کــه آنهــا  ــد، امــا ت ــد )کتله هــای مردمــی( موجــود ان دانه هــای مرواری
را بــه یــک امیــل مرواریــد مبــدل کنــد، یــا وجــود نداشــته اســت و یــا هــم 

از هــم گســیخته شــده اســت و بایــد بــرای امیــل شــدن دانه هــای از هــم 
جــدا ایــن تــار را بدســت آورد و دانه هــا را بــا اســتفاده از آن در کنــار هــم 
قــرار داد و بــا هــم وصــل کــرد. ایــن تــار چیــزی دیگــری نیســت، بجــز از 
ــزه ای از درک یکدیگــر، وحــدت نظــر روی مســایل مهــم ملــی، درک  آمی
ــه و  مکلفیت هــای فــردی و ملــی، موجودیــت تمــاس مــداوم و هدفمندان

موجودیــت همبســتگی در میــان مــردم افغانســتان. 

ــت  ــی و رعای ــای اخالق ــه ارزش ه ــدی ب ــه، پابن ــن هم ــوی ای در پهل
مســایل و نورم هــای پذیرفتــه شــده ای اخالقــی از مکلفیت هــای انــد کــه 
ــی  ــا از زندگ ــد ت ــک می کن ــانی کم ــد انس ــع قانونمن ــان ها را در جوام انس
ــردی و  ــای ف ــه مکلفیت ه ــده و ب ــوردار ش ــی برخ ــردی و اجتماع ــر ف بهت
اجتماعــی خــود توجــه درســت داشــته باشــند. اخــالق و رعایــت نورم های 
اخالقــی در زندگــی انســانی چــه از نظــر باورهــا و دســتورات دینــی و چه از 
نظــر مفاهیــم فرهنگــی و اجتماعــی از جایــگاه مهــم و ارزنــده ای برخوردار 
ــی  ــای اخالق ــل نورم ه ــردم در مقاب ــتان م ــفانه در افغانس ــا، متاس ــد. ام ان
بی اعتنــا انــد و کمتــر بــه مســایل اخالقــی و مکلفیــت اجتماعــی و مدنــی 
خــود توجــه می کننــد. درحالی کــه، رعایــت نورم هــای اخالقــی در یــک 
جامعــه ای انســانی باعــث ازدیــاد مصوونیــت فــردی و اجتماعــی گردیــده 
ــازد.  ــاعد می س ــتر مس ــان ها را بیش ــی انس ــی و باهم ــای نزدیک و زمینه ه

نبود عدالت اجتماعی در کشور

نبــود عدالــت اجتماعــی و عــدم توزیــع عادالنــه ی امکانــات و 
ــردم  ــام م ــه تم ــاویانه ب ــه ای مس ــور بگون ــود در کش ــای موج فرصت ه
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افغانســتان نیــز در جهــت گســترش بی اعتمــادی ویرانگــر در میــان 
افغان هــا نقــش اساســی داشــته و از جملــه موانــع مهــم در ســر راه 
پیشــرفت و ترقــی وطــن محســوب می شــوند. نبــود عدالــت اجتماعــی و 
عــدم توجــه مســوولین حکومتــی بــه ایــن موضــوع مهــم باعــث می شــود 
تــا مــردم بــا در نظرداشــت تفاوت هــای موجــود در حــد دســت یابی شــان 
ــاد  ــر بی اعتم ــر یکدیگ ــور، ب ــود در کش ــات موج ــا و امکان ــه فرصت ه ب
ــود  ــه، نب ــد. همین گون ــتر گردن ــان بیش ــان ش ــا در می ــده و فاصله ه گردی
عدالــت اجتماعــی مانــع دســت یافتــن مــردم بــه پیشــرفت و ثبــات متوازن 
و پایــدار در کشــور گردیــده و تفاوت هــای ناموجــه اجتماعــی را برجســته 
می ســازد. نبــود عدالــت اجتماعــی عقده هــای بســیاری را در میــان مــردم 
ــد.   ــرار می ده ــم ق ــل ه ــردم را در مقاب ــه م ــه ی ناموج ــان آورده و بگون بمی
ــود زندگــی  ــرای بهب یعنــی، عدالــت اجتماعــی یکــی از نیازهــای مهــم ب
مــردم در یــک جامعــه بگونــه ی متــوازن و پیشــرفت یــک مملکــت بگونه ی 

ــد. ــدار می باش ــوازن و پای مت

عدم موجودیت یک سیستم کاری معیاری، فشرده و پاسخگو در مملکت

بــرای پیشــبرد امــور مملکــت، رهبــری و اداره ی مــردم و مســایل متعلق 
بــه مــردم، بــرای طــرح و تطبیــق برنامه هــای مفیــد و ســازنده و بــرای ایجاد 
و گســترش امیــد و انگیــزه در میــان مــردم، بــه یــک سیســتم کاری منظــم، 
معیــاری، فشــرده و پاســخگو نیاز اســت. کشــورهای کــه بــزودی و بخوبی 
توانســتند بــر مشــکالت ملــی خــود فایــق آمــده و بگونــه ی موفقانــه مســیر 
ــه سیســتم ســازی و  ترقــی و پیشــرفت را بپیماینــد، کشــورهای انــد کــه ب
ایجــاد یــک میکانیــزم منظــم و پاســخگوی کاری توجــه جــدی نمــوده و 
ــورهای  ــس، کش ــد. برعک ــوردار ان ــد برخ ــم و قانونمن ــام منظ ــک نظ از ی

کــه بــه ایــن موضــوع توجــه نکــرده انــد و نتوانســتند سیســتم های 
ــا  ــوند ت ــور می ش ــواره مجب ــند، هم ــته باش ــجم کاری داش ــاری و منس معی
ــا مســیر پیشــرفت  ــد و ب ــرم کنن ــا چالش هــای متعــدد دســت و پنجــه ن ب
ــدار و  ــه ی پای ــز بگون ــتان هرگ ــند. در افغانس ــته باش ــه داش ــی فاصل و ترق
ــزم منظــم و  ــه در جهــت سیســتم ســازی و ایجــاد یــک میکانی هدفمندان
ــن  ــه ای ــه و ب ــورت نگرفت ــمگیری ص ــای چش ــخگوی کاری تالش ه پاس

مســاله ی مهــم بگونــه ی جــدی توجــه نشــده اســت. 

در حـــال حاضـــر، افغانســـتان دارای یـــک سیســـتم کاری فرســـوده، 
غیـــر معیـــاری، نامنســـجم، غیـــر تخصصـــی و پـــر حجـــم می باشـــد 
کـــه بـــه هیـــچ وجـــه نمی توانـــد پاســـخگوی نیازمندی هـــای شـــرایط 
ـــی  ـــم بحران ـــل مه ـــی از عوام ـــک، یک ـــدون ش ـــد. ب ـــور باش ـــود در کش موج
ــاری،  ــتم کاری معیـ ــک سیسـ ــود یـ ــت نبـ ــاع در مملکـ ــدن اوضـ شـ
منســـجم و پاســـخگو می باشـــد. بـــا روی کار آمـــدن نظـــام جدیـــد در 
ـــددی  ـــای متع ـــات و فرصت ه ـــرایط، امکان ـــر، ش ـــه ی اخی ـــر از دو ده کمت
ـــاری وجـــود داشـــت،  ـــک سیســـتم منظـــم، منســـجم و معی ـــرای ایجـــاد ی ب
ـــی در  ـــت پول ـــغ هنگف ـــردن مبال ـــه ک ـــروصداها و هزین ـــود س ـــا وج ـــا ب ام
ـــر و  ـــدام کار موث ـــا ک ـــه تنه ـــور، ن ـــتم کاری در کش ـــالح سیس ـــت اص جه
اساســـی صـــورت نگرفـــت بلکـــه بگونـــه ی ظالمانـــه در جهـــت نامنســـجم 
ســـاختن، غیر معیـــاری و غیـــر تخصصـــی ســـاختن و آلـــوده ســـازی 
ـــماری  ـــای بی ش ـــوده، باره ـــور کار نم ـــود در کش ـــوده ی موج ـــتم فرس سیس
ـــه،  ـــلیقه های ناموج ـــای س ـــر مبن ـــرده و ب ـــل ک ـــوان آن تحمی ـــر دوش نات را ب
ــه،  ــاختند. در حالی کـ ــیع تر سـ ــتر و وسـ ــرا بیشـ ــاختار آنـ ــم و سـ حجـ
افغانســـتان بـــه یـــک سیســـتم منظـــم، فشـــرده و منســـجم نیـــاز دارد تـــا بتوانـــد 
ـــود  ـــتم کاری موج ـــی، سیس ـــد. یعن ـــت را اداره کن ـــردم و مملک ـــی م بخوب
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ـــت،  ـــخگو نیس ـــاری و پاس ـــجم، معی ـــد، منس ـــا مفی ـــه تنه ـــتان ن در افعانس
ـــل  ـــت یکـــی از عوام ـــر حجـــم و کـــم ظرفی ـــن سیســـتم پ بلکـــه خـــود همی
اساســـی بحرانـــی شـــدن اوضـــاع در افغانســـتان محســـوب می شـــود.

گسترش فساد، رشوه ستانی و قاچاق مواد مخدر در کشور

فســاد، رشوه ســتانی و قاچــاق مــواد مخــدر بگونــه ی گســترده، 
ویرانگــر و بی ســابقه یکــی از عوامــل مهــم بحرانــی شــدن اوضــاع 
عمومــی در افغانســتان، از جملــه عوامــل اصلــی آســیب دیــدن وجهــه ی 
ملــی افغانهــا و افغانســتان در جهــان و یکــی از عوامــل اساســی گســترش 
ــت  ــتانی و کش ــاد، رشوه س ــود. فس ــوب می ش ــور محس ــی در کش ــا امن ن
ــه  ــای جامع ــنده در رگ ه ــای کش ــه ی زهره ــدر بمثاب ــواد مخ ــاق م و قاچ
ــد.  ــق شــده و ظرفیت هــا، فرصت هــا و توانایی هــای آنهــا را می رباین تزری
گســترش فســاد و رشوه ســتانی از جملــه عوامــل اساســی در جهــت عــدم 
موجودیــت یــک سیســتم منظــم کاری در کشــور محســوب شــده و باعــث 
ــوند.  ــور می ش ــی در کش ــای مل ــذه و ارزش ه ــن ناف ــودن قوانی ــا نم ــر پ زی
ــتم  ــدر سیس ــواد مخ ــاق م ــتانی و قاچ ــی(، رشوه س ــاد )کاری-اخالق فس
ــون، مراجــع عدلــی و امنیتــی،  ــق قان کاری در مملکــت، مجراهــای تطبی
روحیــه ی عمومــی در کشــور، حــد انســجام و یکدیگــر پذیــری در میــان 
ــت  ــت را تح ــی در مملک ــاع عموم ــردم و اوض ــی م ــرایط زندگ ــردم، ش م
شــعاع قــرار داده و بــه شــدت تخریــب کــرده انــد. یعنــی، ممکــن نخواهــد 
بــود کــه یــک مملکــت دارای یــک نظام آغشــته بــه فســاد بتواند پیشــرفت، 

ترقــی، امنیــت و ثبــات را بگونــه ی واقعــی و پایــدار تجربــه نمایــد.

بگونــه ی  ملــی  ســرمایه های  شــدن  میــل  و  حیــف  همچنــان، 
ــای  ــترده در نهاد ه ــاد گس ــت فس ــات و موجودی ــرار از مالی ــرمانه، ف بی ش

ــتبرد  ــورد دس ــرورش، م ــوزش و پ ــه ی آم ــارت بودج ــی، غ ــی و تجارت مال
قــرار دادن اســلحه و مهمــات نظامــی، فــروش رتــب نظامــی، موجودیــت 
ســربازان خیالــی در نهادهــای امنیتــی و ده هــا مــورد دیگــر کــه از ســوی 
مقامــات افغــان و بیــن المللــی ابــراز شــده انــد، همه مایــه ی شــرم و فراهم 
ــاد و  ــترش فس ــوادی، گس ــترش بی س ــی، گس ــا امن ــای ن ــد گان زمینه ه کنن
ازدیــاد بحــران در مملکــت می باشــند. وقتــی اســلحه و مهمــات نظامــی 
مــورد دســتبرد قــرار می گیــرد، بــدون شــک در اختیــار حلقــات مافیایــی، 
ــد  ــرار می گیرن ــتی ق ــبکه های تروریس ــوول و ش ــلح غیر مس ــای مس گروه ه
و همین هــا مشــتریان اســلحه و مهمــات از مجراهــای غیــر قانونــی انــد، 
کــه ایــن کار بــه شــدت بــاالی اوضــاع امنیتــی در کشــور تاثیــر بد داشــته و 
ــی  ــان، وقت ــازد. همچن ــاعد می س ــا را مس ــا امنی ه ــترش ن ــای گس زمینه ه
رتــب نظامــی از راه هــای نامشــروع بــه افــراد غیــر واجــد شــرایط  واگــذار 
ــه  ــان ب ــدی ش ــد عالقمن ــده و ح ــرد گردی ــتحق دلس ــراد مس ــوند، اف می ش
ــد  ــز می توان ــن کار نی ــود و ای ــر می ش ــه کمت ــالش صادقان ــت و ت خدم
ــرات  ــور تاثی ــی کش ــاع امنیت ــی و اوض ــکتور امنیت ــتم کاری در س ــه سیس ب
ــرورش  ــوزش و پ ــه ی آم ــول و هزین ــی پ ــد. وقت ــته باش ــد داش ــیار ب بس
ــود  ــث می ش ــن کار باع ــد، ای ــرار می گیرن ــتبرد ق ــورد دس ــن م اوالد وط
تــا عــده ی زیــادی از رفتــن بــه مکتــب و فراگیــری ســواد محــروم شــوند و 
ــور عــالوه  ــا در کش ــا امنی ه ــوه ای ن ــن بالق ــواد ها و عاملی ــع بی س ــه جم ب
گردنــد. وقتــی در گمــرکات کشــور بــا جعــل اســناد از پرداخــت مالیــات 
جلوگیــری می شــود، ایــن کار ضمــن ترویــج فرهنــگ جعــل و فســاد، بــه 
ســاختار زیربنایــی مالــی و اقتصــادی مملکــت صدمــه ی بســیار جــدی 
ــر  ــن ویرانگ ــه ی عاملی ــتانی بمثاب ــاد و رشوه س ــی، فس ــد. یعن وارد می کن
سیســتم کاری در مملکــت، بــر زندگــی مــردم و اوضــاع عمومی در کشــور 

تاثیــرات بســیار بــد دارنــد.
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ــی  ــاع عموم ــر اوض ــز ب ــدر نی ــواد مخ ــاق م ــروش و قاچ ــت، ف کش
ــال در  ــای فع ــی نهاده ــد کارای ــردم و ح ــی م ــرایط زندگ ــت، ش در مملک
ــته  ــاد و آغش ــد. اعتی ــی می گذارن ــر منف ــران ناپذی ــرات جب ــه تاثی جامع
شــدن میلیون هــا انســان بــه مــواد مخــدر، بــه دوران افتیــدن پــول حــرام در 
جامعــه، کاهــش محصــوالت حــالل، رایــج شــدن ذهنیــت حــرام کاری، 
ــت در  ــت و مملک ــه ای مل ــدن وجه ــیب دی ــزی و آس ــاق و قانون گری قاچ
ــند.  ــت می باش ــده ی زش ــن پدی ــدی ای ــیب های ج ــه آس ــان از جمل جه
کشــت و قاچــاق مــواد مخــدر و شــبکه های داخلــی، منطقــوی و جهانــی 
ــازی  ــت نا امن س ــد در جه ــر عای ــی پ ــیاه ول ــارت س ــن تج ــل در ای دخی
مناطــق مختلــف کشــور، ملیشــه ســازی و توزیــع اســلحه ی غیــر قانونــی، 
جلوگیــری از گســترش حاکمیــت قانــون و در جهــت گســترش بحــران در 
کشــور نقــش اساســی دارنــد. چــون، ایــن شــغل کثیــف را در شــرایط بــد و 
در محیــط نــا امــن و عــاری از حاکمیــت قانونــی بیشــتر و بهتــر می تواننــد 
انجــام دهنــد. موجودیــت فســاد گســترده، رشوه ســتانی بگونــه ی علنــی و 
ــه فســاد و گســترش  ــی ب بی شــرمانه، آغشــته شــدن نهاد هــای مهــم دولت
ــترش  ــرای گس ــم ب ــل مه ــه عوام ــدر از جمل ــواد مخ ــاق م ــت و قاچ کش

نا امنــی و بی ثباتــی در کشــور محســوب می شــوند.

البتــه، موجودیــت فرهنــگ معافیــت از پیگــرد قانونــی و عــدم 
ــن  ــور، ضم ــه در کش ــه ی عادالن ــازات بگون ــات و مج ــت مکاف موجودی
ــش  ــث کاه ــد، باع ــده ان ــتانی ش ــاد و رشوه س ــترش فس ــث گس ــه باع آنک
چشــم گیر اعتمــاد مــردم نســبت بــه نهاد هــای عدلــی و قضایــی کشــور و 
نســبت بــه اراده ی واقعــی زمــام داران کشــور در قبــال مبــارزه بــا فســاد نیــز 
ــلیقوی  ــورد س ــه ها برخ ــاد پیش ــا فس ــوارد ب ــر م ــون، در اکث ــد. چ ــده ان ش
ــمتی،  ــورد س ــای بی م ــر چتره ــه ها در زی ــاد پیش ــرد و فس ــورت می گی ص

قومــی، گروهــی و مافیایــی بــرای خــود پناهگاه هــای امــن پیــدا می کننــد و 
از پیگــرد قانونــی فــرار می کننــد. همچنــان، بارهــا مــردم شــاهد بــوده انــد 
کــه افــراد و چهره هــای متهــم بــه فســاد بجــای اینکــه مــورد پیگــرد قــرار 
گیرنــد، مــورد تشــویق قــرار گرفتــه و فرصت هــای بهتــر کاری در اختیــار 
ــی  ــمنان واقع ــه ها دش ــاد پیش ــه، فس ــد. در حالی ک ــه ان ــرار گرفت ــان ق ش
همــه ی مــردم افغانســتان انــد و بایــد بــا آنهــا برخــورد جــدی و عادالنــه 

صــورت گیــرد. 

انحصاری شدن فرصت های مهم کاری در کشور

بــا روی کار آمــدن نظــام جدیــد، گســترش همکاری هــای بین المللــی 
بــا افغانســتان بگونــه ی بی ســابقه و ســر دادن شــعارهای پیهــم و امیــدوار 
ــت  ــی در جه ــای بین الملل ــتان و نهاد ه ــت افغانس ــوی دول ــده از س کنن
تحقــق شایســته ســاالری، امیدهــای زیــادی بــرای بــاز شــدن دروازه هــای 
ــا  ــه روی اشــخاص و چهره هــای ب حکومــت و سیســتم کاری مملکــت ب
ــر از دو  ــا، در کمت ــود. ام ــده ب ــان آم ــد بمی ــص و متعه ــت، متخص ظرفی
دهــه ی اخیــر و بــا روی کار آمــدن نظــام جدید در کشــور، بگونــه ی مداوم، 
پیهــم و جــدی حکومــت و سیســتم کاری در مملکــت بســوی انحصــاری 
شــدن و میراثــی شــدن رفــت و بحــث شایســته ســاالی بگونــه ی جــدی بــه 
تمســخر گرفتــه شــد. دولــت مــردان بی برنامــه بــرای حفــظ جایــگاه کاری 
ــا،  ــرای چهره ه ــم کاری را ب ــای مه ــی و فرصت ه ــای دولت ــود، نهاد ه خ
ــا  ــت و ن ــع، بی ظرفی ــف پرتوق ــای مختل ــا و گروه ه ــات، خانواده ه حلق
ــی  ــت مل ــا ظرفی ــای ب ــور چهره ه ــای حض ــیدند و زمینه ه ــد بخش متعه
ــی  ــن انحصــاری شــدن و میراث ــد. همی ــود کردن ــا ناب را کاهــش داده و حت
شــدن فرصت هــای مهــم کاری در کشــور یکــی از عوامــل اساســی 
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بحــران مزمــن در افغانســتان محســوب شــده و بگونــه ی مســتقیم و یــا هــم 
ــا همــه عوامــل خرابــی اوضــاع درمملکــت رابطــه دارد. غیر مســتقیم ب

ــور و  ــد در کش ــام جدی ــدن نظ ــاز روی کار آم ــه در آغ ــای ک چهره ه
همزمــان بــا حضــور پــر زرق و بــرق و پــر شــعار خارجی هــا در کشــور، 
فقــط توقــع داشــتند تــا زنــده و آزاد بماننــد و امکانــات و ســرمایه های شــان 
را کســی از نــزد شــان نگیــرد، بــا گذشــت زمــان و بــر مبنــای برنامه هــای 
نادرســت و مضــر خارجی هــا و دولــت افغانســتان، آنهــا صاحــب همــه 
ــان  ــروع و غیر قانونی ش ــوذ نامش ــات و نف ــرمایه، امکان ــدند و س ــز ش چی
صد هــا مرتبــه افزایــش یافــت و بگونــه ی جــدی در بدنــه ی نظــام صاحــب 
جایــگاه شــدند. ایــن کار باعــث پــر توقــع شــدن آنهــا و روی دســت گیری 
ــی در  ــودن فرصت هــای کاری و عایدات ــرای رب ــر شــان ب تالش هــای پیگی

ــد.  کشــور و دور نگهداشــتن مــردم از همچــو فرصت هــا گردی

ــق  ــع تحق ــفافیت کاری مان ــت و ش ــون، امنی ــت قان ــه حاکمی از این ک
ــد  ــت می ش ــص در مملک ــای حری ــودجویانه ی چهره ه ــه ی س ــن برنام ای
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــده ب ــاد ش ــات ی ــا و حلق ــود، چهره ه و می ش
ــی و  ــی، نا امن ــترش بی قانون ــه در پی گس ــه ی متحدان ــود بگون ــت خ نادرس
فســاد در کشــور گردیــده و در ایــن کار بگونــه ی چشــم گیر موفــق شــدند. 
ــخص  ــداف مش ــر اه ــز بخاط ــتان نی ــت افغانس ــی و دول ــه ی جهان جامع
خــود و بخاطــر ســهیم بــودن شــان در فســاد و گســترش نــا امنی هــا، نــه 
ــص را  ــای حری ــه چهره ه ــدند، بلک ــه نش ــن برنام ــق ای ــم تحق ــا مزاح تنه
یــاری رســانیده و قــوت قلــب آنهــا شــدند. تــا حــدی کــه، اکنــون نــه تنهــا 
ــک  ــود را مال ــه خ ــد، بلک ــود ان ــرمایه های خ ــگاه و س ــظ جای ــی حف در پ
و حاکــم بــدون قیــد و شــرط مــردم و مملکــت می داننــد و هرگونــه حــق 
خواهــی، آزادمنشــی و اراده ی کار در عرصه هــای مهــم دولــت بــدون 

ــود و  ــه خ ــن ب ــان را توهی ــطه ی آن ــده بواس ــاد ش ــای ایج ــن از مجراه رفت
ــد. در حالی کــه،  ــردم و وطــن می دانن ــه م ــن ب ــه زعــم خــود شــان توهی ب
ــن  ــودن همی ــه کاره ب ــردم هم ــن و م ــه وط ــی ب ــن تاریخ ــت ترین توهی زش
ــد. ــت می باش ــو در مملک ــتفاده ج ــت و اس ــد نی ــص، ب ــای حری چهره ه

ــم  ــای مه ــم کاری و مجراه ــای مه ــق نهاده ــت مطل ــون، اکثری اکن
ــای  ــن چهره ه ــار همی ــی در اختی ــاری و میراث ــه ی انحص ــی بگون عایدات
حریــص و مضــر قــرار دارنــد و ایــن کار باعــث عــدم دســت یافتــن افــراد 
ــده  ــان ش ــای واقعی ش ــوق و جایگاه ه ــه حق ــرایط ب ــد ش ــتحق و واج مس
ــی در  ــد مل ــای کاری و عوای ــه ی فرصت ه ــیم عادالن ــدم تقس ــث ع و باع
ــردم و  ــت و م ــان دول ــا می ــاد فاصله ه ــت ازدی ــده و در جه ــور گردی کش
بلنــد رفتــن حــد نارضایتــی مــردم از دولــت نقــش جــدی داشــته اســت. 
ــه در  ــف ک ــق مختل ــه مناط ــق ب ــر متعل ــای مض ــم، چهره ه ــویی ه از س
پــی اســتفاده جویی و انحصــار فرصت هــای کاری و کســب ســرمایه 
ــردم  ــت و م ــان دول ــع در می ــد و مان ــه س ــد، بمثاب ــروع ان ــای نامش از راه ه
قــرار گرفتــه و از نزدیکــی مــردم بــا دولــت جلوگیــری می کننــد  تــا باورهــا، 
برنامه هــا و کارهــای زشت شــان علنــی نشــوند. همچــو چهره هــا و 
حلقــات از ناتوانــی مســوولین و بی اعتنایی هــای بی مــورد مــردم اســتفاده 
نمــوده و بــه دولــت خــود را نماینــده ی مــردم معرفــی نمــوده و بــه مــردم 
خــود را نماینــد گان واقعــی مقامــات درجــه یــک دولتــی معرفــی می کننــد 
ــه  ــه، ن ــانند. در حالی ک ــردم می ترس ــت را از م ــت و دول ــردم را از دول و م
بــه مــردم صــادق انــد و نــه بــه دولــت، نــه نماینــده ی مــردم انــد و نــه هــم 
نماینــده ی واقعــی دولــت و بــا راه انــدازی هم چــون مکــر و حیلــه، مــردم 
و دولــت را از هــم دور نگهداشــته و بــا خیــال راحــت بــه چــور و چپــاول 
دارایی هــای عامــه و اذیــت و آزار مــردم می پردازنــد. ایــن وضعیــت یکــی 
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از دالیــل اصلــی ناکارایــی دولــت و یکــی از عوامــل اساســی نارضایتــی 
ــد.  ــور می باش ــاع در کش ــدن اوض ــر ش ــت و بد ت ــردم از دول م

ــه ی  ــد و بگون ــت ان ــدی مالم ــا ح ــز ت ــردم نی ــتا م ــن راس ــه، در ای البت
ناآگاهانــه و بــر مبنــای باورهــای نادرســت قومــی و ســمتی باعــث تقویه ی 
جایــگاه بی مــورد و شــبکه های مضــر همچــو افــراد شــده و در بســا مــوارد 
مانــع کنــار زدن آنهــا از موقعیت هــای مهــم و سرنوشــت ســاز در کشــور 
ــده  ــردم دزدی ــا را از م ــکار اول فرصت ه ــای م ــون، چهره ه ــوند. چ می ش
انــد و بعــد مــردم را فریــب داده انــد کــه آنهــا وابســتگان قومــی و ســمتی 
آنهــا انــد و می تواننــد منافــع قومــی و ســمتی شــان را تامیــن کننــد و گاهــی 
هــم در فکــر تطمیــع مــردم بیچــاره می شــوند، یعنــی از حــق خــود مــردم 
فقــط یــک بخــش کوچکــش را بــه آنهــا می دهنــد و ازیــن طریــق از مــردم 
ــوون  ــا مص ــازند ت ــی می س ــر اجتماع ــانی و جزای ــپر انس ــود س ــرای خ ب
ــار  ــند و کن ــردم می باش ــمنان م ــراد دش ــو اف ــه، همچ ــد. در حالی ک بمانن
ــه  ــه ب ــت، بلک ــردم نیس ــاختن م ــر س ــای بی س ــه معن ــا ب ــه تنه ــا ن زدن آنه
ــانه های  ــوم از ش ــر وزن و بی مفه ــنگ های پ ــتن س ــار گذاش ــای کن معن
مــردم اســت کــه همــواره مانــع پویایــی و حــق خواهــی آنهــا شــده انــد. 

عدم موجودیت امید و انگیزه در میان مردم

ــود  ــرای بهب ــرک ب ــی و مح ــور اساس ــه ی دو فکت ــزه بمثاب ــد و انگی امی
زندگــی یــک جامعــه و برای پیشــرفت یــک مملکــت نیاز جدی محســوب 
می شــوند. ملت هــا و مردمانــی کــه دارای امیــد و انگیــزه ای پایــدار، 
منســجم و مشــخص انــد همــواره در پــی تحقــق برنامه هــای فــردی و ملــی 
خــود در ســرزمین خــود بــوده و هیــچ حالتــی مانــع تالش هــای مصرانــه و 
هدفمندانــه ی آنهــا نشــده و نمی شــود. مردمــان امیــدوار بــه آینــده و دارای 

ــه  ــیدن ب ــر و رس ــی بهت ــتن زندگ ــرای داش ــازنده ب ــدار و س ــای پای انگیزه ه
ــوده  ــوردار ب ــی برخ ــر زندگ ــگاه بهت ــرایط و جای ــواره از ش ــا هم بهترین ه
ــا امکانــات دارنــد. متاســفانه، امیــد و انگیــزه در  ــا نظــم و ب و ســرزمین ب
حــد الزم و ســازنده در میــان مــردم افغانســتان وجــود نداشــته و نــه مــردم 
افغانســتان بــه ایجــاد ایــن دو پدیــده ی مهــم در وجــود فــردی و در میــان 
اجتمــاع تــالش کــرده انــد و نــه هــم نظام هــای حاکــم برنامــه ای را بــرای 
ایجــاد امیــد و انگیــزه در میــان مــردم روی دســت گرفتــه انــد. در حالی که، 
بــدون موجودیــت امیــد و انگیــزه بــرای مفیــد زیســتن و بهتــر زیســتن، هم 
ــور  ــر حض ــت و موث ــه ای درس ــد بگون ــاع نمی توانن ــم اجتم ــخص و ه ش
خــود را در میــان دیگــران حفــظ نموده و بــرای خــود و دیگران مفید باشــند. 

یعنــی، نبــود امیــد و انگیــزه در میــان افغان هــا و عــدم عالقمنــدی آنهــا 
بــه کار و تــالش در کشــور خــود شــان، باعث شــده اســت تــا همــواره برای 
دســت یافتــن بــه زندگــی بهتــر و آســایش بیشــتر، راه  ســرزمین های دیگــر 
را در پیــش گیرنــد. در حالی کــه، ایــن یکــی از ناموجه تریــن باورهــا بــرای 
ــردم  ــود م ــی خ ــردی و مل ــت ف ــه ظرفی ــکار ب ــن آش ــوده و توهی ــی ب زندگ
ــن و  ــن ت ــتند و همی ــم نیس ــی ک ــا از کس ــون، افغان ه ــود. چ ــی می ش تلق
ــز  ــا نی ــد، دیگر ه ــار دارن ــا در اختی ــه افغان ه ــان را ک ــن و زم ــه و زمی توش
همیــن چیزهــا را در اختیــار داشــتند و بــا اســتفاده از همیــن فکتور هــا ملت 
و مملکــت خــود را ســاختند. بگونــه ی مثــال، بعــد از بمیــان آمــدن نظــام 
ــک سلســله ســهولت های  ــه ی ــی افغان هــا ب ــرای مدت ــد در کشــور ب جدی
زندگــی دســت یافتنــد. امــا، همین کــه خارجی هــا بــر مبنــای برنامه هــای 
ــه  ای همگانــی  ــه و مضــر خــود بخاطــر در هــم کوبیــدن روحی هدفمندان
ــد و  ــوان کردن ــش عن ــر چال ــال پ ــالدی را س ــال 2014 می ــا، س افغان ه
عــده ی از همــکاران افغــان خــود را از افغانســتان بیــرون نمــوده و زمینه های 
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مهاجــرت آنهــا را مســاعد ســاختند، همچنــان یــک سلســله نــا امنی هــای 
ســازماندهی شــده در کشــور بمیــان آمــد، ایــن کار باعث سراســیمه شــدن 
ــون  ــه پیرام ــدون اینک ــد و ب ــتان گردی ــردم افغانس ــدن م ــه ش و بی روحی
ــر و  ــور های دیگ ــه کش ــیدن ب ــای رس ــور، راه ه ــی در کش ــرایط عموم ش
مکلفیت هــای فــردی و اجتماعــی خــود فکــر کننــد صد هــا هــزار افغــان 
وطــن خــود را تــرک نمــوده و بــا بــه مصــرف رســانیدن پول هــای هنگفــت، 

ــی رســانیدند.  ــه کشــور های غرب خــود را ب

ــق در  ــار دقی ــدام آم ــد ک ــرده ان ــرک ک ــن را ت ــانی که وط ــه از کس گرچ
دســت نیســت، امــا اگــر بطــور میانگیــن تعــداد ایــن افــراد را فقــط پنجصد 
هــزار نفــر در نظــر بیگیریــم و مصــرف هــر شــخص را هــم بطــور میانگین 
ــرف  ــانی که در ظ ــن کس ــم، همی ــبه کنی ــی محاس ــر امریکای ــزار دال ده ه
ــج  ــد، پن ــرده ان ــرک ک ــا  ت ــا امنی ه ــرس ن ــن را از ت ــال وط ــی دو س یک
میلیــارد دالــر را بــا خــود بــرده انــد و در بیــرون و بخاطــر یــک سرنوشــت 
ــور های  ــیاری از کش ــه، بس ــد. در حالی ک ــرده ان ــه ک ــخص هزین ــا مش ن
ــن  ــد، در حــدود همی ــرار نمی کنن ــی ف ــان شــان جای ــا کــه مردم ــر دنی فقی
پنــج میلیــارد دالــر بودجــه دارنــد و بــا آن زندگــی می کننــد. بــدون شــک، 
ــت،  ــود میداش ــزه وج ــد و انگی ــردم امی ــان م ــی در می ــه ی واقع ــر بگون اگ
ــه  ــد ب ــراب می کنن ــن را خ ــاع وط ــانی که اوض ــه کس ــتند ک ــردم می دانس م
مراتــب کمتــر از ایــن پنجصــد هــزار نفــر انــد و ایــن پنــج میلیــارد دالــر در 
صــورت کــه بگونــه ی درســت هزینــه شــود، می توانــد زمینــه ی زندگــی را 
بــه چنــد میلیــون شــخص مســاعد کنــد، مــردم زندگــی بهتــر را در وطــن 
ــزه ی  ــد و انگی ــد امی ــردم فاق ــه م ــا، از اینک ــد. ام ــتجو می کردن ــود جس خ
ســالم و معقــول انــد، ایــن مســایل را محاســبه نمی کننــد زندگــی و وطــن 
خــود را تــرک نمــوده و می رونــد تــا در نتیجــه ی زحمــات دیگــران بــا آنهــا 

شــریک شــوند؛ آن هــم مشــخص نیســت کــه بخــت یــاری می کنــد، یــا 
ــان مــردم  ــزه ی الزم در می ــد و انگی ــود امی ــد دانســت کــه نب ــه! پــس، بای ن
ــم زدن  ــت بره ــده و درجه ــوب ش ــی محس ــتی های اساس ــی از کاس یک

اوضــاع عمومــی در کشــور نقــش جــدی دارد. 

موجودیت روحیه ی منفی گرایی در کشور

منفــی گرایــی و عــام بــودن روحیــه ی منفــی در میــان مــردم، برجســته 
بــودن جایــگاه مباحــث و مفاهیــم منفــی در محتــوای برنامه هــای 
ــانه ها از  ــی رس ــی گرای ــور و منف ــی در کش ــرگرمی های ادب ــی و س فرهنگ
ــرس و  ــاد ت ــردم و ازدی ــان م ــزه در می ــد و انگی ــش امی ــل کاه ــه عوام جمل
وحشــت و وخیــم شــدن بیشــتر اوضــاع در مملکــت محســوب می شــوند. 
ــی از  ــایل یک ــی مس ــای منف ــه جنبه ه ــتر ب ــز بیش ــی و تمرک ــی گرای منف
ــود  ــث می ش ــی باع ــی گرای ــت. منف ــا اس ــگی افغان ه ــای همیش عادت ه
تــا انســان های یــک جامعــه نتواننــد فرصت هــای الزم را شناســایی نمــوده 
و از آنهــا بــرای بهبــود زندگــی خــود و بــرای بهبــود شــرایط همگانــی در 
کشــور خــود اســتفاده کننــد. همچنــان، منفــی گرایــی باعــث می شــود تــا 
انســان ها همــواره جنبه هــای منفــی یکدیگــر خــود را مــورد نظــر داشــته 
ــث دوری  ــن کار باع ــه ای ــد ک ــه نکنن ــم توج ــت ه ــای مثب ــه جنبه ه و ب

ــود.  ــم می ش ــه از ه ــک جامع ــان های ی انس

از ســویی هــم، رســانه های همگانــی در افغانســتان بــا نداشــتن 
برنامه هــای منظــم، معیــاری و هدفمندانــه بــرای بهبــود اوضــاع در 
مملکــت، آموزش دهــی و ایجــاد امیــد و انگیــزه در میــان مــردم، بگونــه ی 
ــور را  ــاری در کش ــای ج ــردم و قضای ــی م ــی زندگ ــای منف ــب جنبه ه اغل
ــد.  ــی نمی کنن ــه مســایل مثبــت و ســازنده توجــه  چندان ــال نمــوده و ب دنب
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منفــی گرایــی و نشــرات غیر معیــاری و غیــر مفیــد رســانه های همگانــی، 
بخصــوص رســانه های دیــداری و شــنیداری بــاالی اذهــان عامــه و کاهــش 
ــد  ــش امی ــت کاه ــور و در جه ــم در کش ــرایط حاک ــه ش ــردم ب ــاد م اعتم
ــورت  ــه، در ص ــد. در حالی ک ــم دارن ــش مه ــردم نق ــان م ــزه در می و انگی
ــد و مثمــر، رســانه ها  ــه ســازند گی و انجــام کارهــای مفی ــودن ب متعهــد ب
می تواننــد پیرامــون انگیــزه آفرینــی، ایجــاد هــم بســتگی در میــان مــردم و 

بهبــود اوضــاع در کشــور نقــش مهمــی را ایفــا نماینــد. 

همچنـان، وقتـی برنامه های ادبـی و پارچه هـای تمثیلـی و ... متعلق به 
سـال های قبـل تا امـروز را در افغانسـتان ارزیابـی نمایی، به سـاد گی معلوم 
خواهد شـد کـه همه محتوای منفی، دلسـرد کننـده و سـطحی دارند. مثال، 
سـال ها از قیمـت بلنـد کچالـو، برف و بـاران و گل آلـود بـودن کوچه ها و نا 
منظـم بـودن بس هـای شـهری گفتـه انـد، اما هرگـز نگفتـه اند که بـا وجود 
مشـکالت و موانـع میتـوان درس خوانـد، می تـوان کنار هم مانـد و می توان 
بـرای خـود و وطـن کار کرد. هرگـز نگفته اند کـه چگونه می تـوان کچالوی 
بیشـتر تولیـد کـرد، چگونه می تـوان از بـاران و کوچه اسـتفاده ی مثبت نمود 
و چگونـه بایـد خـود صاحب بس و وسـایط نقلیه شـد. یعنی، هرگـز در پی 

ذهنیت دهـی و انگیـزه آفرینی نبـوده اند.

وقتــی برنامه هــای مشــابه متعلــق بــه کشــور های صاحــب زندگــی بهتر 
را بــا برنامه هــای موجــود در افغانســتان مقایســه کنــی، بــه ســاد گی معلــوم 
ــایل  ــازنده ای مس ــت و س ــاد مثب ــه ابع ــر ب ــور های دیگ ــه کش ــود ک می ش
ــرب  ــی و مخ ــای منف ــه جنبه ه ــواره ب ــتان هم ــا در افغانس ــد، ام می پردازن
مســایل می پردازنــد. ایــن کار بگونــه ی گســترده در جهــت ایجــاد ذهنیــت 
منفــی در کشــور و زدودن بذر هــای امیــد و انگیــزه در میــان مــردم نقــش 
برجســته و ویرانگــر دارد، نــه اصــالح کننــده. چــون، انتقــاد کــردن مکــرر 

بــدون ارایــه ی برنامــه و راه حــل ماننــد اســتفاده کــردن از صابــون در نبــود 
آب اســت. همچــان، تمرکــز بیــش از حــد روی جنبه هــای منفــی مســایل، 
یــک ملــت منفــی گــرا و غیــر ایجــاد گــر را بمیــان مــی آورد. کارشناســان و 
صاحــب نظــران افغــان نیــز معمــوال وقــت خــود و فرصت هــای بدســت 
ــایل  ــی مس ــای منف ــه جنبه ه ــن ب ــت پرداخت ــانه ها را در جه ــده در رس آم
ــایل  ــت مس ــای مثب ــه جنبه ه ــر ب ــد و کمت ــرف می کنن ــردن ص ــاد ک و انتق
ــد،  ــای مفی ــا راه حل ه ــد ت ــف می دانن ــود را مکل ــر خ ــد و کمت می پردازن
معقــول و عملــی را ارایــه دهنــد. در کل همــه بگونــه ی گســترده مصــروف 
ــد.  ــه ان ــی در جامع ــای منف ــد ذهنیت ه ــروف تولی ــی و مص ــی گرای منف
بــدون شــک، تــداوم همچــو حالــت مانــع مثبــت اندیشــی جامعــه گردیده 

ــود اوضــاع در کشــور می شــود.  ــع بهب و مان

نبود آمار دقیق باشند گان کشور

داشــتن آمــار دقیــق از باشــند گان کشــور و داشــتن معلومــات دقیــق و 
همــه جانبــه ای فــردی، اجتماعــی و ظرفیتــی از مردمــان مختلــف ســاکن 
ــای  ــق برنامه ه ــرح و تطبی ــرای ط ــم ب ــات مه ــور از ضروری ــک کش در ی
مفیــد ملــی و تحقــق برنامه هــای ملــی بــرای بهبــود وضــع زندگــی مــردم 
ــق و  ــد آمــار دقی و پیشــرفت مملکــت محســوب می شــوند. کشــور ها بای
معیــاری نفــوس خــود و معلومــات دقیــق و مفیــد پیرامــون باشــند گان خود 
را در اختیــار داشــته باشــند و بــر مبنــای آمــار و معلومــات دســت داشــته، 
ــتان در  ــا، افغانس ــد. ام ــق نماین ــرح و تطبی ــود را ط ــی خ ــای مل برنامه ه
قــرن بیســت و یــک هنــوز آمــار دقیــق نفــوس و معلومــات کامــل پیرامــون 
مــردم خــود را در اختیــار نداشــته و دارای یــک مرجــع معتبــر و معیــاری و 
پاســخگوی معلوماتــی نمی باشــد. یعنــی، هنــوز هــم برنامه هــا و مســایل 
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ملــی در ایــن کشــور بــر مبنــای حــدس و گمــان و محاســبات تقریبــی و 
ــک،  ــدون ش ــوند. ب ــام می ش ــده و انج ــه ش ــت گرفت ــق روی دس ــر دقی غی
ــدم  ــی و ع ــای اجتماع ــترش بی عدالتی ه ــده ی گس ــل عم ــی از عوام یک
کارایــی و موفقیــت برنامه هــای ملــی در کشــور، نبــود آمــار دقیــق نفــوس 

ــق پیرامــون مردمــان ســاکن در کشــور می باشــد.  ــود معلومــات دقی و نب

البتـــه، در صـــورت موجودیـــت اراده و برنامـــه مشـــخص و واقعـــی، 
آمـــار گیـــری نفـــوس و جمـــع آوری معلومـــات الزم پیرامـــون ســـاکنان 
ـــام  ـــوان انج ـــن کار را می ت ـــه ای ـــت، بلک ـــن نیس ـــک کار ناممک ـــور ی کش
داد. امـــا، بخاطـــر دالیـــل سیاســـی و ناموجـــه همـــواره از تحقـــق ایـــن 
ـــکالت  ـــه مش ـــایی ب ـــن نارس ـــت و ای ـــده اس ـــری ش ـــی جلوگی ـــه ی مل برنام
ـــی  ـــم، وقت ـــویی ه ـــت. از س ـــده اس ـــزوده ش ـــور اف ـــود در کش ـــدد موج متع
ـــیاری  ـــود، بس ـــری ش ـــار گی ـــاری آم ـــق و معی ـــه ی دقی ـــور بگون ـــوس کش نف
از جنبه هـــای تاریـــک اجتماعی-سیاســـی و بســـیاری از مســـایل 
ـــیاری  ـــدن بس ـــل ش ـــث ح ـــده و باع ـــن گردی ـــور روش ـــکل آفرین در کش مش

ــود.  ــردم می شـ ــان مـ ــورد در میـ ــات بی مـ ــا و اختالفـ از جنجال هـ

تجارتی ساختن مفاهیم صلح و امنیت در کشور

ــق آن  ــوده و تحق ــه ب ــر جامع ــی ه ــای حیات ــت از نیازه ــح و امنی صل
ــا روی  ــا ب ــت دارد ت ــت مکلفی ــد. دول ــردم می باش ــه ی م ــه ی هم وظیف
دســت گیری برنامه هــای منظــم، معقــول، علمــی و مفیــد در جهــت 
ــام  ــدی را انج ــای مفی ــور کاره ــت در کش ــن امنی ــح و تامی ــم صل تحکی
دهــد. یکــی از مکلفیت هــای اساســی هــر دولــت حفــظ صلــح و ثبــات 
ــرای  در کشــور می باشــد. در افغانســتان برنامه هــا و نهاد هــای متعــددی ب
تحکیــم صلــح و تامیــن امنیــت ایجــاد گردیــده و امکانــات هنگفتــی هــم 

در ایــن راســتا بــه مصــرف رســیده انــد. امــا، از این کــه ایجــاد نهادهــا و 
ــور  ــای کش ــه نیازمندی ه ــق ب ــق، مطاب ــا دقی ــن برنامه ه ــت گرفت روی دس
و مفیــد نبــوده انــد، نتایــج چندانــی را در پی نداشــته انــد. یعنــی، ایجــاد 
ــر  ــای پ ــت گیری برنامه ه ــروری و روی دس ــر ض ــدد و غی ــای متع نهاده
ــم  ــی ســاختن مفاهی ــی بی نتیجــه همــه فقــط در جهــت تجارت ــه ول هزین

صلــح و امنیــت نقــش داشــته انــد.

تجارتــی ســاختن صلــح و امنیــت، ایجــاد نهادهــا و نیروهــای مــوازی 
بــا نهادهــا و نیروهــای قانونمنــد کشــور و بــه مصــرف رســانیدن پول هــای 
ــر شــدن اوضــاع،  ــا موجــه باعــث بد ت هنگفــت در راه هــای ناصــواب و ن
گســترش نــا امنی هــا و ازدیــاد بی اعتمادی هــای مــردم نســبت بــه 
ــه شــده از ســوی آن شــده  ــت کاری نظــام حاکــم و برنامه هــای ارای ظرفی
ــراد و  ــم اف ــای مه ــن عرصه ه ــدن ای ــی ش ــا تجارت ــم، ب ــویی ه ــد. از س ان
حلقــات اســتفاده جــو و دخیــل در همچــو پروســه ها بجــای اینکــه بــرای 
ــه  ــرای رســیدن ب ــد، ب ــن امنیــت در کشــور کار کنن ــم صلــح و تامی تحکی
ــای  ــازار برنامه ه ــتن ب ــرم نگهداش ــر گ ــود و بخاط ــخصی خ ــای ش آرزوه
تحکیــم صلــح و تامیــن امنیــت، در پــی نا امــن ســازی مناطــق مختلــف 
ــح و بعــد  ــم صل ــد و می باشــند. ایجــاد کمیســیون تحکی ــوده ان کشــور ب
ــون  ــا میلی ــردن صد ه ــه ک ــح و هزین ــی صل ــورای عال ــیس ش از آن تاس
ــوده  ــر ب ــه کارهــای بی مــورد و بی اث ــاد شــده از جمل ــر از مجراهــای ی دال
ــر کــه از مجــرای نهاد هــای موظــف در جهــت  ــون دال ــد. صدهــا میلی ان
ــم گیر  ــت و چش ــه ی مثب ــدام نتیج ــتن ک ــدون در پی داش ــح ب ــم صل تحکی
ــردم  ــی م ــوزش و آگاهی ده ــت آم ــر در جه ــیدند، اگ ــرف رس ــه مص ب
ــه  ــید، ب ــرف می رس ــه مص ــردم ب ــان م ــتقیم در می ــات مس ــن ارتباط و تامی
ــط  ــم، فق ــویی ه ــتند. از س ــر می داش ــازنده تر و مفید ت ــج س ــب نتای مرات
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بــا گرفتــن اســلحه از شــانه های افــراد و یــا هــم تدویــر جلســات امــکان 
تحکیــم صلــح وجــود نــدارد، چــون صلــح یــک پدیــده ای درونــی اســت 
ــط دارد. از  ــراد رب ــای اف ــرش و باور ه ــرز نگ ــی و ط ــوای درون ــه محت و ب
ــازی و  ــد ذهنیت س ــور، بای ــدار در کش ــح پای ــم صل ــرای تحکی ــن رو، ب ای
ــای  ــمندی و مکلفیت ه ــد ارزش ــال ح ــردم در قب ــود و م ــازی ش ظرفیت س
زندگــی خــود آگاهــی الزم بدســت آورده و بــرای مفید زیســتن و مســووالنه 

زیســتن آمــوزش داده شــوند. 

ــی  ــم دولت ــای منظ ــا نیروه ــوازی ب ــاختارهای م ــاد س ــان، ایج همچن
ــی و  ــی و محیط ــه های قوم ــد ملیش ــور، مانن ــی کش ــکتور های امنیت در س
توزیــع اســلحه بــرای افــراد غیر مســوول، باعــث آن شــد تــا از یک طــرف 
قســمتی زیــادی از اســلحه و امکانــات دولت حیف شــوند و از ســویی هم 
مجراهــای وســیع برای رســیدن اســلحه بــه باندهــای خرابکار، گســترش نا 
امنــی و محــدود ســاختن حاکمیــت قانــون در کشــور بــاز شــوند. بســیاری 
از اســلحه و امکانــات کــه در اختیــار افــراد مســلح محلــی قــرار گرفــت یــا 
در مقابــل مــردم و دولــت اســتفاده شــد و یــا هــم به کســانی ســپرده شــد که 
در مقابــل دولــت و مــردم قــرار دارنــد. همچنــان، اکثــر از مناطق کــه امروز 
نــا امــن انــد و در کنتــرول مخالفیــن قــرار دارنــد، اول بــرای افــراد مســلح 
ــلح های  ــت مس ــرکات نادرس ــار و ح ــد و رفت ــده بودن ــپرده ش ــی س محل
ــن  ــکار مخالفی ــه هم ــد ک ــح دهن ــردم ترجی ــا م ــد ت ــث ش ــی باع محل
ــام دولــت. بســیاری  ــر ن ــه همــکار باندهــای تبهــکار زی دولــت باشــند ن
ــای  ــو برنامه ه ــه ی همچ ــور، نتیج ــود در کش ــای موج ــا و نفاق ه از فتنه ه
مضــر و نــا معقــول می باشــند. انجــام همچــو کارهــای نادرســت از ســوی 
ــان  ــرای اســتفاده جوی ــان آوردن مجراهــای اســتفاده جویی ب ــت و بمی دول
ــر شــدن اوضــاع  در کشــور و ایجــاد  و تجــار خــون و تفنــگ باعــث بد ت

فاصله هــای جــدی میــان مــردم و دولــت گردیدنــد. همچنــان، بعضــی از 
چهــره هــای کــم ظرفیــت و اســتفاده جــو کــه مســوولیت هــای مهــم را 
در نهــاد هــای امنیتــی و دولتــی بــدوش گرفتنــد، بجــای انجــام مکلفیــت 
هــای وظیفــوی خــود، در پــی ایجــاد بانــد هــای خرابــکار، توزیــع اســلحه 
ــا  ــا مطلــوب، آزار و اذیــت مــردم و راه انــدازی رقابــت هــای ن ــه افــراد ن ب
ســالم در ســطح قریــه و ولســوالی شــدند، تــا ضمــن بــر هــم زدن ثبــات و 
امنیــت در مناطــق امــن و تحــت کنتــرول دولــت، در پــی تــاراج معــادن و 
رونــق دهــی بــازار قاچــاق مــواد مخــدر و اســتفاده جویــی هــای محیطــی 
شــدند. ایــن همــه بــد کاری هــا و اســتفاده جویــی هــای انســان هــای بــد 
نیــت و فرصــت طلــب، در پهلــوی دیگــر فکتــور هــا زمینــه هــای بحرانــی 

شــدن اوضــاع در کشــور را مســاعد ســاختند. 

عدم موجودیت ارتباطات مستقیم در میان مردم افغانستان

ــا و  ــا، بی اعتمادی ه ــات، بد باوری ه ــروز اختالف ــل ب ــن دلی عمده تری
تشــنجات بی  مــورد در میــان مردمــان متعلــق بــه اقــوام و مناطــق مختلــف 
افغانســتان نبــود ارتباطــات مســتقیم، مــداوم و هدفمندانــه در میــان آنهــا 
ــان مــردم شــمال  ــد می ــود ارتباطــات مســتقیم و مفی ــی، در نب اســت. یعن
ــره  ــک و غی ــزاره و ازبی ــتون، ه ــک و پش ــرب، تاجی ــرق و غ ــوب، ش و جن
ــه آورده و  ــت ن ــر را بدس ــناخت یکدیگ ــای ش ــت و زمینه ه ــردم فرص م
ــت  ــدم موجودی ــد. ع ــت آورن ــات بدس ــم معلوم ــون ه ــد پیرام نمی توانن
ارتباطــات مســتقیم، ســالم و مــداوم در میــان مــردم و عــدم شــناخت آنهــا 
ــا دســت بیرونــی در میــان کار کــرده  از یکدیگــر شــان باعــث می شــود ت
ــرای دوری  ــده و ب ــردم ش ــان م ــا در می ــا و درزه ــاد فاصله ه ــی ایج و در پ
ــه اقــوام و مناطــق مختلــف افغانســتان،  هرچــه بیشــتر مردمــان متعلــق ب
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کــه همــه ســاکنان یــک ســرزمین و دارای سرنوشــت مشــترک انــد، تــالش 
نماینــد. بــدون شــک، وقتــی مــردم بــا هــم تمــاس مســتقیم و مداوم داشــته 
باشــند و یکدیگــر خــود را بشناســند، هرگــز فریــب فتنــه جویــان را نخورده 
ــا فراهــم ســازی  ــار هــم زندگــی آرام را انتخــاب خواهنــد کــرد. ب و در کن
ــان  ــه در می ــداوم و هدفمندان ــتقیم، م ــات مس ــراری ارتباط ــای برق زمینه ه
مــردم افغانســتان، بســیاری از مشــکالت موجــود در کشــور حــل گردیده و 
بســیاری از ســوءتفاهمات و بــد باوری هــای ناموجــه موجود در میــان مردم 
افغانســتان مرفــوع خواهنــد شــد. بــدون شــک، برقــراری ارتباطات ســالم، 
مــداوم و مســتقیم در میــان مردمــان متعلــق بــه اقــوام، مناطــق و زبان هــای 
ــن و  ــای تامی ــر و زمینه ه ــا یکدیگ ــا ب ــی آنه ــای نزدیک ــف زمینه ه مختل
تــداوم روابــط فــردی، کاری و اجتماعــی در میــان آنهــارا مســاعد ســاخته 
و راه را بــرای ملــت شــدن مردمــان ســاکن در افغانســتان همــوار می کنــد.

پیامد های جبران ناپذیر تداوم شرایط موجود در کشور

ــی  ــل اصل ــه عام ــده ک ــاد ش ــای ی ــایل و فکتور ه ــن مس ــده گرفت نادی
بمیــان آمــدن شــرایط نامطلــوب در کشــور انــد و تــداوم شــرایط کنونــی در 
کشــور کــه زندگــی مــردم، ثبــات همگانــی در کشــور و وجهــه ای ملــی، 
ــت،  ــانیده اس ــیب رس ــدت آس ــه ش ــتان را ب ــی افغانس ــوی و جهان منطق
ــت. در  ــد داش ــال خواهن ــری را در قب ــران ناپذی ــر و جب ــای ویرانگ پیامده
صــورت نپرداختــن بــه فکتور هــای یــاد شــده کــه عامــل اصلــی بحرانــی 
ــی در  ــت فعل ــداوم حال ــد و در صــورت ت شــدن اوضــاع در افغانســتان ان
کشــور، فاصله هــا میــان مــردم بیشــتر گردیــده و زمینه هــای تفرقــه جویــی 
و دامــن زدن بــه اختالفــات ویرانگــر قومــی، ســمتی و گروهــی در کشــور 
بیشــتر می شــوند. همچنــان، در صــورت تــداوم شــرایط فعلــی، زمینه هــا 
بــرای مداخله هــای خارجــی بیشــتر گردیــده و دسیســه های متعــددی برای 
متالشــی ســاختن هم بســتگی نســبی کــه در میــان مــردم افغانســتان وجــود 
دارد، روی دســت گرفتــه خواهنــد شــد. همچنــان، اوضــاع امنیتــی بیشــتر 
وخیــم گردیــده و مــردم امیــد و روحیــه ی خــود را از دســت خواهنــد داد. 

ــوه  ــاد، رش ــد فس ــش از ح ــترش بی ــث گس ــی باع ــرایط فعل ــداوم ش ت
ســتانی، قاچــاق مــواد مخــدر و فعالیت هــای مافیایــی در کشــور گردیــده و 
ایــن ســرزمین را بــه یــک مرکــز بین المللــی فعالیت هــای مافیایــی مبــدل 
خواهــد ســاخت. حاکمیــت ضعیــف ضعیف تــر خواهــد شــد، چهره هــا 
و حلقــات مضــر و اســتفاده جــو کــه هــم در درون نظــام صاحــب جایــگاه 
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و امکانــات فــراوان انــد و هــم در بیــرون نظــام، بــرای کاهــش حاکمیــت 
ــلح  ــراد مس ــن و اف ــا ام ــق ن ــاد مناط ــا و ازدی ــترش نا امنی ه ــون و گس قان
غیــر مســوول تــالش خواهنــد کــرد. همیــن چهره هــا و حلقــات مضــر و 
فرصــت طلــب در پــی غــارت دارایی هــای عامــه و چــور و چپــاول معــادن 
و منابــع عایداتــی افغانســتان خواهنــد شــد. زمینه هــای آمــوزش و پــرورش 
ــردم  ــد و م ــد ش ــزوده خواه ــواد اف ــراد بی س ــداد اف ــه تع ــه و ب ــش یافت کاه
ــن و  ــرای وط ــت ب ــه ی خدم ــودن روحی ــدا نم ــازی و پی ــی ظرفیت س بجای
ــه کارهــای  ــرا گیــری مهارت هــای دســت یافتــن ب مــردم خــود، در پــی ف
نامشــروع و مافیایــی شــده و در پــی آزار و اذیــت مــردم خواهند شــد. شــهر 
و کوچــه و دهــات مصوونیــت نســبی خــود را از دســت خواهنــد داد و قتــل 

و کشــتار مــردم افزایــش خواهــد یافــت. 

ــی  ــی بحران ــل اصل ــه عوام ــه ب ــدم توج ــی و ع ــرایط فعل ــداوم ش ــا ت ب
ــت و  ــک مل ــدن ی ــر ش ــای زمین گی ــور، زمینه ه ــاع در کش ــاختن اوض س
توتــه و پارچــه شــدن یــک مــردم بــه بخش هــای مختلــف و قــرار گرفتــن 
ــی  ــت ارض ــتقالل و تمامی ــدن اس ــیب دی ــای آس ــم و زمینه ه ــل ه در مقاب
ــی  ــد شــد. چــون، دشــمنان داخلــی و بیرون یــک کشــور مســاعد خواهن
ــی، در صــورت  ــد. یعن ــن ان ــن مملکــت همــواره در کمی ــت و ای ــن مل ای
ــال  ــتان در قب ــردم افغانس ــت و م ــه ای دول ــای ناموج ــداوم بی  اعتنایی ه ت
شــرایط موجــود در کشــور، سرنوشــت یــک ملــت خســته و یــک مملکــت 
زخمــی بــا خطــر جــدی مواجــه خواهــد شــد. پس،بایــد در فکــر خــود، 
مــردم خــود و وطــن خــود بــود و بــرای نجــات خــود، مــردم خــود و وطــن 

خــود کار کــرد. 

ــوولیت های  ــه مس ــن ب ــی و پرداخت ــداری همگان ــورت بی ــا، در ص ام
ــتان را  ــردم افغانس ــتان و م ــدی افغانس ــر ج ــچ خط ــه هی ــا ک ــه تنه ــی ن مل

تهدیــد نخواهــد کــرد، بلکــه شــاهد بهبــود چشــم گیر در شــرایط امنیتــی 
ــه  ــتان ب ــردم افغانس ــیدن م ــاهد رس ــردم و ش ــی م ــرایط زندگ ــور و ش کش
ــی  ــت، ترق ــات، امنی ــح، ثب ــا صل ــه همان ــان، ک ــگی ش ــای همیش آرزوه
ــرای ریشــه کــن ســاختن  ــدون شــک، ب ــود. ب ــم ب ــد، خواهی و آســایش ان
ــرار دادن  ــرای ق ــور و ب ــی در کش ــاع عموم ــدن اوض ــی ش ــل بحران عوام
ــه یــک سلســله راهکار هــا و  ــی، ب ــی و ترق کشــور و مــردم در مســیر تعال
ــد  ــق، ملــی، عملــی و مفی ــل تطبی برنامه هــای مشــخص، عــام فهــم، قاب
نیــاز اســت. راهکار هــای کــه در زیــر ارایــه می شــوند، افغانســتان و 
افغان هــا را در جهــت رســیدن بــه اهــداف ارزنــده شــان کمــک خواهنــد 
ــد دانســت کــه افغان هــا از هیــچ مردمــی کــم نیســتند و  ــه، بای کــرد. البت
مســتحق داشــتن بهتریــن کشــور و بهتریــن زندگــی انــد؛ فقــط کافیســت 
ــه آنهــا  ــد و ب ــا در مســیر درســت قــرار گیرن ــا آنهــا همــکاری کــرد ت ــا ب ت

ــا خــود، ملــت خــود و کشــور خــود را بســازند.  فرصــت داد ت
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بــرای حــل مشــکالت موجــود در افغانســتان بگونــه ی اساســی و پایدار 
و بخاطــر پایــان بخشــیدن بــه بحــران مزمــن کــه زندگــی مــردم و شــرایط 
عمومــی در کشــور را بــه شــدت تحــت شــعاع قــرار داده و آســیب رســانیده 
ــده،  ــای ارزن ــا و کاره ــله برنامه ه ــک سلس ــری ی ــت گی ــت، روی دس اس
ــران  ــداوم بح ــی ت ــل اصل ــه عوام ــد. از این ک ــاز می باش ــد نی ــی و مفی عمل
در افغانســتان داخلــی انــد، پــس الزم اســت تــا بخاطــر متوقــف ســاختن 
ایــن بحــران بــه ریشــه کــن ســاختن عوامــل بحــران و تقویــه ی فکتورهــای 
ــر بهبــود شــرایط زندگــی مــردم و بهبــود اوضــاع عمومــی در  تاثیرگــذار ب
کشــور پرداختــه شــود. بــدون شــک، عوامــل بیرونــی بحــران موجــود در 
ــز  ــا عوامــل خارجــی بحــران نی ــد، ام ــی برجســته ان ــز خیل افغانســتان نی
رابطــه ی مســتقیم بــا عوامــل داخلــی آن دارنــد و در صــورت ریشــه کــن 
ــر  ــرای نفــوذ بیرونی هــا هــم کمت ســاختن عوامــل داخلــی آن، زمینه هــا ب
گاه، بــا  می شــوند. وقتــی، یــک مملکــت صاحــب یــک ملــت باســواد، آ
ظرفیــت، متحــد، منســجم، متعهــد، مســوولیت پذیــر، صــادق و یکدیگــر 
پذیــر و یــک سیســتم کاری ســالم، پاســخگو و معیــاری شــود، بیرونی هــا 
بــه ســاد گی نمی تواننــد بــرای برهــم زدن زندگــی مــردم و اوضــاع عمومــی 
ــای  ــن، راهکار ه ــرای همی ــد. ب ــام دهن ــی را انج ــور کار مهم در آن کش
پیشــنهادی نیــز بــر فراهــم ســازی ویژ گی هــای فــوق بــرای مــردم و دولــت 
افغانســتان تمرکــز دارنــد؛ راهکارهــای الزم و مطمیــن برای پایان بخشــیدن 
بــه بحــران مزمــن و ویرانگــر موجــود در افغانســتان در زیــر بیان می شــوند.

برقراری تماس و ارتباطات مستقیم و پایدار میان مردم افغانستان

ــورد،  ــای بی م ــا، خصومت ه ــاوری ه ــد ب ــاق، ب ــی نف ــرایط فعل در ش
تعصــب، تبعیــض و توهیــن و تحقیــر یکدیگــر در میــان افغانهــا بــه اوج 
ــو  ــترش همچ ــی گس ــل اصل ــک، عام ــدون ش ــت. ب ــیده اس ــود رس خ
ــای  ــات و تماس ه ــود ارتباط ــرب نب ــت و مخ ــای زش ــم و پدیده ه مفاهی
مســتقیم و پایــدار در میــان مردمــان متعلــق بــه اقــوام و مناطــق مختلــف 
افغانســتان می باشــد. یعنــی، مــردم افغانســتان از این کــه یکدیگــر خــود را 
نمی شناســند و زمینه هــای الزم برایشــان مســاعد نشــده اســت تــا پیام هــا 
و ســخنان یکدیگــر را بشــنوند و بداننــد کــه آنهــا دشــمن هــم و بــر ضــد 
ــرای  ــتند، ب ــم هس ــت ه ــریک سرنوش ــم و ش ــن ه ــه هموط ــه، بلک ــم ن ه
ــد.  ــرار می گیرن ــل هــم ق ــان را خــورده و در مقاب ــه جوی ــن فریــب فتن همی
برقــراری تماس هــا و ارتباطــات مســتقیم در میــان مــردم بگونــه ی عملــی، 
هدفمندانــه و پایــدار بســیاری ازیــن مشــکالت را حــل می کننــد و مردمــان 

ــد. ــا هــم وصــل می نماین ــوام مختلــف کشــور را ب مناطــق و اق

ــر یکدیگــر و  ــن و تحقی ــاق، تعصــب، توهی ــرای متوقــف ســازی نف ب
خاتمــه بخشــیدن بــه مخالفت هــای نا موجــه بــا هــم کــه زمینه هــای بــروز 
مشــکالت در کشــور را مســاعد ســاخته و مــردم را از هــم دور می ســازند، 
بایــد قبــل از هــر اقــدام دیگــر در جهــت فراهــم ســازی زمینه هــای برقراری 
تماس هــای همیشــگی و هدفمندانــه در میــان مردمــان ســمت هــا، اقــوام، 
ــی روی  ــد و عمل ــای مفی ــتان برنامه ه ــف افغانس ــق مختل ــا و مناط زبان ه
دســت گرفتــه شــوند. چــون، برقــراری تماس هــای مــداوم میــان مــردم و 
ــق  ــا از طری ــان آنه ــتگی در می ــم و همبس ــای تفاه ــازی زمینه ه ــم س فراه
تــداوم ارتباطــات و مــراودات برنامــه ریــزی شــده و مــداوم باعــث بمیــان 
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ــی در  ــی و محیط ــی، فرهنگ ــردی، اجتماع ــمند ف ــای ارزش ــدن رابطه ه آم
میــان مردمــان مختلــف ســاکن در کشــور گردیــده و زمینه هــای شــناخت 
متقابــل و رســیدن بــه تفاهــم روی مســایل و ارزش هــای مشــترک را مهیــا 
می کننــد. همچنــان، ایــن کار در جهــت طــرح و تطبیــق برنامه هــای 

مفیــد ملــی در عرصه هــای مختلــف نیــز مفیــد واقــع خواهــد شــد.

دولــت افغانســتان، نهادهــای فعــال ملــی و محلــی، متنفذیــن و 
ــد در  ــف بای ــق مختل ــوام و مناط ــه اق ــق ب ــام متعل ــک ن ــای نی چهره ه
ــار هــم بــرای فراهــم ســازی زمینه هــای برقــراری تمــاس و ارتباطــات  کن
ــرب و  ــرق، غ ــمال و ش ــوب، ش ــمال و جن ــان ش ــان مردم ــتقیم می مس
ــان  ــان مردم ــان می ــرق، همچن ــوب و ش ــزی و جن ــق مرک ــوب، مناط جن
ــن و  ــین، ده نیش ــهر نش ــان ش ــان مردم ــف، می ــوام مختل ــه اق ــق ب متعل
ــای  ــد کانال ه ــد. بای ــه کار کنن ــف جامع ــار مختل ــان اقش ــی و می کوچ
و  کننــد  برقــرار   ... و  و جنــوب  میــان شــمال  را  ارتباطــی  مطمیــن 
ــه محــل  ــوم و یــک محــل را ب زمینه هــای دعــوت کــردن مردمــان یــک ق
ــترک  ــای مش ــا و همایش ه ــدازی برنامه ه ــای راه ان ــوام و زمینه ه ــر اق دیگ
میــان مردمــان متعلــق بــه اقــوام و مناطــق مختلــف را در قریه هــا و 
ــت،  ــردم از خوس ــال، م ــد. مث ــت گیرن ــف روی دس ــوالی های مختل ولس
کندهــار، ننگرهــار، پکتیــا و ... بــه بدخشــان، بامیــان، پنجشــیر، فاریــاب 
و ... دعــوت شــوند و بــر عکــس آن مردمــان بدخشــان، پــروان، دایکنــدی، 
جوزجــان و ... بــه والیــات پشــتون نشــین جنوبــی و شــرقی دعوت شــوند. 
ــدان و  ــوزگاران، کارمن ــرای آم ــی ب ــترک آموزش ــای مش ــان، برنامه ه همچن
ــق  ــمال و مناط ــرق در ش ــوب و ش ــین جن ــتون نش ــق پش ــن مناط محصلی
ــک  ــق تاجی ــدان مناط ــجویان و کارمن ــوزگاران، دانش ــرای آم ــزی و ب مرک
ــره در مناطــق پشــتون نشــین  نشــین، ازبیــک نشــین و هــزاره نیشــن و غی

ــوند.  ــدازی ش ــه راه ان ــا دو هفت ــه ی ــک هفت ــرای ی ــرقی ب ــی و ش جنوب

ــویق  ــف تش ــات مختل ــی در والی ــانه های محل ــد رس ــان، بای همچن
شــوند تــا برنامه هــای مــداوم و هدفمندانــه را پیرامــون مردمــان متعلــق بــه 
مناطــق، اقــوام و زبان هــای دیگــر نشــر نمــوده و اذهــان مــردم را در قبــال 
هموطنــان شــان روشــن ســازند. بایــد بــرای نهادینــه شــدن ایــن حرکــت 
ــترک و  ــدی مش ــای تولی ــترک، برنامه ه ــای مش ــی، تجارت ه ــمند مل ارزش
ــان  ــه زب ــق ب ــان متعل ــان مردم ــترک می ــری مش ــی و هن ــای فرهنگ برنامه ه
ــه ی نوبتــی در مناطــق دیگــر  ــوام و مناطــق مختلــف کشــور بگون هــا، اق
دایــر گردنــد. حتــا، بایــد مــردم مناطــق مختلــف تشــویق شــوند تــا زیــر 
نــام ازدواج بــرای صلــح، بــا مردمــان متعلــق بــه اقــوام و مناطــق مختلــف 
ــه،  ــه ی هدفمندان ــد بگون ــد. در کل، بای ــن نماین ــی تامی ــای فامیل رابطه ه
ــردم  ــان م ــتقیم می ــات مس ــراری ارتباط ــت برق ــداوم در جه ــه و م مصران
افغانســتان تــالش صــورت گیــرد و بــرای مــردم فرصــت ایجــاد شــود تــا 
یکدیگــر خــود را بشناســند و بــا هــم رابطه هــای ارزشــمند ایجــاد نماینــد. 
امــا، بگونــه ی جــدی بایــد از تجارتــی شــدن، کمیســیونی شــدن و انجویی 
شــدن همچــو مباحــث اجتنــاب ورزیــد، چــون ماننــد برنامه هــای دیگــر 
در حــد شــعار باقــی می ماننــد و نتیجــه ی چشــم گیری را در قبــال 
نمی داشــته باشــند. امــا، از مجرای هــای دولتــی، مردمــی و شــخصی بایــد 
ــان  ــرای برقــراری ارتباطــات و زمینه هــای ایجــاد تمــاس و تفاهــم در می ب
ــای  ــه جویی ه ــا و تفرق ــا بی  اعتمادی ه ــرد ت ــورت گی ــالش ص ــردم ت م
ــا  ــداوم تماس ه ــراری و ت ــا برق ــک، ب ــدون ش ــد. ب ــه یابن ــورد خاتم بی م
ــکالت  ــیاری از مش ــردم، بس ــان م ــداوم در می ــتقیم و م ــات مس و ارتباط

موجــود در کشــور حــل خواهنــد شــد. 
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گسترش سواد و ظرفیت های کاری در کشور

از این کــه بی ســوادی و نبــود ظرفیت هــای الزم فــردی و ملــی از 
جملــه عوامــل مهــم بحرانــی شــدن اوضــاع در کشــور می باشــند، پــس 
الزم اســت تــا بــرای گســترش ســواد بگونــه ی همگانــی و بــرای تمــام مردم 
ــان مــردم، طرح هــا و  ــان بخاطــر ظرفیت ســازی در می افغانســتان، همچن
ــه  ــه، از این ک ــه شــوند. البت تالش هــای جــدی و منظــم روی دســت گرفت
ــی ســازی  ــر در کشــور می باشــد، همگان ــده ی فراگی بی ســوادی یــک پدی
ســواد تنهــا از طریــق نهادهــای تعلیمــی و تحصیلــی موجــود در کشــور، 
ممکــن نیســت. چــون، سیســتم رســمی آموزشــی فقــط اطفــال، نوجوانان 
و جوانــان را تحــت پوشــش قــرار می دهنــد و تجــارب ســال های گذشــته 
ــا  ــن بخش ه ــا در همی ــراوان حت ــات ف ــود امکان ــا وج ــه ب ــد ک ــان دادن نش
ــود  ــا وج ــتند. ب ــه نیس ــای جامع ــخگوی نیازه ــل پاس ــه ی کام ــم بگون ه
ــر  ــرورش و پ ــوزش و پ ــای آم ــر در عرصه ه ــا دال ــدن میلیارد ه ــه ش هزین
حجــم بــودن ســاختار نهاد هــای مربوطــه، در بعضــی از مناطــق فرزنــدان 
مــردم از فراگیــری ســواد و تعلیــم دور مانــده و بــه رقــم بی ســواد ها افــزوده 
شــدند. همیــن گســترش بی ســوادی یکــی از عوامــل می باشــد کــه باعــث 

گســترش مشــکالت در کشــور شــد. 

ــای کاری  ــکیالتی و برنامه ه ــاختار تش ــری در س ــن بازنگ ــه، ضم بلک
ــله  ــک سلس ــد ی ــور، بای ــی کش ــالت عال ــارف و تحصی ــای مع وزارت ه
برنامه هــای موقــت ولــی موثــر و سراســری را روی دســت گرفــت تــا تمــام 
مــردم کشــور را، کــه شــامل اطفــال، جوانان، بــزرگ ســاالن، زنــان و مردان 
می شــوند، تحــت پوشــش قــرار دهنــد. یعنــی، بایــد هــر فــرد افغــان ایــن 
فرصــت را بدســت آورد تــا ضمــن فراگیــری خوانــدن و نوشــتن، مفاهیــم، 

اصــول و چارچــوب زندگــی مفیــد، مســووالنه و قانونمــدار را فــرا گیرنــد. 
از این کــه، بیشــتر مــردم در مناطــق آســیب پذیــر، نــا امــن و ســاحات دور 
ــز از  ــکالت نی ــر مش ــد و اکث ــره ان ــواد بی به ــت س ــور از نعم ــت کش دس
همــان مناطــق کــه مــردم کمتــر بــا ســواد انــد، سرچشــمه می گیرنــد، بایــد 
آن مناطــق مــورد توجــه جــدی قــرار گرفتــه و بــرای تمــام مــردم آن مناطــق 
ــال  ــی فع ــرای زندگ ــات الزم ب ــب معلوم ــواد و کس ــب س ــای کس زمینه ه
و مســالمت آمیــز مهیــا شــود. چــون، وقتــی مــردم خــوب و بــد خــود را 
گاه  بداننــد و از مفاهیــم زندگــی و مکلفیت هــا و حقــوق خــود در کشــور آ
باشــند، هرگــز آلــه ی دســت دیگــران قــرار نگرفتــه و در مقابــل هــم تلــف 
نمی شــوند. بــدون شــک، در قبــال سرنوشــت همچــو مــردم کــه همــواره 
کشــته می شــوند، زمــام داران و بــزرگان کشــور مســوول انــد، چــون بــرای 

ــد.  ــرده ان ــا کاری نک ــی آنه آگاهی ده

همچنــان، در پهلــوی آموزش دهــی ســواد و مفاهیــم و قوانیــن زندگــی 
ــازی در  ــت ظرفیت س ــد در جه ــور، بای ــر کش ــردم در سراس ــام م ــرای ع ب
ــه  ــت گرفت ــر روی دس ــازنده و مثم ــای س ــز برنامه ه ــوان نی ــل ج ــان نس می
شــوند. چــون، در پهلــوی اینکــه عــام مــردم از توانایــی خوانــدن و نوشــتن 
ــرای  ــد، ب ــد را بدانن ــی قانونمن ــول زندگ ــم و اص ــده و مفاهی ــوردار ش برخ
پیشــبرد امــور در مناطــق مختلــف و بــرای شــکل  دهی یــک سیســتم منظــم 
کاری در کشــور بــه ظرفیت هــای فــردی و ملــی نیــاز اســت. یعنــی، هــر 
محیــط و هــر منطقــه ی افغانســتان بایــد بــه حــد کافــی افــراد بــا ظرفیــت و 
تعلیــم یافتــه بــرای شــکل دهی سیســتم کاری و پیشــبرد امــور در اختیــار 
ــرایط  ــد ش ــراد واج ــای الزم و اف ــود ظرفیت ه ــون، در نب ــد. چ ــته باش داش
بــرای پیشــبرد امــور مردمــی و حکومتــی، امــکان تحقــق برنامه هــای ملــی 

وجــود نخواهــد داشــت.
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ــات بخــش ملــی ناممکــن و خیلــی  ــن برنامــه ی حی ــه، انجــام ای البت
ــی و  ــزرگ آموزش ــر ب ــک چت ــکل دهی ی ــه ش ــت، بلک ــه نیس ــر هزین پ
ــد،  ــرار ده ــود ق ــش خ ــت پوش ــت را تح ــام مملک ــه تم ــازی ک ظرفیت س
فقــط بــه انــدازه ی شــورای عالــی صلح بودجــه نیــاز دارد. شــورای کــه بجز 
از مصــرف کــردن بودجه هــای هنگــف دیگــر هیــچ پیامــد و دســت آوردی 
نداشــته و نــدارد و ایجــاد آن یــک اشــتباه و یــک طــرح بی مــورد پنداشــته 
ــون یکــی از  ــه ی یکــی از مقامــات مهــم کــه خــود اکن ــه گفت می شــود. ب
معاونیــن شــورای عالــی صلــح اســت، ایــن شــورا تــا ختــم دوره ی کاری 
آقــای کــرزی در حــدود هفتصــد میلیــون دالــر مصرف کــرده اســت. اینکه 
دســت آورد ایــن شــورا در ایــن مــدت چــه بــوده اســت، همــه می داننــد. 
ــم  ــر می گیری ــده را در نظ ــرف ش ــر مص ــون دال ــد میلی ــن هفتص ــا همی ام
ــی روی  ــی و مل ــد، عمل ــه، مفی ــه عاقالن ــک برنام ــرای ی ــر از مج ــه اگ ک
گســترش ســواد در کشــور بــه مصــرف میرســید، چــه نتایــج احتمالــی را با 
خــود می داشــت. بــرای تطبیــق برنامــه ی سراســری آموزش دهــی ســواد و 
ــا نهاد هــای آموزشــی  مفاهیــم زندگــی در کشــور، یــک برنامــه همــکار ب
ــک  ــغ ی ــت مبل ــر والی ــرای ه ــال ب ــر س ــت، ه ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
ــه  ــر آن، ب ــا پنجصــد هــزار دال ــه در نظــر می گیریــم. ب میلیــون دالــر هزین
تعــداد 500 آمــوزگار را بــا معــاش ماهــوار 500 دالــر امریکایــی یــا معادل 
ــر  ــغ 500 دال ــه مبل ــان، ماهان ــم. همچن ــتخدام می کنی ــی اس ــه افغان آن ب
ــه  ــاش، هزین ــود و ب ــل ب ــاره ی مح ــای کاری، اج ــه ی برنامه ه ــرای تهی را ب
ترانســپورت و غیــره بــرای هــر آمــوزگار و بــرای هــر واحــد ســیار آموزشــی 
در در نظــر می گیریــم. بــرای هــر آمــوزگار بطــور اوســط 50 تــن از مــردم 
محــل کــه او در آنجــا توظیــف می شــود اشــتراک کننــده )شــاگرد( در نظــر 
می گیریــم. بــه ایــن ترتیــب، در هــر والیــت بــه تعــداد 500 تــن از افــراد 
ــتان  ــر افغانس ــوند و در سراس ــتخدام می ش ــاج کار اس ــه و محت ــم یافت تعلی

ایــن رقــم بــه حــدود هفــده هــزار )17000( تــن می رســد؛ یعنــی، حــدود 
هفــده هــزار تــن افــراد واجــد شــرایط و محتــاج کار، سرنوشــت آبرومندانــه 
بــه دســت آورده و بــرای مــردم و کشــور خــود مصــدر خدمــت می شــوند. 
در حالی کــه، در شــورای عالــی صلــح شــاید فقــط حــدود هفتصــد نفــر 
هــم مصــروف نباشــند، آن هــم کســانی که در هــر حالــت امکانــات بــرای 

زندگــی دارنــد. 

همچنــان، وقتــی هــر آمــوزگار در دو نوبــت درســی بگونــه ی میانگیــن 
ــر  ــم در ه ــن رق ــد، ای ــوزش ده ــل را آم ــراد مح ــن از اف ــداد 50 ت ــه تع ب
ــر  ــیده و در سراس ــر رس ــزار )25000( نف ــج ه ــت و پن ــه بیس ــت ب والی
مملکــت ایــن رقــم در حــدود هشــتصد و پنجــاه هــزار)850000( نفــر 
می شــود. فرامــوش نبایــد کــرد کــه نفــوس کشــور مــا بگونــه ی تخمینــی 
ــون آن  ــت میلی ــا هف ــش ت ــدود ش ــت و ح ــر اس ــون نف ــی میلی ــد س در ح
در مکتب هــا و مراکــز تحصیــالت عالــی مصــروف آمــوزش انــد؛ پــس، 
ایــن یــک رقــم درشــت اســت و فقــط چنــد ســال کافیســت تــا در پهلــوی 
ــوادی را  ــا بی س ــو برنامه ه ــک همچ ــا کم ــمی، ب ــی رس ــای آموزش نهاد ه
گاه  ریشــه کــن کــرد و مــردم را از ارزش هــا و مکلفیت هــای زندگی شــان آ
ســاخت.  بــرای تطبیــق ایــن طــرح، فقــط همــان حــدود هفتصــد میلیــون 
دالــر مصــرف شــده از ســوی شــورای عالی صلــح افغانســتان، بــرای مدت 
21 ســال کافــی اســت کــه بــدون شــک تطبیــق ایــن طــرح بی ســوادی را 
ریشــه کــن خواهــد کــرد. حــاال آن پــول کــه مصــرف شــده اســت هیــچ، 
امــا بــدون شــک هزینــه ی ســاالنه ی شــورای عالــی صلــح کمتــر از ســی 
میلیــون دالــر نخواهــد بــود. پــس، بــا متوقــف ســاختن کار ایــن شــورای 
بی نتیجــه، می تــوان ایــن طــرح را کــه بگونــه ی گســترده زمینــه ی تحکیــم 
ــان،  ــود. همچن ــی نم ــرد، عمل ــد ک ــاعد خواه ــور مس ــح را در کش صل
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گســترش ســواد در سراســر کشــور زمینــه ی گســترش مفاهیــم اخالقــی و 
پــا بنــدی مــردم بــه ارزش هــای اخالقــی را نیــز افزایــش خواهــد بخشــید.

همچنــان، بــا پنجصــد هــزار باقــی مانــده می شــود بــا ایجــاد مراکــز 
ــا  ــی ب ــالت عال ــوزگاران دارای تحصی ــتخدام آم ــخص و اس ــی مش آموزش
ــر  ــرای ه ــاه، ب ــی در م ــر امریکای ــزار )1000( دال ــدود یک ه ــاش ح مع
والیــت بــه تعــداد 100 تــن آمــوزگار اســتخدام کــرد و متباقــی بودجــه را 
در جهــت تهیــه ی برنامــه، تهیــه ی مــکان تدریــس، تهیــه ی خوابــگاه بــرای 
اشــتراک کننــد گان نیازمنــد و غیــره بمصــرف رســانید. طبــق ایــن برنامــه، 
ــا  می تــوان هــر ســال حــدود 1000 تــن واجــد شــرایط را آمــوزش داد و ب
ظرفیت هــا و توانایی هــای الزم مجهــز ســاخت. تــداوم ایــن برنامــه بــرای 
ــم  ــاخت، ه ــد س ــن خواه ــه ک ــوادی را ریش ــم بی س ــال، ه ــدت ده س م
زمینــه ی تفاهــم و گفتگــو در میــان مــردم را )کــه بــرای آمــوزش در زیر یک 
چتــر کنــار هــم جمــع می شــوند( فراهم کــرد و هــم یــک نیــروی توانمند و 
بــا ظرفیــت کاری را تربیــه نمــوده و تقدیــم جامعــه کــرد. البته، تنها شــورای 
ــد.  ــرف می کن ــول مص ــب پ ــه بی موج ــه اینگون ــت ک ــح نیس ــی صل عال
ــد کــه در  ــز وجــود دارن ــه و بی ثمــر دیگــر نی ــر هزین بلکــه، ده هــا نهــاد پ
ــه کــردن بودجــه در بخش هــای  صــورت متوقــف کــردن کار آنهــا و هزین
مهــم و زیربنایــی، شــاهد تحــوالت چشــمگیر در کشــور خواهیــم بــود. 

همچنــان، بــرای آگاهی دهــی دینــی و تدویــر جلســات و همایش هــای 
ســازنده بــرای روشــن ســازی اذهــان عامــه در قبــال مفاهیــم و ارزش هــای 
ــد و مســلکی  ــن مبلــغ توانمن ــه تعــداد 20 ت ــد بطــور اوســط ب دینــی، بای
اســتخدام شــوند. ایــن افــراد می تواننــد بگونــه ی نــا متمرکــز و دوره ای بــه 
مناطــق مختلــف والیت هــای مربوطــه خــود ســفر نمــوده و برنامه هــای 
ــن  ــدازی ای ــرای راه ان ــد. ب ــدازی کنن ــد را راه ان ــی مفی ــی و تعلیم تبلیغات

ــی،  ــای دولت ــاورین نهاد ه ــن از مش ــا 100 ت ــت ت ــط کافیس ــه، فق برنام
ــی در  ــری چندان ــان تاثی ــودن ش ــه ب ــی، را ک ــای آموزش ــوص نهاد ه بخص
بهبــود کار نــدارد، کنــار گذاشــته و معــاش آنهــا را کــه بگونــه ی میانگیــن 
ــده  ــتخدام ش ــراد اس ــرای اف ــم، ب ــر می گیری ــاه در نظ ــر در م ــزار دال دو ه
ماهــوار در حــدود 700 دالرپرداخــت. ایــن کار باعــث بلنــد رفتــن ســطح 
آگاهــی مــردم، ســهیم شــدن افــراد بــا ظرفیــت از اقشــار مختلــف جامعــه 
در چارچــوب نظــام و فراهــم ســازی زمینه هــای تمــاس و تفاهــم در میــان 

مــردم خواهــد شــد. 

ــدون داشــتن  گاه و ب ــا ســواد و آ ــت ب ــک مل ــدون داشــتن ی ازینکــه، ب
ــوان  ــان، نمی ت ــت زم ــا خواس ــر ب ــت و براب ــا ظرفی ــروی کاری ب ــک نی ی
ــت  ــس الزم اس ــد، پ ــور آرام ش ــک کش ــه و ی ــی مرف ــک زندگ ــب ی صاح
ــی  ــای همگان ــازی برنامه ه ــواد و ظرفیت س ــترش س ــه ی گس ــا در عرص ت
ــا زمانی کــه  ــان، ت ــه شــوند؛ همچن ــا هزینه هــای هنگفــت در نظــر گرفت ب
هزینــه ی آمــوزش و پــرورش کشــور از هزینــه ی دفاعــی و امنیتــی بیشــتر 
نشــود، نــه بگونــه ی واقعــی تــوان دفــاع از خــود و وطــن را پیــدا می کنیــم و 
نــه هــم تــوان تامیــن امنیــت سراســری را خواهیــم داشــت. پس، بهتراســت 
تــا بمثابــه ی زیربنــای واقعــی پیشــرفت مملکــت و تامیــن امنیت سراســری 
در کشــور، بــه گســترش ســواد و ظرفیت ســازی توجــه جــدی، همــه جانبــه 

و پیگیــر صــورت گیــرد.

در پهلــوی ایــن همــه، نهادهــای تحصیــالت عالــی افغانســتان بایــد 
ظرفیــت تولیــد ســواد کاربردی-تخصصــی را پیــدا نمــوده و بتواننــد نیــاز 
ــن  ــت تامی ــا ظرفی ــص و ب ــروی متخص ــن نی ــت تامی ــازار کار را در جه ب
ــد  ــتان بای ــی افغانس ــالت عال ــات تحصی ــا و موسس ــد. پوهنتون ه نماین
مکلــف ســاخته شــوند تــا خــود را مطابــق بــه نورم هــای معاصــر آموزشــی 
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ــص  ــت و متخص ــا ظرفی ــروی کاری ب ــه ی نی ــی تربی ــوده و توانای ــار نم عی
ــاد،  ــات زی ــدن امکان ــرف ش ــود مص ــا وج ــفانه، ب ــد. متاس ــدا نماین را پی
ــی  ــت و توانای ــوز ظرفی ــا هن ــتان ت ــی افغانس ــالت عال ــای تحصی نهاد ه
تربیــه و تولیــد نیــروی کاری متخصــص و فراهــم ســازی نیــاز مملکــت در 

ــد. ــرده ان ــدا نک ــی را پی ــردی و مل ــای ف ــت ظرفیت ه جه

ــات مالــی و تجهیــزات  در حالی کــه، در یکنیــم دهــه ی گذشــته امکان
ــر از  پوهنتون هــا و موسســات تحصیــالت عالــی افغانســتان بیشــتر و بهت
ــای  ــی نهاده ــت. وقت ــوده اس ــیایی ب ــه و آس ــورهای منطق ــیاری از کش بس
تحصیــالت عالــی کشــور نمی تواننــد نیــاز بــازار کار را در جهــت نیــروی 
بــا ظرفیــت و متخصــص تامیــن نمایند، یعنــی هنوز نتوانســته انــد بگونه ی 
واقعــی نهادهــای تحصیــالت عالی معیاری شــوند. از ســویی هــم، حتمی 
نیســت کــه ســاالنه ده هــا هــزار باشــنده ی کشــور ســند فراغــت از دانشــگاه 
را بدســت آورنــد، بلکــه حتمــی اســت کــه ســاالنه چنــد هــزار شــخص بــا 
ظرفیــت و برابــر بــا خواســت بــازار کار از پوهنتون هــا فــارغ گردیــده و بــه 
ــه کیفیــت  جامعــه تقدیــم شــوند؛ یعنــی، بایــد بجــای کمیــت فارغــان ب
ــرد.  ــورت گی ــه ص ــتر توج ــا بیش ــلکی آنه ــای مس ــت و توانایی ه ظرفی

ایجاد امید، انگیزه و روحیه ی مسوولیت پذیری در میان مردم

ــرای  ــه نیاز هــای اساســی ب ــزه و مســوولیت پذیری از جمل ــد، انگی امی
بهبــود زندگــی فــردی، اجتماعــی و ملــی در کشــور محســوب می شــوند. 
ــد،  ــوولیت پذیری ان ــه ای مس ــزه و روحی ــد، انگی ــه دارای امی ــان ک مردم
ــرای خــود، مــردم خــود و وطــن خــود تــالش نمــوده و  ــت ب در هــر حال
تســلیم نامالیمــات روزگار نمی شــوند. بــدون شــک، نبــود امیــد، انگیــزه 
و روحیــه ای مســوولیت پذیری در میــان مــردم افغانســتان از جملــه 

عوامــل اساســی بــرای تــداوم اوضــاع نامناســب در ایــن کشــور محســوب 
ــود  ــرای بهب ــی و ب ــب کنون ــرایط نامناس ــی از ش ــرای رهای ــوند. ب می ش
اوضــاع در کشــور، دولــت افغانســتان و مــردم افغانســتان بایــد در جهــت 
ــتن،  ــووالنه زیس ــرای مس ــزه ب ــد و انگی ــاختن امی ــی س ــاد و همگان ایج
ــم  ــت تفهی ــان در جه ــور و همچن ــتن در کش ــد زیس ــتن و مفی ــر زیس بهت
ــت و  ــان دول ــردم و کارکن ــی م ــی و مل ــردی، اجتماع ــوولیت های ف مس
ــد. ــالش نماین ــوولیت پذیری ت ــه ای مس ــازی روحی ــاد و همگانی س ایج

ــان  ــور ش ــود در کش ــرایط موج ــت ش ــا در نظرداش ــان ب ــرد افغ ــر ف ه
ــی  ــاع عموم ــود و اوض ــردم خ ــی م ــرایط زندگ ــودن ش ــه نم ــا مقایس و ب
ــا شــرایط زندگــی و اوضــاع عمومــی دیگــر ملت هــا و  در کشــور خــود ب
ــووالنه  ــه ی مس ــد بگون ــایه، بای ــور های همس ــا کش ــورها، حت ــر کش دیگ
فعــال گردیــده و ببیننــد کــه دیگــران در چــه وضعیــت قــرار دارنــد و مــا در 
کــدام وضعیــت قــرار داریــم. بایــد مــردم بگونــه ی همگانــی متوجــه شــوند 
ــه زیســتن و مســووالنه  ــد زیســتن، هدفمندان ــرای مفی ــا زمانی کــه ب کــه ت
ــند،  ــته باش ــی نداش ــع و همگان ــش اراده ای قاط ــور خوی ــتن در کش زیس
بــرای بهبــود زندگــی خــود و بــرای بهبــود اوضــاع عمومــی در کشــور خــود 
امیــدوار نبــوده و بــا یــک انگیــزه ای ملــی در جهــت رســیدن بــه آرزوهــای 
فــردی و ملــی خــود تــالش نکننــد، شــرایط بهتــر زندگــی و شــاخص های 
پیشــرفت مملکــت بگونــه ی طبیعــی از کــوه و دشــت پیــدا نمی شــوند؛ بــا 
آنکــه، مــردم افغانســتان از مردمــان دیگــر ممالــک و افغانســتان از دیگــر 
کشــورها کــدام کمــی ندارنــد و بــر عکــس افغانســتان مملــو از امکانــات و 

ــت.  ــا اس فرصت ه

مــردم افغانســتان بایــد بداننــد کــه آنهــا مســتحق بهتریــن زندگــی انــد 
و تمــام زمینه هــا بــرای بهتــر زیســتن را می تواننــد در کنــار هــم در کشــور 
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خــود بمیــان آورنــد. مــردم بایــد متوجــه شــوند کــه هــرگاه مســوولیت های 
ــد،  ــع انجــام ندهن ــه موق ــردی، اجتماعــی و ملــی خــود را بدرســتی و ب ف
ــه و یــک کشــور پیشــرفته شــوند.  ــد صاحــب یــک زندگــی مرف نمی توانن
بــر عکــس، در صــورت انجــام مکلفیت هــای فــردی، اجتماعــی و ملــی 
ــک  ــب ی ــد صاح ــام، می توانن ــه ی نظ ــارج از بدن ــام و خ ــه ی نظ در بدن
سرنوشــت مطمیــن و یــک کشــور بــا ثبــات شــوند. بایــد دانســت کــه، تــا 
زمانیکــه خــود مــردم افغانســتان بــا امیــدواری و بــا یــک انگیــزه ای ملــی 
ــاع  ــازی اوض ــول س ــرای متح ــود، ب ــی خ ــود زندگ ــرای بهب ــم ب ــار ه درکن
ــه ی  ــد و بگون ــدام نکنن ــان اق ــرزمین ش ــوازن س ــرفت مت ــور و پیش در کش
ــان  ــن ش ــا و وط ــر آنه ــران در فک ــد، دیگ ــه کار نکنن ــه  وهدفمندان مصران
نشــده و همــواره از آنهــا و وطــن شــان اســتفاده ی ابــزاری می کننــد و بــس.

بــرای ایجــاد و گســترش امیــد و انگیــزه در میــان مــردم و بــرای بمیــان 
ــا  گاه و ب ــرد آ ــر ف ــد ه ــور، بای ــری در کش ــوولیت پذی ــه ی مس آوردن روحی
ظرفیــت خــود را مکلــف بدانــد تــا بــا ارایــه ی طــرح و برنامه هــای مفیــد 
و عملــی و راه انــدازی کارهــای ارزنــده، در ایــن راســتا ســهم خــود را ادا 
ــک  ــد ی ــوول بای ــای مس ــتان و نهاد ه ــت افغانس ــان، دول ــد. همچن نمای
طــرح ملــی را بــرای ایجــاد امیــد و انگیــزه در میــان مــردم و بــرای گســترش 
روحیــه ای مســوولیت پذیری روی دســت گیرنــد. بــدون شــک، رســانه های 
همگانــی می تواننــد نقــش مهمــی را در ایــن راســتا ایفــا نماینــد. رســانه ها 
بایــد بجــای تبلیــغ منفــی و پرداختــن بــه مســایل غیــر ضــروری، در جهت 
ــترش  ــرای گس ــوده و ب ــت نم ــردم فعالی ــی م ــزه ده ــی و انگی ــد آفرین امی
روحیــه ای مســوولیت پذیــری کار نماینــد. مســاجد بمثابــه ی مراکــز مهــم 
دینــی و محــل تجمــع مــردم می تواننــد در راســتای ایجــاد امید و انگیــزه در 
میــان مــردم و گســترش روحیــه ی مســوولیت پذیــری نقــش مهمــی را ایفــا 

ــا بــر مبنــای  نماینــد. مســاجد و رســانه ها بایــد مکلــف ســاخته شــوند ت
ــزه  یــک برنامــه ی ملــی، در جهــت ایجــاد و همگانی ســازی امیــد و انگی
در میــان مــردم و بخاطــر ترویــج فرهنــگ مســوولیت پذیــری در جامعــه، 
فعالیــت نماینــد. همچنــان، بــا افــراد، نهــاد هــا، رســانه ها و مراکــز دینــی و 
فرهنگــی کــه در جهــت از بیــن بــردن امید و انگیــزه از میــان مــردم فعالیت 
ــترش  ــی گس ــتقیم در پ ــر مس ــم غی ــا ه ــتقیم و ی ــه ی مس ــوده و بگون نم
برنامه هــا و مفاهیــم دلســرد کننــده و نابــود کننــده ی امیــد و انگیــزه انــد، 
بایــد برخــورد جــدی صــورت گرفتــه و فعالیت های شــان متوقــف شــوند.

همچنــان، قشــر جــوان مملکــت بمثابــه ی ظرفیــت بالقــوه ای ملــی و 
چشــم امیــد مــردم و مملکــت بــرای رهایــی وطــن از شــرایط کنونــی، بایــد 
متوجــه مکلفیت هــای فــردی، اجتماعــی و ملــی خــود گردیــده و بجــای 
ــازی  ــی ظرفیت س ــود، در پ ــرژی خ ــت و ان ــودن وق ــرف نم ــوده مص بیه
ــه ی  ــد بگون ــه مــردم و وطــن خــود باشــند. نســل جــوان بای و خدمــت ب
پیگیــر و هدفمندانــه بــرای ســاختن خــود و ســاختن ملت و مملکــت خود 
تــالش نمــوده و بگونــه ی متحدانــه فرصت هــای ربــوده شــده را از چنــگ 
چهره هــا و حلقــات حریــص و بیــکاره بیــرون نماینــد. نســل جــوان بجــای 
ــه ی  ــت جویان ــای منفع ــتر برنامه ه ــدن در بس ــرف ش ــه روی و مص دنبال
چهره هــای اســتفاده جــو، بایــد در کنــار هــم بــرای تعییــن سرنوشــت خــود 
شــان و وطــن شــان تالش نمــوده و صاحــب یک جایــگاه ی ارزنــده و مفید 
شــوند. وضعیــت و نحــوه ی فعالیت هــای کنونــی نســل جــوان مــا درخــور 
شــان یــک نســل بالنــده و ارزشــمند نیســت و بایــد آنهــا جایــگاه  واقعــی و 
حــد ارزشــمندی خــود را درک نمــوده و بگونــه ی آزاد، هدفمندانــه و پویا در 
پــی مفیــد زیســتن و رســیدن بــه آرزوهــای مهــم و ســازنده ی خود باشــند. 

گاه، دلســوز و متعهــد نیــز بایــد نســل جــوان کشــور را در  چهره هــای آ
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جهــت قــرار گرفتــن در یــک مســیر مناســب و ســازنده و در جهت بدســت 
آوردن جایــگاه ی ارزنــده و واقعــی شــان در مملکــت تشــویق و همــکاری 
ــر دســتان بی رحــم  ــن نســل ارزشــمند بیهــوده ب ــا ای ــد ت نمــوده و نگذارن
ــرای  ــم ب ــد ه ــت می توانن ــوان مملک ــل ج ــوند. نس ــراف ش ــت اس سرنوش
خــود، هــم بــرای مــردم خــود و هــم بــرای مملکــت خــود کارهــای ارزنــده 
ــور  ــی در کش ــرایط همگان ــود ش ــت بهب ــام داده و در جه ــی را انج و مهم

نقــش مهمــی را ایفــا نماینــد. 

تالش برای گسترش روحیه ی یکدیگر پذیری در کشور

تســامح و یکدیگــر پذیــری از جملــه نیازهــای مهــم بــرای همزیســتی 
یــک  در  ســاکن  مختلــف  مردمــان  شــدن  ملــت  و  مســالمت آمیز 
ــول  ــود در ماح ــای موج ــد تفاوت ه ــان ها بای ــند. انس ــرزمین می باش س
خــود را شناســایی نمــوده و ضمــن پذیرفتــن تفاوت هــای طبیعــی فــردی، 
اجتماعــی، فرهنگــی و محیطــی بمثابــه ی زیبایی هــای جوامــع چنــد رنــگ 
ــرام  ــا احت ــه تفاوت ه ــانی، ب ــی انس ــر زندگان ــاب ناپذی ــای اجتن و فکتور ه
ــا و  ــن تفاوت ه ــایی، درک و پذیرفت ــک، شناس ــدون ش ــند. ب ــته باش داش
احتــرام داشــتن بــه تفــاوت هــا، از جملــه الزمه هــای مهــم و مفیــد زندگــی 
ــات  ــتن معلوم ــویی هم، داش ــوند. از س ــی می ش ــانی تلق ــای  انس و باوره
الزم پیرامــون ارزش هــای دینــی، مقدســات و باورهــای همگانــی در یــک 
ــات و  ــل مقدس ــن در مقاب ــوع توهی ــدن از هرن ــاب ورزی ــه و اجتن جامع
باورهــای مــردم از جملــه نیازهــای جــدی بــرای بهتر زیســتن و همزیســتی 

ــوند. ــوب می ش ــز محس ــالمت آمی مس

متاســفانه، در افغانســتان روحیــه ی یکدیگــر پذیــری در پایین تریــن حد 
ممکــن وجــود داشــته و عــده ای همــواره بــه مقدســات دینــی و باورهــای 

ــر  ــد. بدت ــن می کنن ــتقیم توهی ــم غیر مس ــا ه ــتقیم و ی ــه ی مس ــردم بگون م
ــن  ــز و توهی ــر انگی از همــه، در بیشــترین حــاالت حــرکات حساســیت ب
بــه مقدســات دینــی، باورهــای همگانــی و ارزش هــای قومــی، فرهنگــی 
ــا ســواد ولــی کــم فکــر صــورت  و زبانــی مــردم بیشــتر از ســوی افــراد ب
ــد  ــراد و حلقــات مضــر و ب ــز اف ــر انگی ــد. حــرکات حساســیت ب می گیرن
اندیشــه و عــدم موجودیــت روحیــه ی یکدیگــر پذیــری در میــان مــردم از 
ــون،  ــند. چ ــور می باش ــرایط در کش ــدن ش ــر ش ــم بدت ــل مه ــه عوام جمل
توهیــن بــه مقدســات، باورهــا و ارزش هــای دینــی و مردمــی و بی اعتنایــی 
در مقابــل دیگــران و عــدم تحمــل دیگــران باعــث ایجــاد درزهــای عمیــق 
در میــان مــردم گردیــده و بــاالی روحیــه ی همگانــی و حــد اعتمــاد مــردم 

نســبت بــه یکدیگــر شــان تاثیــرات بســیار بــد دارنــد. 

مــردم افغانســتان، بخصــوص افــراد بــا ســواد کــه در جهــت گســترش 
بی اعتنایی هــا در مقابــل باورهــا و ارزش هــای مردمــی و در جهــت 
گســترش نفــاق و تعصب در کشــور همــواره نقش مهم داشــته انــد و دارند، 
بایــد بــا در نظرداشــت شــرایط موجــود در کشــور و حد آســیب پذیــر بودن 
زندگــی خــود شــان و مــردم، متوجــه شــوند کــه عــدم تحمــل یگدیگــر، 
ــات،  ــل مقدس ــی در مقاب ــض و بی اعتنای ــب و تبعی ــه تعص ــن زدن ب دام
ارزش هــا و باورهــای مردمــی نــه تنهــا مفــادی را در پــی ندارنــد، بلکــه بــه 
شــدت مضــر و خطرنــاک انــد. چــون، اگــر ایــن کارهــا نتیجــه ی خوبــی 
ــک  ــب ی ــن صاح ــردم و وط ــا، م ــروز آنه ــد، ام ــه ندارن ــتند، ک می داش
ــرای  ــا ب ــد. پــس، الزم اســت ت ــری می بودن ــت بهت ــک وضعی زندگــی و ی
جلوگیــری از نابــودی خــود و بــرای جلوگیــری از نابــودی احتمالــی یــک 
ــه و بســتر خــود، از توهیــن و تحقیــر  ملــت و یــک مملکــت، یعنــی خان
ــض  ــب و تبعی ــه تعص ــن ب ــه و پرداخت ــای ناموج ــران، بی اعتنایی ه دیگ



84 / افغانستان؛ بحران مزمن و راه حل آن

ــل و  ــه ی تحم ــترش روحی ــی گس ــی در پ ــد همگ ــد. بای ــودداری نماین خ
یکدیگــر پذیــری در کشــور شــوند. 

گاه و  ــراد آ ــی، اف ــر دولت ــی و غی ــوول دولت ــال ومس ــای فع ــد نهاده بای
ــه ی  ــدن روحی ــی ش ــی همگان ــه در پ ــذار هم ــای تاثیرگ ــد و نهاد ه متعه
ــتا  ــن راس ــده و در ای ــور ش ــری در کش ــر پذی ــامح و یکدیگ ــل، تس تحم
ــز  ــاجد، مراک ــد مس ــد. بای ــت گیرن ــر را روی دس ــی و مثم ــای عمل کاره
ــترش  ــت گس ــی در جه ــای آموزش ــانه ها و نهاد ه ــی، رس ــی و فرهنگ دین
و عــام ســاختن تحمــل، روحیــه ی یکدیگــر پذیــری و مســووالنه زیســتن 
تــالش هماهنــگ و مــداوم نمــوده و نقــش داشــتن در ایــن راســتا را یکــی از 
ــی شــدن  ــرای همگان ــد. تــالش کــردن ب مکلفیت هــای کاری خــود بدانن
ــری  ــور و جلوگی ــتن در کش ــووالنه زیس ــری و مس ــر پذی ــه ی یکدیگ روحی
ــه  ــن ب ــرض و توهی ــاختن تع ــف س ــران و متوق ــر دیگ ــن و تحقی از توهی
مقدســات و ارزش هــای دینــی، فرهنگــی و اجتماعــی مــردم بایــد شــامل 
ــی و  ــی، فرهنگ ــز دین ــا و مراک ــاجد، نهاده ــانه ها، مس ــات کاری رس الزام
آموزشــی شــده و همــه در جهــت پرداختــن بــه همچــو مســایل مکلــف 
ــش  ــز و تخری ــیت برانگی ــت حساس ــه حرک ــد هرگون ــوند. بای ــاخته ش س
ــه  ــر ب ــن و تحقی ــه توهی ــور، هرگون ــی در کش ــه ی همگان ــده ی روحی کنن
مقدســات دینــی، ارزش هــا و باورهــای همگانــی در کشــور و تفاوت هــای 
فــردی، زبانــی و قومــی مــردم جــرم پنداشــته شــده و عاملیــن آن بگونــه ی 
جــدی مجــازات شــوند. بــدون شــک، همگانــی شــدن روحیــه ی یکدیگــر 
ــکالت  ــیاری از مش ــل بس ــث ح ــردم باع ــان م ــامح در می ــری و تس پذی

ــود.  ــور می ش ــی در کش ــی و امنیت اجتماع

آمارگیری نفوس و تعریف ظرفیت ملی در کشور

مشــخص ســاختن نفــوس مملکــت از طریــق راه انــدازی سرشــماری 
ــای  ــف ظرفیت ه ــاختن و تعری ــخص س ــفاف و مش ــاری و ش ــق، معی دقی
ملــی از طریــق جمــع آوری معلومــات دقیــق و مفیــد از باشــند گان 
ــر مبنــای یــک برنامــه ی منظــم، شــفاف و عــام شــمول ملــی از  کشــور ب
جملــه نیازهــای اساســی بــرای ملــت شــدن مردمــان مختلــف ســاکن در 
کشــور، بــرای حــل بســیاری از معضــالت اجتماعــی و سیاســی و بــرای 
ــوند. از  ــته می ش ــی پنداش ــم مل ــای مه ــه و پروژه ه ــق برنام ــرح و تطبی ط
یکطــرف ایــن هرگــز قابــل توجیــه نیســت کــه یــک ملــت و یــک مملکت، 
ــوز  ــک هن ــت و ی ــرن بیس ــای الزم، در ق ــودن زمینه ه ــم ب ــود فراه ــا وج ب
نفــوس دقیــق خــود را نمی دانــد و هنــوز پیرامــون افــراد و مردمــان مختلــف 
خــود معلومــات نــدارد، از طــرف دیگــر مشــخص نبــودن نفــوس کشــور 
بگونــه ی واقعــی و مشــخص نبــودن حــد ظرفیــت ملــی )کمــی و کیفــی( 
باعــث می شــود تــا بســیاری از برنامه هــا بگونــه ی نادرســت و غیــر دقیــق 
طــرح و تطبیــق شــده و نتایــج مطلوبــی را در پی نداشــته باشــند. از ســویی 
ــاختن  ــخص س ــور و مش ــق در کش ــماری دقی ــدازی سرش ــا راه ان ــم، ب ه
ــردی، اجتماعــی، قومــی و  ــا درنظرداشــت فکتورهــای ف نفــوس کشــور ب
محیطــی آنهــا بمثابــه ی فکتورهــای فرعــی و بــا شــکل دهی شــاخص های 
شــکل دهنــده ی یــک هویــت ملــی بــرای مــردم، بســیاری از ابهامــات و 
تشــنجات موجــود در کشــور کــه ریشــه در نبــود معلومــات دقیــق پیرامــون 

باشــند گان کشــور دارنــد، حــل خواهنــد شــد.

افـــراد، حلقـــات و جریان هـــای فعـــال در افغانســـتان نـــه تنهـــا کـــه 
ـــه را  ـــای ناموج ـــور مزاحمت ه ـــوس کش ـــماری نف ـــل سرش ـــد در مقاب بای
ـــی  ـــفاف و مل ـــای ش ـــدازی برنامه ه ـــت راه ان ـــد در جه ـــد، بای ـــاد نکنن ایج
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ـــت  ـــد. دول ـــه نماین ـــه جانب ـــکاری هم ـــتان هم ـــوس افغانس ـــری نف ـــار گی آم
ــای  ــامل اولویت هـ ــور را شـ ــوس کشـ ــری نفـ ــد آمارگیـ ــتان بایـ افغانسـ
کاری خـــود ســـاخته و بـــا روی دســـت گیری یـــک برنامـــه ی شـــفاف 
ـــوس  ـــه ی نف ـــی، برنام ـــمول مل ـــام ش ـــزم ع ـــک میکانی ـــاد ی ـــا ایج ـــی و ب مل
ـــوس در  ـــای نف ـــه معم ـــد و ب ـــق بخش ـــوده و تحق ـــدازی نم ـــماری را راه ان ش
ـــالمت آمیز  ـــه  ی مس ـــد بگون ـــتان بای ـــردم افغانس ـــد. م ـــان بخش ـــور پای کش
و قانونمنـــد بـــاالی دولـــت و نهاد هـــای مســـوول فشـــار وارد کننـــد تـــا 

ـــد.  ـــت گیرن ـــه زود روی دس ـــی را هرچ ـــه ی مل ـــن برنام ای

بــدون شــک، مشــخص شــدن نفــوس کشــور بگونــه ی دقیــق و 
مشــرح و تعریــف شــدن ظرفیــت ملــی باعــث بهبــود اوضــاع در کشــور 
گردیــده و بســیاری از ابهامــات و مشــکالت را مرفــوع خواهنــد ســاخت.  
دولــت افغانســتان می توانــد بــا ایجــاد یــک میکانیــزم کاری میــان وزارت 
ــه و  ــه، صحــت عام ــی، امــور داخل خانه هــای معــارف، تحصیــالت عال
زراعــت برنامــه ی نفــوس شــماری را تطبیــق نمــوده و از ظرفیــت موجــود 
ــر  ــمگیر و موث ــور چش ــور حض ــر کش ــه در سراس ــره ک ــای متذک در نهاد ه
دارنــد، اســتفاده نمــوده و هزینه هــای خــود را کاهــش بخشــد. البتــه، بــرای 
موفقیــت هــر کار، ضمــن موجودیــت برنامــه ی منظــم، معقــول و عملــی و 
میکانیــزم بــا ظرفیــت، شــفاف و ملــی، بــه موجودیــت اعتمــاد همگانی نیز 
نیــاز اســت؛ یعنــی، مــردم بایــد بــه برنامه هــای ملــی خــود اعتمــاد داشــته 
و هــر برنامــه و هــر پروســه را بایــد منفــی ارزیابــی نکننــد. چــون، مثبــت 
نگــری ملــی و همکاری هــای پیگیــر و همــه جانبــه ی مــردم بــا برنامه هــای 
ملــی، باعــث تحقــق همــه جانبــه و باعــث پیــروزی برنامه ها خواهند شــد. 

در پهلــوی ایــن همــه، بایــد مشــاهیر و شــخصیت های بــزرگ علمــی، 
ادبــی و تاریخــی کشــور چــون ابــی حنیفــه، ابــن ســینا، البیرونــی، موالنای 

ــانی-تاریخی در  ــازه ای انس ــوی س ــتون های معن ــه س ــان و ... ک ــخ، افغ بل
ایــن ســرزمین محســوب می شــوند و در جمــع افتخــارات انگشــت شــمار 
جهــان بشــریت انــد، بگونــه ی درســت معرفی گردیــده و مــردم افغانســتان 
پیرامــون آنهــا و زندگــی و افتخــارات بــزرگ آنهــا معلومــات بدســت آورند. 
معرفــی مشــاهیر علمــی، ادبــی و تاریخــی کشــور بــه مــردم ایــن ســرزمین 
روحیــه بخشــیده و مایــه ی ایجــاد انگیــزه در میــان آنهــا می شــود. 
همچنــان، حضــور پر رنــگ و بــا مفهــوم مشــاهیر و شــخصیت های بــزرگ 
علمــی، ادبــی و تاریخــی ایــن ســرزمین ســازه های اجتماعــی، تاریخــی و 
سیاســی مملکــت را تقویــه نمــوده و باعــث ازدیــاد مباهــات و افتخــارات 
ــزرگ  ــای ب ــال چهره ه ــد در قب ــردد. نبای ــتان می گ ــردم افغانس ــورد م ــه م ب
علمــی، ادبــی و تاریخــی مملکــت ســطحی نگــر بــود و نبایــد اجــازه داد 
تــا مباحــث و مســایل بی مــورد ســلیقوی باعــث کــم رنــگ شــدن جایــگاه 
ــای  ــاهیر و چهره ه ــرزمین )مش ــن س ــوی ای ــمند معن ــتون های ارزش س
ــی و  ــی، ادب ــی، فرهنگ ــاختار اجتماع ــازه و س ــی( در س ــته ی علم برجس

سیاســی ایــن کشــور شــوند. 

تحقق عدالت اجتماعی در کشور و خارج ساختن فرصت های کاری از انحصار

عدالــت اجتماعــی و موجودیــت حقــوق و امتیــازات برابــر بــرای تمــام 
ــی،  ــمتی، زبان ــی، س ــات قوم ــت تعلق ــدون در نظرداش ــور ب ــاکنان کش س
جنســیتی و ... آنهــا و ســهیم ســاختن تمــام مــردم افغانســتان در ســاختار 
ــردم  ــق م ــرای تحق ــدی ب ــای ج ــه نیازه ــور از جمل ــم در کش ــام حاک نظ
ســاالری و حــل مشــکالت موجــود در کشــور بگونــه ی اساســی و پایــدار 
ــدون ســهیم شــدن  ــت اجتماعــی و ب ــدون موجودیــت عدال می باشــند. ب
تمــام مــردم افغانســتان در ســاختار کاری مملکــت، امــکان نزدیکــی مــردم 
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ــا هــم بگونــه ی پایــدار و امــکان اعتماد ســازی در میــان مــردم بگونــه ی  ب
ــی و  ــت اجتماع ــق عدال ــرای تحق ــد ب ــت. بای ــوار اس ــی دش ــی خیل واقع
ــردم  ــام م ــرای تم ــا ب ــازات و فرصت ه ــا، امتی ــهولت ه ــازی س ــم س فراه
افغانســتان بگونــه ی مســاویانه و منصفانــه برنامه هــای دقیــق و شــفاف ملی 
روی دســت گرفتــه شــده و ایــن موضــوع از جملــه الزامــات کاری دولــت 
افغانســتان و از جملــه باورهــای اساســی مــردم افغانســتان پنداشــته شــوند. 
ــد فکتور هــای هویتــی و وابســتگی های قومــی، ســمتی، خانواد گــی،  نبای
گروهــی و غیــره باعــث اســتفاده جویــی هــای بی موجــب و یــا هــم محروم 
ــد  ــن را بدانن ــد تمــام افغان هــا ای شــدن بی موجــب یــک افغــان شــود. بای
کــه تحقــق عدالــت اجتماعــی در کشــور یــک اصــل اجتنــاب ناپذیــر برای 
ــت  ــه مزاحم ــود و هرگون ــته می ش ــت پنداش ــی مملک ــازی و ترق ــت س مل
در مســیر تحقــق ایــن هــدف مهــم ملــی باعــث خــراب ســاختن اوضــاع 
ــود. ــوب می ش ــده ی خ ــک آین ــردم از ی ــاختن م ــروم س ــور و مح در کش

دولــت افغانســتان و نهادهــای مســوول بایــد همانگونــه ی کــه در قانون 
اساســی و قوانیــن نافــذه  ی کشــور مشــخص شــده انــد، بــا در نظرداشــت 
اصــل مســاوات و برابــری درمیــان ســاکنان مملکــت، برنامه هــای کاری و 
انکشــافی خــود را روی دســت گرفتــه و بــرای تمــام مــردم بگونه ی یکســان 
ــری  ــی برت ــر منطق ــورد و غی ــای بی  م ــل باوره ــد در مقاب ــد. بای کار نماین
جویی هــا و تفــوق طلبی هــا برنامه هــای معقــول ملــی روی دســت 
گرفتــه شــده و بــه همــه مــردم کــه هنــوز فرصــت دانســتن شــاخص های 
ــی،  ــق اجتماع ــد، حقای ــرده ان ــدا نک ــز را پی ــالمت آمی ــتی مس همزیس
ــم و  ــده و مفاهی ــریح گردی ــتان تش ــی افغانس ــی و محیط ــی، سیاس تاریخ
ــی و  ــه ی مل ــک روحی ــا ی ــز ب ــالمت آمی ــی مس ــک زندگ ــاخص های ی ش
ــا  ــد افغان ه ــوند. بای ــم ش ــغ و تفهی ــردم تبلی ــان م ــری در می ــر پذی یکدیگ

ــده ی  ــکل دهن ــم ش ــاخص های مه ــال ش ــورد در قب ــی م ــای ب از زمزمه ه
ــای  ــرق، زبان ه ــام، بی ــد ن ــت، مانن ــی-بین المللی مملک ــت سیاس هوی
رســمی، ســرود ملــی و...، کــه مزاحمت هــای تاریخــی محســوب 
می شــوند، خــودداری نمــوده و از ابــراز نظریــات برتــری جویانــه و 
تبعیــض آمیــز اجتنــاب ورزنــد. بایــد بــرای مــردم تفهیــم شــود کــه همــه 
در کشــور خــود حــق مســاوی و مکلفیــت مســاوی دارنــد و بایــد در کنــار 
هــم بــرای بهتــر ســاختن زندگــی خــود و بهبــود وضعیــت مملکــت خــود 
تــالش نماینــد. بایــد هــر افغــان متعلــق بــه هــر محیــط، هــر قــوم و هــر 
ــا  ــودن ت ــودن و واجــد شــرایط ب ــاور کــه باشــد، در صــورت مســتحق ب ب
ــتحق  ــود را مس ــم خ ــت ه ــت مملک ــوری و رهبری ــت جمه ــطح ریاس س
راه یابــی و فرصــت داشــتن بــرای خدمــت بــه وطــن خــود دانســته و تمــام 
فرصت هــای کاری از انحصــار رســمی و یــا هــم غیر رســمی بیرون شــوند. 

کــه  کشــور  ســازنده ی  فرصت هــای  و  کاری  فرصت هــای  بایــد 
بگونــه ی نادرســت و غیــر عادالنــه در انحصــار افــراد، حلقــات، خانواده ها 
و باندهــای خــاص قــرار گرفتــه انــد و در اکثــر مــوارد مــردم از دســت یافتن 
ــده و  ــارج گردی ــد، خ ــروم ان ــی مح ــم کاری و زندگ ــای مه ــه فرصت ه ب
در اختیــار تمــام مــردم قــرار گیرنــد. بایــد دانســت کــه کســانی که ادعــای 
ــی در  ــای کاری و زندگ ــودن فرصت ه ــک ب ــای مال ــوام و ادع ــری اق رهب
ــت  ــا ظرفی ــد و ب ــات مفی ــا و حلق ــراد، خانواده ه ــر اف ــد، اگ ــور را دارن کش
ــر  ــر و مطمین ت ــد، حــاال افغانســتان صاحــب یــک وضعیــت بهت می بودن
ــواره  ــد، هم ــت ان ــر و بی ظرفی ــص، مض ــه حری ــا، از این ک ــود؛ ام می ب
ــه مقاصــد شــخصی، خانواد گــی و گروهــی خــود  ــن ب ــرای دســت یافت ب
ــد.  ــالش می کنن ــان ت ــوق کار و زندگی ش ــردم از حق ــاختن م ــروم س و مح
بــدون شــک، کنــار زدن همچــو چهره هــا، خانواده هــا و جریان هــای 



افغانستان؛ بحران مزمن و راه حل آن / 9091 / افغانستان؛ بحران مزمن و راه حل آن

ــزه در  ــد و انگی ــی و امی ــت اجتماع ــترش عدال ــع گس ــه مان ــص ک حری
کشــور انــد، نــه تنهــا مشــکلی بــه اقــوام و مناطــق مختلــف کشــور ایجــاد 
نمی کنــد، بلکــه بارهــای بی مــوردی از شانه های شــان دور می شــوند 
و فرصــت قــد کشــیدن، بهتــر زیســتن و آرام شــدن را بدســت می آورنــد. 
پــس، نبایــد مــردم فریــب حیله هــای دروغیــن چهره هــا و حلقــات 
حریــص و مضــر را خــورده و بــا ســپر انســانی ســاختن در ماحــول آنهــا بــر 
مبنــای تعلقــات قومــی، ســمتی، گروهــی، مذهبــی و ...، بــا دســت های 
خــود موانــع رســیدن بــه اهــداف فــردی و ملــی خــود را برجســته تر ســاخته 

و عوامــل بدتــر شــدن اوضــاع در کشــور را تقویــه کننــد.

بــدون شــک، مــردم افغانســتان بــدون اســتثنا در جهــت ســر 
دادن شــعارهای بی مــورد حساســیت برانگیــز، برتــری خواهی هــا و 
مخالفت هــا بــا مفاهیــم و ارزش هــای ملــی بــر مبنــای باورهــای کوچــک 
محیطــی، زیــاد وقــت و انــرژی خــود را صــرف کردنــد. امــا، نــه تنهــا کــه 
چیــزی بدســت نــه آوردنــد، بلکــه چیزهــای زیــادی را از دســت دادنــد؛ 
نــه تنهــا کــه صاحــب زندگــی بهتــر نشــدند، بلکــه شــرایط زندگــی شــان 
ــه(  ــای )ناموج ــف و در راه ه ــرق مختل ــا ط ــد و ب ــر ش ــر و نا مطمین ت بدت
مختلــف، تلفاتــی زیــادی را متحمــل شــدند. یعنــی، بایــد برایشــان ثابــت 
شــده باشــد کــه از کــم زدن دیگــران و یــا هــم توهیــن بــه مفاهیــم ملــی، 
ــاختن  ــگ س ــم رن ــرای ک ــالش ب ــض و ت ــب و تبعی ــه تعص ــن زدن ب دام
عدالــت اجتماعــی در کشــور نــه تنهــا باعــث بهبــود زندگی شــان نشــده و 
منفعتــی را در پــی نداشــته انــد، بلکــه باعــث گســترش بی اعتمادی هــا و 
نــا امنی هــا در کشــور گردیــده و ارزش هــای فــردی، اجتماعــی و ملی شــان 
را تحــت شــعاع قــرار داده انــد. همچنــان، مقامــات و امــور بدســتان کــه 
همــواره بجــای تحقــق عدالــت اجتماعــی، در پــی بی عدالتی هــا و تفــوق 

طلبی هــا بــوده انــد، بایــد متوجــه شــده باشــند کــه همچــو ذهنیت هــای 
ــه نفــع کــدام قــوم و کــدام منطقــه ی خــاص  ــه تنهــا ب بی مــورد و مضــر ن
ــر  ــدت متاثی ــه ش ــت ب ــی را در مملک ــاع عموم ــه اوض ــد، بلک ــام نش تم
ســاخته و بــر زندگــی تمــام مــردم افغانســتان بگونــه ی مســاویانه تاثیــرات 

بــد داشــته انــد.

ـــای  ـــتان بج ـــت افغانس ـــتان و دول ـــردم افغانس ـــا م ـــت ت ـــس، الزم اس  پ
ـــر  ـــای زی ـــت و بج ـــه و نادرس ـــای ناموج ـــرکات و برنامه ه ـــه ح ـــن ب پرداخت
ـــق  ـــد در پی تحق ـــران، بای ـــوق دیگ ـــی و حق ـــت اجتماع ـــودن عدال ـــا نم پ
ـــد  ـــرای رش ـــوده و ب ـــور ب ـــری در کش ـــاوات و براب ـــی و مس ـــت اجتماع عدال
ـــد.  ـــالش نماین ـــان ت ـــت ش ـــگی مملک ـــدار و همیش ـــوازن، پای ـــی مت و ترق
افغانســـتان یـــک مملکـــت واحـــد اســـت و افغانهـــا هـــم یـــک ملـــت 
ــت  ــن نیسـ ــس ممکـ ــد، پـ ــاوت انـ ــای متفـ ــد و دارای ویژ گی هـ واحـ
ـــک  ـــای ی ـــداد اعض ـــا یکتع ـــه و ی ـــک خان ـــمت ی ـــک قس ـــه ی ـــط ب ـــه فق ک
ـــک و  ـــت نی ـــب سرنوش ـــواده صاح ـــه و خان ـــود و خان ـــه ش ـــواده توج خان
مصـــوون شـــوند؛ بـــه عبـــارت دیگـــر، تـــا زمانی کـــه تمـــام مناطـــق 
افغانســـتان و تمـــام مـــردم افغانســـتان بگونـــه ی مســـاویانه و عادالنـــه 
مـــورد توجـــه قـــرار نگیرنـــد و از حقـــوق و امتیـــازات خـــود مســـتفید 
ـــود  ـــور وج ـــاع در کش ـــود اوض ـــکان بهب ـــوازن ام ـــه ی نامت ـــوند، بگون نش
ـــه ی  ـــدن روحی ـــی ش ـــت و همگان ـــرش مثب ـــا نگ ـــا، ب ـــت. ام ـــد داش نخواه
ـــرای تحقـــق  عدالـــت خواهـــی و یکدیگـــر پذیـــری در کشـــور و تالش هـــا ب
ـــت  ـــک مملک ـــه ی ی ـــتان بمثاب ـــردم، افغانس ـــان م ـــی در می ـــت اجتماع عدال
ـــید و  ـــد کش ـــد خواه ـــر ق ـــورهای دیگ ـــان کش ـــد در می ـــاد، آزاد و آبرومن آب

ـــاءالله.  ـــت. إن ش ـــد داش ـــگی خواه ـــور همیش حض
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حل معضالت سرحدی و داشتن یک نگرش معقول در قبال همسایه ها

ــی  ــکالت اساس ــل مش ــر ح ــد بخاط ــتان بای ــردم افغانس ــت و م دول
ــا  ــرحدی ب ــالت س ــل معض ــی ح ــور، در پ ــی در کش ــی و سیاس امنیت
ــوازن در  ــول و مت ــی معق ــک پالیس ــن ی ــت گرفت ــایه ها و روی دس همس
ــد و  ــط دیورن ــه ی خ ــه معضل ــوند. اینک ــان ش ــایه ها و جه ــل همس مقاب
مشــکالت ســرحدی موجــود بــا پاکســتان یکــی از عوامــل عمــده ی تــداوم 
نــا امنی هــا در افغانســتان و منطقــه می باشــد، بــه کســی پوشــیده نیســت. 
ــه  ــتان و منطق ــی در افغانس ــی و سیاس ــکالت امنیت ــل مش ــرای ح ــس، ب پ
بایــد بــرای حــل اختالفــات مــرزی موجــود میــان افغانســتان و پاکســتان 
از طریــق راه هــای معقــول تــالش صــورت گیــرد. بــرای اینکــه مــردم جــدا 
شــده از بدنــه ی افغانســتان کــه در آنســوی خــط دیورنــد زندگــی می کننــد 
عالقمنــدی بــه پیوســتن مجــدد بــه افغانســتان پیــدا کننــد، باید افغانســتان 
ــدازی  ــن باشــد. چــون، بجــز از راه ان ــک شــرایط خــوب و مطمی دارای ی
ــم  ــرای تصمی ــه آرای مــردم ب ــدوم و مراجعــه ب ــا رفران یــک همــه پرســی ی
ــد، راه  ــتان می پیوندن ــه افغانس ــا ب ــد ی ــتان می مانن ــا پاکس ــه ب ــری ک گی
دیگــر وجــود نخواهــد داشــت و نبایــد ایــن معضلــه ی تحمیــل شــده بــر 
ــوی  ــتان، در دو س ــتار در افغانس ــل و کش ــداوم قت ــث ت ــا باع ــای م جغرافی
ــن  ــود. ای ــتون ش ــریف پش ــردم ش ــان م ــوص درمی ــد و بخص ــط دیورن خ
ــتون،  ــوم پش ــوص ق ــتان، بخص ــادی از افغانس ــای زی ــه قربانی ه معضل
گرفتــه اســت و بایــد بــه این مشــکل جــدی و عامــل اساســی تــداوم تلفات 
مــردم افغانســتان، بخصــوص پشــتون هــا، نقطــه ی پایــان گذاشــته شــود. 

از سـویی هـم، افغانسـتان بایـد در مقابـل همسـایه های خـود از مدارا 
کار گرفتـه و بـا یـک نگـرش و پالیسـی معقـول و مثمـر وارد صحنـه شـود. 
نبایـد همسـایه ها را تـا حـد حساسـیت بر انگیـز بر یکدیگـر ترجیـح داد و 

باعث بر انگیختن حساسـیت های منطقوی شـد. همسـایه های افغانسـتان 
حقایـق اجتنـاب ناپذیـر انـد و افغانسـتان مجبور اسـت تـا در کنـار همین 
همسـایه های خـود بـه حضـور و زندگـی خـود ادامـه دهـد. بـدون شـک، 
داشـتن رابطـه ی سـرد و غیـر مفیـد و دشـمنی بـا همسـایه ها هرگـز بـه نفع 
یـک  تمـام همسـایه های خـود  بـا  بایـد  افغانسـتان  و  نیسـت  افغانسـتان 
رابطـه ی معقـول، تعریـف شـده و مفیـد را برقـرار نمایـد. افغانسـتان بایـد 
در پـی تعریـف مشـترکات موجـود میـان همسـایه ها بـوده و بـا اسـتفاده از 
جایگاه مهم افغانسـتان، وسـایل فشـار دسـت داشـته و با اسـتفاده از ابزار و 
الزامـات منطقـوی سیاسـت خارجـی خود، همسـایه ها را مکلف بـه ایجاد 
و تـداوم روابـط نیـک و همزیسـتی مسـالمت آمیز بـا افغانسـتان نماینـد. 

ــایه  ــور های همس ــردم کش ــتان و م ــردم افغانس ــه م ــد ب ــان، بای همچن
تفهیــم شــود کــه دشــمنی میــان ایــن کشــورها و باورمنــد بــودن بر دشــمنی 
ــور و  ــچ کش ــع هی ــه نف ــط ب ــم محی ــای ه ــان ملت ه ــط می ــردی رواب و س
ــان مردمــان ســاکن در  ــر عکــس بهبــود روابــط می هیــچ ملــت نبــوده و ب
ــه  ــایه ها ب ــال همس ــت در قب ــرش مثب ــتن نگ ــایه و داش ــور های همس کش
نفــع تمــام همســایه و کشــور های منطقــه می باشــد. پــس، دولــت 
افغانســتان و دولت هــای حاکــم در کشــور های همســایه بایــد زمینه هــای 
برقــراری تمــاس، تفاهــم و ایجــاد رابطه هــای ارزشــمند انســانی را در میــان 
ــاعد  ــایه مس ــور های همس ــاکن در کش ــان س ــایه و مردم ــای همس ملت ه
نماینــد. بهبــود روابــط بــا همســایه هــا بــر بهبــود اوضــاع در افغانســتان و 

منطقــه نقــش بســیار جــدی و برجســته خواهــد داشــت. 
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دور نگهداشتن مفاهیم صلح، امنیت و وحدت ملی از برنامه های مغرضانه

ــم  ــای مه ــم و پدیده ه ــاختن مفاهی ــی س ــاختن و نمایش ــی س تجارت
ــم  ــث ک ــی باع ــدت مل ــت و وح ــح، امنی ــد صل ــاز مانن ــت س و سرنوش
ــه برنامه هــا  ــم و کاهــش جــدی اعتمــاد مــردم ب ــن مفاهی رنــگ شــدن ای
و کارهــای مرتبــط بــه فکتورهــای یــاد شــده می شــوند. در یکنیــم دهــه ی 
گذشــته، بخصــوص در یــک دهــه ی گذشــته، بــه پیمانــه وســیع از نــام و 
عنــوان صلــح، امنیــت و وحــدت ملــی اســتفاده جویی صــورت گرفتــه و 
آدم هــای بســیاری از مــدرک تجارتــی ســاختن همچــو مفاهیــم صاحــب 
ــده  ــاد ش ــم ی ــود مفاهی ــادی در نب ــان های زی ــده و انس ــرمایه ش ــول و س پ
جــان و ســرمایه ی خــود را از دســت دادنــد. صلــح، امنیــت و وحــدت ملی 
از جملــه نیازهــای مهــم یــک ملــت و یــک مملکــت محســوب می شــوند 
کــه بایــد بگونــه ی عملــی، منطقــی و صادقانــه در پــی گســترش و همگانی 
ســاختن آن بــود. امــا، بــازی بــا همچــو مســایل مهــم و تجارتــی ســاختن 
ــخصی،  ــد ش ــر مقاص ــی بخاط ــاز مل ــت س ــای سرنوش ــو عرصه ه همچ
پیامــد بــدی را در قبــال داشــته اســت و همچنــان در قبــال خواهــد 
داشــت. مهمتریــن لطمــه ی ایــن رویکــرد غیــر منطقــی در مقابــل مفاهیــم 
ــه  ــبت ب ــردم نس ــادی م ــی اعتم ــی، ب ــازی مل ــت س ــای سرنوش و پدیده ه
ــاره  هــر برنامــه پیرامــون همچــو مســایل می باشــد کــه اعتماد ســازی دوب
ــم خرابی هــای کــه از حــرکات ناموجــه ی اموربدســتان افغانســتان  و ترمی
ــت و  ــه وق ــد، ب ــده ان ــا مان ــی بج ــدت مل ــت و وح ــح، امنی ــال صل در قب
ــود  ــه خ ــای ک ــق مجراه ــه از طری ــا، ن ــت؛ ام ــاز اس ــادی نی ــات زی امکان

عامــل خرابــی اوضــاع انــد.

وقتــی کمیســیون تحکیــم صلــح و بــه تعقیــب آن شــورای عالــی صلح 
ایجــاد شــد، بجــز بدســت آوردن یــک تعــداد اســلحه ی فرســوده و غیــر 

فعــال از دســت افــراد مســلح غیــر مســوول و امکانــات  دهــی بــرای تهیه ی 
اســلحه ی بهتــر و همچنــان بــه مصــرف رســانیدن هزینه هــای هنگفــت، 
ــا  ــه فرصت ه ــد. گرچ ــتند و ندارن ــری نداش ــمگیری دیگ ــت آورد چش دس
ــداوم  ــه ت ــه ب ــم ک ــوز ه ــا هن ــد، ام ــده ان ــف ش ــادی حی ــای زی و پول ه
ــان بخشــیده شــود و  ــه و بی ثمــر پای ــر هزین بی مــورد همچــو نهادهــای پ
ــوزش  ــترش آم ــوص در راه گس ــر، بخص ــای معقول ت ــه ی آن در راه ه بودج
ــر و  ــد، بهت ــرف برس ــه مص ــه، ب ــای عام ــطح آگاهی ه ــردن س ــد ب و بلن
ــا زمانی کــه مباحــث وحــدت ملــی  مفید تــر می باشــد. از ســویی هــم، ت
در ســاختار کاری دولــت و در تقســیم وظایــف اموربدســتان مطــرح نبــود، 
ــا  ــا ب ــتند، ام ــود نداش ــردم وج ــان م ــدی در می ــای ج ــا و فاصله ه درزه
تبلیغاتــی شــدن ایــن پدیــده ی مهــم، فاصله هــای زیــادی در میــان مردمــان 
ــه  ــن ب ــا پرداخت ــد و حت ــاد ش ــف ایج ــق مختل ــوام و مناط ــه اق ــق ب متعل
فعالیت هــای قومــی و ایجــاد شــورا های قومــی در ســطح اقــوام کوچکتــر، 
ــه بخاطــر ایجــاد همبســتگی در  ــه، ن ــه ی بی ســابقه رایــج شــد؛ البت بگون
ــتفاده جویی  ــر اس ــط بخاط ــه فق ــوم، بلک ــک ق ــه ی ــق ب ــردم متعل ــان م می

توســط چنــد شــخص و یــا هــم بعضــی از حلقــات اســتفاده جــو.

در حالی کــه، بایــد مفاهیــم و ارزش هــای متعلــق بــه صلــح و 
ــل  ــوص نس ــتان، بخص ــردم افغانس ــکار م ــان و اف ــی در اذه ــدت مل وح
جــوان و اطفــال کشــور، کاشــته شــود و اذهــان عامــه پیرامــون مفاهیــم و 
ــای  ــده و آگاهی ه ــن ش ــی روش ــاز مل ــت س ــم و سرنوش ــای مه پدیده ه
ــه  ــه هم ــود ک ــم ش ــردم تفهی ــرای م ــد ب ــود. بای ــردم داده ش ــرای م الزم ب
ــاوی  ــوق مس ــا و حق ــود مکلفیت ه ــور خ ــرزمین در کش ــن س ــاکنان ای س
دارنــد و بــدون صلــح و همزیســتی مســالمت آمیــز نمی تواننــد صاحــب 
یــک زندگــی مرفــه و مطمیــن و یــک کشــور آبــاد و آرام شــوند. بایــد بــرای 
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مــردم فهمانــده شــود کــه یکدیگــر پذیــری و کار و فعالیــت در کنــار هــم 
بــرای بهبــود زندگــی فــردی و اجتماعــی و بــرای ســاختن وطــن یــک نیــاز 
ــه آرزوهــا  ــد ب ــق همــه می توانن ــن طری جــدی محســوب می شــود و از ای
و اهــداف ارزشــمند و ســازنده ی خــود برســند. بایــد بــرای زدودن و از بیــن 
ــی و  ــی، بی اعتنای ــری جوی ــوزی، برت ــه ت ــذر نفــاق، تعصــب، کین ــردن ب ب
بی اعتمــادی و مســوولیت گریزی از افــکار و اذهــان مــردم افغانســتان 
ــه شــده و ذهــن و ظرفیــت  ــد روی دســت گرفت برنامه هــای معقــول و مفی
ــده و سرنوشــت ســاز چــون  ــم ارزن ــا مفاهی ــن ســرزمین را ب انســانهای ای
ــد  ــالمت آمیز، قانونمن ــتی مس ــری، همزیس ــر پذی ــتی، یکدیگ ــح، آش صل
ــر  ــالش پ ــری و کار و ت ــی و ایجادگ ــودن، پویای ــد ب ــال و مفی ــودن، فع ب
کــرد و بذر هــای مفاهیــم ارزنــده ی یــاد شــده را در افــکار و اذهــان عامــه، 
بخصــوص در اذهــان اطفــال، جوانــان و نوجوانــان ایــن ســرزمین کاشــت 

و آبیــاری کــرد. 

بایــد بگونــه ی جــدی، هدفمندانــه و مصرانــه در پــی همگانی ســاختن 
ــا، کار و  ــل تفاوت ه ــری، تحم ــون پذی ــری، قان ــر پذی ــه ی یکدیگ روحی
ــت  ــا روی دس ــرد و ب ــالش ک ــتن ت ــال زیس ــتن و فع ــد زیس ــالش و مفی ت
گرفتــن برنامه هــای مفیــد و منظــم، یــک ملــت منســجم، یکدیگــر 
ــان آورد.  ــا، ایجادگــر، صلــح دوســت و مســوولیت پذیر را بمی ــر، پوی پذی
ــا یــک مــردم ســرکش، تفنــگ بدســت،  مــردم بایــد بداننــد کــه کشــور ب
آدم کــش قانــون گریــز و نــا منســجم، کــه نامــش را ملــت قهرمــان مانــده 
انــد، ســاخته نمی شــود. بلکــه، ملــت و کشــور بــا افــراد و مردمــان عاقــل، 
بــا ظرفیــت، یکدیگــر پذیــر، قانــون پذیــر، صلــح دوســت، قلــم بدســت، 
ــن  ــرای جاگزی ــد ب ــی، بای ــود؛ یعن ــاخته می ش ــوولیت پذیر س ــال و مس فع
ســاختن مفاهیــم ســازنده و ارزشــمند بجــای مفاهیــم مضــر و نادرســت 

کــه در میــان مــردم از جملــه شــاخص های مباهــات )دروغیــن( پنداشــته 
ــرد.  ــه کار ک ــر و هدفمندان ــم، پیگی ــه ی منظ ــوند، بگون می ش

از ســویی هــم، رخنــه کــردن برنامه هــای تجارتــی و شــبکه های 
ــور  ــی کش ــای امنیت ــه ی نیروه ــی و در بدن ــکتور امنیت ــتفاده جو در س اس
باعــث کاهــش حــد توانایی هــای نیروهــای امنیتــی کشــور، کاهــش حــد 
اعتمــاد مــردم بــه نیروهــای امنیتــی و دولــت و باعــث ازدیــاد ناامنــی هــا و 
قانــون گریزی هــا در کشــور گردیــده اســت. ده هــا هــزار میــل اســلحه بــا 
ــدون یونیفــورم  ــراد غیر مســوول و ب ــار اف ــزات و مهمــات آن در اختی تجهی
قــرار گرفــت و مجرا هــای متعــدد بــرای نفــوذ اســتفاده جویــان در ســاختار 
امنیتــی کشــور مهیــا گردیــد. ایجــاد تشــکیالت مــوازی در کنــار نیروهــای 
ــه ی  ــک برنام ــوول ی ــراد غیر  مس ــه اف ــلحه ب ــع اس ــی و توزی ــم امنیت منظ
ــود. در بســیاری از مناطــق  ــه ب ــر عاقالن بســیار مضــر و یــک حرکــت غی
کشــور در والیــات مختلــف کــه امــروز نــا امــن انــد و یــا حتــا در کنتــرول 
مخالفیــن و گروه هــای مســلح قانــون گریــز قــرار دارنــد، در قــدم نخســت 
محــل فعالیت هــای نیروهــای تفنــگ بدســت نــا منظــم زیــر نــام پولیــس 
ــر  ــای غی ــن نیروه ــور همی ــد و حض ــی بودن ــه های قوم ــا ملیش ــی ی محل

مســوول راه را بــرای حضــور دشــمنان مــردم بــاز کــرد. 

گســترش اســلحه خــارج از چارچــوب نیروهــای منظــم دولتــی و بــد 
ــا منظــم در مناطــق مربوطه شــان  رفتاری هــای مــداوم نیروهــای مســلح ن
ــین  ــل نش ــتان کاب ــور بدس ــرم آور ام ــای ش ــتفاده جویی ه ــان اس و همچن
از همچــو نیروهــا بخاطــر تحقــق اهــداف و برنامه هــای شــخصی و 
نــا امنی هــا و بی اعتمــادی  بــرای گســترش  مضر شــان، زمینه هــا را 
ــورد در  ــوازی و بی م ــکیالت م ــاد تش ــی ایج ــرح اصل ــد. ط ــا کردن مهی
ســاختار نیروهــای امنیتــی بخاطــر اســتفاده جویی هــای مالــی، منطقــوی 
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ــور  ــر ام ــده ی اکث ــدف عم ــود و ه ــده ب ــه ش ــت گرفت ــی روی دس و سیاس
ــی  ــم دولت ــای منظ ــار نیروه ــه در کن ــرح ک ــن ط ــرکای ای ــتان و ش بدس
ــزات  ــلحه، تجهی ــروش اس ــوند، ف ــاد ش ــی ایج ــم محل ــا منظ ــای ن نیروه
ــت.  ــوده اس ــم ب ــاختارهای بی نظ ــو س ــه همچ ــاص داده ب ــه اختص و البس
همچنــان، از همچــو نیروهــای غیــر ضــروری همــواره بــرای فراهم ســازی 
ــه،  ــای عام ــادن و دارایی ه ــارت مع ــدر، غ ــواد مخ ــاق م ــای قاچ زمینه ه
آزار و اذیــت مــردم و بــرای گســترش ســلطه ی غیــر قانونــی افــراد در مناطق 

مختلــف کشــور اســتفاده شــده اســت.

البتــه، توزیــع اســلحه از مجراهــای غیــر قانونــی بــرای افــراد بــی نظــم 
و ایجــاد گــروه هــای مســلح غیــر قانونــی در میــان مــردم، بــر روحیــه ی 
همگانــی و زندگــی مــردم تأثیــرات بســیار بــد داشــته و حــد توقــع آنهــا را 
از زندگــی کاهــش داده و اولویــت هــای زندگــی شــان را ناچیــز میســازند. 
تجــارب نشــان داده انــد کــه تازمانیکــه بــرای افراد بعضــی از مناطــق بگونه 
ی غیــر قانونــی از ســوی مقامــات نظامــی و امنیتــی اســلحه توزیــع شــد، 
مــردم همــواره از بهبــود کیفیــت معــارف، فراهــم ســازی زمینه هــای تعلیم 
و تحصیــل بــرای فرزنــدان شــان، هــم بســتگی و همــکاری هــای بیشــتر با 
یکدیگــر و بهبــود زندگــی مــادی و معنــوی خــود صحبــت داشــتند. امــا، 
بعــد از توزیــع اســلحه ی غیــر قانونــی و ایجــاد گــروه هــای مســلح غیــر 
مســوول و مضــر، از راه گیــری هــا، بــاج گیــری هــا، مــردم آزاری هــا و ده 
هــا مســایل اذیــت کننــده ی دیگــر صحبــت میکردنــد. یعنــی، بســیاری از 
مشــکالت موجــود در کشــور پیامــد کارهــا و برنامــه هــای نادرســت عــده 
یــی از مقامــات دولتــی میباشــند، کــه بایــد همچــو چهــره هــای اســتفاده 
ــوند. ــازات ش ــه مج ــه ی عادالن ــه و بگون ــرار گرفت ــرد ق ــورد پیگ ــو م ج

ــی  ــر قانون ــه ی غی ــلحه بگون ــل اس ــک می ــی ی ــه، وقت ــت ک ــد دانس بای

ــخص  ــک ش ــود، ی ــرون می ش ــن بی ــا مطمی ــت و ن ــرای نادرس و از مج
ــا  ــا چنــد شــخص را ب ــار آورده و جــان یــک ی خطرنــاک و غیر مطمیــن بب
خطــر جــدی مواجــه می ســازد؛ حــاال وقتــی ده هــا هــزار میــل اســلحه را 
بگونــه ی نادرســت توزیــع نمــوده انــد، مشــخص اســت کــه ده هــا هــزار 
شــخص قانــون گریــز و خطرنــاک را تقدیــم جامعــه نمــوده و جــان صد هــا 
ــی، ایجــاد  ــد. یعن ــه خطــرات جــدی مواجــه ســاخته ان هــزار انســان را ب
ــاک  ــوب و خطرن ــا مطل ــج ن ــواره نتای ــم هم ــا منظ ــوازی و ن ــای م نیروه
ــم و  ــای منظ ــی نیروه ــه ای مل ــار و وجه ــر اعتب ــت و ب ــته اس ــی داش در پ
تعلیــم یافتــه ی امنیتــی کشــور نیــز تاثیــرات بــد داشــته اســت. پــس، بایــد 
بی درنــگ تشــکیالت متعلــق بــه همچــو نیروهــا منحــل گردیــده و همچــو 
برنامه هــای مضــر بگونــه ی دایمــی متوقــف شــود. همچنــان، بایــد دولــت 
در پــی جمــع آوری ســالح  هــای توزیــع شــده گردیــده و یا هــم در صورت 
ــل  ــودن مراح ــپری نم ــد از س ــود را بع ــم موج ــی نظ ــای ب ــکان، نیروه ام
تعلیمــی و آزمایشــی، شــامل نیروهــای منظــم دولتــی ســاخته و حضــور 
ــازند.  ــخگو بس ــان را پاس ــاخته و آن ــد س ــان را قانونمن ــای آن و فعالیت ه

همچنــان، بایــد پــول و امکانــات کــه بــرای ایجــاد و تجهیــز همچــو 
نیروهــای غیر ضــروری و مضــر بــه مصــرف می رســند، در جهــت 
تقویــه ی نیروهــای امنیتــی کشــور، تــداوی مجروحیــن نیروهــای امنیتــی 
و کمــک بــه خانواده هــای قربانیــان نیروهــای امنیتــی بــه مصــرف برســند. 
ــا  ــد ســازه ها، ســاختارها و ارزش هــای مهــم ملــی را ب در هــر حــال، نبای
ــوه  ــت جل ــم ارزش و کم ظرفی ــس، ک ــورد و نا متجان ــم بی  م ــاد ضمای ایج
دهیــم؛ نیروهــای امنیتــی کشــور یکــی از ســاختارهای ملــی اســت و بایــد 
بگونــه ی منظــم مــورد حمایــت قــرار گرفتــه و در بســتر آجنداهای ســازنده 

ی ملــی از آنهــا اســتفاده شــود. 
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ــه  ــن آنک ــدر ضم ــواد مخ ــاق م ــت و قاچ ــتانی و کش ــاد، رشوه س فس
زندگــی مــردم و اوضــاع عمومــی در کشــور را بگونــه ی جــدی بــر هــم زده 
انــد، بــر وجهــه ای ملــی و بین المللــی افغان هــا  و افغانســتان نیــز تاثیــرات 
بســیار بــد و جبــران ناپذیــر داشــته انــد و دارنــد. منفعــت اصلــی از فســاد 
گســترده، رشوه ســتانی بگونــه ی بی شــرمانه و کشــت و قاچــاق مــواد 
مخــدر را فقــط یــک تعــداد افــراد و حلقــات خــاص بدســت می آورنــد، 
ــوند  ــل می ش ــردم متحم ــه ی م ــرا هم ــد آن ــای ب ــیب ها و پیامد ه ــا آس ام
و دیگــران تمــام مــردم افغانســتان را بــه دیــده ی شــک می نگرنــد. 
همانگونــه ی کــه ایــن پدیده هــای زشــت و مضــر در وخیــم شــدن اوضــاع 
درکشــور نقــش مهــم دارنــد، ریشــه کــن کــردن آنهــا می توانــد بــر بهبــود 
اوضــاع در کشــور نقــش مهــم و تاثیــرات چشــمگیری داشــته باشــد. پــس، 
الزم اســت تــا بگونــه ی جــدی بــا پدیده هــای یــاد شــده مبــارزه صــورت 
گرفتــه و بــدون اســتثنا و بــدون در نظــر گرفتــن ملحوظــات قومی، ســمتی، 
گروهــی، خانواد گــی و ... بــا عاملیــن و دالالن اصلــی گســترش و تــداوم 
ــه  ــی را ک ــه و آنهای ــورت گرفت ــورد ص ــده برخ ــاد ش ــت ی ــای زش پدیده ه
بــرای زندگــی و شــکم خــود زندگــی و سرنوشــت مــردم یــک مملکــت را 

ــه ی جــدی مجــازات شــوند. ــد، بگون ــه تمســخر می گیرن ب

ــی  ــه معرف ــه جامع ــتانی ب ــاد و رشوه س ــه فس ــای متهــم ب ــد چهره ه بای
گردیــده و بــر مبنــای قانــون، از یــک سلســله امتیــازات شــهروندی محــروم 
ــی و  ــوولیت های مل ــا مس ــود ت ــازه داده نش ــان اج ــر برایش ــوند و دیگ ش
ــد  ــاد بای ــه فس ــته ب ــور و آغش ــوه خ ــراد رش ــد. اف ــده گیرن ــی را بعه دولت
شناســایی گردیــده و بــرای دســتگیری و مجــازات بــه مــورد و بــه موقــع آنها 
ــه فســاد  ــان، افــراد ســهل انــگار، آغشــته ب تــالش صــورت گیــرد. همچن

اخالقــی، اســتفاده جــو، متعصــب و مغــرض را کــه بخاطــر ســهل انگاری 
و باورهــای مغرضانــه ی خــود شــبکه های کاری خدمــات عامــه و سیســتم 
دولتــی را مختــل نمــوده و مانــع رســیدن مــردم بــه خدمــات الزم و حقــوق 
ــورد  ــاد م ــه فس ــته ب ــن آغش ــر مجرمی ــد دیگ ــد مانن ــوند، بای ــان می ش ش
ــا همچــو  ــرای برخــورد ب ــه، ب ــه و مجــازات شــوند. البت ــرار گرفت پیگــرد ق
افــراد نیــز بایــد یــک میکانیــزم شــفاف و معیــاری ایجــاد شــود و از هرنــوع 
ــود؛  ــودداری ش ــا خ ــو پدیده ه ــا همچ ــارزه ب ــام مب ــتفاده از ن ــوء اس س
ــا فســاد ســو اســتفاده می کننــد،  ــام مبــارزه ب ــا آنهایی کــه از ن همچنــان، ب
بایــد برخــورد جدی تــر و قاطــع تــر صــورت گیــرد تــا ســالمت و اعتبــار 

مراجــع مبــارزه بــا فســاد حفــظ شــوند. 

الزم اســت تــا یــک میکانیــزم منظم، عام شــمول و سراســری در کشــور 
بــرای مبــارزه بــا فســاد و رشوه ســتانی ایجــاد گردیــده و یــک جــال کشــنده 
بــرای شــکار فســاد پیشــه های ماهــر و مشــهور ایجــاد شــود. بایــد دانســت 
کــه میلیارد هــا دالــر پــول کــه ســاالنه از امکانــات دولــت و جیــب مــردم 
ــف  ــور حی ــوه خ ــراد رش ــه ها و اف ــاد پیش ــط فس ــتان توس ــاره ی افغانس بیچ
ــر  ــود و بخاط ــل می ش ــور منتق ــارج از کش ــه خ ــرا ب ــود، اکث ــل می ش و می
آبــاد ســاختن خانه هــای بیرونــی افــراد فاســد و بخاطــر عیاشــی و ولگــردی 
اعضــای خانــواده ی فســاد پیشــه ها و مقامــات آغشــته بــه فســاد در داخل و 
خــارج کشــور، صد هــا خانــه در ایــن کشــور ویــران گردیــده و لقمه هــای 
می شــوند.  گرفتــه  دهن شــان  از  مظلــوم  و  بی دفــاع  افغــان  هــزاران 
ــت  ــات کار نادرس ــراد و حلق ــو اف ــل همچ ــم در مقاب ــک، "ترح ــدون ش ب
ــتان".  ــوم افغانس ــردم مظل ــل م ــد در مقاب ــی می باش ــای بزرگ ــوده و جف ب
ــد در  در پهلــوی دولــت، مــردم افغانســتان، بخصــوص نســل جــوان، بای
جهــت شناســایی و معرفــی نمــودن فســاد پیشــه ها و حتــا مجــازات آنهــا 
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تــالش نمــوده و مــردم خــود را از چنــگال همچــو چهره هــای حریــص و 
ــد. ــات دهن ــدان نج بی وج

کســانی که دارایی هــای عامــه و ذخایــر طبیعــی افغانســتان، از جملــه 
ــورد  ــور را م ــگالت کش ــت و گاز و جن ــی، نف ــنگ های قیمت ــادن، س مع
ــازات  ــرد و مج ــورد پیگ ــدی م ــه ی ج ــد بگون ــد بای ــرار می دهن ــتبرد ق دس
قــرار گیرنــد و از تــداوم همچــو کارهــای مضــر و ویرانگــر بگونــه ی جدی و 
کشــور شــمول جلوگیــری شــود. همچنــان، کســانی که ســالح و تجهیــزات 
نیروهــای امنیتــی را مــورد دســتبرد قــرار داده و تجهیــزات، مهمــات، 
ــور  ــی کش ــای امنیت ــات نیروه ــر ضروری ــاب و دیگ ــه ب ــات، البس محروق
ــا آنهــا برخــورد صــورت  ــه ی جــدی ب ــد بگون را بفــروش می رســانند، بای
گرفتــه و مــورد پیگــرد و مجــازات قــرار گیرنــد. دســتبرد ســرمایه های ملــی 
و حیــف و میــل کــردن نیازمندی هــای الزم بــرای تامیــن امنیــت در کشــور 
ــو  ــن همچ ــا عاملی ــد ب ــوند و بای ــته می ش ــزرگ پنداش ــاه ب ــت و گن خیان

کارهــا برخــورد جــدی صــورت گیــرد. 

بایــد در نهادهــای آموزشــی و تحصیلــی بمثابــه ی مراجع ذهنیت ســاز 
و تربیــه کننــده ی نســل جــوان وطــن، از هرگونــه فســاد )کاری/ اخالقــی(، 
رشوه ســتانی، تبعیــض، کار شــکنی و ســلیقه پســندی جلوگیــری صــورت 
گیــرد و عاملیــن همچــو پدیده هــای زشــت ضمــن اینکــه بایــد بگونــه ی 
قانونــی مجــازات شــوند، بایــد از حضــور در نهاد هــای مهــم و سرنوشــت 
ســاز کشــور )نهاد هــای آموزشــی و تحصیلــی( محــروم ســاخته شــوند. 
ــی و  ــی و تحصیل ــای آموزش ــراد در نهاد ه ــو اف ــت همچ ــون، موجودی چ
متوصــل شــدن آنهــا بــه کارهــای نادرســت و غیــر قانونــی، ضمــن دلســرد 
ســاختن اطفــال، نوجوانــان و جوانــان کشــور و مختــل ســاختن پروســه ی 
ســالم آمــوزش و پــرورش، ذهنیت هــا و عــادات بــد و مضــر را در اذهــان 

اطفــال و جوانــان کشــور تزریــق می کننــد کــه بــه آینــده ی مــردم و مملکت 
ــه ی جــدی مضــر می باشــند.  بگون

ــد  ــواد مخــدر بای ــان، بخاطــر نابود ســازی کشــت و قاچــاق م همچن
ــواد  ــت م ــده و از کش ــه ش ــت گرفت ــد روی دس ــول و مفی ــای معق برنامه ه
مخــدر بگونــه ی جــدی جلوگیــری شــود. بایــد بــرای مــردم کشــت بدیــل 
ــده  ــی و پیشــنهاد گردی ــه ای زندگــی معرف و زمینه هــای حــالل و آبرومندان
و مــردم در جهــت دســت یافتــن بــه راه هــای معقــول، مشــروع و مانــدگار 
ــه  ــا زمانی ک ــد. ت ــرار گیرن ــکاری ق ــورد هم ــه م ــی آبرومندان ــک زندگ ی
ــرود،  ــن ن ــده و از بی ــوع نگردی ــه ی واقعــی ممن کشــت مــواد مخــدر بگون
گرفتــاری و مجــازات و حبــس نمــودن افــراد بــه جــرم قاچــاق مــواد مخــدر 
فقــط بمثابــه ی شــکار نمــودن عــده ی از افــراد ایــن وطــن می باشــد و یــا 
ــا  ــه ب ــود، ن ــته می ش ــه پنداش ــک پروس ــد ی ــا پیام ــارزه ب ــه ی مب ــم بمثاب ه
خــود پروســه. یعنــی، بایــد کشــت مــواد مخــدر متوقــف شــده و دولــت 
در ایــن راســتا مصمــم باشــد. بایــد دانســت کــه بــرای مبــارزه بــا فســاد، 
ــه  رشوه ســتانی و متوقــف ســاختن کشــت و قاچــاق مــواد مخــدر تنهــا ب
اداره نــه، بلکــه بــه اراده نیــاز اســت. پــس، الزم اســت تــا دولــت و مــردم 
ــی  ــد در پ ــازنده و مفی ــدام س ــک اق ــوی و ی ــک اراده ی ق ــا ی ــتان ب افغانس

ــوند.  ــت ش ــای زش ــو پدیده ه ــودی همچ ناب

ــرمایه های  ــر س ــا دال ــی میلیارد ه ــه وقت ــوند ک ــه ش ــد متوج ــردم بای م
ــج  ــتر از پن ــده و بیش ــل ش ــف و می ــه ها حی ــاد پیش ــطه ی فس ــان بواس ش
ــر  ــک خط ــن ی ــد، ای ــده ان ــدر گردی ــواد مخ ــه م ــاد ب ــان معت ــون افغ میلی
جــدی بــرای خــود شــان و ســرزمین شــان محســوب می شــود ؛همچنان، 
وقتــی وجهــه  ای ملــی و بین المللــی افغان هــا و افغانســتان بخاطــر 
موجودیــت فســاد، رشوه ســتانی و کشــت و قاچــاق مــواد مخــدر بگونــه ی 
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ــده و وضــع زندگــی خــود شــان و اوضــاع عمومــی در  جــدی آســیب دی
مملکــت شــان هــر روز بد تــر می شــوند، بایــد بــا جدیــت و در کنــار هــم 
در مقابــل ایــن پدیده هــای ویرانگــر مبــارزه نمــوده و زمینه هــای گرفتــاری 
ــراد رشــوه خور و عاملیــن اصلــی کشــت و  و مجــازات فســاد پیشــه ها، اف

قاچــاق مــواد مخــدر را مهیــا نماینــد. 

ــاری  ــزم منظــم، معی ــک میکانی ــد ی موضــوع مهــم دیگــر این کــه، بای
ــتگیری  ــایی و دس ــت شناس ــردم در جه ــا م ــود ت ــاخته ش ــوون س و مص
افــراد، کارکنــان و مقامــات آغشــته بــه فســاد و رشــوه خور و عاملیــن اصلــی 
ــوده و  ــکاری نم ــور هم ــدر در کش ــواد مخ ــاق م ــت و قاچ ــترش کش گس
بــا محــرم نگهداشــتن هویــت و مشــخصات افــراد اطــالع دهنــده، افــراد 
مظنــون گرفتــار گردیــده و مــورد بــاز جویی قــرار گیرنــد. در صــورت ثابت 
شــدن جــرم، افــراد آغشــته بــه فســاد بایــد بصــورت جــدی مجازات شــوند 
ــای  ــر مبن ــم ب ــا ه ــرد و ی ــورت گی ــی ص ــا بی اعتنای ــل آنه ــد در مقاب و نبای
ــث  ــن کار باع ــون، ای ــوند؛ چ ــا ش ــاص ره ــای خ ــات و رابطه ه ملحوظ
دلســرد شــدن مــردم از همــکاری در جهــت دســتگیری فســاد پیشــه ها و 
مجرمیــن شــده و حتــا امــکان آســیب رســانیدن بــه افــراد همــکار وجــود 
خواهــد داشــت. بایــد اعتمــاد مــردم را بدســت آورد تــا هنــگام کــه از آنهــا 
ــورت  ــا ص ــروع از آنه ــای نامش ــا تقاضا ه ــود، ی ــته می ش ــوه خواس رش
گرفتــه و یــا هــم مــورد تبعیــض قــرار می گیرنــد، در پــی مســتند ســازی آن 
شــده و بی درنــگ نهادهــای مســوول را در جریــان قــرار داده و در گرفتــاری 
ــد؛  ــکاری کنن ــور هم ــوه خ ــه و رش ــاد پیش ــتان فس ــور بدس ــان و ام کارکن
البتــه، بایــد خیلــی متوجــه بــود تــا خــود نهاد هــای مســوول بــرای پیگیــرد 

ــه مراکــز رشــوه گیری و فســاد مبــدل نشــوند!  همچــو مســایل ب

ـــور،  ـــوه خ ـــه و رش ـــاد پیش ـــراد فس ـــال اف ـــد در قب ـــتان نبای ـــردم افغانس م

ـــای  ـــاول دارایی ه ـــور و چپ ـــردم، چ ـــت م ـــر آزار و اذی ـــواره در فک ـــه هم ک
ـــوده  ـــم نم ـــد، رح ـــور ان ـــتم کاری در کش ـــازی سیس ـــد س ـــر مفی ـــه و غی عام
ـــمتی در  ـــی و س ـــی، گروه ـــخصی، قوم ـــتگی های ش ـــای وابس ـــر مبن و ب
ـــد در پـــی شناســـایی و معرفـــی آنهـــا  ـــاع از آنهـــا شـــوند؛ بلکـــه، بای ـــی دف پ
ـــانی  ـــای انس ـــراودات و تماس ه ـــد م ـــده و ح ـــخ گردی ـــه و تاری ـــه جامع ب
ـــار های الزم،  ـــودن فش ـــا وارد نم ـــیده و ب ـــش بخش ـــا کاه ـــا آنه ـــود را ب خ
ـــک  ـــط آرام و ی ـــک محی ـــب ی ـــا صاح ـــند، ت ـــا باش ـــالح  آنه ـــی اص در پ

جامعـــه ی مصـــوون و مســـوولیت پذیر شـــوند.

ــه حقــوق  هــرگاه رســانه های داخلــی و خارجــی، نهاد هــای مرتبــط ب
ــکار و  ــم آش ــا ه ــان و ی ــای پنه ــای رابطه ه ــر مبن ــی ب ــن مدن ــر و فعالی بش
یــا هــم بــر مبنــای ســو تفاهمــات موضــوع دســتگیری و مجــازات فســاد 
ــال نمــوده  پیشــه هــا، افــراد رشــوه خــور و قاچاقبــران مــواد مخــدر را دنب
ــد،  ــرار دادن ــاد ق ــورد انتق ــی را م ــی و قضای ــای عدل ــوه ی کار نهاد ه و نح
بایــد بــر مبنــای اســتراتیژی تمــاس و گریــز بــا آنهــا رفتــار نمــوده و اجــازه 
ــداوم  ــت و ت ــق عدال ــع تحق ــانه ای مان ــی و رس ــار های بیرون ــا فش ــداد ت ن
مبــارزه بــا فســاد شــوند. چــون، حفــظ دارایی هــای عامــه، زندگــی مــردم 
ــر  ــز مهم  ت ــه چی ــتان از هم ــی افغانس ــی و بین الملل ــه ای مل ــرو و وجه و آب
انــد. البتــه، نبایــد مباحــث مبــارزه بــا فســاد و قاچــاق مــواد مخــدر را بهانه 
ســاخت بــرای نقــض حقــوق بشــر و ســرکوب مخالفــان و رقبای سیاســی، 
اجتماعــی و منطقــوی خــود؛ بایــد ایــن رونــد بگونــه ی عادالنــه، صادقانه، 

بــی طرفانــه و شــفاف راه انــدازی گردیــده و عملــی شــود. 

از ســویی هــم، از امکانــات و دارایی هــای کــه از افــراد آغشــته به فســاد 
بــر مبنــای قانــون مصــادره می شــوند، بایــد در جهــت عرضــه ی خدمــات 
عامــه، مبــارزه بــا فقــر و ظرفیت  ســازی در کشــور اســتفاد شــود. همچنــان، 
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ــران مــواد مخــدر مصــادره می شــوند،  امــوال و دارایی هــای کــه از قاچاقب
بایــد در جهــت تــداوی معتادیــن مــواد مخــدر و ســاختن ســر پنــاه بــه آنها 
بــه مصــرف برســند. بایــد یــک سیســتم و میکانیــزم شــفاف و منظــم بــرای 
ــه فســاد  ــه مــورد دارایی هــای مصــادره شــده از افــراد آغشــته ب هزینــه ی ب
و قاچاقبــران مــواد مخــدر ایجــاد گردیــده و تمــام امکانــات و دارایی هــای 
بدســت آمــده بــرای بهبــود زندگــی افــراد و اشــخاص متضــرر از همچــو 
ــوند.  ــه ش ــور هزین ــی در کش ــات اجتماع ــود خدم ــرای بهب ــا و ب پدیده ه

اصالح و فشرده سازی سیستم کاری در کشور

همانگونــه ی کــه نبــود یــک سیســتم کاری منســجم، بــا ظرفیــت، پویا 
ــل  ــی از عوام ــتان و یک ــم در افغانس ــکالت مه ــی از مش ــخگو یک و پاس
عمــده ی خرابــی اوضــاع در کشــور می باشــد، ایجــاد و بمیــان آوردن یــک 
ــیاری  ــد بس ــخگو می توان ــا و پاس ــرده، پوی ــاری، فش ــم، معی ــتم منظ سیس
از مشــکالت موجــود در کشــور را مرفــوع ســازد. همچنــان، بــرای تحقــق 
برنامه هــا و مســایل پیشــنهاد شــده در ایــن اثــر و بــرای طــرح و تطبیــق هــر 
برنامــه و راهــکار ســازنده وملــی، موجودیــت یــک سیســتم بــا ظرفیــت، 
معیــاری، منســجم و پاســخگو نیــاز می باشــد. نبــود یــک سیســتم منظــم، 
ــا بســیاری از  ــا ظرفیــت و پاســخگو در کشــور باعــث شــد ت منســجم، ب
ــات  ــیاری از امکان ــد و بس ــت برون ــازنده از دس ــم و س ــای مه فرصت ه
ــم دهــه ی گذشــته  دســت داشــته بی ســبب حیــف شــوند. در طــول یکنی
برنامه هــا و شــعارهای هــم کــه بــرای اصــالح ادارات و اصالحــات 
ــه  ــدند، ن ــه ش ــده و زمزم ــه ش ــت گرفت ــور روی دس ــتم کاری در کش سیس
تنهــا بــرای دســت یافتــن بــه ایــن هــدف مهــم مفیــد نبــوده انــد، بلکــه غیر 
مفیــد بــوده و خــود بخشــی از مشــکل را تشــکیل می دادنــد. در بســیاری 

ــات اداری و  ــام اصالح ــر ن ــده زی ــاد ش ــع ایج ــا و موان ــوارد، مجرا ه از م
ــار زدن شایســته هــا، گســترش فســاد اداری  شایســته ســاالری باعــث کن
ــی،  ــات قوم ــای تعلق ــر مبن ــو ب ــتفاده ج ــوان و اس ــا ت ــراد ن ــتخدام اف و اس
سیاســی، گروهــی و ... و یــا هــم از طریــق پرداخــت رشــوه گردیــده انــد. 
ــتم  ــازی سیس ــت س ــا ظرفی ــازی و ب ــرده س ــالح، فش ــه، اص در حالی ک
کاری در کشــور از جملــه نیازهــای جــدی افغانســتان و مــردم افغانســتان 

ــوند.  ــوب می ش محس

ــدون  ــه ی بی مــورد و ب ــاد بســت ها و ادارات بگون از ســویی هــم، ازدی
در نظرداشــت ظرفیت هــای کاری در کشــور، ایجــاد پندید گی هــای 
ــراد و  ــاختن اف ــوش س ــر خ ــکیالتی بخاط ــوی و تش ــاختاری، بودج س
حلقــات خــاص و یــا هــم بخاطــر باجدهــی بــه آنهــا، گماشــتن مشــاورین 
ــروری از  ــرف و غیر ض ــر مص ــیون های پ ــاد کمیس ــد و ایج ــش از ح بی
ــای  ــه ی باره ــه بمثاب ــد ک ــروری بودن ــر ض ــورد و غی ــای بی م ــه کاره جمل
ــتم کاری  ــوان سیس ــوده و نات ــانه های فرس ــر ش ــی ارزش ب ــی ب ــنگین ول س
در کشــور، تحــرک و کارایــی اندکــی را هــم کــه داشــت، از او گرفتنــد. در 
ــد و  ــاور می ش ــر مش ــیون و ه ــر کمیس ــاش ه ــه و مع ــا هزین ــه، ب حالی ک
می شــود کــه یــک فــارم مرغــداری، یــک گل خانــه بــرای تولید ســبزیجات 
مــورد نیــاز مــردم و یــا هــم یــک ســردخانه بــرای نگهــداری میــوه جــات و 
ســبزیجات تولیــد شــده در وطــن ایجــاد نمــود و مــردم را از محتــاج بــودن 
ــی  ــبزیجات بیرون ــر س ــی و دیگ ــان روم ــی و بادنج ــرغ بیرون ــم م ــه تخ ب
رهایــی بخشــید؛ بایــد اکنــون ایــن موضــوع در نظــر گرفتــه شــده و بجــای 
اســتخدام هــر مشــاور بگونــه ی نادرســت و غیــر ضــروری و بجــای ایجــاد 
هــر کمیســیون غیــر  ضــروری، یــک مرکــز مشــوره دهی بــرای مــردم، یــک 
فــارم مرغــداری یــا زنبــور داری و یــا هــم یــک ســردخانه ایجــاد شــود تــا 

بــرای مــردم و اقتصــاد وطــن مفیــد واقــع شــود. 
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بایــد ســاختار دولــت بــه حــد کافــی فشــرده ســاخته شــده و بســیاری 
ــتم  ــه ی سیس ــد بدن ــوند. بای ــاخته ش ــورد آن دور س ــای بی م از پندید گی ه
حاکــم در کشــور بگونه ی اساســی و همــه جانبه مــورد بازنگری قــرار گرفته 
ــات، حــد نیازمنــدی و حــد ظرفیت هــای  ــا در نظرداشــت حــد امکان و ب
کاری موجــود در کشــور، یــک سیســتم فشــرده، پویا، منســجم و پاســخگو 
ایجــاد شــود. نبایــد سیســتم کاری در دولــت جــای باجدهــی بــرای افــراد، 
ــام  ــرگاه زم ــه ه ــد ک ــتفاده جو باش ــص و اس ــات حری ــا و حلق خانواده ه
ــک  ــازه، ی ــاد ت ــک نه ــد ی ــدند، بای ــا ش ــت آنه ــب رضای ــی کس داران در پ
بســت تــازه و یــا هــم یــک کمیســیون و مشــاوریت تــازه ولــی بیــکاره و غیر 
ــه شــدن  ــر هزین ــا منســجم شــدن و پ ضــروری ایجــاد نمــوده و باعــث ن
سیســتم کاری در کشــور شــوند. بایــد بســیاری از نهادهــا، کمیســیون ها و 
بســت های غیــر ضــروری کــه یــا تــازه ایجــاد شــده انــد و یــا هــم از قبــل 
وجــود داشــته انــد، منحــل گردیــده و نهادهــای مــوازی کــه در اکثــر مــوارد 
باعــث مختــل کــردن سیســتم کاری در نظــام، بخصــوص در سیســتم های 
ــد سیســتم  ــرده شــوند. بای ــن ب ــی کشــور می شــوند، از بی ــی و قضای امنیت
کاری دولــت افغانســتان یــک سیســتم فشــرده، منســجم، معیــاری و مدرن 
ــادی کــه از سیســتم خــارج می شــوند و  ــرای عــده ی زی ســاخته شــود و ب
یــا هــم فرصــت راه یافتــن بــه ایــن سیســتم را پیــدا نمی کننــد، در بیــرون از 
سیســتم و در بــازار کار مرتبــط بــه سیســتم کاری دولــت زمینه هــای کاری 

بهتــر برایشــان مهیــا شــوند.

ــهر  ــداری، ش ــت و مال ــرورش، زراع ــوزش و پ ــای آم ــرای عرصه ه ب
ــد  ــره بای ــت و غی ــط زیس ــت و محی ــات، صح ــاف ده ــازی و انکش س
ــی  ــد پالیس ــجم در ح ــاری و منس ــرده، معی ــه ی فش ــا و ادارات بگون نهاد ه
ســاز و رهبــری کننــده وجــود داشــته باشــند و نیــروی کاری مرتبــط بــه ایــن 

ــن  ــه ای ــق ب ــازار کار متعل ــی و در ب ــتم دولت ــرون از سیس ــا در بی ــه ه عرص
ــم  ــورت، ه ــند. در اینص ــروف کار باش ــوده و مص ــروف ب ــا مص عرصه ه
ــته  ــور کاس ــود در کش ــتم کاری موج ــانه های سیس ــورد از ش ــای بی م باره
ــی سیســتم  ــی و پویای ــه کارای ــه و ب می شــوند، هــم هزینه هــا کاهــش یافت
ــد،  ــا کار می کنن ــو عرصه ه ــانیکه در همچ ــم کس ــود و ه ــزوده می ش اف
ــی  ــا در پ ــور می شــوند ت ــازار کار مجب ــگاه خــود در ب بخاطــر حفــظ جای
ــد  ــد. بای ــووالنه کار نماین ــت و مس ــه ی درس ــوده و بگون ــازی ب ظرفیت س
تمــام نهادهــای ســکتوری بگونــه ی فشــرده، معیــاری و پاســخگو شــکل 
گرفتــه و بــرای ایجادگــری و مرفــوع ســاختن نیازهــای مــردم در عرصه هــای 
مربوطــه ی خــود شــان مجبــور ســاخته شــوند. بایــد دولــت مــردان کشــور 
ــای  ــراوان و همکاری ه ــات ف ــه امکان ــود هم ــا وج ــه ب ــد ک ــن را بدانن ای
ــدم و  ــاج گن ــتان محت ــردم افغانس ــم م ــوز ه ــد هن ــی، نبای ــه ی جهان جامع
ــد،  ــاج ان ــوز محت ــا هن ــد و از این کــه ت بادنجــان رومــی خارجــی می بودن
ایــن کار نشــان دهنــده ی بیــکاره بــودن و غیــر پاســخگو بــودن نهادهــای 

ــد.  ــان می ده ــه را نش مربوط

همچنــان، نبایــد تمــام نهادهــای کاری و عرصه هــای تخصصــی 
ــی  ــور، در پ ــی در کش ــای تخصص ــت ظرفیت ه ــدم موجودی ــر ع بخاط
اســتخدام افــراد از بیــرون باشــند، وقتــی چنیــن می شــود، یعنــی نهاد هــای 
ــه و پاســخگو  ــا برنام ــاری، منســجم، ب ــی کشــور معی تعلیمــی و تحصیل
ــز  ــر نی ــای دیگ ــایل و بخش ه ــون مس ــب، پیرام ــن ترتی ــه همی ــتند. ب نیس
بایــد نیازمندی هــای مــردم و مملکــت را در نظــر گرفتــه و در پــی مرفــوع 
ــی سیســتم های  ــد، یعن ــی را ندارن ــن توانای ــاختن آن باشــند و اگــر چنی س
ــور  ــتم کاری در کش ــند. در کل، سیس ــخگو نمی باش ــد و پاس ــود مفی موج
بایــد مــورد بازنگــری جــدی قــرار گرفتــه و بســیاری از ادارات، پســت ها و 
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پندید گی هــای بی مــورد برداشــته شــده و یــک سیســتم فشــرده، منســجم، 
فعــال، بــا ظرفیــت، مــدرن و پاســخگو بمیــان آیــد. 

در شــرایط کنونــی، افغانســتان بــه یــک نظــام فشــرده، مرکــزی و یــک 
ــردم  ــتقیم م ــط آرای مس ــور توس ــس جمه ــی ریی ــاز دارد. وقت ــت نی دس
ــی هــم  ــی شــدن سیســتم حکومت انتخــاب می شــود، در صــورت صدارت
شــخص تصمیــم گیرنــده رییــس جمهــور بــوده و نخســت وزیــر در جهت 
اجــرای امــور و تحقــق برنامه هــای حکومتــی بــا رییــس جمهــور همــکار 
ــاختار  ــای س ــر مبن ــال، ب ــر ح ــه ه ــد. ب ــخگو می باش ــه وی پاس ــوده و ب ب
تســجیل شــده در قانــون اساســی افغانســتان، بایــد در جهــت بمیــان آوردن 
یــک حاکمیــت یــک دســت، منســجم، پاســخگو، بــا ظرفیــت و شــفاف 
کار کــرد. تجــارب از روی کار آمــدن حکومــت وحــدت ملــی و تــا حــدی 
دو دســت شــدن حاکمیــت در کشــور نشــان داد کــه غیــر متمرکــز شــدن 
ــه  ــه ی اساســی، ن ــر دهــی ســاختار نظــام بگون ــدون تغیی سیســتم کاری ب
تنهــا بــه وحــدت ملــی و تحکیــم ثبــات در کشــور کمــک نکــرده اســت و 
نمی کنــد، بلکــه درزهــای عمیــق و تــازه ای را نیــز ببــار خواهــد آورد. یعنی، 
بایــد در جهــت شفاف ســازی، منسجم ســازی، یــک دست ســازی، 
پاسخگو ســازی و فعال ســازی راس قــدرت و ســاختار مرکــزی نظــام 

حاکــم در کشــور تــالش نمــود، نــه تضعیــف و چنــد رنــگ شــدن آن. 

ــا هــم مدغــم  ــد ب ــی می توانن از ســویی هــم، بســیاری از ادارات دولت
ــال،  ــه  ی مث ــود. بگون ــری ش ــورد جلوگی ــای بی م ــا از پندید گی ه ــوند ت ش
ــت در  ــک معینی ــطح ی ــد در س ــدر می توان ــواد مخ ــا م ــارزه ب وزارت مب
چــوکات وزارت امــور داخلــه فعالیــت کنــد و ایــن معینیــت از قبــل وجــود 
دارد، وزارت ســرحدات نیــز می توانــد در چارچــوب یــک معینیــت یــا یــک 
ریاســت عمومــی در چــوکارت وزارت امــور داخلــه فعالیــت کنــد. وزارت 

ــوازن  ــاف مت ــر انکش ــات بخاط ــاف ده ــازی و انکش ــای شهرس خانه ه
میــان شــهرها و دهــات و بخاطــر ایجــاد انســجام و هماهنگی هــای الزم 
ــهرها و  ــه ش ــق ب ــافی متعل ــای انکش ــات و برنامه ه ــهرها و ده ــان ش می
دهــات کشــور بــا هــم مدغــم شــوند. همچنــان، اداره ی مســتقل حفاظــت 
ــده و  ــا گردی ــه یکج ــت عام ــا وزارت صح ــد ب ــت می توان ــط زیس از محی
ــم  ــم مدغ ــا ه ــات اداری ب ــیون اصالح ــل و کمیس ــای مح اداره ی ارگان ه
شــوند و بــرای انســجام بهتــر امــور، تحــت یــک اداره و در یــک چــوکات 
منظــم و منســجم بــا هــم کار کننــد. بــه همیــن ترتیــب، اداره هــای زیــادی 
کــه کارهــای مشــابه را انجــام می دهنــد، بایــد بــا هــم یکجــا گردیــده و یــا 

بعضــی از آنهــا منحــل شــوند. 

ــان، تعــداد مشــاورین در ریاســت جمهــوری، وزارت خانه هــا  همچن
ــش  ــاری افزای ــر  معی ــت و غی ــه ی نادرس ــی بگون ــف دولت و ادارات مختل
یافتــه انــد و بایــد بگونــه ی چشــمگیر کاهــش یابنــد. بایــد دانســت کــه، 
ــک  عرصــه هــا، ســکتورها و فکتورهــای مهــم ســازنده ی یــک نظــام و ی
ملــت، ماننــد آمــوزش و پــرورش، پژوهش هــای علمــی،  صحــت، دیــن 
ــاف  ــداری، انکش ــت و مال ــت، زراع ــت، عدال ــرات، امنی ــگ، نش و فرهن
و ترقــی، صنعــت، تجــارت، اقتصــاد، سیاســت، خدمــات مردمــی، 
ترانســپورت، ورزش و ...، بیشــتر از ســی عرصــه، ســکتور و فکتــور 
ــاز  ــر مشــاورین کــه ریاســت جمهــوری نی ــرو، حــد اکث نمی باشــند. ازین
ــن  ــه همی ــتر از آن. ب ــه بیش ــد، ن ــاور می باش ــی مش ــداد س ــه تع دارد، ب
ترتیــب، از این کــه کار هیــچ وزارت خانــه و نهــاد دولتــی بگونــه ی مســتقیم 
بــا بیشــتر از ده عرصــه و فکتــور مهــم ســازنده ی ملــت و مملکــت رابطــه 
ــه  ــک وزارت خان ــرای ی ــاورین ب ــداد مش ــترین تع ــن رو بیش ــدارد، از ای ن
پــر کار و پــر مســوولیت در حــدود ده مشــاور می باشــد، نــه بیشــتر از آن. 
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ــای  ــدان عرصه ه ــی را کارمن ــایل فرع ــا و مس ــا، فکتوره ــه ه ــه، عرص البت
ــاز  ــاور نی ــه مش ــرکار ب ــد و ه ــش می برن ــد و پی ــم می کنن ــه تنظی مربوط
ــم  ــه ی ضمای ــه بگون ــوازی ک ــکیالت م ــاختار و تش ــان، س ــدارد. همچن ن
ــد و مجراهــای  ــه ی نهادهــای دولتــی ایجــاد شــده ان غیر ضــروری در بدن
ــد منحــل شــوند و  ــد، بای اســتفاده جویی های گوناگــون را فراهــم کــرده ان

ــود. ــری ش ــورد جلوگی ــارب بی م ــو تج ــرار همچ از تک

ــور  ــی کش ــای امنیت ــتم کاری در نهاد ه ــد سیس ــه، بای ــر از هم مهمت
ــکیالت  ــاد، تش ــه نه ــه و هیچ گون ــکل گرفت ــفاف ش ــم و ش ــه ی منظ بگون
ــا نهاد هــا و نیروهــای امنیتــی کشــور وجــود نداشــته  و مجــرای مــوازی ب
باشــند. چــون، وجــود هرگونــه ســاختار و تشــکیالت مــوازی و غیر ضروی 
ــزاری و  ــرم اف ــاخت های ن ــر س ــب زی ــتفاده جویی و تخری ــای اس زمینه ه
ــی  ــد نهاد هــای مهــم امنیت ــد. بای ــا می کنن ــی را مهی ــزاری امنیت ســخت اف
از اعتبــار و حیثیــت کاری بــاال و مطمیــن در میــان مــردم برخــوردار بــوده 
و انســان های نیــک نــام، ملــی، بــا ظرفیــت، متعهــد و متخصــص در راس 
ــد  ــای ب ــی چهره ه ــوند و از جابجای ــته ش ــور گماش ــی کش ــای امنیت نهاده
ــری  ــدی جلوگی ــه ی ج ــی بگون ــر مل ــای غی ــر و دارای ذهنیت ه ــام، مض ن

صــورت گیــرد. 

بایــد تمــام بدنه و ســاختار نظام و سیســتم کاری در کشــور از درون ارگ 
ریاســت جمهــوری شــروع تــا دیگــر نهاد هــا دارای ســاختار و تشــکیالت 
منظم، فشــرده و شــفاف باشــند و ســاختار و تشــکیالت کاری تمــام نهادها 
بــرای مــردم مشــخص و قابــل تعریــف و قابــل فهم باشــند. نبایــد در بدنه ی 
ــوری  ــت جمه ــاختار ریاس ــا در س ــی، حت ــم دولت ــتم کاری و منظ سیس
و راس هــرم قــدرت در کشــور، هیچگونــه ضمایــم و پندید گی هــای 
ــرای  ــه ب ــروری ک ــر ض ــام و غی ــد نظ ــاختار قانونمن ــارج س ــه، خ ناموج

ــل تعریــف نباشــند و مــردم از نحــوه ی  مــردم افغانســتان مشــخص و قاب
ــی آنهــا آگاهــی نداشــته باشــند، ایجــاد شــوند.  کار و مجراهــای اکماالت

بایـــد از ایجـــاد هرگونـــه ســـاختارها و پندید گی هـــای نا موجـــه 
و تعریـــف نا شـــده و نـــا مشـــخص جلوگیـــری شـــود و بـــرای کســـب 
اعتمـــاد بیشـــتر مـــردم بـــه ســـاختار و حـــد کارایـــی نظـــام حاکـــم در کشـــور 
ـــا  ـــازی و ب ـــاری و مدرن س ـــازی، معی ـــجم س ـــازی، منس ـــرده س ـــرای فش و ب
ظرفیـــت و پاسخگو ســـازی سیســـتم کاری در افغانســـتان بگونـــه ی جـــدی، 
ـــود در  ـــتم موج ـــه و سیس ـــورت گرفت ـــالش ص ـــه ت ـــه جانب ـــی و هم اساس
ـــرای  ـــون، ب ـــود. چ ـــول ش ـــی متح ـــه و اساس ـــه جانب ـــه ی هم ـــور بگون کش
ـــه مـــورد  ـــده و ب ـــرای عرضـــه ی خدمـــات ارزن بهبـــود اوضـــاع در کشـــور و ب
ـــت،  ـــا ظرفی ـــجم، ب ـــرده، منس ـــتم کاری فش ـــک سیس ـــه ی ـــردم ب ـــرای م ب
ـــد  ـــی فاق ـــاز اســـت کـــه سیســـتم موجـــود فعل ـــا و پاســـخگو نی مـــدرن، پوی
اکثـــر از شـــاخص های یـــاد شـــده می باشـــد. همچنـــان، مـــردم بایـــد 
ـــت  ـــور حمای ـــتم کاری در کش ـــازی سیس ـــخگو س ـــازی و پاس از فشرده س
ـــی و  ـــردی، اجتماع ـــدت ف ـــزرگ و دراز م ـــای ب ـــرای منفعت ه ـــوده و ب نم
ـــرای  ـــد و ب ـــذر را بپذیرن ـــدک و زودگ ـــای ان ـــله زحمت ه ـــک سلس ـــی، ی مل
بهتـــر شـــدن و پاســـخگو شـــدن سیســـتم کاری در کشـــور تـــالش نمـــوده و 
ـــف  ـــروری مکل ـــد و ض ـــای مفی ـــو برنامه ه ـــق همچ ـــرای تحق ـــت را ب دول
ـــی  ـــق و نتیجه ده ـــرای تحق ـــردم ب ـــکاری م ـــت، هم ـــر حال ـــازند؛ در ه بس
ـــود.  ـــته می ش ـــدی پنداش ـــاز ج ـــاز نی ـــت س ـــای سرنوش ـــو برنامه ه همچ
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پیامد های احتمالی تحقق راهکارهای شامل در این اثر

ـــده در  ـــاد ش ـــای ی ـــا و برنامه ه ـــدن راهکاره ـــی ش ـــق و عمل ـــا تحق ب
ـــی  ـــاع عموم ـــود اوض ـــرای بهب ـــی ب ـــدی و حیات ـــای ج ـــه از نیازه ـــوق ک ف
و بهتـــر شـــدن وضـــع زندگـــی مـــردم در کشـــور پنداشـــته می شـــوند، 
تحـــوالت و تغییـــرات چشـــم گیری در وطـــن بمیـــان خواهنـــد آمـــد. 
ـــث  ـــر باع ـــن اث ـــده در ای ـــنهاد ش ـــای پیش ـــازی برنامه ه ـــق و عملی س تحق
ـــدن  ـــری ش ـــاز و سراس ـــورد نی ـــای م ـــت ه ـــاد ظرفی ـــواد، ازدی ـــترش س گس
مفاهیـــم ارزشـــمند انســـانی در کشـــور خواهـــد شـــد. عملی ســـازی 
ـــتقیم  ـــای مس ـــاد رابطه ه ـــث ایج ـــر باع ـــن اث ـــده در ای ـــرح ش ـــث مط مباح
ـــا  ـــود ت ـــد نم ـــک خواه ـــردم را کم ـــده، م ـــردم گردی ـــان م ـــدار در می و پای
یکدیگـــر خـــود را بشناســـند و بـــا هـــم رابطه هـــای ارزشـــمند انســـانی 
ـــر  ـــه ی یکدیگ ـــترش روحی ـــث گس ـــرح باع ـــن ط ـــق ای ـــد. تحق ـــرار نماین برق
پذیـــری، روحیـــه ی مســـوولیت پذیری و ایجـــاد و گســـترش امیـــد و انگیـــزه 
ـــن  ـــدن ای ـــی ش ـــان، عمل ـــد. همچن ـــد ش ـــتان خواه ـــردم افغانس ـــان م در می
ـــردی،  ـــای ف ـــه مکلفیت ه ـــردم متوج ـــا م ـــد ت ـــد ش ـــث خواه ـــرح باع ط
ـــود و  ـــی خ ـــع زندگ ـــود وض ـــرای بهب ـــده و ب ـــود ش ـــی خ ـــی و مل اجتماع

ـــد. ـــالش نماین ـــود ت ـــن خ وط

ــود  ــح، بهب ــم صل ــث تحکی ــرح باع ــن ط ــدن ای ــی ش ــق و عمل تحق
اوضــاع امنیتــی در کشــور، بهبــود وضــع زندگــی مــردم و بهبــود خدمــات 
ــن  ــه ی ای ــه جانب ــدن هم ــی ش ــد. عمل ــد ش ــور خواه ــی در کش اجتماع
طــرح باعــث رشــد و ترقــی متــوازن مملکــت گردیــده و افغانســتان را در 
میــان ملــل جهــان صاحــب یــک جایــگاه ارزشــمند و آبرومندانــه خواهــد 
ســاخت. بــا تحقــق همــه جانبــه ی ایــن طــرح وحــدت ملــی و روحیــه ی 
ــه و  ــان مــردم گســترش یافت تحمــل و یکدیگــر پذیــری در کشــور و در می

فرصت هــای مهــم کاری از انحصــار افــراد و حلقــات اســتفاده جو خــارج 
خواهنــد شــد. تحقــق ایــن طــرح در جهــت ازدیــاد فرصت هــای شــغلی 
ــازی  ــت ظرفیت س ــوده و در جه ــازی نم ــت ب ــش مثب ــان نق ــرای جوان ب
فــردی و ملــی در میــان افغان هــا مؤثــر خواهــد بــود. تطبیــق همــه جانبــه ی 
ایــن طــرح بگونــه ی درســت باعــث خواهــد شــد تــا بــا مفاهیــم مهــم و 
ــده و از  ــطحی نش ــورد س ــت برخ ــح و امنی ــون صل ــاز چ ــت س سرنوش

ــود. ــری ش ــم جلوگی ــو مفاهی ــام همچ ــورد از ن ــتفاده ی بی م اس

تحقــق ایــن برنامــه بصــورت کامــل باعــث بمیــان آمــدن یــک سیســتم 
کاری فشــرده، منســجم، منظــم، بــا ظرفیــت، مــدرن و پاســخگو گردیــده و 
رشــوه ســتانی و فســاد اداری بگونــه ی چشــمگیر کاهــش خواهنــد یافــت. 
ــا و  ــظ ارزش ه ــث حف ــرح باع ــن ط ــه ی ای ــه جانب ــق هم ــان، تحق همچن
ــورد از  ــه م ــتفاده ی ب ــرای اس ــا را ب ــده و زمینه ه ــی گردی ــرمایه های مل س
فرصت هــا، ظرفیت هــا و امکانــات موجــود در کشــور مهیــا خواهــد کــرد. 
ــا  ــورد جنبه ه ــه م ــه و ب ــه جانب ــدن هم ــی ش ــق و عمل ــورت کل، تحق بص
ــی  ــاع زندگ ــود اوض ــث بهب ــرح باع ــن ط ــده در ای ــنهاد ش ــات پیش و الزام
فــردی و اجتماعــی مــردم، بهبــود اوضــاع سیاســی و امنیتــی در کشــور و 
شــکل گیری یــک ملــت متحــد، منســجم، مســوولیت  پذیر، پویــا و مفیــد 
خواهــد شــد؛ همچنــان، عملــی شــدن ایــن طــرح باعــث رشــد و ترقــی 
ــان  ــی افغان هــا و افغانســتان در می ــوازن افغانســتان و باعــث جایگاه یاب مت
کشــورها و ملــل جهــان بحیــث یــک کشــور مســتقل و مصئــون و بحیــث 
یــک ملــت ارزشــمند و فعــال خواهد شــد. یعنــی، تحقــق و عملی ســازی 
ایــن طــرح در کشــور باعــث پایــان بخشــیدن بــه بحــران مزمــن موجــود در 
ــرای  ــده ب ــاز و ارزن ــت س ــو، سرنوش ــه ی ن ــک مرحل ــاز ی ــتان و آغ افغانس

افغان هــا وافغانســتان خواهــد شــد.
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همچنــان، بایــد متوجــه بــود کــه هــر رهبــر و هــر زمامــدار کــه بگونه ی 
واقعــی در پی تحقــق ایــن طــرح شــود و مســایل و مباحــث پیشــنهاد شــده 
ــی  ــر عمل ــری و پیگی ــه، سراس ــت، عادالن ــه ی درس ــرح را بگون ــن ط در ای
ــداوم  ــای م ــا و بی اعتمادی ه ــا امیدی ه ــر، ن ــران ویرانگ ــه بح ــوده و ب نم
ــن ســرزمین خاتمــه بخشــد، مــردم افغانســتان و نســل های بعــدی  در ای
ــان دارای  ــه و جه ــور، منطق ــخ کش ــوده و در تاری ــون او ب ــور مدی ــن کش ای
ــدم  ــورت ع ــود. در ص ــد ب ــدنی خواه ــوش ناش ــته و فرام ــگاه برجس جای
توانایــی نســل کنونــی و عــدم پرداختــن زمــام داران و رهبــران کشــور بــرای 
تحقــق الزامــات و مفاهیــم پیشــنهاد شــده در ایــن طــرح و عــدم بــه میراث 
ــاد بــه نســل های بعــدی، نویســنده ی ایــن  گذاشــتن یــک کشــور آرام و آب
اثــر در حــد خــود از نســل های بعــدی معــذرت خواســته و از آنهــا تقاضــا 
می نمایــد تــا مســایل و فکتورهــای را کــه باعــث بحرانــی شــدن اوضــاع در 
کشــور و متالشــی شــدن امیــد و زندگــی مــردم در زمان هــای گذشــته و در 
عصــر حاضــر شــده انــد، از زندگــی فــردی، اجتماعــی و ملــی خــود کنــار 
گذاشــته و بــرای تحقــق و عملــی ســاختن فکتورهــا و مســایل کــه بــرای 
بهبــود زندگــی شــان مفیــد انــد، توجــه نمــوده و در پــی عملــی ســاختن 

آنهــا باشــند. 

ــدن  ــی ش ــق و عمل ــر تحق ــر ب ــن اث ــنده ی ای ــورت، نویس ــر ص در ه
مســایل و مفاهیــم پیشــنهاد شــده در ایــن اثــر متیقیــن و مصمــم بــوده و 
ــود  ــق موج ــایی های عمی ــه نارس ــا متوج ــه افغانه ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ب
ــه  ــود توج ــی خ ــردی و مل ــوولیت های ف ــه مس ــده و ب ــان ش ــور ش در کش
خواهنــد کــرد؛ همچنــان، مــردم ایــن کشــور روزی بــرای بهبــود اوضــاع 
ــر  ــن اث ــنده ی ای ــرد. نویس ــد ک ــالش خواهن ــرزمین ت ــن س ــی در ای عموم
ــفاف و  ــجم، ش ــم، منس ــتم کاری منظ ــک سیس ــدن ی ــرای روی کار آم ب

ــه ی  ــزه و روحی ــد، انگی ــدن امی ــی ش ــرای همگان ــور، ب ــخگو در کش پاس
یکدیگــر پذیــری در کشــور، بــرای بلنــد رفتــن ظرفیت هــای فــردی و ملــی 
ــدن  ــول ش ــردم و متح ــی م ــع زندگ ــود وض ــرای بهب ــرزمین و ب ــن س در ای
شــرایط همگانــی در کشــور باورمنــد اســت؛ یعنــی، ســر انجــام ایــن مردم 
و ایــن وطــن بــه جایــگاه ی کــه درخــور شــأن شــان اســت خواهنــد رســید 
ــد  ــمند خواهن ــن و ارزش ــر، مطمی ــت بهت ــت وسرنوش ــب وضعی و صاح

ــاءالله.  ــد. إن ش ش




