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 برای دولت داری بهتر طرح پیشنهادی

 به دولت جدید افغانستان

 داکتر محمد اشرف غنی احمدزی رییس جمهور ج.ا.امحترم جاللتمآب 
  

 نگارنده: سید نظام الدین وحدت

 رئیس ناحیه دهم

 شاروالی کابل

 

 5131میزان  51کابل 

می دهد؛ این لحظۀ تاریخی در مثبت یا منفی ها سال تغییر  که سرنوشت ملت ها را به اندازه دهدر تاریخ لحظاتی فرا می رسد 

انتخاباتی را که پشت سر گذاشته ایم یکی از پر چالش ترین انتخابات ریاست جمهوری بود ولی  اکنون فرا رسیده است ، افغانستان هم 

اگر هر دو تیم با در  ز دارد ، خود را نیتوافق سیاسی هر دو کاندید دور دوم که به تشکیل دولت وحدت ملی انجامید نقاط قوت و ضعف 

توانند این سفر تاریخی را با موفقیت پشت سر بگذارند افغانستان را از خطرات بزرگی نجات داشت مصالح و منافع کالن ملی ب نظر

مسوولیتی که در لحظه   به سوی کدام هدف سمت و سو می دهد ،حال وظیفه رهبران و ملت افغانستان است که کشور را ،  میدهند

 حاضر در برابر ما به حیث یک ملت قرار دارد بسیار سنگین تر از آن است که ما میدانیم و می پذیریم!

سال قبل از امروز کشور ما بطوری غیر منتظره ای با حضور نظامی و سیاسی جامعه بین المللی مواجه گردید، مردم ما  51

می خارجی ها مخالف بودند به این دلیل از آن استقبال کردند تا مگر صلح و ثبات در که به لحاظ تاریخی بشدت با حضور نظا

)بن( در افغانستان سیاسیکشورشان تأمین گردد. اجماع و حمایت بی سابقه بین المللی از مبارزهء نظامی بر علیه تروریزم و پروسهء 

، در حالی  عملی وضعیت بسیار متفاوت تر از سیزده سال قبل استلحظه حاضر هم به لحاظ ذهنی و هم نیز بی نظیر بود. متأسفانه در 

ع وضشرایط اعتمادند رضایت ندارند و نسبت به دولت مردان نیز بی  خسته شده و ساله جامعه بین المللی ۳۱که اکنون ملت از حضور 

ما را به این امر مکلف می سازد تا از هرګونه تفوق طلبی اجتماعی و سیاسی دست برداریم تا  و پر از بیم و امید است که را پیش آورده 

خدای ناخواسته سالمت کشور به خطر نیافتند در عوض نخبګان و دولتمردان باید در تالش پررنګ ساختن امیدها و کم رنګ ساختن 

 .هستمواپس  ران و دلگن ی که به اینده امیدوارم ولی به شدتنګرانی ها باشند من هم به نوبه خود بحیث یک افغان در عین حال

و جامعه بین المللی فرصت ها و امکانات بسیاری را از دست دادند که جبران ناپذیر است آنچه که در لحظه مردم افغانستان 

اشت متأسفانه در وضع کنونی حاضر مهم است درک این واقعیت تلخ است که به همان اندازه که سیزده سال قبل چانس مؤفقیت وجود د

خطر شکست جدی تر است، اما این حقیقت که هزینه شکست برای مردم افغانستان و جهان به مراتب سنگین تر از تشدید تالشها برای 

ارت دیگر ادامه تالشها  یا به عب در جهتین المللی مردم افغانستان و جامعه ب باشد برای مؤفقیت است باید دلیل روشن و انگیزه مشترکی

 برگشتی وجود ندارد.ه را

شکست و ناکامی برای مردم باید به این پروسه و روند ادامه داد ورنه هزینۀ  ن حقیقت مسلم روبرو هستیم کهاکنون با ای

ان است، افغانستان و جامعه بین المللی قابل تحمل نخواهد بود. بنآ یگانه انتخاب درست آماده شدن هر دو طرف برای مؤفقیت در افعانست

 برای مبارزۀ طوالنی و دشوار آماده سازند. ، خود را  هر کدام باید با اصالح نگرش و عملکرد خود

بدون شک بهترین  ایم تا جایکه به ما افغانها ارتباط دارد در حال حاضر که انتخابات ریاست جمهوری را پشت سر گذاشته

از هم اکنون با انجام مشورت های الزم ملی به حاکمیت موجود تمکین نماییم. است تا  ایننونی و دموکراتیک برای همۀ ما زمینه قا

نماییم. خوشبختانه این فرصت را  و صادقانه برای نجات و تغییر خود را آماده سازیم و با سرنوشت مشترک خود برخورد مسووالنه

تجدید نظر نماییم، مهم این است که با صداقت، خأل ها و خطاهای گذشته را  خویش هنوز هم در اختیار داریم تا به عملکردهای گذشته

تشخیص و دوباره تکرار نکنیم، از تفوق طلبی های اجتماعی و سیاسی فاصله بگیریم، منافع اساسی و مشترک خود را به حیث یک 

صت را از دست بدهیم ما می توانیم با توافق روی و زود گذر ترجیح بدهیم. فلهذا نباید این فرملت واحد بر منافع و مطالبات مقطعی 

 یک برنامه ملی، عمآل کشور خویش را از خطر سقوط دوباره و مواجه شدن بدور باطل گذشته نجات دهیم

نیازمند  وسیع البنیاد ین هدف مشترک ما به انسجام  نیروهای ملی و مدنی و ایجاد دولتیبدون شک به مقصد دست یافتن به ا

به محوریت واحدی هماهنگ و منسجم سازد، بر مبنای همین منطق و آرزومندی از  ند انرژی و امکانات پراگنده ما راتواهستیم که ب

منافع کوچک سیاسی به سود منافع ملی باید بگذریم. بدون شک هیچ جمع و شخصیتی قادر نیست به تنهایی در این پروسه بزرگ نقش 

م است تا سیاست های خود را بصورت واقع بینانه و پس از مشورت با همکاران و احیانآ آفرینی نماید، برای هر کتلۀ سیاسی الز
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متعهدین خود آن را به حیث خط مش ملی اصالح و به ملت پیشکش نمایند، هدف ما نیزهمین است تا شخصیت های سالم و نیروهای 

ظرفیت ملی برای نجات کشور را  دیدهای سیاسی و مدنیده با نشست ها و دید و بازمؤثر اجتماعی و سیاسی را دعوت به همکاری نمو

ایجاد نماییم، برای غلبه بر بحران کنونی ما نیازمند گفتگوهای سازنده ملی و بین المللی برای تجدید سازماندهی و تجدید قدرت ملی 

 هستیم.

 : اهداف استراتیژیک بلند مدت

را به حیث الویت ملی در نظر که از سیزده سال قبل آغاز شده سی دولت جدید ما ضمن اینکه تأمین امنیت و تداوم پروسه سیا

بگیرد، تالشهای مبتکرانه ملی و بین المللی را در این راستا بگونه ای سازماندهی نماید تا نقش یک دولت توسعه گرا را نیز ایفا کند. 

و ظرفیت های کنونی بپرهیزد، توانمندی های بالقوه  هایعنی از یکطرف ظرفیت های بالفعل و بالقوه موجود را حفظ کند، از راندن نیرو

را نیز شناسایی، و به فعل دربیاورد. با توجه به عقب مانی های فاحش اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از ضعف های تاریخی 

الویت ها دسته  بخصوص ویرانی های سه دهه گذشته، نیاز های توسعه و انکشاف کشور را مبنای سیاست روشن اقتصادی بر اساس

 بندی و سپس سرمایه گذاری نماید.

 : طرح پیشنهادی برای تجدید ساختمان اجتماعی افغانستان

از شکل گیری اولین جوامع انسانی تا به امروز، طبیعت نقش تعیین کنندۀ در فرآیند تکامل مادی و معنوی جوامع بشری 

وار رود نیل، تمدن بابل )بین النهرین( در جوار رود فرات، تمدن یونان داشته و همچنان دارد. تمدن های بزرگ چون تمدن مصر در ج

در جوار دریای مدیترانه، تمدن چین در کنار دریای سینکیانگ، تمدن هند در جوار دریای گنگا و جمنا، تمدن آریایی در کنار دریای 

 جیحون یا آمو دریا شکل گرفته است. 

گیری تمدن های بشری داشته و دارد، چنانچه خداوند )ج( نیز می فرمایند: که آب و زمین همواره نقش پر بهایی در شکل 

 انسان را از آب و خاک ساخته ام، بنآ روشن است که نقش آب و خاک چه ارزندگی دارد.

 : فشردۀ طرح 

و علف کیلو متر مربع است که قسمت عمدۀ آن را کوه ها و بیابان های خشک و بی آب  011666مساحت خاک افغانستان 

میالدی به شانزده  5395حصه خاک این کشور را در بر می گیرد، نفوس آن به اساس احصائیه سال ¾ تشکیل می دهد که در حدود 

میلیون نفر بالغ می شد که اکنون به بیشتر از سی میلیون نفر تخمین می گردد. در حال حاضر در پایتخت آن )شهر کابل( بیش از پنج 

دارای شغل ثابت و متباقی بی کار و یا در جستجوی کار اند. پس از کابل در چهار شهر شان % 06که کمتر از  میلیون نفر ساکن اند،

کالن دیگر یعنی مزارشریف، هرات، قندهار و جالل آباد مجموعآ چهار میلیون نفر، و چهار میلیون دیگر در باقی شهرهای درجه سوم 

اجتماعی کابل و یا پایین تر از آن به سر می برند، یعنی از سه حصه جمعیت فعلی  و چهارم افغانستان در همان وضعیت اقتصادی و

افغانستان یک حصه آن در شهر ها ساکن اند و حصه دوم در روستا ها و دهات مشغول زراعت و مالداری ابتدایی و نسبتآ تولیدی 

ره ها آکثرآ خشک و بی آب و علف که دارای هیچ زمینه می شود در کوه پایه ها و دنفر  هستند، حصه سوم آن که بالغ بر ده میلیون

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نمی باشد، زیست می نمایند و این کتگوری نه تنها در فقر مطلق به سر می برند بلکه هیچ آینده ای برای 

، اجتماعی و فرهنگی و بلند آنها متصور نیست اگر هدف اساسی از برنامه بزرگ انکشاف ملی برطرف ساختن عقب ماندگی اقتصادی

بردن سطح تولید و عواید سرانه از طریق ایجاد فرصت های جدید باشد که نهایتآ منتج به کاهش گرسنگی، بی سرپناهی، بی سوادی 

عد گردد، ایجاب می کند تا قبل از هر چیز ده میلیون جمعیت ساکن در دره ها و کوه پایه ها را به مناطق هموار و دارای شرایط مسا

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت دواطلبانه جابجا نماییم، مصارف این پروژه به مراتب اقتصادی تر از آن است که ما خدمات 

 تأمین نماییم. معیت را در دره ها و کوه پایه های دشوار گذر اولیه، مثل آب و برق، ترانسپورت، صحت و سایر نیازمندی های این ج

سرگردان را  برنامه بزرگ ملی الزم است تا یک پروگرام جداگانه و بزرگ زیر عنوان تنظیم و سازماندهیبرای تحقق این 

به حیث یک اولویت برنامه انکشاف ملی در دستور کار قرار دهیم. برای تنظیم این برنامۀ بزرگ الزم است تا مناطق هموار و 

و هوای مناسب و قابلیت سرمایه گذاری را داشته باشد ارزیابی و  همجوار، شاهراه های بزرگ و دشت های عظیمی که زمینه آب

سروی نموده و برنامه بزرگ تنظیم جمعیتی را بحیث یک پروژه عظیم ملی روی دست گیریم. هرگاه به کلیت این طرح موافقه صورت 

 قرار دهم.  گیرد حاضرم برنامه تفصیلی و مکانیزم عملی ساختن این پروژه بزرگ ملی را تهیه و در دسترس
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 : اقتصاد

افغانستان با توجه به عقب مانی های فاحش تاریخی و ویرانگری های سه دهۀ اخیر در نقطۀ صفری اقتصاد قرار دارد که در قدم 

 نخست باید سرمایه گذاری هدفمند روی زیر بنای اقتصادی صورت گیرد که شامل چهار عرصۀ ذیل می گردد.

 صنایع و معادن -0 جاده و ساختمان -1 آب و برق -2 زراعت و مالداری -5

ما بر مبنای نظام اقتصادی بازار که در قانون اساسی کشور ما تعریف و تنظیم شده، در هر چهار زمینۀ فوق الذکر ضمن اینکه از 

در  مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی باید استقبال کنیم دولت نیز در پروژه های بزرگ ملی سرمایه گذاری و شرکت کند و

 سکتور تجارت نقش عمده را به بخش خصوصی واگذار نماید.

دولت به منظور جلب سرمایگذاری های کالن اقتصادی داخلی و خارجی در زمینه های زیر بنایی و صنعتی از طریق تنظیم 

 یک برنامه روشن اقتصادی این سرمایگذاری ها را قسمآ بیمه و ضمانت  نماید. 

در حیات و بقای یک ملت داشته و دارد. در جهان مدل های گوناگون از نظام ها و ساختار های  اقتصاد نقش تعیین کننده ای

اقتصادی معرفی و تجربه شده است ولی هر کشور و جامعه متناسب با شرایط اقلیمی، جغرافیایی و اجتماعی خود پالیسی اقتصادی خود 

اساسی کشور نظام اقتصادی ما را تشکیل می دهد اما توسعه اقتصادی در  را معین می سازد. در حالیکه اقتصاد بازار بر مبنای قانون

سایه این سیستم بدون نظارت دقیق دولت منجر به بی عدالتی و سؤاستفاده یک عده در کشور می شود که مثال زنده اش کابل بانک 

 است.

 :  حقوق فردی

حق تعیین سرنوشت را برای هر فرد جامعه از طریق مشارکت مستقیم و دواطلبانه در تمام پروسه های سیاسی باید ما 

یم و وحدت کتله ای را به وحدت فردی افغان را نپذیرنمایندگی های بدوی و کاذب از اقوام و اقشار ملت واحد  مساعد نمائیم ،اجتماعی 

 و شهروندی مبدل سازیم .

 : حقوق جمعی

تساوی حقوق و مکلفیت های شهروندی و ملی تمام مردم افغانستان به حیث یک ملت واحد باور داشته، تبعیض و به  ایدما ب

 شماریم.مردود بدر مطابقت به قانون اساسی کشور خویش قومی، نژادی، زبانی را  اعمال هر گونه محدودیت مذهبی،

 : حقوق زنان

می زنان در تمام اشکال و ابعاد حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوده، برای خواستار تأمین حقوق انسانی، اسالباید ما 

، زنان مثل مردان در کلیه ه هیچگونه محدودیت را قایل نباشیمتأمین مشارکت زنان در کلیه عرصه ها بر مبنای قانون اساسی موجود

ای ارتقاء ظرفیت اجتماعی ، اقتصادی ، علمی و سیاسی زنان البته دولت باید بر گیرندبه استعداد و توانایی خود سهم بعرصه ها برابر 

 .یتی نیز تآمین گرددجنسیتی و جمع به دلیل محرومیتهای گذشته سرمایه گذاری نماید تا مساوات از نظر

 : امنیت

کارآمد امنیت از دیدگاه ما در قدم نخست مربوط می شود به چگونگی رابطۀ دولت و ملت، تا زمانیکه ما یک دولت مؤثر و 

قادر به تأمین امنیت نخواهیم بود. امنیت از دید ما صرفآ امن ساختن دولت و مؤسسات مربوطۀ آن نیست، بلکه  ملی را ایجاد نکنیم

امنیت امن ساختن کشور و جامعه است که شامل امنیت خارجی و داخلی و باز در امنیت داخلی، امنیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، 

مردم می باشد. در تاریخ هیچ ملت و کشوری را سراغ نداریم که امنیت  ر نهایت امنیت جانی، مالی و معنویفرهنگی، حقوقی و د

رای تأمین داخلی را صرفآ با قوای نظامی و پولیسی تأمین کرده باشد هر چند که ساختار های نظامی و پولیسی عنصر عمده ای است ب

اقتصاد ضعیف، جمعیت پراگنده و سرزمین پهناورش بخش عمدۀ از امنیت خود را به  افغانستان به دلیلامنیت یک کشور و جامعه اما 

 طور عنعنوی به وسیله مردم تأمین نموده، بنآ امن ساختن این کشور بدون مشارکت مردم میسر نمی گردد.
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 : فرهنگ و معارف

افغانستان یک جامعۀ اسالمی و دارای فرهنگ و سنت های ویژۀ خود است. بدون تردید فرهنگ مسلط جهانی از راه های 

مختلف به جامعه ما سرازیر می شود که گاه  تنش ها و مخالفت های را در سطوح مختلف جامعه ایجاد می کند. در شرایطی که دولت 

عرصۀ فرهنگی نیز در حالت گذار قرار می گیریم. باید دوران گذار را بدون بحران های وحدت ملی در کشور ما شکل می یابد ما در 

اجتماعی پشت سر گذاشت. باید دولت موجوده در عرصه فرهنگی از تحرک و پویایی الزم برخوردار باشد. فرهنگی و حاد و خطرناک 

سیاست مقابله با فرهنگ نجارهای ملی را معرفی و ایجاد کند؛ ، الگوها و هاگر دولت ونظام سیاسی ما نتواند در میان نسل جدید فرهنگ

جای آنرا فرهنگ بیگانه پر خواهد کرد. از مظاهر های بیگانه باید با رقابت فعال تعویض گردد هرجا که ما حرفی به گفتن نداشته باشیم 

مثبت فرهنگ بشری در حد پذیرش اجتماعی باید استفاده کرد و زمینه را برای رشد و انکشاف ابعاد گوناگون فرهنگ مساعد ساخت. 

ی افغانستان مورد ملسیاست و پالیسی موجوده در عرصه فرهنگ تلفیق مظاهر و پدیده های مثبت فرهنگ جهانی با فرهنگ اسالمی و 

 گیرد.توجه قرار ب

رشد معارف همچنان طی پنج سال آینده باید در صدر اولویت های پالیسی فرهنگی دولت قرار گیرد و توسعه و انکشاف 

 معارف می تواند بنیاد یک جامعه و کشور با ثبات را تشکیل دهد.

المی ما است که همۀ مردم مسلمان افغانستان در انجام توجه بنیادین و عمیق به معارف از وجایب و مکلفیت های دینی و اس

خواهان همگانی شدن و گسترش معارف کشور به لحاظ کمی و کیفی با استفاده از آخرین دست آورد باید . ما این وجیبه سهیم می باشد

ان این سرزمین ا برای تمام فرزندرایگان رو های علمی و تخنیکی جامعۀ بشری و ارزشهای ملی بوده و تأمین تعلیم و تحصیل با کیفیت 

 مساعد سازیم ، سکتور خصوصی را حذف نکنیم در عوض استندردهای تحصیلی و سیستم های کنترولی را تجدید و ایجاد نمائیم .

 : مبارزه علیه مفاسد اجتماعی

ستانی، راهزنی، احتکار،  علیه مفاسد اجتماعی، اقتصادی و اخالقی چون آدم ربایی، دزدی، رشوهقاطع را مبارزه دولت باید 

دولت  اساسی ترین وظیفۀ که را  و امنیت اجتماعیدر صدر برنامه های خود قرار داده  استعمال و تجارت مخدرات و مشروبات الکولی

خشونت طلبانه را تحت هر نام و عنوان در سطح ملی و بین المللی محکوم  عمل و عکس العملهر گونه  .است بدرستی تآمین نماید

 تروریزم را در همه ابعاد واشکال آن مغایر ارزشهای انسانی، اسالمی و اخالقی مردم افغانستان دانسته و تا امحاینموده، پدیده منفور 

از طریق اصالح سیستم اداری کنونی که به فساد مجال داده  در برخورد با فساد اداری اوالا  .کامل آن به مبارزۀ قاطع خود ادامه دهد

است قدمهای نخست را به سوی ایجاد یک سیستم بروکراتیک مدرن بردارد، سپس عوامل اقتصادی و اجتماعی فساد را که عمدتاا از 

ها و از همه مهمتر نبود یک عدم تأمین حاکمیت قانون بی اعتنایی به امر مکافات و مجازات، سیاسی شدن بیش از حد عزل و نصب 

 است اصالح و ایجاد نمائیم . عدم امنیت شغلی، علمی و اخالقی وسیستم کارآمد حسبادهی 

 : مبارزه علیه مواد مخدر

شامل همۀ اشکال آن می شود آسیب دیده و تا امحای کامل یگر از پدیده کشندۀ مواد مخدر که افغانستان بیشتر از هر کشور د

و قاچاق آن استفاده اعظمی نموده و از طریق اصالح  از مجموعۀ وسایل و تدابیر ملی و بین المللی بر علیه کشت، تولیداین پدیده منفی 

و قطعات ادارات مسئول مبارزه با این پدیده با قاطعیت تمام به مبارزه با این قوانین و قواعد مبارزه با این پدیده منفی و تجهیز و تسلیح 

 .له نخواهد بودرعین و قاچاق بران راه حل این معضشوق ها و امتیاز دادن ها به زامپدیده بپردازیم  ، 

 : صحت و محیط زیست

افغانستان کشوری است که بیش از نیمی از جمعیت آن از ابتدایی ترین خدمات صحی برخوردار نمی باشند؛ بنآ تغییر این 

وضعیت مستلزم برنامه ریزی دراز مدت است که شامل انکشاف علمی، فنی و تخصصی و انکشاف تأسیسات زیربنایی صحی می 

وده را دو برابر سازد و ظرفیت فنی و تخصصی را ارتقأ بخشد اما اولویت دولت ما شود. افغانستان طی ده سال آینده باید خدمات موج

قریه جات افغانستان باشد. اولویت دوم مصؤنیت  مردم مخصوصآ درصحی آگاهی طی پنج سال آینده باید در قدم نخست بلند بردن 

، ت سوم مجادله با امراض کشنده چون ایدز، مالریااولوی دات داخلی است .غذایی به وسیله کنترول شدید بر کیفیت واردات و تولی

مصرفی در افغانستان باشد. اولویت چهارم توجه به محیط زیست است؛ حمایت از محیط زیست  ادویهی لشمانیا و انفلوانزا و ارتقأ کیف

 .ش نمائیمیای مجدد و انکشاف آن تالسالم را بحیث یک اولویت ملی و کاری باید بشناسیم و با تمام توان در اح
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 ورزش:

ورزش را ضامن صحت و افتخار ملت ها از جمله ملت خود دانسته در جهت رشد و توسعۀ کمی و کیفی آن شامل باید ما 

از وسایل دست داشته استفادۀ اعظمی نموده و  بدهیم ،انکشاف مؤسسات و تشکیالت آن با سرمایه گذاری دولتی و خصوصی و گسترش 

تالش دریغ ننموده، سکتور خصوصی را بیش از گذشته به سرمایه گذاری  تا رسیدن ورزش افغانستان به جایگاه شایستۀ آن از هیچ گونه

ی الزم به این امر و سایر مشوق هادر ورزش تشویق نمائیم، دولت می تواند از طریق توزیع زمین ، دادن قرضه به سکتور خصوصی 

 .کمک نماید

 : نهاد های مدنی

دولت باید از تشکیل، فعالیت و انکشاف نهاد های مدنی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بطور خاص انجمن ها و اتحادیه های 

ین نهاد ها صنفی و مسلکی که از ساختارهای اساسی هر دموکراسی است با تمام توان حمایت کند و به منظور شکل گیری برخی از ا

مثل شورا های ولسوالی ها و قریه جات، انجمن ها و اتحادیه های سراسری و  ؛که بدون موجودیت آنها تحقق دموکراسی ممکن نیست

، تاجران، صنعت گران، ورزشکاران، ژورنالیستان، وکأل، حقوق دانان، صنفی والیتی زنان، جوانان، کارگران، دهقانان، پیشه وران

یاسی بلکه قسمآ حمایت ان، روزنامه نگاران و رسانه ها به حیث نهاد های عمده و اساسی مدنی، نه صرفآ حمایت سنویسندگان، شاعر

 .مالی نماید

 : حمایت از معلولین، معیوبین و بازماندگان شهدا

حد مورد توجه خاص قرارداده در  یماران دایمی و نابینایان رادولت باید حمایت از معلولین، معیوبین، بازماندگان شهدا و ب

برای این قشر  را درمان، اشتغال، تهیه سرپناه و عرضۀ خدمات صحی، آموزشی و سایر سهولت های اجتماعی و اقتصادیتوان در 

 تأمین نماید. را  محروم و آسیب پذیر کشور

 : مبارزه با فقر و بیکاری

تولیدی که توان جذب عی، اقتصادی، بیکاری به آنعده از مؤسسات دولت باید به منظور کاهش فقر و مقابله با معضل اجتما

 دراز مدت را جهت تشویق آنان به جذب بیشترکوچک ولی و قرضه های های تشویقی بیکاران و ایجاد اشتغال را داشته باشند، سبسیدی 

 طرح و عملی نماید.بی کاران 

 : حاکمیت قانون

با اصالح دولت  .اعمال نمایددر داخل دستگاه دولت و خارج از آن با قاطعیت را اجرای بدون چون و چرای قانون دولت باید 

ها و مناسبات قدرت با عبور از مصلحت گرایی محض به کارآیی و عبور از دستگاه های سنتی و دیوانی به سیستم بنیادی ساختار

میل بیت المال جلوگیری نماید، خود را متعهد و کند و از حیف و 6بوروکراسی مدرن که بتواند حاکمیت قانون را تأمین و ضمانت 

 کلف سازد.م

شفافیت سیاسی و حاکمیت قانون باور و التزام عملی داشته، از تقسیم و توزیع غیر اصولی قدرت به مراکز کاذب  دولت باید با

سه گانه )مقننه، قضائیه و اجرائیه(  دولت به استقالل عمل قوای قویآ جلوگیری نماید.و متعدد در داخل دستگاه حاکمیت و سازمان دولت 

 لزم بداند.آن باور داشته و خود را به آن مو توسعۀ کیفی دولت و سازمانها مربوط 

 : مسلح مذاکره با مخالفین

هر جنگی در نهایت با مذاکره و گفتگو پایان می یابد، اما مسلم است که هر نوع گفتگو و توافق باید بر مبنای منافع ملی 

صورت گیرد و ما نباید اجازه بدهیم تا دشمنان خارجی ما دست به تحریک و تهدید امنیت داخلی و خارجی ما بزنند و ما دست روی 

ما که به دالیل گوناگون از دولت در فاصله قرار گرفته اند و به منافع ملی کشور شان وفا دار هستند دست بگذاریم. آنعده از هموطنان 

نمائیم و همزمان با آن در برابر تفوق طلبی های بیگانگان و عوامل داخلی شان با موقف را به گفتگوی جدی، سالم و سازنده دعوت 

 .بسیج و متجلی سازیمدفع و ترد هر نوع تجاوز روشن بایستیم تا از این طریق اراده ملی را برای 
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 حرف آخر : 

گرا در عین حالیکه برای تداوم صلح و ثبات و توسعه سیاسی تالش می کند در عین حال باید توسعه اجتماعی و دولت توسعه   

بدون توسعه اقتصادی و اقتصادی را در صدر الویت های خود قرار دهد بخصوص برای کشوری مثل افغانستان که توسعه سیاسی 

و تضعیف  دید: مشروعیت بدون مؤثریت منجر به تهاجتماعی ممکن نیست چنانچه که ماکس وبر جامعه شناس برجستۀ آلمانی می گوید

 مشروعیت میگردد و بالعکس.

 پایان طرح                                                                                      


