
1   

 

موفقيت تضمين: افغانستان  
٢و ٢۴ ر  ١٣٨٧حوت ۵ ی د ب و د  

  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم   

  ِبَأْنُفِسِهْم َما ُيَغيُِّروْا َحتَّى ِبَقْوٍم َما ُيَغيُِّر َال الّلَه ِإنَّ
  )١١يه آ،  سورة الرعد (

با اينوجود مردم . دشوار و پر خطر قرار دارد افغانستان امروز در يک مقطع
امنيت، توامنندی اقتصادی و , موکراسیما آمادگی وآرزوی شان برای پذيريش د

اگرچه اين خواست ها در سال های بعد از . ثبات سياسی را از دست نداده اند
سقوط طالبان قابل دسرتس به نظر می رسيد، اما پيشرفت ما امروز با هتديد جدی 

در حالی که برخی ها در گوشه و کنار جهان می گويند که .  رو به رو است
به ايجاد يک دولت مؤثر نبوده و آماده پی ريزی و استحکام  افغان ها قادر 

تا به جهان مدرن آماده گی ندارند   ياو  يک نظام مردم ساالر نيستند
ما اين کژ انديشی ها را به شدت رد می کنيم ، اما اين بينش ها . بپيوندند

 آشکارا  منايانگر اين است که جامعه جهانی حوصله و اطمينانش را به ما از
از ا بايد با پذيرفنت  کمبودهای خودوضعيت کنونی جدی است و م. دست ميدهد

 .و به نيازهای کنونی به طور سريع و مناسب پاسخ بدهيم گذشته بياموزيم

 

جامعه بين املللی با سخاوت و فداکاری بسيار سعی کرده تا به ما کمک و از ما 
- موريت بزرگ احتمال می رودچنان که در هر ما  --برعالوه آا هم .  محايت کند

نيروهای نظامی بين املللی تاکنون . کرده اند اتیدر افغانستان اشتباه -
سازماندهی، اسرتاتژی، برنامه ها و قابليت های  مناسب برای تأمين امنيت 

خمالفين مسلح در به مسئله پناهگاه های . مردم افغانستان را نيافته اند
مهکاری های  افزايش تلفات غيرنظامی،. شدتوجه کافی و به موقع ن ستانپاک

عجو النه وحماسبه ومحالت  ی بيمورد منازل،تالشی ها تکتيکی با عناصر نا مطلوب
 رو برو اين نيرو هاحضور  در مورداز مردم ما  ناشده، با انزجار  خبشی

به مهين ترتيب، تالش های بين املللی در عرصه غيرنظامی به درستی مهاهنگ . گرديد
و خبش اندکی از منابع اختصاصی کمک به افغانستان به مردم ما رسيده  نشده
با اين وجود، هببود . برخی از مردم نا اميد ومايوس هستند  به مهين دليل. است

اياالت متحده و جامعه بين املللی سرگرم بازبينی . اوضاع ممکن و ضروری  است
ی احيای تعهد آا و اين فرصتی برا. سياست خود در قبال افغانستان هستند

هببود اسرتاتژی و برنامه های شان برای يافنت راه های مؤثر مهکاری در جهت نيل 
يک افغانستان باثبات، : به پی آمدهايی است که منافع مهه را تأمين می کند
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دهد و .مردم ساالر و آباد که هتديدهای منطقه ای و بين املللی را در خود جا منی
 .امعه بين املللی استعضو مسؤول و مفيد ج

 

اداره . از سوی ديگر الزم است اشتباهاتی که  ما مرتکب شده ايم بازبينی شود 
ضعيف، فساد و بی ميلی رهربان و خنبگان ما برای فراتر رفنت از جاه طلبی های 
فردی يا منافع گروه ها و دوستان خودشان به مشروعيت نظام در ميان مردم 

اين عوامل نامطلوب مهچنين باعث شده است برخی ها  .افغانستان لطمه زده است
در جامعه بين املللی از رسيدن به هدف ايجاد يک دولت مردم ساالر و کارا در 

برای رفع اين سرخوردگی . افغانستان فاصله گرفته به ايجاد آن کم عالقه شوند
م را دوجانبه، ما افغان ها بايد عملکرد خود را بازنگری کنيم و تغييرهای الز

 .فائق آييم ها ما بايد بر اين چالش. در آن به وجود آوريم

 

در هفته ها و . احتمال اين خطر می رود که ما در اين مسير متزلزل شويم, اما
و دستورکارهای خطرناک ما  جباهای نا.ماه های آتی،   خطر اين است که تصميم

روهی را فراتر از بعضی ها، منافع فردی و گ. فرو برد حبرانرا بيش از اين در
اين رفتار غير هومشندانه ،  درسطح . بقای ملی و رفاه عمومی قرار می دهند

و . ملی و بين املللی به دل زده گی و بدبينی به  روند سياسی ماخواهد افزود
کوتاهی خنبگان سياسی و اداری ما در فائق آمدن بر اين وضعيت ممکن است باعث 

از عهده صلح بر « يجه گيری کند که افغان ها شود جامعه بين املللی چنين نت
امکان دارد جامعه جهانی بار خود را ببندد و افغانستان را ترک . »منی آيند 

در آن صورت،  يک وضعيت توام با بی نظمی و خونريزی مشابه جنگ های . کند
کشور ما به مناطق حتت اداره شبه . به احتمال قوی بر خواهد گشت گذشتهداخلی 
تقسيم خواهد شد که برای استيالطلبی به طور متداوم جنگ  متعددان نظامي

هراس افکنان بين املللی برای بار ديگر سر زمين ما را اشغال . خواهند کرد
خواهند کرد و از آن به عنوان آموزشگاهی برای برافروخنت خشونت و خصومت ها 

های خود را با .دفمهسايگان احتماال ه. در سراسر جهان   استفاده خواهند  کرد
مردم ما يک فرصت . پشتيبانی از شبه نظاميان دخلواه خود  تعقيب خواهند کرد

وبدينرتتيب امکان دارد ما هرگز دوباره  به . طاليی را از دست خواهند داد
 .چنين فرصتی دست نيابيم

 

امور خود را نظم —افغان ها—تا ما اين فرصت ها و هتديدها ايجاب می کنند
ما . دم ما به عدالت، صلح و ايجاد يک افغانستان مدرن باور دارندمر. خبشيم

خواهان افغانستانی هستيم که در آن متام شهروندان در مقابل قانون برابرند، 
بدون در نظرداشت قوم، جنسيت،  —از حقوق مهه افراد محايت می شود و هر شهروند

ک از ما که آرزوی هر ي. فرصت برابر بيابد, برای بقا و رشد—طبقه  يا ثروت
. چنين افغانستانی را دارد، بايد گام به جلو بگذارد و نقش خود را ايفا کند

برای حتقق اين هدف، مهچنين الزم است تا جامعه بين املللی مساعی خود را هبرت 
 .برنامه ريزی، تنظيم و تأمين کند
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املللی  بيش از سی ميليون از مردم ما و امنيت منطقه ای و بين ۀحال و آيند
با اين روحيه فوريت، وضاحت، اراده و . مستلزم موفقيت در افغانستان است

با تاکيد و احرتام به اساسات مجهوری اسالمی افغانستان و ارزشهای قانون  مترکز،
موارد —»موفقيت تضمين: افغانستان«اشرتاک کنندگان کنفرانس —ما ,اساسی کشور

 :زير را تأييد می مناييم

 

اعتماد عمومی  .ما بايد برای کسب اعتماد مردم کار کنند یسياس رهربان •
به رهربی و هدايت کشور برای رفع هتديدهای کنونی به امنيت، ثبات و 

اين امر مستلزم رهربی سنجيده و پاسخگو در سطوح . پيشرفت ما حياتی است
ملی و حملی، ادهای پاسخگو و گونه ای از رهربی است که به پايه فکری، 

رهربان فعلی و در حال ظهور . و بين املللی خود باورمند باشدمردمی 
افغانستان بايد به وظايف خود  چون وظايف پدران و مادران مؤسس يک 

خودخواهانه عمل کردن نادرست و بی موقع . نظام نوين و درستکار بنگرند
است، زيرا اگر روزنه فرصت های موجود از دست برود، غنای فردی و گروهی 

 .و گروهی منی تواند باليايی احتمالی در آينده را جربان کند هيچ کس
 

رهربان ما بايد ديدگاه های آشکار و يک اسرتاتژی واضح را در مورد  •
اين کار برای جلب و کسب  .آينده افغانستان تدوين و تصريح کنند

سياست ما منی تواند فقط متمرکز بر . جمدد اعتماد مردم الزم است
وض، سياست ما بايد بر اساس ديدگاه ها، چشم در ع. باشد اشخاص

 .اندازها و برنامه های ملی استوار باشد
 

ما به امنيت، مردم ساالری، حقوق بشر و حاکميت قانون متعهد  •
ما . جنگ ما را به ستوه آورده است و از آن بيزاريم .هستيم

آرزوی بنيان يک زندگی آبرومندانه، تعليم کودکان ما و خدمات 
ما به دنبال پايه های . خانواده های خود را داريم صحی برای

و ارتباط با  آب, شگوفايی دايمی  و زيربنا هايی چون جاده، برق
ما می خواهيم يک جامعه مدنی فعال و يک . بازارهای جهانی هستيم

از اين حلاظ، . روند سياسی شفاف را در کشور خود  ايجاد  کنيم
رؤياهای ساير مردمان جهان اميدها و رؤياهای ما از اميدها و 

 .تفاوت ندارد
 

شکست دادن هراس  .و شورش را رد می کنيم)زمتروري(ما هراس افکنی  •
افکنان و شورشيان برای قرار دادن جمدد افغانستان در مسير 

مهانگونه که . اين نياز اصلی  جهان نيز است. شگوفايی  ضروری است
مهقطاران آا بر وقايع گذشته نشان داده، اگر هراس افکنان و 

خنواهد » حمدود«افغانستان حاکم شوند، اين هتديد به مرزهای ما 
 .ماند

 

ف نظريات بعضی ها برخال .ما خواهان يک حکومت ملی باکفايت هستيم •
هيچ گاهی حکومت پسند نبوده  افغان هادر خارج مبنی بر اينکه 

ت اند، و بدولت سازی نبايد توجه شود، ما خواستار  ايجاد حکوم
فغانستان به سپردن خبش هايی از ا. باکفايت در سراسر کشور هستيم

ناسنجيده است و برای افغان ها ياد آور  عناصر حملی ناپاسخگو و
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برعالوه مردم ما خواهان حکومت باکفايت، مناينده و . جنگ ساالريست 
ما می دانيم که امکان ايجاد و . پاسخگو در سطح حملی نيز هستند

مرکزی مشروع و کارا در افغانستان تنها در صورتی حفظ يک حکومت 
وجود دارد که چنين حکومتی بر اساس ترکيب فعال و سامل اداره 

 .حملی استوار باشد ادارات مرکزی و
 
ما خواهان ايجاد ميکانيزم های در سطح حمل هستيم که در آن 
مسئولين اداری حملی در مقابل مردم پاسخگو بوده، صالحيت های مالی 

تخابی شدن اين موقف در طويل زمينه های انديجوی را دارا و بو
 . املدت فراهم گردد

 

 .ما رابطه مستقيم ميان اداره سامل و امنيت را درک می کنيم •
تعيين مديران حملی پاسخگو بر اساس شايستگی و بعد از بررسی جدی 

می تواند سطح يت الزم از کار گزاران شايسته و محا سوابق آا
دمات را افزايش دهد و يکی از عوامل شورش را از بين ارائه خ

ما آگاهيم که يک عامل نارضايتی مردم در بسياری از مناطق، . بربد
وخامت سطح زندگی مردم عادی  به دليل حضور مديران ومسولين فاسد 

 .و استفاده جو ست، که در صورت وجود مديريت سامل رفع خواهد شد
 

نيروهای افغان  .دان را تأمين کنيمما بايد امنيت  شبانه شهرون •
مناطق  مورد و بين املللی بايد يک اسرتاتژی را برای اداره 

اغلبًا شورشيان از عمليات . منازعه در جريان شب طرح و اجرا کنند
در جريان روز اجتناب می کنند ، زيرا گزمه نيروهای حملی و بين 

با اين وجود، در بسياری از . املللی در آن زمان فعال است
شورشيان فرماندار و صاحب اختيار —در جنوب و جنوب شرق—ها.قريه

ر ما امنيت شبانه را در مناطق برقرار نکنيم، کسب اگ. شب هستند
 .اعتماد کامل مردم و سرمايه گذاری بر نظام دشوار خواهد بود

 
ما به پوليس باکفايت و قوه قضائيه قوی برای رسيدگی به جرايم  •

به يک اد  شدن اردوی ملی ما در حال تبديل .گسرتده نياز داريم
هنوز در وضع غير قابل  قابل اتکا است، اما نيروی پوليس ما

رسيده گی به مشکل نيروی پوليس .  قبولی قرار دارد
ناکافی،ازطريق عجله در ايجاد و تشکيل جمدد شبه نظاميان ممکن 

بايد از توسعه موفقانه اردوی . اين کار نتيجه معکوس دارد. نيست
افغانستان . ملی افغان به عنوان الگوی آموزش پوليس استفاده شود

م سازمان يافته را ندارد و اقتصاد آن بدون ايجر ديگر حتمل
ما افغان ها . رسيدگی به معافيت سازمان يافته منی تواند رشد کند

از روندهای قضايی عادالنه برای استقرار حاکميت قانون و اجرای 
 .قوانين بر مهه، قطع نظر از قدرت آا، محايت می کنيم

 

راه  شهدای و به ارواح داريمما فداکاری متام افغان ها را گرامی می  •
افغان هايی که شجاعانه در خط مقدم جنگ  .آزادی و جهاد درود ميفرستيم

عليه دمشنان می جنگند و دخرتان و پسران افغانستان که برای حتصيل علم و 
تر قبول خطر می کنند، دين بزرگی بر ما .دانش در راستای يک آينده روشن

نسان های مورد ستايش، مسووليت داريم و ما نسبت به مهه ای اين ا. دارند
 .بايد برای آا در تامين يک آينده هبرت خود را مسوول بدانيم
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ما فداکاری شرکای بين املللی خود را در تالش برای ايجاد يک ملت  •
ما خدمت مردان و زنان شجاع ملت های  .خودکفا گرامی می داريم

مينان می خبشيم  که دوست وشريک افغانستان را گرامی داشته و  اط
نقش خود را در يک نظم منطقه ای و بين  با ثبات يک افغانستان

بين  ما از استقرار سربازان. واهد کرداملللی صلح آميز ايفا خ
افغان ها به سربازان —املللی بيشرت در کشور استقبال می کنيم

اگرچه . به عنوان اشغال گر نگاه منی کنند نيروهای بين املللی
د، نان درک می کند که تاهنوز به کمک بين املللی نياز دارافغانست

املللی .اما ما در ايت تالش داريم تا يک عضو خودکفای جامعه بين
بنابراين، ما خواستار آموزش، جتهيز و پايداری بيشرت . شويم

نيروهای امنيتی افغان  برای رفع هتديدها به امنيت و ثبات خود 
 .هستيم

 

اگرچه اقدام نظامی به تنهايی برای  .هستيمما طرفدار مصاحله  •
شکست دادن شورشيان و پايان دادن به جنگ در افغانستان کافی 
. نيست، اما مصاحله با شورشيان بايد بسيار حمتاطانه تعقيب شود

مصاحله نبايد به قيمت عدول از دستاوردهای اساسی هفت سال گذشته 
و شناسايی حقوق زن دست آوردهای چون  قانون اساسی مرتقی  بشمول
مذاکره با شورشيان تنها در صورتی می تواند نتايج . ددگرمتام 

. مطلوب را به بار آورد که روزنه کنونی آسيب پذيری مسدود شود
ما از مذاکره از موضع قدرت سودمند می شويم، اما اگر شورشيان 

 .در مذاکره دست باال داشته باشند، به جايی خنواهيم رسيد
 

با آن که مناطق جنوبی  .عه ملی متوازن تأکيد می کنيمما بر توس •
و شرقی افغانستان به دليل نزديکی اين ساحات با پناهگاه های 
امن طالبان و آسيب پذيری متعاقب اين نقاط مستلزم مترکز خاص 
است، اما اين امر نبايد به قيمت غفلت از نواحی مرکزی و مشالی 

يابد و .افغانستان اختصاص میمنابعی که به . افغانستان متام شود
منصفانه با متام عوايدی که در افغانستان توليد می شود، بايد 

 .شريک شودمردم افغانستان 
 

 

 .اشتغال زايی و استفاده هبرت از نيروی کار خود نياز داريم ما به •
بيش از شصت درصد از نفوس افغانستان زير سن بيست و پنج سال 

و ديگر گروه ها از نفوس افغانستان  جواناناکثر اين . قرار دارد
به شبه نظاميانی که اخيرًا غيرنظامی شدند، وعده . کار هستند.بی

اگر ما . کار سپرده شد، اما تعداد کمی از آا صاحب کار شدند
راه هايی را برای استفاده از نيروی کار آماده در کشور پيدا 

ام آا نکنيم، شورشيان با خشنودی از اين فرصت برای استخد
 . استفاده خواهند کرد

 
ما بر  امهيت سرمايه گذاری به تعويق افتاده در انکشاف بشری  •

حتصيالت عالی و تکنيکی در افغانستان از سرمايه  : تاکيد می کنيم
برخوردار نبوده گذاری مادی کافی و توجه رهربی ملی و بين اللملی 
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نامه های کمک و  بر املللیيک ائتالف متشکل از موسسات بين . است
رسانی، موسسات خصوصی حملی و خارجی و سازمان های مربوطه در دولت 

باال بردن معيارها، : افغانستان بايد در اين خبش با هم برای
  - فکری و مادی –ايجاد فرصت های بيشرت،  جتهيز با کيفيت تر 

تسهيالت فعلی و جديد، و متناسب ساخنت  سازمان های حتصيلی با فرصت 
برای تبديل تعداد رو به رشد فارغ .  غلی کار کنندهای ش

نيران، نرس ها، داکرتان، اجن/، پرستارانالتحصيالن مکتب به معلمين
يگر سازنده و دو متشبثين خصوصی جوان  ,هنرمندان، نويسنده گان
ه ان جامعه ، در کنار معيارهای منصفانگان و اعمار کننده گ

افغانستان برای رشد  .ريممشوق های هبرت  نياز دا ارزيابی  به
و , اقتصادی نياز به مديران و کارگزاران مسلکی امور زراعت دارد

در اين عرصه بايد تشويق  کارتعداد زياد از جوانان  برای 
  . گردند

منافع  .ما خواهان رابطه و مهکاری سامل با مهسايگان خود هستيم •
جنوبی و افغانستان در امنيت، ثبات و آميزش اقتصادی در آسيای 

ما از مهسايگان خود می خواهيم تا درک . آسيای مرکزی فته است
يک . کنند که ما پيشرفت خود را در شگوفايی آا می بينيم

افغانستان بی ثبات که در جلن زار خشونت داخلی گير کرده باشد، 
ما از مهسايگان . منی تواند به نفع هيچ يک از مهسايگان ما باشد

ا به افغانستان  چون  ميدانی برای رقابت و خود توقع داريم ت
جنگ  بر سر  گسرتش  نفوذشان نگاه نکنند، بلکه ما را پلی برای 

وانيم آن را با هم از شگوفايی منطقه ای به مشار آورند که می ت
مهکاری خملصانه و پی گيری درست منافع مشرتک مردمان  طريق صداقت و

 .خود ايجاد کنيم
 

و  منصفانه تر برای کارمندان خدمات ملکی وقحق ما از يک پرداخت •
مقياس پرداخت تا حتمی است  اين يک امر  .طرفداری می کنيم نظامی

 ساير کارمندان حکومت به خصوص معلمان، مأموران پوليس و
برای  پاسخ به مطالبات زندگی در و نظامی  کارمندان خدمات ملکی 
مردم را با رفع  حکومت می تواند حسن نظر. افغانستان اصالح شود

خأل و نابرابری و ناعادالنه فعلی در بين معاش يک اقليت حمدود و 
 .به دست آورد و نظامی عموم کارمندان خدمات ملکی

 

ما خواهان تنظيم جمدد ساختار فرماندهی حضور نظامی بين املللی در  •
الگوی  .افغانستان و اصالح عمليات ها و تاکتيک های نظامی هستيم

روهای نظامی يک کشور در سطح واليتی مسبب سردرگمی حملی استقرار ني
اين حالت به دليل . و تأثير بر عملکرد در سطح ملی شده است

فقدان يک رويکرد متحد در رسيدگی به هراس افکنان و شورشيان به 
از اين گذشته، در رويکردهای عملياتی که به . وجود آمده است

ها منجر شده است، بايد  تلفات غيرنظامی مفرط و محله به خانه
گرچه ما درک می کنيم که شورشيان فعاالنه از . جتديد نظر شود

غيرنظاميان به عنوان سپر استفاده می کنند و جان آا را با عمل 
در مناطق غيرنظامی به خماطره می افکنند، اما افتادن در دام آا 

است تا  اين نيز ضروری .استمحله به غير نظاميان فاجعه آفرين با 
موافقه در خصوص  و غرض تنظيم امور نظامی نيروی های بين املللی

 . و عمليات آا توافق حاصل شود حضورچگونگی و حنو 
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در زمينه  .ما بايد قاچاقچيان مواد خمدر را هدف قرار دهيم •
مبارزه با مواد خمدر، مترکز تالش های ما بايد از حبث پيرامون 

ايی و حمو زمينی به جلوگيری از قاچاق مزايا و معايب سم پاشی هو
افزايش مشار واليت های عاری از کوکنار در هر سال . انتقال يابد

،  »عاری از کوکنار«های .در اکثر واليت. يک شاخص گمراه کننده است
ما بايد از جتارت مواد . حمصوالت غيرقانونی ديگر ريشه دوانده است

ين مؤثرترين راه برای ا. خمدر توسط قاچاقچيان جلوگيری کنيم 
استفاده از . کاهش توليد و جتارت مواد خمدر در افغانستان است

 .الزم است هدف گرفنت قاچاقچيان مواد خمدر اجباری در/نيروی قهری
 

ما از شرکای بين املللی خود می خواهيم تا به منظور طرح يک  •
 اسرتاتژی مشرتک برای اطمينان از موفقيت در افغانستان وارد حبث

در گذشته، به جای اين که تالش های خود را با هم برنامه  .شوند
. ريزی و اجرا کنيم، ما اغلبًا در زمينه های جداگانه کار کرديم

افغان ها درک می کنند که ما منی توانيم بدون محايت و منابع بين 
ما مهچنين باور داريم که موفقيت های بزرگ . املللی موفق شويم

ان زمانی عملی شده است که جامعه بين املللی تاکنون در افغانست
تنها با اسرتاتژی، . بر قابليت افغان ها سرمايه گذاری کرده است

سياست گذاری، برنامه ريزی و اجرای مشرتک است که ما می توانيم 
 .هدف های مشرتک خود را به هبرتين شکل عملی کنيم

 
جلو در  به بلکهبه عقب برگردد  نبايدافغانستان به هيج وجه 

جامعه جهانی در حاليکه سياست . مسير پيشرفت و ترقی حرکت منايد
ايد توقعات خود را حمدود ساخته نب ،های خود را باز نگری مينمايد

زيرا درشرايط و ضرورهتای افغانستان و . يا آنرا پايين آورد و
آروزها و اهداف ما افغاا از زمان سقوط طالبان تفيير ايجاد 

 .نشده

 

اين تالش ما را کامياب ساخته، افغانستان و  آای را  "ج"دخداون
که برای موفقيت افغانستان کار ميکنند در پناه و رمحت خود داشته 

 و من اهللا توفيق .باشد


