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  ۵/۲/۲۰۱۶ صباح بصیر

 جهاني چگونه به تاراج رفت؟ ۀها دالرجامع ملیادرد

 میزان اقتصاد۱۹۹۲اقتصاد کشور باالثر جنگهای چندین دهه ازهم پاشیده بود. تا سالهای 

اقتصاد این کشور در زمین  ۲۰۰۱الی ۱۹۹۵افغانستان تدریجاً در حال نزول بود، تا آنکه از سال 

فرو رفت. کشور ازین ناحیه شدیداً صدمه دید وسبب فرورفتگی عمیقی در حیات اقتصادی این 

به نسبت عدم پشتیبانۀ بانکی و ازبین  ارزش پول کشور و دورانی سرمایۀ ،ملت شد. درنتیجه

 ازچرخش بازافتاد. سرمایۀ ثابت، رفتن اکثر

نفر به یکنفر  هر چهار فیصد مرگ مادران در حال زایمان از ۶۰مرگ و میر اطفال باال تراز 

ده شد. سطح بیکاری به حد نهائی خود رسید، به جز تولیدات ناچیز زراعتی دیگر هیچ یکشان

وع امراض گوناگون، امراض فقر، مانند عدم تعلیم وتربیۀ اطفال، شی .تولیداتی وجود نداشت

ل دیگر بروز نمود که هر کدام گوشه ای ئحترام به حقوق انسان و صد ها مساگرسنگی، عدم ا

 داد. ازجامعه را رنج می

امروز بوروکراتیزمی که در کشور ریشه دارد مانع هرگونه پیشرفت است، لذا، برنامه هایي چون خلع سالح، 

فقیت برسند. در برابر این نا بساماني بنیادي، سیاست هایي چون ؤبه ممبارزه با مواد مخدر وغیره نتوانسته اند 

تغییر مسئوولین در والیات، سطحي به نظر می رسد، این سیاست ها نه تنها باعث بهبود اوضاع  نمي شود بلکه 

درهم ریختگي صالحیت ها و مسئولیت هاي دست اندرکاران امور و  به آشفتگي آن مي افزاید. از سوي دیگر

صورتي موثر  در موثر میگردد. اصالحات اداري نیز مثبت وش هاي مختلف اداري سبب ناکامي اجراأت بخ

با  مرکزي هرحال ایجاد یک دولت مقتدر در است که هیچ کس نتواند به ناحق خواسته خود را به کرسي بنشاند.

سي ثبت بدهد، تنها راه سیااتکاء به اصل شایسته ساالری و مدیریت علمي که بتواند به خواسته هاي مردم پاسخ م

 اقتصادي به شمارمي رود.  بهبود اوضاع اجتماعي و
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سیستم بهم آمیخته، قرارگیرد مؤفقیت چندانی  درغیر آن هر شخص با تجربه ای هم اگر در این حلقه بسته و در

ماندهان  فراردو، پولیس و افسران امنیتي قبالً  بسیارى ازفرمانداران محلى و والیتى هم از نخواهد داشت. درکشور

درتصرف قدرت، با پیشدستي وخالف  ۲۰۰۱جناح هاى مختلفى بوده اند كه براى سرنگونى طالبان در اواخر سال 

توافق قبلي کابل را اشغال نمودند. آن چه كه این نیروها مى توانند انجام بدهند، استفاده ازسمت دولتى خود براى 

 خود را برمردم حفظ كرده اند.  ۀنفوذ گذشت دارند و ختیارآنها درا که شت خشخاش و قاچاق موا د مخدر استك

اسمای بی مسمایی است که ا ز زبان مسؤولین  تأمین امنیت و جمع آوري سال ح یکی ازهمان اصطالحات و

دولتی وتریبیونها و بلند گوها در داخل وخارج کشور به مود روز و مود سال بدل گردیده، اما واقعیت خالف آن 

میکنیم. تعدد و تداوم اختطاف ها، سرقت ها، قتلها، انفجارا ت وانواع بی امنی ها  ،م، میشنویماست که می بینی

مسؤولین امنیتی آن با اینهمه  درکشور واقعیت تلخی است. مردم این پرسش را مطرح میسازند که دولت و

 ه در تاریخ کشورتشکیالت وسیع و بودجه های گزاف در برابر اینهمه بی امنی وجنایت که طی سالهاي گذشت

 بربرا بهانه های ناهمگون در و لین دولت با ادعا های بلند باالؤد، مسنریکارد قایم کرده است، چه استداللی دار

 جهانیان چه پاسخی دارند؟  مردم و افکار پرسشگر

 چند سال برطرف آیا همین کفایت میکند که میگویند: بیست و پنج سال جنگ درین کشور جریان داشته ودر

سالها ازسقوط طالبان درکشورمیگذرد ده ها وحتی صد ها میلیارد دالربه افغانستان سرازیر و در زیر  ؟شودنمی

ریش جامعه بین المللي به جیب دزدان ثروتهاي ملي افغانستان سرازیر شد و همین دزدان و چپاولگران شهرکابل 

تي، صاحب ده ها عراده موتر، صدها یک مالک ده ها تعمیر و بلند منزل، شرکتهاي تجارر و هزا بعد ازسال دو

 جریب زمین و... گردیدند. 

شده به افغانستان نگاه كنیم به این موضوع مي رسیم كه اكثر این كمك ها براي مردم  هاي ارا اگرواقعاً به كمك

افغانستان نرسیده، بلکه تعدادي دالل داخلي وخارجي را فربه كرده است! درسایۀ این كمك ها اكثر احزاب قدرتمند 

مان جریاني كه درسال هاي قبل رواج و ضعیف داخلي تقویت شده و به استحكام مواضع خود پرداخته اند. یعني ه

. دراصل اعمار مجددمقاومت درجیب عده ای محدود میریخت و امروز با نام  داشت. منتها آن زمان بنام جهاد و

 هیچ فرق وتفاوتي در روند رسانیدن این كمك ها به مردم نكرده است.

هاي خود مشغول اند درحالي كه این موضوع صدها و بلكه هزاران دالل جناحي وحزبي به پركردن انبار دركنار

 مردم همچنان نیازمند باقي مانده اند.

 و باشند، حدود بیست ده نفرمشغول به كارمتوسط هر كدام شان اگربه طور  وابسته به آن ها وجود دارد كه در

نیرو هاي خارجي و زور مندان تنظیمي را شاهدیم كه هركدام  تعدد مؤسسات و ازطرف دیگر، ازدیاد وچهار 

در جملۀ كمك  دریافت كرده بودجه هاي گزاف مخارج شان را نیزمعاش دالر  شان ماهانه پنجصد تا پنج هزار

یا قرض الحسنه به افغانستان مي گذارند. در حال حاضردر كابل بیش ازدو هزار و چهار صد  هاي بالعوض و

ك طرف به نا امني هاي اجتماعي مستقرهستند. این افراد از ی ،بگیرمعاش هزار مؤسسۀ خارجي و یا به نوعي 

با ارایۀ طرح هاي اکثراً بدون استفاده، دامن مي زنند و ازطرف دیگر بازار گرمي دالالن داخلي را سبب شده 

 اند.
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ل داشته باشیم، ئاین مسا خانه ها وخرید وفروش ها وعواقب ناشي از ۀهمچنین اگرنگاهي به وضعیت كرای

واني اجتماعي مشاهده خواهیم كرد. ازمنظردیگر، كمك هایي كه نقدي و ایجاد اختالالت ر دررا نارضایتي مردم 

یك سوم كل كمك به افغانستان را تشكیل مي دهد، اکثراً با مبالغه كه  است، یا جنسي مستقیماً به دولت پرداخت شده

 هاي احصایوی و عددي همراه بوده واقعیت ها به اطالع همگان نمي رسد.

دین میلیارد دالری از بودجۀ بازسازی افغانستان ازسوي محافل و مقامات امریکایي گزارشها ازسوء استفادۀ چن

اعمار مریکا نشان می دهد که میزان سوء استفاده ازبودجۀ ارسی جدید در اردوي  حکایت دارند. نتایج یک بر

 اعمار مجدد درخاص مأمور تفتیش  میل آن به چندین میلیارد دالر رسیده است. آرنولد فیلدز حیف و و مجدد

افغانستان همچنان درحال افزایش  اعمار مجددان با تائید این مطلب گفت، میزان سوء استفاده از بودجۀ افغانست

ر رسی افزود، هیچ واحد کنترول مناسبی برای ب اعمار مجددمریکا در امر اوی با انتقاد از سیاستهای  است.

امریکایي ادعا مي کنند که وجود ندارد. مقامات  ،مریکایی درکجا مصرف می شودااینکه پول مالیات دهندگان 

 شهادتهزار و دو تا کنون پنجاه وشش میلیارد دالربرای بازسازی افغانستان مصرف شده، اما به  سال دو از

یتی نیروهای امن اعمارهاي این کشور، نتیجه اي نداشته است. ازاین مبلغ بیست ونه میلیارد دالر صرف  واقعیت

ورشده است. این درحالي است که با گذشت حدود یک دهه نه تنها شانزده میلیارد دالرصرف توسعه این کش و

وضعیت نیروهاي امنیتي ونظامي افغانستان بهبود نیافته، بلکه مردم و بخصوص زنان و کودکان با مشکالت 

 هستند. عدیده روبرو

هفت تا یک چهارم کودکان  یونیسف آمده است، بیش از - صندوق کودکان سازمان ملل راپورکه به  طوری

به عنوان یکی از  می کنند، به طوریکه در وضعیت کودکان، کار چون یک فرد بزرگسال کار ،چهارده ساله

نیز، ازسي میلیون  کشور ۀوزارت صحت عام راپورمعضالت اصلی دولت این کشور به حساب می آید. براساس 

 میلیون فقیر، سه میلیون نفرکودک زیرزیر خط فقر زندگی می کنند که از این دوازده  افغان دوازده میلیون نفر

قیه به ب ،افغانستان اعمار مجددمخصوص  مأمور تفتیشپنج سال هستند که ازسوء تغذیه رنج می برند. البته 

سال دوهزار و دو دراین کشور مصرف کرده، اشاره نکرده  که امریکا ادعا مي کند از اعمار مجددمصارف 

غربي فعال، بخصوص امریکایي در  مؤسسات وسیعد هاي است. از اینرو گزارش تفتیش خاص باز سازي ازفسا

 افغانستان حکایت دارد.

امنیت در  و صلح و ثبات از نشاني هیچ دارند اما هنوز حضور درافغانستان امریكا و متحد ین كه است سالها

مي ا م میگردید، نه تنها اقداقدبه جمع آوري اسلحه ا وقفه، باید بدون طالبان ازسقوط نداریم، زیرا پس سراغ کشور

 ، چور و چپاولمذهبي و قومي اختالفات زدن ، دامنزنان بشر، حقوق حقوق درنقضتفنگداران  نشد بلکه دست

، افراد مسلح توسط اجباري ید و ازدواجتجاوز، تهد بیشمار ، حوادثزنان علیه گذاشته شد. خشونت کامالً باز

 ننفرستند، سوزاند مكتب خود را به ها تا دختران ، تهدید فامیلزنان سوزي دخو و ود كشيسابقۀ خ بي افزایش

در رادیو و  زن خوانان آواز ظاهر شدن ، ممنوعیتازخانه در كار بیرون نا امنی زنان ، احساسدخترانه مكاتب

فحشاء ندارند و... همه عملکرد  به آوردن روي و جزگدایي ايچاره  كه هایي و بیوه زنان تلویزیون، افزایش

 اند.  تفنگداران جنگ ساالر
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اعمار درحالیکه در اوضاع  کنونی و در طی این سالها این انتظار موجود بود که درعرصه های تأمین امنیت، 

ین مأمول دولتی و سایر نا بسامانی ها، کارهای بزرگی انجام میشد اما ا قانونمداری، طرد فساد اداری و ومجدد 

خواست ملت برای ایجاد یک دولت قوی و نیرومند و پاسدار قانون وتأمین کنندۀ  ها تحقق نیافته باقی مانده و

 ، تأمین کار و رفاه اجتماعی درحال بدل شدن به یأس تلقی میشود. اعمار مجددامنیت و ادامه دهندۀ 

هرآن امكان دارد با كوچكترین بي احتیاطي  به آتش زیرخاكستر مي ماند كه سالحدار افغانستان با این همه سالح و

ه دامن زد شعله ور گردد و حضور نیروهاي جنگ ساالر در ادارات مهم امنیتي و سیاسي به این وضعیت بیشتر

است، اما آیا با مسامحه كاري و میدان دادن به نیرو هاي جنگ ساالر تحت عنوان نیروهاي مقاومت و مبارز مي 

ین واقعه جلوگیري كرد یا نه؟ بلكه مي توان بر دامنۀ این تهدید نیز افزود. جامعه افغانستان به دلیل توان از ا

دوري از قانون و قانونمداري به یك جنگل تبدیل شده است كه هركس زور بیشتر داشت همان قدرت حاكم به 

 بي چور و چپاول، زورگوي و شمار مي رود. تفنگداران با تكیه به نیروي نظامي خویش خواستار هرج ومرج،

های امید به آینده توسعه روز افزون نا امني در كشور، باعث نگراني مردم شده آنان را از روزنه  قانوني اند.

  دور می کند.

درگیري هاي متفرقه در والیات مختلف، غارت و چپاول شبانۀ خانه هاي مردم، زور گویي برخي احزاب به 

كه براي  ندلي ائش و ده ها مورد دیگر، ازجمله مساآزاد اندی به افراد روشنفكر واصطالح جهادي، بي احترامي 

این موضوع از یك  مبهم گذشته مي برد. دیگر امید رسیدن به صلح و آرامش دركشور را به نقاط كور و یكبار

ن به ادار به مهاجرت هاي داخلي و خارجي كرده و از سوي دیگر باعث عدم بازگشت مهاجریجهت مردم را و

ساخته آنان را نیز از روند كمك بین ه جهاني را نسبت به افغانستان بدكشور مي گردد. مهمتر از این مسایل، جامع

دور خواهد ساخت. علت اصلي جنایات و درگیري هاي اخیردركشور، حضور تفنگ  اعمار مجدد افغانستانبه 

به  ییاري احزاب و گروه هابركن مسئلهتنها راه حل این  ،ساالران در مناصب و پست هاي كلیدي كشور است

 قدرت نظامي و سیاسي در افغانستان مي باشد.اصطالح جهادي از صحنۀ 

گران دیروز، سازندگان  امروز بر همگان ثابت شده است كه دیگر جهاد نظامي وجود ندارد و باید جهاد

 ۀیكار افشاري اینان برباید به این مهم برسند كه استقامت و پ و د! نه مخربین وجنایت كاران آیندهامروزباشن

تخریب چهرۀ جهاد، عاید دیگري نصیب آنان و ملت نخواهد كرد. پس بهتر  قدرت، غیراز تباهي وسیاهي آینده و

است كه در یك اقدام شجاعانه و بدون عذر و بهانه، زمینۀ به قدرت رسیدن واقعي مردم را فراهم ساخته، سران 

 خود كنار بروند و احزاب قبلي را منحل نمایند. جهادي به نفع ملت از پست هاي حزبي و دولتي

افغانستان دارد، كاري نكنیم كه این عزم به یاس و نا امیدي  اعمار مجدداكنون كه جامعه جهاني عزم جدي بر 

كشور نقش اساسي داشتند، امروز كه  پارچیبدل شود. بیایید همانگونه كه دست هاي خارجي درتخریب و چند 

زمینه را براي آنان فراهم نموده، بهانۀ اختالفات دروني آنان دركشور خود نباشیم. نا  مي خواهند جبران كنند،

امنی هاي موجود در افغانستان، دریك طرف قضیه به سران جهادي بر می گردد و در طرف دیگر به خارجي 

یده اند، كدام شان از خون فرزندان این مرز و بوم به نوایي رس ها و بخصوص آمریكا! سران جهادي كه هر

 امروز نمي توانند پست ها و مناصب قدرتي را به نفع مردم ترك كنند.
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كشورهاي خارجي هم كه تقصیر اصلي شروع نا امنی هاي كشور به آنان مي رسد، نمي توانند با یكدیگر در 

فع یكي دام به نتقسیم امتیازات كنار بیایند. امریكا با روسیه و اروپا مشكالت حل نشدني دارد كه ما ناخواسته هرك

ازاین ها وارد صحنه هاي امتیاز دهي هاي آنان شده خود و ملت خود را به سمت تباهي هدایت مي كنیم. ما با 

نا امنی دركشور  ۀدست داشته، باعث مي شویم تا بهانایجاد درگیري هاي كوچک داخلي و عدم ترك قدرت هاي 

درگیري هاي جناحي و نظامي بكشانیم، كه در این میان،  به اعمار مجددرا بدست بیگانگان داده آنان را از روند 

فقط و فقط  بیشترین آسیب را مردم و آینده كشورما مي بینند. براستي اگرخارجي ها قصد و تصمیم جدي بر 

افغانستان دارند، باید در درجۀ اول از حمایت احزاب و نیروهاي داخلي نظامي سیاسي دست برداشته اعمار مجدد 

دۀ افغانستان را به سوي امنیت و صلح دایمي رهنمون باشند. شاید خارجي ها و در رأس آنان جامعۀ مصیبت ز

حمایت بدون دلیل هر كدام آنان از  زودي درافغانستان ببینند؛ امنیت كامل را به هند صلح دایمي وامریكا نمي خوا

 كشور بوده است. در اي اخیرجنگجویان داخلي و تفنگ ساالران محلی، علت اصلي دامن زدن به نا امني ه

برهمه ما كامالً روشن و واضح است كه بعد از سقوط طالبان و با ورود نیروهاي بین المللي و امریکا به 

یگرهم از لحاظ تسلیحاتي و هم ازجهت بار دن محلي جان دوباره گرفته، تفنگ ساالرا افغانستان، احزاب سیاسي و

برخي ازهمسایگان و  نان برعهدۀ نیروهاي خارجي است، زیرا اگرمهم همچ مالي تقویت شدند. كه این تقصیر

كشور، این ها را كمك نمي  از آنان طالبان و بیرون راندن تمامعصر كشورهاي ذي دخل در امورافغانستان، در 

 به نفع برخي ازخارجي ها و به ضرر مردم افغانستان نبودیم. دوبارۀ شانكردند، امروز شاهد رشد وجان گرفتن 

نگ خاطیان و تف بنابر این الزم است تا نیروهاي بین المللي درافغانستان از خود جرأت بیشتري نشان داده با

 د، برخورد قاطعانه و جدي نمایند؛ تا بدین وسیله براي مردم افغانستان ثابت شونا الیق ست مدارانساالران و سیا

كه به و آزادی افراد  و باري هاي اجتماعيافغانستان را دارند. بي بند  اعمار مجدد كه خارجي ها واقعاً قصد

درهرصورت نه روش ایجاد و پیدایش زمینه هاي  ،مفید باشدمي تواند تا اندازه اي سرعت رو به افزایش است 

 آزادي این است كه آزادي خواهان پیش گرفته اند ونه روش و طریقي كه تفنگ داران مد نظر دارند.

نیاز به یك تعادل عقالني در حیطه هاي اجتماعي داریم، زیرا باید به این نكته توجه داشت كه ما امروز دركشور 

این افراط و تفریط ها را در دوره هاي شروع حكومت جهادي و طالبان به مشاهده گرفته ایم و دقیقاً به این نتیجه 

د باشآنچه براي مردم ما مي تواند اصل  رسیدیم كه هر دو تاي آنها به خطاء رفتند وبا شكست مواجه شدند. امروز

 نسل جوان است. نسلي كه آینده مملكت را مي سازد وچشم امید همه ما به آنهاست.طرز روش توجه به 

ا فرزندان خود ر ۀبه سمت جوانان برویم، یقینا آیندیا بي بند و باري محض  نهي و و اگر امروز بخواهیم با امر

 از جوانان دور مي سازد و بي بند و باري، آنان هاي بي مورد ما راروش این در معرض خطرقرار داده ایم. 

این اموراعتدال را پیش گرفته آنگونه عمل نماییم كه بتوانیم سازندگان فردا  پس الزم است تا در را از خودشان.

خواهان جهادي هنوز  را در پیشبرد اهداف سازندگي انساني رهنمون باشیم. اما رهبران و قوماندانان و خود

 .د با زور مسایل خود را به مردم توجیه كنندمعتقدند كه بای
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