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 22/22/2212                 عارف عباسی : مترجم

 
 مخاطره می اندازدهای آينده را بد افغانی موفقیتفسا

 Frank Vogl: نويسندِه  USA TODAY :منبع
 

می نويسد که کمک های امريکا برای اعمار مجدد افغانستان به خود  2212 در مقالۀ دهم فبروری سال نويسنده 
 (مترجم پردازی محضخیال ) .هدر رفته اصالحات قبل از برآمدن ضرورت است

رئیس جمهور اوباما پايان . دلخوش کننده نیست ،يکهیچ ولی رو است  داستان ساز در پیش و بس مهم  تحوالت
 .ماه آينده تأکید نمود1۱حضور نظامی کشورش را در 

 

اندوه در آنست که . شانه های افغان می غلطد بر کشور  اقتصادیو  داری، امنیتی  مسؤولیت های حکومت
چپاول ده ها بلیون دالر پول مالیه پرداز امريکا را می  قسمت زيادو  حامد کرزی يک خندق فساد استحکومت 

 .سازد
ت مطرح نگرديد که بايد االزير دفاع هیچ يک از اين سؤوحیث ه ب Chuck Hagelاما در جريان رأی اعتماد به 

 پنتاگون  و  USAIDلمللی امريکا سسۀ انکشاف بیت اؤو مصارف م مورد غور قرار می گرفت چه کلیه مساعی 
Pentagon  (وزارت دفاع  )م با موانع و مشکالت بودهأبراع اعمار مجدد افغانستان تو. 

 

 سازی افغانستان باز  امور کمک های امريکا برایامور باز سازی افغانستان  عمومیمفتش  Sopkoقرار اظهار ه ب
 2۱نامبرده می گويد که امريکا روزانه   .صورت نپذيرفتهیمانه به اين پ تا حال به هیچ کشور ديگر بی سابقه بوده

موع بیش از ج، پروژه هايی که تا حال در مرساند سازی به مصرف میباالی پروژه های مختلف بازملیون دالر 
 .لر در ده سال گذشته مصرف برداشتهبلیون دا122

 

 :منفعت به طبقۀ اناث
قسمتی از اين ( سازمان بین المللی بشری) Mercy Corpsسسۀ ؤمشاور متقدم م Vaughan  Annبر بیان بنا

برای عوام و امور صحی  و تربیه  خدمات مثمر تعلیم  با تطبیق بعضی پروژه ها ومصارف بجا صورت گرفته 
حقوقی را برای تان و واقعٌا تحت فشار امريکا قانون اساسی افغانس (حقیقت ندارد مترجم) فراهم گرديدهالناس افغانستان 

و تربیه و کاريابی زنان صورت  زنان قائل گرديده و مساعی دوامداری برای ايجاد زمینۀ مساعد برای تعلیم 
 . اثر مديريت بی کفايت و فساد بهدر رفتهه سازی باما بیشترين تالش ها برای باز .گرفته است

 

اظهار داشت وظیفۀ اداره اش ايجاب می نمايد که منابع مالی امريکا را از مديريت ناقص،  Sopkoدرين اواخر 
 می نمايدنامبرده مثالی چند از سوء استفاده ها ارائه  (بسیار دير شده مترجم)قلب و سوء استفاده حفاظت نمايد ت

، کمک هايی که پول مفقود االثر شدنددادی هايی که با قرار تعمیراتی که قبل از افتتاح و بهره برداری چپه شد، 
  .وجود نداشت ً اصالبر داليل امنیتی  بنا و نظارت رسی در آن  امکانات بر

 

 :متکی بودن بر امريکا
، امور امنیتی و عسکری آن متکی به کمک امريکا است با تغییرات و پايان آوردن تعهدات اقتصاد افغانستان

حکومت افغانستان مؤفق به ايجاد محیط مناسب برای جلب سرمايه گذاری . ندامريکا اقتصاد افغانستان آسیب می بی
 .رشد سالم اقتصادی نگرديده مسلمٌا اقتصاد بیشتر متکی به صدور ترياک خواهد شد وهای نو 

 

اولیاء امور  ارا از اصالحات بلند نمودند ام و جنرال های امريکايی پیوسته صدای حمايت دولت خود دپلومات ها 
در يک يا دو سال آينده اقتصاد و حکومت افغانستان در وضع بس نا مساعد قرار   .تان آنرا ناديده گرفتندافغانس

آنها می  .دهند در عجله نمودن در کشیدن مورد مالمت قرار میبعضی منقدين ناگزير اوباما را  . خواهد گرفت

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abassi_a_fessaad_afghani.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abassi_a_fessaad_afghani.pdf
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 بی کفايت ۀارادو در موارد جلوگیری از فساد و مسلمٌا ما بايد در امر حکومتداری سالم واقعٌا جدی می بوديم گويند 
 (همه چشم پوشی شد مترجم) .ُمٍصر در باز سازی

 

 .د که به اعتماد مردم خیانت نموده حقوق شان را به تاراج بردندــردان افغان انـــی دولت مــعـن واقـیـی مسؤولـــول
 

 پايان


