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 11/10/3112         محمد عارؾ عباسی
 

 جامعۀ جهانی با کدام دست آورد ها
 افؽانستان را ترک می نمایند؟

 

 دوم بخش
 

 :ب : امور اقتصادی 
 

 عمیق و مستلزم ؼور و طرح ریزی برای احیای مجدد آن به وضع اقتصادی افؽانستان یرسیدگبه باور نویسنده، 
استثنایی و بی سابقۀ این کشور توسط  ممالک کمک  ،با مدنظر داشت شرائط عینی و دامنه دار مطالعات وسیع 

ه ب و یا کمترین انکشاؾ یافته  نتعریفات عقب ماندگی، رو به انکشاؾ بود . دهنده و مإسسات ذیدخل بین المللی بود
صیبت اظ دوام محاز لستان افؽان حال زار و ویران افؽانستان قابل تطبیق نبود. ه قبول شدۀ جهانی ب حیث مشخصات 

و ویرانی حاصلی نداشت، مملکتی که شیرازۀ زندگی اجتماعی و اقتصادی  بربادی  و بحرانات ناشی از آن که جز
سوا از  معضلۀ نهایت خاص اقتصادی و اجتماعیحیث یک ه باید ب دو دهه و سه سال بکلی ویران گردیدآن در 

نو سازی  و کلمۀ باز سازی  ،گرفت بین المللی مورد ؼور قرار می و مإسسات ممالک کمک دهنده  تدابیر عنعنوی
سازی داشت که باالی آن باز وجود می باید تهداب و اساسی بدین معنی که برای باز سازی  یکجا بکار برده می شد

و طرح های  طرز دید، بناییزیر ه نه سر بنایی داشت و نه دگرفت، این وطن از بیخ و بن ویران گردی صورت می
بلکه فاجعۀ  گوی نیازمندی های بخصوص افؽانستان نبود،  عنعنوی ملل متحد و دیگر مإسسات بین المللی جواب

 گرفت. مورد توجه قرار می Devastated Stateحیث یک مملکت ویران شده ه افؽانستان بایستی بطور مجزا ب
 

جحانات از دولت نو بنیاد افؽانستان که مإسسات آن قلم ر شناساییتصنیؾ نیازمندی ها و  وتعیین  ،توقع پالنگذاری
کتاب ستراتیژی  .و ظرفیت های پالن سازیکاؼذ میز و چوکی نداشت چه رسد به کدر های فنی تخصصی  و

بسیار بیجا و قبل از وقت بود. امریکا و متحدین برای انکشاؾ اقتصادی افؽانستان زحمت مشوره را با  اقتصادی
بود بخود نداده هر یک با  مان که تجربۀ چندین سالۀ پالنگذاری داشتند  و آدرس شان معلوتکنوکرات های افؽ

 خود را باالی افؽانستان تحمیل نمودند.ه و خود پرداختۀ آمده طرح های بیرون ساختبه افؽانستان تخیالت خود 
 

) ادارۀ انکشافی  UNDPاتیژی انکشافی افؽانستان را نداشت از رنمندی ترتیب ستاودارۀ انسجام اقتصادی افؽانستان تا
 ، ادارۀ انکشاؾ اقتصادی انگلستان برای برآورده ساختن این منظورتقاضای تهیۀ این کاؼذ را نمودند ملل متحد(

 1۱هر کدام سهم گرفته و مصرؾ تهیۀ این ستراتیژی بالػ به   IMFملیون دالر کمک نموده و امریکا و  ۱،1مبلػ 
حیث کاؼذ رسمی ه پاریس بر کنفرانس دردید که گفر متخصص برای تکمیل آن استخدام ن ۱1و  ملیون دالر شده 

از و، که د دارای خال ها و نواقص بیشمار بردیده بوگورق ترتیب  ۰11افؽانستان تقدیم گردید. این ستراتیژی که در 
  .ه استجمله عدم تخمین مصارؾ پروژه های پیشنهاد شده بود

 

 Donorsدول کمک دهنده معقول ترین شیوۀ بر خورد با معضلۀ خاص اقتصادی افؽانستان تدویر کنفرانس 
Conference  کمک های مالی یا سپردن تعهد ازکه قبل Financial Pledges  ماستر پالن انکشاؾ اقتصادی افؽانستان

به  Sectorsولیت ساحات مشخص إمس کهنحوی ه بگردید  توسط متخصصین امریکا، اروپا و جاپان طرح ریزی می
گرفت درین  یک یا چند مملکت کمک دهنده سپرده شده اهداؾ طرح شدۀ ماستر پالن انکشافی مورد تطبیق قرار می

مإظؾ گردیده کسب   Counterpartsحیث معاونین و همکاران ه بافؽانستان شیوۀ کاری مؤمورین پایانتر از وزیر 
 تجربه و فهم تخنیکی می نمودند.

در ) بر افؽانستان تحمیل نمودند را اقتصاد بازار آزاد لوژیبروی ایدیو Bushدوره   New Conservativesگروپ 
از ویرانه ها و توده های خاک باال نموده نه  را سر خود تازه ، در حالی که این وطنعراق عین کار صورت گرفت(

، تطبیق آزاد را عملی اربود که اقتصاد باز از لحاظ زیر بنا ها، نه قوانین و نه انکشاؾ سکتور خصوصی در موقفی
 جهش های اولی سکتور دولتی تقویه و فعال می ۀحلرکرد که در چنین م و مراقبت نماید. منطق عامیانه حکم می
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س امریکا توجه به احیای اقتصاد ملی افؽانستان از لحاظ تولید و خلق عاید نکرده می أی و در رؼرب لکاگردید. مم
تمام عواید ملی افؽانستان از راه  گردانیده به محاسبۀ ایشانل دمب نزیتیابه یک کشور تر را افؽانستان خواستند

تی تؤمین گردیده و کمترین توجه به انکشاؾ عواید تجارتی و ترانزیو  ، حق العبورمحصوالت، تعرفه ها ی گمرکاتی
مبذول گردید. دارایی های عامه از قبیل صنایع نساجی و سمنت سازی به سکتور های اساسی و سازندۀ اقتصادی 

 عجله به سکتور خصوصی واگذار شد.
عامه و های گردانندگان سکتور خصوصی زور آوران و یا وابستگان زور آوران بودند که از طریق ؼارت دارایی 

و زیر نام بازار آزاد  داد ها ثروت بی حساب اندوخته در عقد قرار انحصار سوء استفاده از کمک های باز سازی و
که برای فعالیت های جاسوسی  FBIدیگران به پول  ایجاد نمودند. وانحصارات بزرگ را در تجارت مواد مهم 

 معرکه شدند.حیث قهرمانان بازار آزاد داخل ه د بوپرداخته شده ب
 

 آن تکیه نمودند. بخش متؤسفانه ممالک بزرگ از دولت افؽانستان توقع بیجا نموده به بازوی ناتوان و فهم نارسای
یک پالن عمومی و همکاری و توافق همه  مصرؾ رسید در فقدانه توسط خود ممالک کمک دهنده ببزرگی که 

ؾ ؼنی احمد زی، اسحق نادری، کسانی که در افؽانستان چون اشر .رفت هدره انب بیشتر حیؾ و میل گردیده بجو
الحق زاخیل وال و امین فرهنگ همه مال های تطبیق ناسنجیدۀ مکتب بازار آزاد بدستور استخدام کنندگان خود انور
مکتب  وفاداری ایشان به این بدون تعمق به شرائط عینی کشور ،مسإولیت داشتندافؽانستان  تنظیم امور اقتصادی در

 بیشتر از وفاداری شان به مادر وطن بود.
 

مللی و لاحیای راه افسانوی ابریشم و ترانزیتی ساختن افؽانستان خیال پردازی و هوس بیجا بوده برای تجار بین ا
چین برای توسعۀ تجارت خود با  ،بود، در منطقه رتر میس ونمراتب ارزانتر و مصه تبادالت اموال راه های ب
داشت، متباقی دو مملکت بزرگ جنوب آسیا هندوستان و  ای کوتاه تر و ارزانتر در اختیارممالک آسیای میانه راه ه

پاکستان که باید از دهلیز افؽانستان برای صدور تولیدات خود استفاده می نمودند نظر به اختالفات سیاسی پاکستان 
از مللی در برابرعبور اموال هندوستان لو مقررات تجارت بین ا اص خالؾ همه میثاق هاو تعزیرات ختحدیدات 

هندوستان و ایران گردیده راه نو ابریشم را از طریق  ود که این امر باعث نزدیکی بیشترخاک پاکستان وضع نم
 خاک ایران در نظر گرفتند. 

 

یث یک کشور ترانزیتی با حه نی برای آیندۀ افؽانستان بو بانک جها .اؾ .ام .خالصه آنچه دول ؼربی، امریکا و آی
 شار در نظر داشتند عملی نشد.عواید سر

 

دولت افؽانستان به رهنمایی دول کمک دهنده در سکتور معارؾ، صحت عامه و مواصالت سرمایه گذاری نموده 
و باعث ایجاد یک قشر بزرگ با  ر شکل نمایشی و تبلیؽاتی را گرفتبخش معارؾ کیفیت فدای کمیت شده بیشتدر 

 ، در صحت عامه نه تنها مرتکب گناه عظیم گردیدند بلکه با خصوصی ساختن طبابت جنایتسواد بیکار گردید
، اداره و نظارت دولت و این بخش مهم و حیاتی بایستی برای حد اقل ده سال تحت مراقبت بزرگ را مرتکب شدند.

هر  حیث مؤمورین دولت در مإسسات طبی برای خدمت گماشته می شدند.ه ب طبی کارمندانو  ءو اطبا می بود.
لیکه کدر علمی تدریسی، البراتوار و کتب درسی وجود ارسم رقابت پوهنتون های طبی را گشودند در حر ب یوالیت

 نداشت.
 

ندۀ مهاجرین نتوانست زمینۀ استخدام و خلق عاید و برگردا با تمام ظرفیتی که  در سکتور زراعت موجود بود و می
ها به مناطق شان گردد، اصالحات بنیادی در معرفی وسایل بهتر تولیدی از قبیل تخم مناطق زراعتی از شهر

ویران و ترمیم شبکه های  مإلد، اصالح  ابزار سبزیجات معرفی میوه جات و بارپر اصالح شدۀ بذری و اجناس
با ایجاد کوپراتیؾ های زراعتی زمینۀ اعطای  گرفت و تطبیق شیوه های پاسره یی از آب صورت می شدۀ آبیاری و

 .نوع اقدام مإثر صورت نگرفته را فراهم می آورد متؤسفانه هیچقرضه های مناسب به زارعین 
 

در افؽانستان حیث مملکت زراعتی شناسایی شده، ولی مشخصات برازندۀ یک اقتصاد پیشرفتۀ زراعتی ه افؽانستان ب
، از حاصالت واحد های کوچک تولیدی اکثراً برای تکافوی مصارؾ خانوار زارع بودهوجود ندارد، زراعت در 

گیرد. میوه جات تازه و  مقدار ناچیز به بازار راه یافته و بعضاً بشکل عنعنوی تبادل جنس با جنس صورت می آن
بر  دورتر را بنای شرق افؽانستان فروش گردیده تا هنوز مقتضیات بازار های اخشک در طول قرون در بازار ه
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ی مإثر ژستراتی امور پاک کاری و بسته بندی و تصنیؾ جنسیت پوره نساخته. اقدامات شعبات دولتی در تعقیب یک
 بازار یابی و ارتقای کیفیت تولیدات مطابق خواست بازار ناچیز و بطی بوده.

 

نزول نموده تدابیر الزم برای شکل قهقرایی ه و عدم کفایی تؽذی حیوانی نفوس مواشی بخشک سالی های متواتر 
 گرفته نشده و تکثیر نسل های بهتر و مإلد از لحاظ شیر، پشم، گوشت و تولیدات ضمنی اتخاذ نشده. آنجبران 

 

فیصد مورد  ۰۱-۰3ملیون هکتار تخمین گردیده که از آنجمله صرؾ 0،۱مجموع زمین زراعتی افؽانستان در حدود 
 .بوجود نیامده از لحاظ کمیت ازدیادی در طول ده سال گذشتهنوع  بهره برداری قرار داشته هیچ

 آبی ظرفیت ها و امکانات وسیع تولید برق که تورید برق از ایران، ترکمنستان، تاجکستان و ازبکستان در وطنی
ی و متکی به منابع دیگران را ایجاد نمود. بحث ژخلق یک اسارت انروجود داشت در هیچ منطق اقتصادی نگنجیده 

ی تدابیر ناقص و عدم حمایه از سرمایه گذاری های ملی و سقوط یکی پی دیگر در ناتوانی مقاومت در برابر رو
جنگ های داخلی  سیل وارداتی حمایه شدۀ ایران، پاکستان، هند و چین مثال های دل پر خون کنندۀ دیگر است.

و ترکیه  نبوده مورد بهره برداری پاکستا کان شانامیراث پر افتخار نیکه مهارت های حرفوی قالین بافان ما را 
نعت ُکرک و برک که جایگاه و صو اندخویی و  (مرویموری )قرار داده دیگر از قالین ممتاز و جنسیت برازندۀ 

 .زادگاهش افؽانستان بود خبری نیست
 

راه هر کشور  ها و پخپل سرِ  NGOو تبارز سمارق وار  و تعداد مشاورین اضافه از ضرورت مللیلمإسسات بین ا
نات اقتصادی و تصنیؾ رجحا تحمیل حدی سیاست های اقتصاد بازار آزاد زمینۀ پالن سازی و ،را گم کرده خود

که بصورت دائروی موجب دوران چرخ تولید و  نیازمندی های واقعی و مإثر رفع مبنای بر تثبیت اولیت ها 
متؤسفانه دولت برای جذب و هضم کمک  ، میسر نگردید تحرک اقتصاد ملی به اتکای منابع ملی گردد انکشاؾ و

ی و رسم تجمل و اصراؾ را در ص و اساسی اقتصادی راه تورم تشکیالتشخهای خارجی در عدم یک پالنگذاری م
و  ها نوع مإلدیت و مثمریت پیشه نمود. در امور ملکی کتابت ها به مؤموریتچ بدون هیصورت دادن دفاتر  و سر

و ریاست ها  ها ریاست به عمومیهای عمومی و مدیریت های و مدیریت ها به مدیریت ها دیریت به م ها مؤموریت
ریاست های عمومی ارتقاء یافت، هر وزارت صاحب چندین معین گردید و برای ده ها مشاور حق و ناحق بست  به

 خلق شد.
 

از لحاظ داشتن ستر جنرال، دگر جنرال ها بی نهایت افراطی بود شاید افؽانستان این تورم  و امنیتی در امور نظامی
و جنرال ها به مقایسۀ تعداد عساکر در دنیا درجۀ اول باشد. بطور مثال زمانی آمر حفظ و مراقبت سالنگ ها یک 

 تورن استحکام بود ولی حاال همان وظیفه را یک دگر جنرال جهادی که شاید قبالً معمار بوده باشد پیش می برد.
 

توسعۀ تر ساخته و زمینۀ  ورد بلکه رسیدگی بکار هارا مؽلقنیایالت نه تنها تسهیالتی را بوجود این پنداندن تشک
  عراده جات مال سال تجمل پرستی بحد اعلی خود است.از لحاظ لوازم و اساس الدفاتر  را بیشتر فراهم آورد و فساد

 

 دولت سازی: -ج
 

امریکا برای تهاجم نظامی خود بر افؽانستان توجیهاتی را بدنیا ارائه نموده و چنین حقی را برای خود بخشید، اما در 
فراتر نهاده حق مسلم و مشروع افؽانستان را ؼصب کرده و افؽانستان را ملک خود تشبثات دولت سازی پا از گلیم 

د. در حالی ، مشتریان سابقه و حلقات ضد طالبان سپراجیران اد ملکیت افؽانستان را بهاسنپنداشته خویش  متصرفه
گیر ردم قرار گرفته از شمول حلقات درایجاد می گردید که مورد اعتماد مای کومت مإقتی حکه در آن مرحله باید 

 ه شداین اولین تهدابی بود که برای بربادی و نابودی افؽانستان گذاشت داری می شد.  ماجرا ها و جنایات علنی خود
اشخاص و حلقاتی ن ـُ کنفرانس باثر فیصلۀ ه گلوی اکثریت خفه گردید و ب و شدهافؽانستان کنار برده  در نتیجه ملت و
را در داخل حکومت مرکزی پهن نموده با سوء استفاده از نفوذ خود  که هر کدام قلمرو نفوذ خود ندقدرت رسیده ب

تا امروز است میالدی 3111های  گیرندۀ سالنوین، که در بر َدورو  بیشترین حصۀ کمک های خارجی را ؼارت
توان آنرا َدور صحنه سازی ها، معامله گری ها،  که میذاشته شد گن ـُ که تهداب و اساس آن توسط کنفرانس ب

فروختگی ها و پیوند های بیرونی  ، خدعه ها حیله ها، دسایس و دروغ ها، سود جویی ها، خودمصلحت گرایی ها
و  همه دست بدست هم داده موجبات پامال شدن نقش مردم و خفه ساختن صدای اکثریت را ایجاد نمودخواند که 

 .وحدت ملی ویران شده را پاشان ترساخت
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قرار  هسوء استفادبا  ، بازی با اصل اساسی حاکمیت ملیدزدی ،و حصر و بی سابقۀ ؼارت، چپاول حد بی توسعۀ
ی، ون زندگانی اجتماعئنفوذ بیگانگان در جمیع ش گسترش، دسایس کاری، خدعه و موکراسی توسط جعلیدادن د

ی آدم و معامله گران ، ناقضین علنی حقوق بنستم پیشگان، جانیان حکمرواییوردَ  سیاسی، اقتصادی و دینی مردم و
 یثیت و حتی سالمت سیاسی و ارضی افؽانستان از مشخصات برازندۀ این دوران است.حعزت، وقار، 

 

بی عرضه، نا بکار، نا اهل، بی کفایت و باالتر از همه بدون احساس واقعی وطن پرستی  متشکله یک ساختار دولت
به اسارتی کشاند که تا را یل نمود و مردم ن بر مردم افؽانستان تحمـُ توسط کنفرانس ب مردمه و درک ماهیت خدمت ب

  . امروز راه رهایی از آن را پیدا نتوانسته اند
استخدام شدگی که نمایندگان بانک ها، مإسسات بین ترکیب این دولت عبارت از یک عده تکنوکرات های  بیرون 

که همه از راه ) دیگران مردمان ذی نفوذ صاحب ثروت ، ممالک ردیؾ اول و ردیؾ های دومی و سومی والمللی
وسط داد وستد و معامله گری و مشروع بدست آمده( و بصورت علنی دارای سوابق جرم و جنایت بودند ت نا

ت( بر اریکۀ قدرت تکیه انتخاب آزاد داش صالحیتدوم کامالٌ گرایی شخص اول مملکت )در انتخابات مصلحت 
ٌ با آگاهی از ذهنیت های جامعه هر  ، پولدار بودند و ثروتمندآورتر شدند دار بودند زورزدند، زور تر شدند، طبعا

تا که این داشته باشند  درت بخشیدن و تقرر پیروان و ؼنبر زنانی دور خود میهر مرجع زور با ق سفرۀ گسترده و
 را دارد. نقش خود آینده در انتخابات وسایل از نزد شان گرفته شود، این یک واقعیت است و

 

ارباب قدرت افؽانستان از قانون چیزی نمی دانند در حالی که باید مجریان قانون باشند ولی در عمل خود قانون 
 . شکنان درجۀ اول اند

صوبی کشانده و دیگری را ه چاری های اقتصادی بادرین میان ملت افؽانستان است که راهش گم شده یک عده را ن
یثیت، عزت و ح . دیست که از حقوق مشروعش دفاع نمایواهمه و ترس و رعب پیرو جانبی ساخته، مرجعی ن

ده سال است که حرؾ می شنوند و همه دروغ ولی عملی و دواز مقدساتش پامال خواسته های زورمندان است. 
  وجود ندارد.

 

هنگام خروج اگر  ی ؼرض عودت بکشور های خویش دارندبسته اند و آمادگرا  هبستر امریکا و دوستان بار و
 :ای ملت افؽانستان بجا گذاشته اندمجالی میسر گردد که به عقب بنگرند چه یادگاری بر

، مإجز و بنیادی برای رفع طرح و تطبیق برنامه های همآهنگ مإلد ممالک ؼربی در رأس امریکا در عدم توجه
از منابع جدید انکشافی و با خلق عاید اضافی  ی سطح اقتصادی مردمی های مرجح افؽانستان برای ارتقانیازمند

. بعد از یازده ها، دهات و قصباتدر شهر برداری و فراهم سازی زمینۀ کار  بهره ،اصالحات اساسی منابع موجود
ساختار چشم دید و از اثری در شهر و قریه و قصبۀ آیا امل بودن در جمیع امور این کشور سال عامل بودن و ش

انستان که بیرق افؽه اید و ؼیره را می نگرید که با کتیبجرمنی، فرانسه، کانادا، هالن، امریکا، انگلستان خاطره ساز 
فالن مملکت دوست کمک ه بند بزرگ آب که بۀ این پروژکه ه ایدر آن حک شده باشد با نوشتو مملکت کمک دهنده 

یا این  کند و وات برق تولید میپیمانه میگا و اینریب زمین را صالح الزراعه ساخته ما اعمار گردیده یک ملیون ج
بوت و یا سامان پالستیکی  یا دستگاه دیگر چندین هزار جوره هزار متر تکه وصد دستگاه نساجی در سال چند 

های بسته بندی و پاک  این دستگاه و ،نماید کشا را بسته بندی مییتولید نموده ویا چند هزار عراده بایسکل و ر
عصاره سازی به این پیمانه تولیدات زراعتی را بخارج صادر می نماید و یا اینکه امریکا و متحدین کاری و یا 

افؽانستان به  ۀحاضر به خرید انار و میوجات تاز افؽانستان بحیث یک مملکت جنگ زدهبرای امتیاز بخشیدن به 
تطبیق این  داشت که اگر امکان می .کردند معرفی می علی البدلی برای کشت کوکنارقیمت بازار بین المللی گردیده 

نساجی، سمنت، جن و  ۀن شداز مطالعات دستگاه های ویرا پروژه باعث استخدام دو ملیون افؽان گردیده و یا بعد
 ، کود کیمیاوی و استخراج گاز کشؾ شده و قابل استفاده  احیا و فعال گردد.پرس پخته

 

 هموطن مهربان !
تنها روزانه  ،ر سرازیر شدن به این پیمانه کمک بی سابقهخواست؟ در براب آیا تحقق بخشیدن این اهداؾ معجزه می

که بیشترین حیؾ و میل شد آیا یازده سال، ده سال نه و یا هشت سال مدت از خریطۀ کمک امریکا، ملیون دالر  3۱
 کافی نبود.

، سرک کابل قندهار و هرات و سیستم سروبی و ماهی پر و نؽلو و درونتهسال ساخته شد، بند  سالنگ در چند
، ده حلقویو شبکه ها برق و تلگراؾ و تلکلس به سویۀ چنل سیستم جهانی آنوقت عصری مخابراتی اتومات 
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، یات تجارتی پخته، کود و برق مزارفابرجبل السراج و پلخمری،  فابریکات سمنت سازی نساجی و ۀفابریک
عالی و تعمیر بسویه ؼازی ، استقالل، نجات و ات عصری و قشنگ مکاتب حبیبیه، تعمیرتفحصات گاز و نفت شمال

 سال و بکدام مصرؾ اعمار گردید و امثالهم. در چندها مکتب و شفاخانه و مإسسات طبی و صد   پوهنتون کابل
 .لیون دالر بودم ۱11اول و دوم در حدود مجموع قرضۀ افؽانستان در پالن پنجساله 

کردند که ارمؽان حضور دوازده  د و مشاهده میامروز دوستان ؼربی ما در وقت خروج به عقب می نگریستن اگر
 سالۀ شان برای افؽانستان چیست؟

 ؟امنیت سرتاسری  
 ؟دولت قوی و مردمی  
 ؟اقتصاد قوی و متکی بخود   
 ؟بدفاع کشور اردوی مسلح و مجهز و آماده  

چنین می شد ما دوستان  و به مردم خود می گفتند که ما یادگار های بزرگی برای افؽانستان ایجاد نموده ایم اگر
 عرض میه ضمن سپاس گذاری برا تا دم درب های خروجی بدرقه نموده و دستان شانرا فشار داده  ؼربی خود

 اما نه با عساکر تان. ،ښه راؼالست حیث میلمهه ب به این وطن مهمان پروررسانیدیم که همیشه 
 
 پایان

 
 
 
 


