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 م٢٠٠۵پلوم انجينيرکريم عطائی                                                                                                دسمبر دي
 

 د جامعه ملل برای افغانستانامدا
 

 

 
.ال افغان در يک الری متروک در مقابل  مخروبۀ که از جنگ های قدرت طلبی باقی مانده استاطف  

 

 

 
 اين تنصويرمنتهای فقر وبدبختی مردم مارا نشان ميدهد

 
 مردم هنوز هم در فقرو فساد اداری که همه روزه در دستگاه دولت روبه ازدياد تقريبًا چهارسال بعد از سقوط طالبان

با آنکه ميلياردها دالر امدادی جامعه ملل برای بازسازی در کشور سرازير گرديد، . است  ونا اميدی بسر ميبرند
.افغانستان کما فی السابق در جملۀ نادارترين ممالک جهان قرار دارد  

 
 م ٢٠٠۵ نومبر٢٨عکاسی از رويتر، 

 از سايت افغان آبزرور
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 کنفرانس توکيو
 

م کنفرانس بين المللی برای بازسازی افغانستان درتوکيو دائر گرديد که رياست آنرا     ٢٠٠٢ جنوری سال ٢٢و ٢١بتا ريخ 
حامد کرزی در پهلوی رئيس اداره موقت،  .   عهده داربودند  جاپان، اياالت متحده امريکا، اتحاديه اروپا وعربستان سعودی  

 نفر نمايندگان موسسات بين المللی درين کنفرانس  ٢١ کشورجهان و ۶١و ديگر نمايندگان آن اداره، وزرا و نمايندگان   
اساس مشوره های اين گرد همآئی را معلوماِت  در اختيار گذاشته شدۀ ادارۀ موقت، گردهمآئی مامورين        . شرکت داشتند

م در بروکسل ، ٢٠٠١و اجتماع گروپ رهنمائی بازسازی افغانستان در دسمبر  م در واشنگتن ٢٠٠١عالی رتبه در نومبر
 . تشکيل می داد

کنفرانس پشتيبانی جدی جامعه ملل را در امداد برای بازسازی افغانستان تفهيم نموده و اهميت پروسه و تقسيم اوقات را          
امداد اعمارمجدد را همکاری مثبت و همه جانبه   شرط اساسی . که در کنفرانس بن مورد تائيد قرارگرفته بود، تبارز ميداد

درتحقق بخشيدن اهداف موافقتنامه بن، ازطرف تمام گروپ های ذيدخل طرف افغانی تشکيل می دهد تا به اين صورت  
صلح و ثبات ايجاد و يک حکومت قابل قبول  درکشور بوجود آمده، از تروريزم، توليد و معامالت مواد مخدر جلوگيری       

 . بتواند  بعمل آمده
 :ساحات کليدی برای بازساری کشور از طرف اداره موقت چنين پيش بينی می گرديد 

اصال حا ت و ظرفيت اداره با توانمندی پرداخت معاشات و تشکيل يک ادارۀ باکفايت دولتی، تعليم و تربيه، خاصتًا برای           
برات، بازسازی نظام اقتصادی علی دختران، امورصحت عامه، تاسيسات زيربنا خاصتًا سرکها، انرجی برق و مخا 

الخصوص نظام پولی، امور زراعت با انکشاف دهات درخود کفائی مواد خوراکی، امورتنظيم و تقسيم آب و بازسازی     
درين ضمن اداره موقت موکلفيت خودرا در شفافيت حساب، در اقتصادی بودن اجرات و مسؤليت        . شبکه های آبياری

 . امورعهده دار گرديد  
چندی از .  م و عده نمودند٢٠٠٢ ميلياردالررا برای سال ١ ,٨قق پذيرفتن پالن متذکره، ممالک امداد کننده مبلغ برای تح

 ميليارد ۴, ۵کشورهای کمک کننده برای سالهای بيشتر وعده امداد رادادند که به اين اساس مجموع مبلغ تعهد شده      
ای خودرا بحيث جنس نيز وعده کردند، بدون اينکه از تعين         برعالوه  بعضی از کشور ها کمک ه  . دالررا در بر ميگرفت  
دول اشتراک کنندۀ کنفرانس متفقًا باين نظربودند که پرداخت پول امداد عاجل وضروری بوده         . قيمت تذکری رفته باشد

 .ورفع احتياج مالی متضمن موفقيت اداره موقت می باشد 
 امداد کننده برای دوسال وعده کرده بود، حکومت جاپان          ميليون دالرکه جاپان در چوکات کشورهای    ۵٠٠عالوه بر 

 ميليون    ۵٩, ۵م اعالم داشت که برای موسسات ملل متحد و صليب احمر بين المللی مبلغ     ٢٠٠٢ جنوری سال ١٨بتاريخ 
 .  دالراضافی به اخيتيار ميگذارد تا امور پناهندگان و بی جاه شدگان بررسی شده بتواند  

 

 کنفرانس برلين
  وپس منظراين کنفرانس ارزيابی

 
م ٢٠٠۴ کشورجهان درمارچ ۵۶ گانه از ۶۵م هيئت های ٢٠٠٢م  و ٢٠٠١بعد از کنفرانس های منعقدۀ بن در سالهای 

موضوعات قابل بحث را امور امنيت . در برلين گرد هم آمده و برای بار سوم امور افغانستان را مورد مشوره قرار دادند
 . و فينانس تشکيل ميداد

 ميليارد دالر امداد اعمار مجدد تعهد شده بود و تعهد جامعه ملل            ۵, ٢۵م در توکيو مجموعًا   ٢٠٠٢نوری سال درج
درين ضمن در تعامل گذشته تغيری بميان نيامده به .  ميليارد دالِر بيشتر را برای سه سال احتوا ميکند ٨, ٢دربرلين مبلغ 

د کننده و ان جی او های بين المللی بعد از توظيف موکلفيت برای          اين معنی که پول بحساب قراردادی های مما لک امدا    
افغانستان گويا گنجينه زر برای قسمًا کاالهای بی کييفيت ومبتذل کشورهای صنعتی . انجام کار، قابل پرداخت خواهد بود 

 .  درصد وارد ميگردد، مبدل گرديده است   ٩٩که 
 انتظار آنرا داشت چه آن اداره ضرورت هفت سالۀ بازسازی را مبلغ          حجم تعهد شدۀ مالی کمتر ازآن است که ادارۀ موقت      

 ميليارد دالر وعده شده همچنان نسبت عدم اعتماد، بحکومت کابل پرداخته نمی    ٨, ٢مبلغ .  ميليارد دالر بيان داشت٢٧, ۵
 و به اختيار ان جی اوها  پول اوًال درحساب بانک جهانی ذخيره ميگردد، که نظر به ضرورت به کابل انتقال يافته  : شود

 .  قرارميگيرد که قسمت اعظم آن برای مصارف اداری ان جی اوها ومعاشات مامورين دولت پرداخته ميشود  
فساد اداری وخويش خوری دردستگاه اداری کابل جزء جريان روز بوده و ملل متحد حتی وزرا را متهم برآن ميکنند که           

 . می کنند تا حدی که جاده های شهر شامل ملکيت قدرتمندان گرديده است بصورت غير مشروع ملکيت مردم را تصاحب 
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 پولهای امدادی بکجا مصرف ميشوند؟  
 

م باين طرف در کشور شان جريان ٢٠٠٢مردم افغانستا باين سوال روبرو هستند، ميليارد ها دالر که از شروع سال   
 .باشندگان اين مرزو بوم بظهورنميرسديافته، بکجا بکار برده شده است؟ چه، کدام بهبودی در وضع    

 قندهار که دراول مرحله به بسيارعجله روی کش گرديد      -صرف شاهراِه کابل. از باسازی واعمار زير بناها َدَرکی نيست 
اين کار بچشم مردم خاک پاشيدن    . و اکنون که مدتی نه بسيار طويلی ازآن ميگذرد، دوباره احتياج به ترميم پبداکرده است  

يگانه پروژۀ  که تا حدی جان گرفته، اتصال بندرعباِس . ه صرف توانست دربی اعتباری آنها نسبت به دولت بافزايدبود ک
اينها خود عالقمند آنند تا هرچه زودتر در رقابت . ايران به زرنج و دالرام است که اعمار آنرا ايران و هند دردست دارند 

 . کشورهای آسيای مرکزی راه بيابندبا کستان به بازارهای استهالکی افغانستان و
 

 ميليارد دالر ازطرف جامعه ملل برای بازسازی افغانستان تعهد گرديد      ١٣ , ۴۵درکنفرانس های توکيو و برلين مجموعًا    
اغلی مطابِق اظهارات وزير اقتصاد،  .  ميليارد دالر پرداخته شده باشد٨م بايد اضافه از٢٠٠۵و ازجمله الی اخير سال  

 درصد    ٨٠ ميليارد دالر، از طريق بودجۀ دولت افغانستان و باقی      ١,  ۶ فيصد آن، معادل  ٢٠ين فرهنگ،  صرف محمد ام
 : ميليارد دالر، از طريق بانک جهانی توسط اين مراجع بايد بمصرف رسيده باشد ۶, ۴ديگر، معادل 

 
 موسسات سازمان ملل متحد  -
 ان جی او های بين المللی  -
 صليب سرخ بين المللی  -

 
ن جا آنچه قابل تأمل است مصارفی است که توسط ان جی اوها صورت ميگيرد و بايد بصورت عموم اعمار مجدد دري

ان جی اوها تا حال حاضر نشده اند از مصارف وجوِه که بدست آورده اند به حکومت افغانستان،    . افغانستان را احتوا کند
مبلغ برای امور اداری خود ان جی اوها وچه مبلغ برای پروژه  حسابدهی را چه ميکنيد، که اقًال راپور معلوماتی که چه 

 ميليارد دالر را برای   ١٠م مبلغی در حدود ٢٠٠٧تعهدات جامعۀ ملل الی سال    . ها بمصرف رسيده است، ارائه دارند  
 . بازسازی افغانستان در بر ميگيرد

 دالردرسال    ٢٠٠د وعايد سرانه آن بمشکل به  آشکار است که اافغانستان ازجملۀ نادارترين ممالک جهان به شمار ميرو
هنوز هم جريان برق در . برای اکثر افغانها بعد ازسقوط طالبان کوچکترين تحولی درزندگی شان رخ نداده است . ميرسد

کابل، چه رسد بمناطق دوردست، در ساعات محدود ميسر است، هنوزهم کاناليزاسيون وجود ندارد وشهرکابل از گندگی     
سرک ها همه، صرف نظر از يک يا دو جاده، توته و . ب در حصص خوب شهر بندرت از نل جاری ميشودميکفد و آ

با کمی دقت درک ميگردد که مدت چهارسال و مصرف ميليارد     .  پرچه مانده و اشد ضرورت به ترميم واعمارمجدد دارند    
سازی، دراعمار تاسيسات زيربنائی، دروضع در مقايسه به آن، آنچه در باز. ها دالر نه مدت زمان کم است و نه پول کم

 مهاجرين بازگشته بکشور، در وضع معيوبين و معلولين، درتغير سطح بيکاری وغيره بدست آمده، کدام است؟  
افغانستان که زمانی از نظر توليدات زراعتی خود کفا بود اکنون بازار فروش مواد اوليه خوراکی حتی سبزيجات، برای         

برای    .  و جنوب شرق ما گرديده، که سيل آسا همه روزه وارد و در برابر آن دالر پرداخته ميشود           همسايگان شمال، غرب
منابع دولتی اظهار ميدارند که ما از بازار آزاد     . دهقان چارۀ ديگر نمانده، جز اينکه بدامان قاچاقبران مواد مخدر پناه ببرد 

 بکلی فراموش می نمايند که حمايت از توليدات داخلی  اينها. پيروی داريم و دروازه های ما بروی هرکس باز است
چطور صورت بگيرد و توليدات زراعتی، باين حقيقت که افغانستان يک کشور زراعتی است، با واردات روزمره        
چطور رقابت کرده ميتواند؟ توليدات صنعتی چطور ميتواند سِرپا ييستد در صورتيکه امتعۀ  ارزاِن کشورهای همسايه     

  های ما سيل آسا سرازير ميگردد؟   در بازار
منابع خبير اطالع دارند که در سال    . اقتصاد بازار آزاد از خود قاعده و قوانينی دارد که منافع ملی را تضمين ميکند   

جاری صدور بيش از حد توليدات نساجی از چين به بازارهای اروپا و امريکا توليدات نساجی کشورهای اروپا و امريکا    
 . يکرد که با اتخاذ تدابير الزمه جلو صدور وافر توليدات نساجی از چين گرفته شد  را تهديد م

 ! بايد ملتفت بود که درنظام بازار آزاد قانون جنگل مورد تطبيق ندارد  
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 اوضاع جاری درکشور
 

انستان باز گشته  اند،   درهمين اواخرچانس ياری کرد تا درپای صحبت دو نفراز دانشمنداِن با درد و با احساس که از افغ      
آنچه اينها از چشم ديد خود ازو طن ما بيان داشتند، تائيدی بود از آنچه جسته جسته بگوش ميريسد که گيچ  . قرار گيرم

 .کننده و خيليها تأسف آوراست و هر افغاِن را که عالقه به  زادگاه خود و نياکانش دارد، از ريشه تکان ميدهد   
نهاد مرکزی همه روزه بيشتر توسط عناصری که فرار   . در قرن بيست می شناختيم وجود ندارد   اساسًا دولت بمعنی آنچه   

بازار آزاد از نظر اقتصاد، دولت را تضعيف کرده و ثقل مرکزيت . ازمرکز را بر قرار ترجيح ميدهند، تخريب می گردد
 . اضافۀ آن شگافهای بيشتر ايجاد ميگردد را از بين برده، شگافهای موجوده درهمه ساحات نه تنها بسته نشده، بلکه به  

ان جی  . نهاد ها ازتمام جهات پاشان و از هم دور ميشوند. با فرار قدرتها ازمرکز وحدت ملی بيشتر جريحه دار ميگردد
 . ها که يک قدرت ديگر را تشکيل داده اند با سازش با نيروهای عقبگراه هرزوه توانائی خود را گسترش ميدهند    او

ر سرمايه گذاران خارجی با دادن رشوه، قرارداد های بلند قيمت را بدون داوطلبی مانند امتياز قرارداد های            ازطرف ديگ
 . بدست می آرند) هوتل کابل(و هوتل سبرينا ) افغان بيسيم و روشن(دو شرکت مخابرات 

 .  وقتی دراجراآت دولت ديده شود، دولت محتوای اصلی خود را بکلی از دست داده است       
ن استنباط ميگردد که امريکا با ايران و پاکستان وهمچنان با ديگر همسايه ها از سر سازش کار گرفته و منفعت شانرا  چني

 . درافغانستان محفوظ نگه ميدارد 
چنين شايع است که امريکا و اروپا باسوء استفاده از معامالت مواد  . ادارات دولتی با دادن سرقلفی بفروش ميرسند 

 . ابع مالی خود را تکافو ميکنند مخدر، کمبود من
 . تاجای که سفير امريکا ديدارهای متواتر با قانونی و محقق را پنهان نميدارد. اوپوزيسيون موجود جزء دولت است  

می % ٢٧و ديگری آن که محفوظ است % ۵٣نتيجۀ انتخابات در دو رقم قيد گرديده که يکی آن برای عموم جهت فريب   
مردم درانتخابات شرکت کرده بودند که اين خود عدم عالقۀ مردم وعدم مشروعيت پارلمان  % ٢٧به اين معنی . باشد

 درحقيقت با انتخابات پارلمانی خواسته شد آنهای را که بنا براتهاماِت جرايم جنگی و نقض حقوق  .  آينده را نشان ميدهد 
، زيرسقف تاالرشورا دورهم جمع کنند تا بشر، از چوکات دولت دورمانده بودند، درعوض اينکه به محکمه سپرده شوند    

درتالرا شورا که اساسًا بايد  . ازامتيازات معاش دالری، موتر و بادی گارد برخوردارگردند و خود را جزء دولت بشمارند 
نمايندگان حقيقی مردم دورهم جمع ميشدند، اکنون کمونيست ها که دستهای شان تاشانه های شان بخون هزارها انسان 

آلوده است، تنظيمی ها، بدون استثناء ازهرتنظيم و جنگساالرها که کشور را ويران ومردمش را تباه کردند،          بيگناه 
طالبان قهار وعقبگراه، و باالخره متعلقين دوره های موقت، انتقالی و فعلی که با همۀ اينها مشت بسته دارند، باهم ديگر 

 . شود، اجتماع ميفرماينددست اتحاد داده درين تاالر که خانۀ ملت ناميده مي   
موسسات کوچک توليدی نسبِت    . اقتصاد مردم بسيار خراب و فرهنگ گدائی، بيکاری عيان و پنهان رو به افزايش ميرود

سرازير شدن اموال خارجی ارزان قيمت و بی کيفيت دربازارها رقابت کرده نتوانسته و به سقوط مواجه هستند و يا    
 .  سقوط کرده اند 
متأسفانه مردم بعلت .  ولهای امدادی نظر بعواملی قطع گردد ازيک بحران کلی جلوگيری شده نمی توانداگر جريان پ

 . فريب های که داده شده اند، اکنون دربرابر اين همه بی سرو سامانی در بی تفاوتی کامل قراردارند   
صادی و ان جی او های خارجی با جناح های متعدد سياسی و اقت. مطبوعات آزاد وجود ندارد، آنچه است همه جناحيست   

 . تمويل روزنامه ها و جرايد به اصطالح آزاد، سوء استفاده خود را ميکنند   
نفوذ ايران در دستگاه دولت آنقدر زياد است که توانست محقق نسب را مانند يک جانی به محاکمه بکشاند در حاليکه         

 . مطابق بقانون مطبوعات موصوف تقصيری ندارد 
ی با بروز فحاشی از زن و مرد، استعمال بی حد مشروبات الکهولی تا آنجا از طرف قدرتمندان حمايت  انحطات اخالق

می شوند که آگر پوليس درظرف روز منزلی را به اتهام آن مصادره کند، شام آنروز مجبورًا با ِتلفون يکی از زورمندان   
 . بايد آنرا دوباره اجازه فعاليت دهد 

 . رضايتی و نا اميدی آنها از سوی ديگر می تواند به يک انفجار سازمان نا شده بانجامدآگاهی مردم ازيک سو، نا
 . خال صه اينکه امروز در افغانستان هرآنچه بايد نمی شد شده است وهرآنچه که بايد می شد نشده است  

 
ين رشوه و رشوه خوری بيخ دولت    افغنستان که کشور فقير و نادار است، با پيروی از بازار آزاد، با اين فساد اداری، با ا  

.  کشور ما برای پذيرش بازار آزاد معنًا و مادتًا آمادگی نداشت و ندارد . را که چندان هم ريشه ندارد، از بنياد ميلرزاند
، سرمايه گذارها يا ازترس رقابت باسيل د توليدات اين کشور از سه دهه باين سو سقوط نموده و اکنون بکلی وجود ندا   

ارداتی ارزان قيمت و مبتذل جرئت به سرمايه گذاری نمی کنند و يا آنانی که جرئت کرده اند بعد ازمدت کوتاهی     اموال و 
به اين اساس آشکاراست که توليدات صنعتی و زراعتی از تقرب به صفر دوری کرده نخواهند          .  به سقوط مواجه شده اند  

د بفروش ميرسند، طوريکه درباال از آن ذکر رفت، مخابرات   با آن هم تصدی های دولت به پيروی از بازار آزا  . توانست
بدون   ) هوتل کابل(بدون داو طلبی بااخذ رشوه دراختيار دو کمپنی انحصار کننده قرار ميگيرد و ساختمان هوتل سبرينا      
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.   دی استبدبختی ديگر که آغاذ گرديده، اجارۀ معادن به قراردادی های انفرا . مناقشه بموسسۀ آقا خان سپرده ميشود
کمپنی های که درصدد استفاده جوئی اند، با دادن رشوه به دستگاه مفسد دولت بهرۀ نهائی را ازين عمل ناسنجيدۀ دولت         

اين اقدام دولت را ميتوان  . ميبرند و جيب های اراکيِن دور از احساس ملی، با دالر های رشوه هنوز هم پرتر ميگردد
 .ه فروش سرزمين افغانستان تلقی نمودقدمی، آگاهانه و يا نا آگاهانه، دررا

 

 روزنه ای راه های حل که ميتواند ممد واقع گردد
 

 مشکل بازار آزاد •
 

بعقيده نويسندۀ اين سطور، درافغانستان که همه امور اکنون دوباره  از زير صفر شروع ميشود وتوليدات داخل کشور           
جاربی اندوخته بود، در قدم اول، راه معقول بنظر ميرسد تا ديگروجود ندارد، تطبيق اقتصاد مختلط که افغانستا دران ت 

هرگاه بمرور زمان . اين راهِی است که اکثر کشورهای رو به انکشاف درپيش گرفته اند . منافع ملی تضمين شده باشد
صاد انکشاف اقتصادی رو به تکامل نهد و توليد جان بگيرد، آنگاه ميتوان ازسهم اقتصاد دولتی کاسته و بسهم اقت           

بطور مثال از تجربۀ کشورهند در راِه تطبيق اقتصاد مختلط ميتوان نامبرد که امروز درتطبيق نظام      . خصوصی  افزود 
 .  کشور چين نيز تدريجًا از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد می پيوندد  . اقتصادی خود بسيار موفق است 

استقالل فکر و عمل برخوردار و در دفاع از منافع ملی   البته اين امر وقتی ميسر است که دولت صاحب ثبات بوده، از   
پشتيبانی جامعه اغلی کرزی از با همه نا اميديها که درحال دامنگير افغانهای با درد و با احساس گرديده، و     . جدی باشد

 دولت  ازجايش تکان خورده، ازسرسازش با معلوم الحاالن، گذشته و مفسيدين را از دستگاه ملل هنوز برخورداراست،
براند، تا باشد دلگرمی مردم بآن جلب گردد که دولت افغانستان کمافی السابق مستقل و آزاد است و قوای بين المللی    

 !درکشورما محض برای آن حضور دارند تا مارا دررهائی از شر تروريسم ياری رسانند وبس 
 

 مشکل ان جی او ها    •
 

امتأسفانه موثريت کار در مصرف مالی و زمانی بکلی از نظر در کشور م. برميگرديم به بررسِی امداد جامعۀ ملل
ما مشاهده ميکنيم که شمارِِ خارجی ها که درسرک های کابل با موترهای بلند قيمت لند کروزر تويوتا . انداخته شده است  

 . پايان و باال ميروند، از حد الزم بيرون است
 تا ٨٠٠٠جنريترهای برق فعال هستند و کرايه منازل به دروزير اکبرخان مينه، برخالف ديگر مناطق، شب و روز 

شمار  . آشکار است که صد ها کمپنی های مشورتی با بودجه های عظيم با هم رقابت دارند . دالربالغ ميگردد  ١٠٠٠٠
قرار اظهار يکی از منابع ُکوردپلوماتيک چهارم حصۀ پول  .  نفر تخمين زده ميشود٢٠٠٠مشاوران در حال به بيش از 

آيا از تصور بيرون نخواهد بود که درين       . ادی امريکا عوض معاش متخصصين آنکشور در افغانستان پرداخته ميشود   امد
غلی اشرف غنی وزير اسبق ماليه     ا کشور فقير بودجۀ ساالنۀ کمپنی های مشورتی به يکصد ميليون دالر بالغ گردد؟    

ورد استفاده قرار گرفته بتوانند، باقی همه معا شخور   ميگويد، صرف ده فيصد مشاورين فهم و دانش آنرا دارند که م    
 !  اضافی ميباشند

جای تأسف است که آنچه کمپنی های مشورتی و ان جی او ها انجام می دهند کلوخ ماندن و ازآب تير شدن بوده و امداد        
يکی از منابع  .  شده باشدمالی را که مردم افغانستان منت داری آنرا می کشند، گوئی پولی است که به آب روان انداخته 

موسسات پولدار مانند يو ِاس ِايد پروژه ها را به انجوهای بين المللی    : آگاه و داخل کار با ان جی او ها  اظهار می دارد 
 فيصد ازحجم   ٢٠ الی  ۵اين سلسله دوام پبدا ميکند تا هرکدام بين      .  اين ها آنرا به ان جی او های افغان می دهند    . می سپارد

درنتيجه . در دست اخير از حجم پروژه ديگر از حد اقل، سوِد بيشتر ميسرنيست    . را برای خود نگاه کرده باشد  پروژه 
بجز اينکه مواد بی کيفيت و ارزان قيمت بکار برده شود چارۀ سراغ نميگردد وهمين است که پروژها يا تکميل نمی      

 .  ازبهره برداری باز ميمانند شوند و يا اگربصورت ناقص تکميل ميگردند، بعد ازمدتی محدودی 
 

کشورهای امداد کننده به دستگاه اداری دولت که فساد در آن مانند تومورسرطانی ريشه دوانده اعتماد ندارند ونمی      
اگر چنين هم نمی بود باز هم گمان نمی رود با  . خواهند مصارف پولهای امدادی را ازطريق بودجۀ دولت موافقه نمايند    

 .اضِر دولت وضع ازين بهتر می بودمديريت بيکفايت ح
   

اما راه ميانه اين خواهد بود که مصارف اداری ان جی او ها متناسب به مصرف پروژها اجازه داده شود و با اقتصادی           
بودن آن همگام باشد و از جانب ديگر مرجع مراقبت برای بررسی از پروژه های که توسط ان جی اوها اکمال ميگردند، 

م دائرميگردد اگر ٢٠٠۶ جنوری ٣١در کنفرانس لندن که بتاريخ  !  ان جی او ها نبايد موسسات انتفاعی باشند.بميان بيايد
موضوع بصورت جدی مورد مذاکره قرار بگيرد، ممکن جامعل ملل درزمينه راِه حلی را سراغ نمايد چه اين جامعه هم  

 .يارکندنبايد در اتال ف پولهای امدادی بی عالقه جای سيل بين را اخت 
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از راپور وزارت اقتصاد گرفته ميشود که قانون جديد ان جی اوها در معرض تطبيق قرارگرفته و تعدادی از انجو ها هم            
اميد است با قانون جديد از اتالف بيشتر پول جلوگيری بعمل آيد چه می   .  مطابق به آن در تجديد  ثبت خويش پرداخته اند 

 درکشور ما قانون زياد است ولی مهم تطبيق آن است که   ."شد، بفايده استبازگشت از هرجايی نقص که با":گويند
 .متأسفانه ميسرنيست

درنوشتۀ باال تنقيد برای تنقيد درج نگرديده، بلکه آنچه جريان اوضاع  در ملک ما ميرساند و شمۀ ازان بيان گرديد،  
 .   برای آن است تا اگر گوش شنوايی ملتفت آن گردد 

 پايان
 
 

 
 http:www.spiegel.de  شپيگل آن الين، المان-: مناتع

 jp.go.mofa.www://http/ وزارت خارجه جاپان -        
  com.afghanobserver.www://httpافغان آبزرور   -        

 
 

 
م کنفرانس لندن که ازان در متن تحليل     ٢٠٠۶جنوری ٣١ضمون باال، بتاريخ   دوماه بعد از نشر م

برای تکميل اين نوشته جريان     . فوق ذکر بميان آمده است، داير گرديد که دوروز را در بر گرفت   
کنفرانس لندن درين جا عالوه ميگردد تا پشتی بانی جامعه ملل ازافغانستان بعد از ختم پروسه بن          

 .ان واضح باشد برای عالقه مند  
 

 ازانتشارات انترنت
 پلوم انجينير کريم عطائیدي: تهيه وترتيب

 

 کنفرانس لندن
 

 :، حاوی" توسعه افغانستانی ملیستراتيژ"خالصه طرح 
 

  اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر، انکشاف اقتصادی-امنيت و ثبات  تامين-اداره سالم در حاکميت قانون
 

.  که دوروز را در برگرفت    رديدگرانس لندن به ميزبانی بريتانيا وا فغانستان داير     م کنف٢٠٠۶ جنوری  ٣١بتاريخ 
م  شروع  و شکًال با  ٢٠٠١ از افغانستان که با پروسۀ بن در اخير سال   دوام پشتی بانی جامعه مللدراين کنفرانس

سترا تيژی موقت ملی .  " گرديد م خاتمه پيدا ميکرد، موافقه و تائيد٢٠٠۵انتخابات شورای ملی افغانستان در سبتمبر 
 تهيه شده است درکنفرانس لندن مورد بررسی     پنجسال آينده رف  دولت افغانستان برای طکه از " توسعه افغانستان

 گرفته و موافقتنامۀ مربوط به آن ازطرف تونی بلير صدر اعظم بريتانيا به نماينده گی از طرف جامعه ملل   قرار
ستراتيژی موقت توسعه ملی افغانستان آه به گفته .  کنفرانس به امضا رسيدورئيس جمهور کرزی در روز اول

  رشد ، سالمبه امنيت، ادارهبرنامه ای است، برای دست يابی  و  كامل تمقامات افغانستان سندی است زنده و در حال 
  بازسازی وانکشاف  ی اساس  هایدر اين ستراتيژی دولت افغانستان تالش آرده است به سئوال . اقتصادی و آاهش فقر

 .  پاسخ گويد
 

 ديدگاهها و اهداف دولت آدامهاست؟
 ا و مشكالت را بايد در نظر داشت؟  موفقينته،مسايلبرای رسيدن به اين اهداف آدام   

 برای غلبه بر مشكالت به آدام سرمايه گذاريها و ستراتيژی ها بايد ارجحيت داد؟ 
 مختلف آن را هماهنگ آرد و    یتراتيژی را تهيه ديد، عرصه ها باالخره چگونه بايد منابع تمويل اجرای اين س  

 نظارت بر اجرای آن را سازمان داد؟  
 

 :اهداف وديدگاههای دولت در ين ستراتيژی چنين خالصه شده است
 .   نهادهای دموآراتيكۀتحكيم صلح و ثبات از طريق يك روند دموآراتيك و عادالنه به وسيل 

 .، از طريق رشد اقتصادی همه جانبه و برابر در تمام مناطق افغانستان رفاهو آاهش فقر و دست يابی به ترقی 



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
7

 
 ابتداء وضع سياسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان تا زمان سقوط طالبان توضيح        آن ، و مشكالتمسايلدر رابطه ب

 . داده شده است  
ويب قانون اساسی جديد و برگزاری     سپس از روی آار آمدن اداره انتقالی افغانستان، برگزاری لويه جرگه ها، تص    

همراه با آارها و اقداماتی آه با آمك سخاوت مندانه جامعه بين المللی    انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی
 و پوليس، اصالحات اداری و قضايی، ايجاد    دوی ملیدرعرصه های مبارزه با تروريزم، تامين امنيت، تشكيل ار

 .، تذ کرات رفته استن برابری زن و مرد صورت گرفته است آميسيون مستقل حقوق بشر و تامي
  سالم، در قسمت سوم اولويتها و برنامه های سرمايه گذاری در بخشهای مختلف توضيح داده شده است؛ امنيت، اداره  

 .دن اين ستراتيژی را تشكيل می ده اساس، رشد اقتصادی و اجتماعی ، حقوق بشر،حاآميت قانون
 

 :ادی و اجتماعی اين شش بخش درج شده است زير عنوان رشد اقتص
 تاسيسات زير بنايی و منابع طبيعی

 تعليم و تربيه
 صحت عامه 

 زراعت و انكشاف دهات 
 بيمه اجتماعی 

 اداره اقتصادی و رشد سكتور خصوصی   
 

 و یقه ا، برابری زن و مرد، مبارزه با مواد مخدر، همكاريهای منط ذکر شده   اهدافهلویپسترتيژی در   براساس اين
 . مبارزه با فساد و حفظ محيط زيست بايد در نظر گرفته شود

 :قيد شده است مورد هر   ها، ضرب االجلها و شيوه های رسيدن به اين اهداف، در  ه در ادامه اين طرح  
 نيروهای آمك به بايد  خورشيدی،١٣٨٩برابر با جدی  م ٢٠١٠ شود آه تا پايان سال  ی گفته مدر عرصه امنيت 

های بازسازی واليتی با حمايت و هماهنگی نزديك   رهبری ناتو، نيروهای ائتالف ضد تروريزم و گروهامنيت به 
 .دنبا دولت افغانستان، امنيت و ثبات را در سراسر افغانستان تحكيم بخش

  ماه آينده بايد يك مكانيزم شفاف سراسری    ٦ گفته می شود آه ظرف  در زمينه اداره و حاآميت قانون و حقوق بشر   
 سال بايد تمام مقرری ها در سطوح   ٢ ماه اين مكانيزم نافذ شود و ظرف  ١٢ظرف   .برای تقرر افراد ايجاد شود 

والی ها، مقامات پوليس و مسئوالن امنيتی واليات، با تطبيق آامل همين مكانيزم   ،ء ی دولت مرآزی، قضايباال
 .صورت بگيرد

ژی ملی توسعه افغانستان گفته می شود، آه براساس      خالصه طرح ستراتي در بخش رشد اقتصادی و اجتماعی 
، بايد با قاچاق چيان و مقامات و آارمندان فاسد، مبارزه شود و به دهقانان فقير آمك  مواد مخدر مبارزه عليه ۀبرنام

 .های مشروع امرار حيات آنند  شود، تا از راه
  

ر محو آشت خشخاش بر اثآق خواهد آرد تا دولت همچنين صادرات و واردات قانونی محصوالت جايگزين را تشوي 
 .  اقتصاد و دهقانان از بين برده شود 

 
 :دولت افغانستان چهار منبع اصلی را برای رشد اقتصادی و اجتماعی آشور مطرح آرده است 

 محصوالت زراعتی و مالداری و صنايع روستايی
 استفاده موثر از دارايی های دولت  

 معادن و صنايع استخراجی
 .ای منطقه ای و تجارت ترانزيت آاال و انرژیهمكاريه

 
 بيانيه های عمده در کنفرانس لندن

 
 تونی بلر صدر اعظم    ی های نرا آار خود را با سخن  م ٢٠٠۶جنوری ٣١آنفرانس حمايت از افغانستان صبح روز

رايس وزير بريتانيا، حامد آرزی رئيس جمهور افغانستان، آوفی عنان، سر منشی سازمان ملل متحد، آندوليزا 
 . آلمان رسما آغاز آردۀ اياالت متحده آمريكا و وزير خارج ۀخارج

 
  در آنفرانس لندن   تونی بلير سخنرانی صدر اعظم انگلستان    
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سکرتر صبح شما خوش و به آنفرانس لندن ازآشورهای مختلف جهان خوش آمديد، به خصوص حضور آقای عنان   
زراء و مهمانان عالی رتبه را خيرمقدم می گويم، حضور شما در  سازمان ملل متحد، رئيس جمهور آرزی، وجنرال 

آنفرانس امروزی نشان دهنده تعهد آشورهای شما و جامعه جهانی به منظور آمك به مردم افغانستان در جهت 
. بزرگی را آه افغانستان با آن روبروست، می دانيممشکالت  ،بازسازی يك افغانستان با ثبات و مرفه می باشد، و همه

 موافقت نامه لندن می باشد، آه از ما می خواهد تا به آينده اين آشور         ِءهدف از برگزاری آنفرانس لندن البته، امضا   
 .هرگونه آه می توانيم آمك آنيم

 .  ميليون پوند، به افغانستان می باشد٥٠٠ه آمكهای به ارزش ئآشور من ظرف سه سال آينده متعهد به ارا
 . آنيماکتفا  به آمكهای مالی به افغانستان  نبايدما: انش تاآيد آرد آهر در ادامه سخن يتونی بل

ساف را به زودی به عهده     بريتانيا رهبری آی .نيروهای مسلح آشورهای مختلف جهان درافغانستان حضور دارند 
 .  خواهند بود  حاضرخواهد گرفت و شمار بيشتری از نيروهای بريتانيا در افغانستان

 ساخت آه همزمان با روبرو شدن با وظايف خطيری آه هنوز در افغانستان در پيش روست، مهم   آقای بلر خاطرنشان
نه تنها، پيشرفت  ،   و دست آوردهای بزرگ و چشم گير چهارسال گذشته را در نظر داشته باشيم       موفقيت ها است آه

های آه اآنون مردم   ه آزادی در عرصه اقتصادی و بلند رفتن سطح زندگی مردم، بلكه همچنين پيشرفت در رابطه ب 
 . افغانستان از آن بهره مند هستند

 ميليون نفر در انتخابات پارلمانی و برگشت ميليونها آودك به     ٧ ميليون نفر در انتخابات رياست جمهوری، ٨شرآت 
 . آموزش

 .او افزود؛ اما هنوز مشكالت عظيمی، در پيش است از جمله، بحران مواد مخدر   
تانيا از ستراتيژی ملی افغانستان در اين رابطه و ايجاد زمينه های معيشت جايگزين، برای     همچنين او گفت بري 

 .دهقانان افغانستان حمايت می آند
 گفت،  ياد کرده و   تهديد آنهايی آه می خواهند افغانستان را به عقب برگردانند  و او همچنين از تهديد، تروريزم 

 ، موآراسی و ثباتيزيرا مبارزه مردم افغانستان برای دست يابی به د.  آنيمبنابراين ما بايد مردم افغانستان را آمك
 مهم است آه جامعه بين المللی آاری  لذا .موآراسی و آزادی در جهان است  ي جهانی برای تضمين دۀبخشی از مبارز

 . را آه در افغانستان آغاز آرده به انجام برساند
موآراسی هستند، ما در آنار   ي و خواستار د   مبارزه می کنندبرضد تروريزموقتی مردم که  نشان دهيم، تا  اين مهم است 
 .  آنها خواهيم بود

موآراسی اند، تنها به تامين ثبات  ديبايد گفت آه ما با تعهد برای چشم انداز آينده مناسب به آن آشورهای آه خواهان 
 .ت نيز برآورده می سازيم برای تامين ثبارا  بلكه انتظار خود،در آشورهای آنها آمك نمی آنيم

 

 ظهارات رئيس جمهور کرزی ا
 

م و موادمخدر را عمده ترين     زلندن، تروري کنفرانس حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان در سخنرانی خود در    
خطرهايی خواند که کشورش پيش رو دارد و به کشورهای کمک کننده گوشزد کرد که اين خطرها تنها امنيت و    

 .جهان ناشی از همين خطرهاستسراسرن را تهديد نمی کنند بلکه کشتار انسانهای بيگناه در استقالل افغانستا

پرداخت  در عوض او از افزايش شمار و دامنه عملکرد نيروهای ناتو در کشورش استقبال کرد و خواهان آن شد که     
اين در حالی است که    . زايش يابد به دولت افغانستان اف  م مبالغ امداد مستقيپرداخت ،وجوهی بازسازی به ان جی اوها 

 . آمريکا تأمين می کنند، بخصوصبيش از نود درصد بودجه دولت افغانستان را دولتهای خارجی    
 تقويت ساختار  ن و قانو دولتِ  در جهت تحکيم  ،توسعه ملی گفت که در نظر دارد در اتکا به سترابيژی  آقای کرزی 

 ت آب و برق و بهبود وضع تجار های اقتصادی، احداث شبکهبنای ايجاد زير دراداری به منظور مبارزه با فقر و
 .کشورش بپردازد

 که  از آنجا ، مصاحبه با بی بی سی گفتيک در کنفرانس لندنحامد کرزی رئيس جمهور افغانستان پيش از برگزاری
ش  کشت خشخا برای امرار معاش خود به توليد و تجارت مواد مخدر متکی اند، ريشه کن کردن مردم بسياری از
 . پانزده سال وقت نياز دارد تا درآمد است که دست کم به ده امکانات ديگر کسِبیر فراهم آو مستلزم

 

 سخنرانی وزير خارجه آمريكا در آنفرانس لندن
 

آندوليزا رايس وزير امور خارجه اياالت متحده امريكا، تمام دست آوردهای چهار سال گذشته را قبل ازهمه مديون       
 . يف افغانستان و رهبری حامد آرزی خواندمردم شر

 اين دست آورد     . دست آورد تاريخی قرن جديد و جوان ماست    ،آنچه ما را امروز گردهم آورده است   : خانم رايس گفت
دست آورد اين پيروزی درقدم نخست به مردم شريف  .موآراسی استيانتقال افغانستان از استبداد به سوی دی امروز
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 همكاری  ۀاين دست آورد نمونه ای است آه می تواند از نتيج   .  رئيس جمهور آرزی برمی گرددافغانستان و رهبری
 . آشورهای جهان به دست آيد

های انسان سرآوب می شد    خانم رايس گفت، افغانستان ويران و منزوی و پناهگاه القاعده آه در آن حرمت و آزادی
و امروز ما انجام  . با آمك جامعه بين المللی چهره عوض آرد  مردم آن آشور، و  ۀپس از سقوط رژيم طالبان با اراد

 آنچه را آه چهارسال پيش در بن نمی توانستيم   ،پيروزمندانه آنچه را آه برای افغانستان در نظر داشتيم تجليل می آنيم     
اد در حال   موآراتيك، يك اقتصاد آزيجديد د اساسی يك دولت فعال دارای حاآميت و استقالل، يك قانون  . تصور آنيم
درحال شكل گرفتن آه می تواند مايه افتخار مردم افغانستان باشد، و دو انتخابات     ملی از اقوام برادر   دوی  رشد، يك ار

 !رياست جمهوری و پارلمانی با شرآت ميليونها نفر
رهای  های آشو حمايت و همكاری . خانم رايس افزود؛ حمايت جامعه بين المللی همه جانبه و چشم گير بوده است     

در عرصه امنيت او افزود     . منطقه سازمان ملل و اتحاديه اروپا، و آشورهای مانند جاپان، بريتانيا و آلمان را نام برد    
 .آه ناتو نيروهای آمك به امنيت در افغانستان را رهبری می آند

 .   ه است  می تواند تصور آند آه آار به انجام رسيد  ۀخانم رايس افزود؛ با پيشرفتهای بدست آمده، عد 
او افزود آه اياالت متحده امريكا، آامًال به      . اما او گفت آه من و رئيس جمهور بوش و مردم امريكا به اين نظر نيستند     

 .های ستراتيژيك با افغانستان مطرح است همكاریبوده  و  پيروزی دراز مدت افغانستان متعهد 
 ميليارد دالر، اعالم می آنم آه رئيس جمهور بوش از    ٦ ما در مورد آمك تقريبًاقبلی  تعهد ۀخانم رايس گفت؛ برعالو

 .  سال آينده تصويب آند   برای  آمك ديگر را به افغانستان   دالر ميليار ١/١ امريكا تقاضا خواهد آرد تا  ۀآنگر
 .    بی سابقه در تاريخ آزادی ياد آرد  ۀوزير خارجه امريكا از پيروزی افغانستان به عنوان يك تجرب   

افغانستان دو برابر آنند، با در نظر داشت اينكه در يك اعمارهای خود را برای  مه خواست تا تالشدر اخير او از ه
 !د داشت و يك مبارز دائمی برای صلح نموآرات جهان يك دوست دائمی خواه ي با ثبات و د،افغانستان امن

 

 
 سازمان ملل متحد در آنفرانس لندنجنرال سکرترسخنرانی 

 
 آنفرانس ، گفت آه ما در يك مقطع مهم از سفر مشكل افغانستان    ين  متحد در صحبت خود در   مللسرمنشی آوفی عنان 

موآراسی، به سوی يك آشور دارای پارلمان انتخابی و رئيس جمهور مشروع گرد آمده        ياز جنگ و ويرانی به سوی د 
 خشونت های  . همراه است ندتسهايم، خوش بينی ما در مورد آينده افغانستان با مشكالت عظيمی آه هنوز بر سر راه  

 نه ،افغانستان است، تروريزم، خشونت، توليد و قاچاق مواد مخدر و فساد  اخير ياد آور شكننده بودن صلح و ثبات در 
های جاری برای دولت سازی افغانستان را تهديد می آند، بلكه ثمره های روند بن را نيز با خطر مواجه     تنها تالش
 . می سازد
 آنچنانی آه ما از تجربه آموخته .آه مردم و رهبران افغانستان بايد به آن توجه آننداند  هايی  ها نگرانی اين،او افزود

به منفعت تمام آشورهای جهان است تا  . های مطرح در افغانستان، برای جامعه جهانی نيز مطرح است نگرانی ،ايم
 استقرار امنيت آه در پيشاپيش  بسویهمه مهم ترموآراسی و از  ي د ، در حاليكه به سوی صلح، ثبات  ،افغانستان را

و امروز بار ديگر   مورد بحث قرار دارد   افغانستان اهمكاريی آه در ارتباط ب. تمامی موضوعات قرار دارد، آمك آنيم
 .  اده شود   بايد به حمايت از مردم اين آشور ادامه د  ،تجديد می شود

شتن يك دولت قوی، ايجاد يك نيروی مجهز امنيتی، احترام به   در اين همكاری بايد مردم افغانستان هم در جهت دا
 .دن و توانايی برای رسيدگی به مشكالت اساسی آمك آنءرعايت حقوق بشر، ايجاد اداره سالم، نظام قوی و فعال قضا 

وافق آجندای مندرج در تجمع شده اند، در پياده کردن   نمايندگان آشورهای مختلف آه در اينجا گردهم اميد است تا
 . نقش خود را ايفا آنند ، افغانستان، در بازسازی آينده اين آشور ۀنام

در سرخط اجندای خود دارد، به موضوع اساسی حاآميت    موضوع نگرانيهای امنيتی راکه افغانستان ۀتوافق نام
 زمانی و اين توافق نامه دارای ضرب االجل .  و بازسازی و مواد مخدر توجه آرده است انکشافاداره، و قانون

 .   همه جانبه برای آينده افغانستان استۀاولويتها می باشد و به صورت خالصه بايد گفت آه يك برنام  
 همزمان با آنكه مردم افغانستان تحت رهبری مدبرانه رئيس جمهور آرزی و جامعه بين المللی    ، عنان افزوداغلی

 سازمان  .ده است تا به آنها آمك آند اسازمان ملل متحد آم آار می آنند، ، افغانستانۀبرای عملی شدن مواد توافق نام  
 موثر و محسوس برای ۀهای دولت افغانستان برای استفاد ملل متحد به عنوان ناظر اجرای اين موافقت نامه از تالش 

 . مردم و از آمكهای بين المللی حمايت خواهد آرد
اغلو    ی به صلح هستند و رئيس جمهور آرزی وعنان در اخير گفت آه مردم افغانستان مستحق دست ياب اغلی 

افغانستان و ساير رهبران افغانستان در تمام سطوح بايد مطابق    لسی جرگۀ  وقانونی رئيس  مجددی رئيس سنا و
گی به اين امر   ه خواست مردم افغانستان عمل آنند، زيرا ثبات دراز مدت در افغانستان و اعتبار دولت افغانستان بست 

 . دارد
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  آلمان ۀ وزير خارج، شتاين مايریسخنران
 

او با برشمردن محروميت های مردم افغانستان در تحت حاآميت طالبان و مشكالت فراوانی آه برسر راه افغانستان 
در چهارسال پيش قرار داشت گفت، تغييرات چشم گيری در افغانستان صورت گرفته است و ما شاهد هستيم آه تمام 

 .شده است  مواد توافق نامه بن عملی  
های  وزير خارجه آلمان تصويب قانون اساسی، انتخاب رئيس جمهور و آغاز به آار پارلمان جديد را از پيروزی        

 .موارد زير را اشاره آرد بمردم افغانستان دانسته 
 .   آجندای روشن و سيستماتيك سياسی بود با ضرب االجل های معين    ۀتوافقنامه بن آه در برگيرند -١
 .  افغانستان همه جانبه و هماهنگ بود، هم در عرصه نظامی و هم در عرصه توسعهبرخورد با  -٢
            هيچ آشوری به تنهايی نمی    .  شرآت آشورها و نهادهای مختلف در اين روند بود ،دليل سوم برای اين پيروزی   -٣

 چهارمين عامل  ،رجه آلمانتوانست سهم در بازسازی افغانستان را به عهده بگيرد و باالخره به نظر وزير خا 
 . دراين پيروزی، افغانی بودن اين بازسازی بود

 
او افزود آه البته تاخيرها و عقب نشينی های در اين روند وجود داشت، اما بايد در نظر داشت آه همه می آموزند و          

 .  عالی رسيده استها و تشريك مساعی جامعه بين المللی و افغانستان اآنون به يك سطح می توانند، آه همكاری
قرارداد   . وزير خارجه آلمان افزود؛ آنچه مهم است، اين است آه اآنون روند بن به روند آابل مبدل شده است

افغانستان آه دراين آنفرانس به امضا می رسد، درجای ديگر از جهان تهيه نشده است، بلكه افغانها خود آن را در 
 .آابل تهيه آرده اند

با تاآيد بر تعهد جامعه بين المللی و آلمان در بسر رساندن بازسازی افغانستان خاطر نشان آرد آه   وزير خارجه آلمان 
 .   گی دارد ه ميزان و سرعت به سر رسيدن اين آار بيش از هر زمان ديگر به حكومت و پارلمان افغانستان بست

 .    دراين پيروزی مهم خواند  های منطقه ای و جا داشتن افغانستان در ساختارهای منطقه ای را   او همكاری
 رهبری يوناما در افغانستان را به عهده خواهد     ، از آلمان "تام آری"كه به زودی زاينوزير خارجه آلمان در اخير
 .گرفت ابراز خشنودی آرد

 

 مصاحبه با دکتور عبداهللا عبدهللا وزيرخا رجه افغانستان 
 
 : مطبوعاتی گفت  دريک کنفرانسبريتانياازر عبداهللا عبداهللا وزير خارجه کشور پس از بازگشت   وکتد

وی  .  پشتيبانی از ستراتژی انکشاف ملی بوده است هدف از برگزاری کنفرانس لندن کمک به افغانستان نبوده بلکه فقط 
 بيش از ده ميليارد دالر    لو نوسازی کشور را از سوی جامعه بين المل  بودجه اختصاص داده شده برای بازسازی   

 : خارجه با اظهارخرسندی گفت وزير . اعالن کرد
جهت : وی تصريح کرد .  پرداخته شود دولت از طريق حکومت افغانستان به بودجه قسمْااين کمک ها قرار است

ر عبداهللا    ودکت. تی به رياست دولت افغانستان تشکيل خواهد شدئهي  داده شده، بزودی   ۀبررسی چگونگی مصرف بودج
سند رهبران    با ارائه اين: مشورت جامعه بين الملل تهيه شده بود خبر داده افزود سندی که قبال با  از ترتيب و تنظيم

وی نکات متذکره در   . پشتيبانی کنند هفتاد کشور جهان وعده دادند تا به صورت روز افزون از افغانستان حمايت و   
 ماعی و مبارزه با مواد مخدر امنيت و ثبات، انکشاف اقتصادی و اجت اداره سالم در حاکميت قانون، تامين  اين سند را 

 به دولت   یجهان  جامعهی ها در صد از آمك   ۵٠   رود آه بيش از  یانتظار م: عبداهللا در ادامه گفت      دکتور.دانست
وجود دارند آه در چند سال گذشته خدمات        نيز در آشوری از موسسات غير دولت ی تعداد یولردد افغانستان واگذار  

   .انجام داده اند   دولت و مردم ی برایارزنده ا
 ايانپ

 
 

  
  


