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 ۱۴/۰۱/۲۰۲۲                           ی هللا داور بینج  ریانجن

ِتوِفرصِِفقیرافغانستانِ   
یِثروتمندِیحضورِامریکاِهِ ازِدستِرفتِ  

 
   دوم قسمت 

 

 مقایسه  مؤجز با حضور نظامی شوروی.   شاخص ها، چالش ها و فرصتها، ،باسازی

برای      استثنایی  الدهفوق الع  فرصت  جامعه بین المللی در افغانستان    وحضور فراگیر   2001در سال  با سقوط دولت طالبان  

ا  ب پیوسته مذکور  ه فرصت اما متأسفانه ک . پدیدار شد ی های جنگ و شکست های ممتد اقتصادیویران افغانستان از  رفت بیرون 
برهبری حامد    داخل نظاما های  مافی و تخریبات      -  توطئه آگاهانه استخبارات همسایه های شرقی وغربی بمشول روسیه درشمال

  . چپاول و کارشکنی سبوتاژ بدرقه شددزدی،    ر های تنظیمی  وجهادی روز تا روز به انواع گوناگون با فساد،و جنگساال  کرزی
هال آمد و بانکویت ستان بجز از چند بلند منزل ناکارمردم افغان   - حضور فعال کشور های ثروتمند دنیا  سال  نتیجه اینکه بعد از بیست  
  چرخ های اقتصاد کشور   لی بتوانندکمک های بین المل  که در غیاب  نشدند  زیربنا های پر منفعت چنان    های بدون مشتری صاحب

ملیارد دالری کشور های ثروتمند غربی به دولت    ساالنه و  ته برعالوه کریدت هایطی بیست سال گذش.  بحرکت در آورند  را
 پیاده شد.   در عمل  همیاری کشور های مذکور افغانستان پروژه های ذیل به 

عم از  بسیاری از تاسیسات دولتی ا  1357ثور    7بدنبال سقوط رژیم محمد داوود خان با توطئه روسها و کودتای خائینانه      -1

اران شد،  یا از سوی روسها بمب   -ها  جنگ نیابتی ابرقدرت  در   وغیره تاسیسات عام المنفعه   سرک هامکاتب، شفاخانه ها، پل ها،  
زنجیری    متعدد و   خرابکاری های  در ادامه  نابود ساخته شد.  عمال استخبارات پاکستان در وجود تنظیم های جهادییا هم توسط ا  

در زمان حضور نظامی ارتش سرخ از اینکه اتحاد    زیربنایی  ن و تخریب هزاران پروژه بی امان استخبارات نظامی پاکستا 
  -  های بسیار ضعیف و ناچیز لنگ لنگان فقط در مراکز شهرها باز سازی  اقتصادی بود،دارای پوتنشیل ضعیف  وقتشوروی  

  مکروریانها، تهیه مسکن، شهرک پولیس و غیره   ساخت منازل مسکونی    ، از جملهجریان بوددر    بصورت اخص در شهر کابل
  - جالب است بدانید که تمدید لین انتقال برق از ازبکستان      . و اعضای حزب حاکمآنهم نظر به ضرورت مبرم دولت وقت    -

   گردید.  فقط تا شهر پلخمری نصب و منتاژ  و تا پایان رژیم    ظرف ده سال   1982در سال    شوروی به افغانستان بعد از قرار داد  

اعم از معارف، زراعت،  تان  بخش اعظم اموال منقول ادارات دولتی افغانس  1992در بهار سال    هللاسقوط رژیم داکتر نجیب  با   

پاول  مورد چ  جان بسالمت برده بودند، نیزکه در شهرهای بزرگ  عدل و قضا وغیره    ، آب و برق، معادن وصنایع،تجارت
از اثر حوادث طبیعی یا از    سالیان متمادینسبت عدم حفظ و مراقبت طی    تعمیرات مربوط    و  جهادی قرار گرفتگروه های  

ً استفاده شدند.  تند یا غیر قابل  بین رف    تشکیالت اداری افغانستان   -وارد افغانستان شدند     2001در سال    امریکایی ها  وقتی  بنا

قضا،   - عدلبمنظور رفع بحران اداری، تعلیمی و تربیتی، صحی،بناً  نابود شده بود.    و ولسوالی ها  شهرها   درصد   90تقریباً در 

اداره یی بنام  پی. آر.تی یا تیم بازسازی والیتی در تمام والیت ها   ،بازسازی ساحات مذکور  در راستای   و  وغیرهترانسپورتی 
  گرفته   از سر کشور    باز سازی ادارات حیاتی در تمام والیات  و رهبری میشد، که    کابل اداره   - پایتختاز    در حالی   تاسیس و 
والیتی  تقریباً در تمام والیات کشور دفاتر سابق زراعت،    و پولهای کالنی در این راه بمصرف رسید. تیم های بازسازی  شده و  

مبل و فرنیچر الزم هم  فراهم  مذکور میز چوکی، الماری،  ارات  بلکه برای اد  صنعت، قضا، معارف و غیره را نه تنها احیا،
تر مجهز و حتی به کارمندان  ادارات مذکور را با تکنالوژی جدید اداری یا کامیپو  ها،  . گذشته از اینها با نصب کامپیوتردنمودن 

د    مستقل   دفاتر ساختمانی  -   بازی سازی والیتی خود     اما از اینکه ادارات  د.دن متقبل ش   نیز  مربوط هزینه آموزش کامیپوتر را 
. اینجاست که پای  ندوگذار میشدو شرکت های ساختمانی مستقل  را به قرار دادی ها  ، ساخت وساز پروژه ها  ندراختیار نداشت 

به انواع مختلف قرار داده ها را تصاحب و در بازار سیاه بعد از چند    -   ای تنظیمی، جنگساالری و پارلمانی عرض انداممافیا ه
د. چه بسا که بسیاری از ساختمانهای مکاتب و  میگردی دست دوم وسوم واگذار  دست شدن به شرکت های ساختمانی ناکار آمد  
همزمان  نسبت عدم   همان مکاتب و کلینک های خیالی.  یعنیاصالٌ ساخته نشدند، کلینک ها بعد از امضای قرار داد و اخذ پول 
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  ،  تنظیم و بهره برداری مثمر و بهتر از تیم های بازی سازی والیتی  -مدیریت مثمر و بیتفاوتی دولت افغانستان در امر ترتیب  
یالی،  نبود  زیرا بر عالوه موجودیت مکاتب وکلنیکهای خزمینه های گوناگون اختالس فراهم و مقادیر عظیم پول چپاول شد.  

های غیر  و به بهره سپاری ساختمان    کاریباعث پائین آمدن کیفیت  و رهنمود برای شرکت های ساختمانی  استاندارد های معین  
.  شدند.  و حتی در اثر باد  وباران تخریب  بعد از مدت اندک از استفاده خارج  اخته شده  س –استاندارد شد، که اکثر ساختمانهای  

اعتراض و خواست که کیفیت کاری و نوع اجراات شرکت  در مورد  رمضان بشردوست وزیر پالن وقت    2004و قتی در سال  

کنار  از وزارت  دیوانه    زی با تاپهاز سوی حامد کر  ، بشردوست های ساختمانی متقاضی و انجو ها را تحت بررسی قرار دهد
 .  زده شد 
  لی تحت هدایت استخبارات همسایه ها؛  در حمایت امریکا و ادامه متعدد مخربین امنیت م  های   با وجود سنگ اندازیبا آنهم  

و    هزاران فابریکه تولیدی در گوشه  وکنار کشور به فعالیت آغاز کرده و شهر های عمده کشور  کار وفعالیت بخش خصوصی  
والیت کشور با ایجاد ساخت و ساز های تعمیراتی روز تا روز چهره بدل کردند. اما در فقدان    34حتی اگر گزافه نباشد مراکز  

بیشترین   ی پ رمنفعت و ملی،  هاساخت زیر بنا  عدم  ر امر اقتصاد ملی ورهبری آگاه و نبود پالن های معین و سنجیده شده د
ل ها، بلندمنزلها ساخت بانکویتهاپولها در    مادر، بیشترملی و  جای ساخت فابریکات تولیدی  پولهای کمکی به هدر رفت. زیرا ب 

  - در چون سمنت، نساجی  ما  عمده زیربنایی یاو در ساخت فابریکات  و ساخت فابریکات منتاژ مصرف،  ساختمانهای رهایشی  
و غیره از این قبیل که ضرورت مبرم جامعه بود اصالً توجه صورت نگرفت. طی این مدت افغانستان ساالنه به ارزش    نختابی

  40 سال مساوی به     20طرف  یعنی  دو ملیارد دالر سمنت، تکه و سگرت از کشورهای خارج خصوصاً همسایه ها وارد کرد
   ملیارد دالر. 

ر وضعیت بسیار ناگوار  د  سراسر کشور  وضعیت ترانسپورت و جاده هایقبل از حضور جامعه بین المللی در افغانستان    –  2

در زمان صدارت  هجری شمسی    ۱۳۳۹  در سال  ساخت آن  که  برای بار اول  قندهار که    –کابل    سرک   طور مثالقرار داشت.   
  عد از سپری  نمودن شکوه خاص ب به پایه اکمال رسید.    ۱۳۴۵ل  با صرف ده ملیون دالر سا شروع و  سردار محمد داوود خان

ل افغانستان توسط ارتش سرخ با بمباران های بیوقفه  جریان اشغاداوود خان در    جدار و نوستالوژی جمهوریعصر دموکراسی تا
یکه  طور  ، از بین رفتو وحشیانه اردوی اشغالگر سرخ و ماین گذاری های بیشمار مزدوران استخبارات نظامی پاکستان کامالً 

  6فقط    پیشا کودتای ثور    عصر  302بنز    ده در استفاده از بسهای  قندهار با سرک اسفلت وقیرریزی ش  – مسافرت  کابل  اگر  
ساعت وقت در بر میگرفت. اما این مسافرت در اواخر سقوط جمهوری به اصطالح دموکراتیک یا دولت نجیب بین چهار روز  

و بمباران هوایی بیشتر به چقری ها وگودال ها تبدیل شده  اصلی سرک در اثر انفجار ماین ها  تا یکهفته وقت میطلبید. زیرا بدنه  
ک عبور و مرور میکردند. این وضعیت در زمان حکومت مجاهدین همچنان ادامه داشت،  بود. و وسایط نقلیه در جناح های سر

. اما بعد از حضور  ساعت تقلیل یافت  24تا    18هار روز به  از چ  سرک مذکور قسماً ترمیم و مسافرت در دور اول امارت طالبان  

احیای   مبلغ کالنی  برای  فته میشود که  بازسازی شد. گماه    6  در ظرف  2002امریکایی ها در صحنه  سرک مذکور در سال  

از یک سرک رفت و آمد به دو سرک جدا گانه با دو خط رفت و دو خط  آمد در نظر گرفته شده بود،   قندها    –بزرگراه کابل 
  برای باز سازی  مذکور شد.  های بعدی در ساخت سرک  اما متأسفانه موجودیت فساد گسترده تا سقوط نظام مانع تطبیق برنامه 

در  کیلومتر    500و طول  عرض ده متر    سرک مذکور باملیون دالر امریکایی در ساخت    450سرک مذکور مبلغ    مرحله اول 

مطابق به استاندار    خت یک کیلومتر سرک اسفلتاساس یک ملیون دالر سا  مجدد شد؛ که  ییک خط رفت و یک خط آمد احیا 
امریکا در  سرکسازی  ب همینج  ار  های  طوریکه  شد.  اقتباس  های  عداً ً ا  شرکت  از  زیادی  تعدادی  کرزی  حاکمیت  زمان  در   

وارد افغانستان شده و در همیاری وکالی مذکور    پارلمان  سرکسازی از کشور های همسایه بیشتر برهنمایی وکالی کمیشنکار
کیلومتر تحت    فی   از سرک ها را در گوشه و کنار افغانستان درحالی با مصرف یک ملیون دالر  ی در فساد گسترده تعداد زیاد

ساختمان گرفتند که در مواردی حتی ده هزار دالر هم برای فی کیلو متر آن مصرف نکردند. نتیجه اینکه تعداد زیادی از سرک  
 .  هستند رفتنحال از بین    سرک کابل قندهار با از بین رفته اند یا در حاکمیت کرزی از جمله    عصر ساخته شده های
 
تأمین برق در افغانستان ملیارد دالر در راستای تولید و    2ظرف بیست سال گذشته خصوصاً در زمان کرزی مبلغ    امریکا  -3

تمدید لین های برق وارداتی شد.    خرچ ، بیشتر  برق  در راستای خودکفایی  مصرف اما متأسفانه که پول مذکور بجای  د.  هزینه کر
با  تولید برق  وده  و در بعضی موارد هم دیزل جنراتور های کهنه وفرس از کشور های همسایه به قیمت گزاف خریداری و 

. در حالیکه با این پول  گردید  ملیون دالر در مراکز تولید برق چون اوت خیل و خیرخانه مینه نصب  300تا سقف    یمصارف

دیگر نقاط    یای پنجشیر و، دریای کنر، درماهیپر  –در مسیر راه پلچرخی  باالی دریای کابل  میتوان ده ها فابریکه تولید برق  
  دیزاین و   میگاوات که در زمان جمهوری داوود خان  200  یت راه اندازی کرد. فابریکه تولید برق سروبی دوم به ظرف  کشور

در    است.  دست ناخورده باقی ماند  و تا امروزبا وقوع کودتای ثور و جنگهای داخلی ناتمام   -شده بود    کار ساختمان آن شروع 
ابسامانی ناشی از آن بود که  ملیون دالر راه اندازی کرد. این همه ن   50با مصرف کمتر از    را میتوان    مذکور  حالیکه فابریکه

بعضی از  پالیسی های غلط کرزی، حضور نداشت.  سلیقه و  بنا به  ، وطندوست در رأس وزارت آب و برقفنی، ورزیده و کادر
در تالش بهره برداری عاجل از پولهای  در وزارت مذکور   وغیره رئیس معین، درسطح وزیر، و با صالحیت آدم های حاضر

بودند که امریکا برای زیرساخت های تولید برق به افغانستان میپرداخت، از آنجائیکه ساخت تولید بند ها و فابریکات تولید برق  
غیره زمان گیرو از طرفی هم قرار داد  و    ، لوگر، ارغنداب، آمو باالی دریا های پنجشیر، کنر، کابل، هلمند، هریرود، کوکچه

به نظرمیرسید، بناً ارباب حاضر در وزارت آب وبرق راه های آسان اختالس در قرار    د ر راستای اختالس مغلق  هاساخت آن 
  داد های نصب و منتاژ لینهای انتقال برق از کشور های همسایه جستجو نموده ومردم افغانستان را محبور به پرداخت ساالنه

   ملیون دالر بخاطر خرید برق به کشور های همسایه نمودند.   300 لغمب 
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تان تعداد کثیری از موسسات  با حضور کشور های ثروتمند غربی و آسیای شرقی چون جاپان و کوریای جنوبی در افغانس  - 4

برای    - بودند  تان شدهجهت فعالیت وارد افغانسکه و غیره وغیره    ، بانکداریساختمانی، صحی، زراعتی، کمک رسانی،  خیریه
ه ها مناطق مرکزی شهر کابل اعم  ــــپیشبرد امور روتین به دفتر و دیوان ضرورت داشتند، روی این اصل تعداد کثیری از خان 

حتی خیرخانه مینه، شاه  تایمنی وات، قلعه فتح هللا خان، کارته چهار، کارته سه و    شیرپور،    از شهرنو، وزیر اکبر خان مینه،
دالر به کرایه گرفته شد،    30000ف  ـتاسق  و محالت مشابه در والیات کشور  با کرایه هنگفت  سید نورمحمد شاه مینه،  شهید مینه

وار در  ــــــماه  حالهر چند در حصه تجدید مالیه از خانه های مذکور تا سقوط دولت کدام تجویز مشخص گرفته نشد، اما به هر
 راهی جیب افغانها وبازار های افغانستان میشد.   از این مدرک پول دالرده ها ملیون سطح 

ختمانی حتی از  سا   بشمول شرکت های  کشور های ثروتمند دنیا  گوناگون   موسسات  عمده منافع حضور بخش بسیار مهم و  - 5

  وروی حتی ارتش سرخ شسردمداران  روزگاری     ایجاد کار و اشتعال زدایی برای مردم افغانستان بود.  -   کشورهای همسایه
اتحاد شوروی وقت  جاروکش و خاکروب    ،موتروان از  با    را  اما قضیه  افغانستان میآوردند.  حضور امریکایی ها کامالً  به 

زمینه کار با معاش هنگفت    د. طوریکه با حضور نظامیان و موسسات ملکی کشور های ناتو برای صدها هزار افغانبرعکس ش
، ساختمانی و انجو های مختلف النوع برای اجرای  ک رسانیالمللی اعم از خیریه، کمد. زیرا تمام موسسات بین  فراهم گردی 

محاسب، مامور اداری،  ترجمان،  از افغانها کمک طلبیده و تعدادی زیاد از افغانها در موسسات مذکور منحیث    روزمره  امور  
جیبهای مردم،  وارد    ماهوار  این طریق ملیونها دالر شامل کار شدند. که از    استخدام و   درایور، گارد، آشپز، باغبان  وغیره وغیره 

افغانستان میشد. اما متأسفانه همزمان شبکه های استخبارات کشور های همسایه جهت جلوگیری از رشد    بازار و سرمایه ملی
که    .ندناتو بوداقتصادی مردم افغانستان پیوسته در صدد سبوتاژ همکاری افغانها با شرکت های بین المللی و نظامیان کشورهای  

تعداد زیادی از بس های حامل کارگران افغان به موسسات    ؛ چنانچه در همین راستامتأسفانه تا حد ممکن درکار شان موفق بودند
در وجود    استخبارات بیگانه  عواملو استثنایی  خریبی  دراثر یک عمل ت و بیز های خارجی هدف حمالت انتحاری قرار گرفته و  

هشت هزار    -شش ساعت    که عوامل سؤظن به کارگران افغان را افزایش داد، ظرف      2017شروع سال  در    یک کارگر افغان

ظرف کمتر از سه روز با کارگران مشابه از کشور های یوگوسالویا و  و جایشان در متحدین غربی سبکدوش    افغان از کار با
شدیداً  که  خیلی از شرکت های استخراج معادن و ساختمان      عین حال در  کشور های افریقایی چون کنیا و یوگندا پ ر گردید.  

در حمالت انتحاری صادر  فراگیر با ادامه بی امنیتی  ،عالقمند حضور در افغانستان و کار باالی معادن بیکران اینکشور بودند
   ور فعال در افغانستان منصرف شدند.  از حض شده از پاکستان 

 شکست ارتش شکست ناپذیر سرخ در افغانستاندهه هشتاد میالدی که مصادف با جنگ افغانستان علیه اشغال شوروی بود.      -6

ائیکه روز اول سال هجری خورشیدی یا نوروز  در عصر ریگن در کشور های غربی بود. تا ج  سرخط اخبار رسانه های جهان
  2001در افغانستان در سال    داخلی در کشور های مذکور بنام روز افغانستان تجلیل میگردید. بناً بعد از فروکش کردن جنگهای  

افغانستان   از افغانستان  قرار بود تا ملیونها توریست از کشور جنگزده و افسانوی  ی عوامغربی هابرداشت    -  با در نظر داشت
برای مردم    دیدن کنند. بدون شک که حضور ملیونها توریست غربی از افغانستان فرصت های عظیم کاری و اقتصادی را 

وسط استخبارات  بدنبال میداشت، اما راه اندازی کشت و کشتار توریستها یا سیاحین غربی در موج بی امنیتی ایجاد شده ت   اینکشور  
د. قتل و کشتار توریستهای کوریای  ز افغانها گرفته و مانع حضور ملیونها توریست در افغانستان شبه آسانی ا  همسایه این فرصت

 کامالً بیاد داریم.  مسیرراه کابل قندهار در  جنوبی را  
زمانی بود که  سربازان ارتش سرخ با جیب های خالی هرگز نمیتوانستند در بازار های افغانستان حاضر و چه  از جانبی هم  

بخاطر خرید فرآورده    گان افسریا جنرال پولدار روسی  ه دست به خرید پیداوار صنعتی و دست ساز افغانها بزنند. فقط ی بسا ک
به فروشگاه های رادیو و تلویزیون در بازار    ی از قبیل تیپ ریکاردر، تلویزیون یا ویدیو گاهی سر  یهای صنعتی مرغوب جاپان 
سرباز امریکا و  گشت و گذار صدها وهزارها    فقیر روسی نبود.   -ز نوع سرباز گشنه  ز امپریالیزم اهای کابل میزد. اما سربا

شهرهای جالل آباد، کندهار، هرات، کابل ومزار شریف با جیب های پ ر از دالر و خرید تولیدات دستی به    ناتو در بازار ها و 
هرگز ندیده    را  را متوجه دستمزد غیر قابل باوری ساخت که نظیرش    افغان  دستی  صنایع  صنعت گران  ،قیمت روز افزون

ز رستورانت های شهر های  مذکور و فرمایش کباب  بودند. از سوی هم حضور گسترده سربازان مذکور در تخت های سربا
شان   کشورهای  در  مذکور  سربازان  که  ارگانیک  یا  طبیعی  گندم  نان  و  گوسفند  بودند؛ گوشت  کرده  امتحان  آنرا  مزه    کمتر 

 . به جیب هایشان می ریختاز حضور سربازان لک پتی امریکایی  کالنی نمود که رستورانت داران را متوجه سود های 
میکردند،    رسف  از این حضور فامیلهای سربازان ناتو که برای مالقات فرزند یا عضو خانواده شان به شهر های افغاسنتانگذشته  

و    تکسی ران هاهمزمان  افغانستان از آن بهره فراوان نصیب میشدند،    بود که هوتل ها و سیستم ترانزیت هوایی  سود دیگری
. اما بروز بی امنیتی بنا به توطئه همسایه های غدار،  بابت قویاً مستفید میشدندز از این  رهنما هایی که زبان انگلیسی بلد بودند نی 

  ن مذکورعامل شد تا سربازاو حمالت انتحاری نسبت به جان سربازان ناتو و توریست ها در بازارها و شهر های افغانستان  
هوتل ها شوند. در نتیجه این روند سود آور قبل از آنکه   نتوانند از قرارگاه های شان بیرون به دیدار اعضای فامیل شان راهی  

 راه بیافتد، در نطفه 
 نابود شد.  خشکید و 
بیشترین مواد خام غذایی، اعم از سبزیجات و    در بیزهای نظامی داخل افغانستان  با استقرار قوتهای نظامی امریکا و ناتو  - 7

هنگفتی به جیب قرار دادی ها و دهقانان افغان سرازیر شد.   های طرق پولمیوه جات از بازار های داخل افغانستان تهیه و از این 
با زرق مواد زهری در   افغانستان شد، مسئله  توجه باریکی قضیه در امر رشد جیب دهقاناناما بعد از آنکه استخبارات منطقه م 

. هدف سبوتاژ کنندگان نه تنها جلوگیری از ثروتمند شدن دهقانان افغان بود، بلکه تالش داشتند  سبوتاژ شد   سبزی و میوه  یتعداد
تمام مواد مورد ضرورت   کشف قضیه، تا مواد مذکور از بازار های کشور مجاور یا پاکستان تهییه شود. اما امریکایی بعد از 

ی کشور های خلیج فارس به قیمت چند برابر تهیه و ارسال  آشپزخانه های بیزهای نظامی  و غیر نظامی شانرا از بازار ها
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 مینمودند. 
 
را  شان بیشترین قطعات نظامی افغانستان در جریان سالیان متمادی در ساختمانهای ساخته شده از ِگل و خشت خام امور محوله    - 8

ساختمانهای   مقایسه بادر   گل بام ها   ، برف پاکی و کاه در امر پاکاری، جاروبی را  ه پیش میبردند، که حفظ و مراقبت بیشترب 
. در هنگام حضور ارتش سرخ یا سربازان انترناسیونال در ساخت وساز و نوسازی تعمیرات  اساسی و پ خته تقاضا مینمود  

قطعات افغانستان هیچ تغیری رونما نشد. در این هنگام فقط تسهیالت چپرکت و بستره خواب از طرف دولت برای سربازان  
زیرا بیشتر جوانان  که جبراً از کوچه های شهرهای افغانستان به سربازی سوق میشدند، در عدم اطالع خانواده    فراهم شد،

   بدون بستره خواب بودند، که دولت مجبور بود به ایشان بستره خواب تدارک کند. 
  حمالت جنگی و   ی افغانستان نسبتساختمان اکثریت نسبت به تمام قطعات نظام  سقوط نظام و نابودی دولت داکتر نجیب هللا با  

حضور امریکایی ها در افغانستان و تجدید بازسازی اردوی افغانستان تمام قطعات نظامی    اما درعدم حفظ و مراقبت نابود شدند.  
سابق با ساختمان های مدرن و آهن کانکریت بصورت بسیار اساسی و پخته احیا شد. که سربازان دیگر هر گز مجبور به  

نبودند. اینکه اردو یا دولت امریکا تمام    هادر زمستان   کمرشکنو برفپاکی های    بامها  خاک و ِگل، کاه گل مکرر    ردنجاروب ک 
 مصارف اردو پولیس  

 . امتیاز دیگری بود کامالً استثناییمهمات و روغنیات را میپرداخت،  ، افغانستان اعم ازمعاشات، سالح
ت اما کامالً قابل زیست و قابل استفاده مجهز با تمام وسایل آسایش در نقاط مختلف  در پهلوی آن قوتهای امریکا صد ها بیز مؤق 

یاالت متحده طور شاید و باید  افغانستان تاسیس کردند که متآسفانه اردوی افغانستان نتوانست آنها را بعد از تسلیمی از قوتهای ا
ای مذکور که جز دارایی های ملت افغانستان محسوب  ، بدون شک که سرنوشت بیزها و قرار گاه  هکندو بهره برداری  حفظ  

    میشود، حاال کامالً معلوم است. 
یکی دیگر از دست آورد های حضور نظامی امریکایی ها در افغانستان تاسیس بیز ها متعدد تعلیمی و تربیتی حتی در سطح    -9

پکتیا جالل آباد و کندهار بود. که از نگاه ساختمان  حربی پوهنتون و اکادمی پولیس در والیات درجه اول چون هرات، بلخ،  
وسایل درسی والبراتواری  و مجهز با کمپیوتر، مواد درسی،    کابل،   و اکادمی پولیسحربی پوهنتون  ساختمانهای    بهتر تر از
جائیکه مصارف سوخت دیزل جنراتور های اکادمی های مذکور بخاطر تولید برق از طرف اردوی امریکا  ، تا  ندبودتدارک شده  

 الی خروج پرداخت میگردید.   
 
سه دهه قبل نظامیان شوروی وقت برای حفاظت قرارگاه های نظامی شان از کشت ماین های ضد پرسونل و ضد وسایط   -10

یوه مذکور  در حالی استفاده اعظمی میکردند که نظامیان افغان را نیز در استفاده از شدر اطراف بیز ها و قرار گاه های نظامی  
ها جلوگیری  حمالت پیاده مخالفین به داخل بیزمیکردند. این امر برای شان دو مزیت داشت، اول اینکه از  ترغیب و تشویق  

نظامیان امریکایی برخالف نظامیان    کرد.  امامیشد، در ثانی از فرار سربازان افغان که بزور سوق شده بودند، ممانعت می 
شوروی هیچ وقت در حفاظت قرارگاه های نظامی شان از ماین های ضد پروسونل و ضد وسایط  استفاده نکرده بلکه برای  
  4حفاظت قرار گاه های نظامی امریکایی و افغان از کشیدن دیوار های حصاری سمنتی و متحرک به نام تی وال  به ارتفاع  

متر استفاده نمودند، به اضافه اینکه در باالی دیوار های مذکور سیم خار دار و ولتاژ برق نیز کشیده میشد. همزمان کمره    5ی  ال

نیز برای حفاظت قرار گاه ها استفاده میشد. الزم به تذکار است که در ساخت  هوایی  های امنیتی در برج های مراقبت و بالونها  
ی وال به ارزش ملیارد ها دالر سمنت از پاکستان وارد گردید، متأسفانه موجودیت فساد گسترده  دیوارهای سمنتی متحرک یا ت 

ه،  ، قسیم فهیم معاون، نعمت هللا شهرانی وزیر معادن، عمرزاخیل وال وزیر مالی تا شخص حامدکرزی  در سطوح باالیی دولت
مانع استفاده سمنت تولید   ،فابریکات تولید سمنت پاکستاناز اینطریق از   های متعددو دریافت کمیشن بخش اعظم پارلمان و غیره 

داخلی و گسترش فابریکات سمنت شد. جالب اینکه روزانه مقادیر عظیم مواد خام ساخت سمنت از قبیل سنگ آهک و ذغال  
 سنگ از افغانستان به پاکستان قاچاق میشد. 

   
  با مصرف   درهمین راستای و پیشرفته در افغانستان نمودند. و  امریکایی ها تالشهای زیاد برای ساخت و ارتقای جامعه مدن   -  11

در داخل افغانستان   مسلکی تحصیالت عالی و متوسط   ار ها و کالسهای آموزشیسها، سیمین کور   در راه اندازی میلون ها دالر  
هرچند عده یی    ؛فراهم نمودندنیز  در داخل ایاالت متحده  افغان را  ده ها هزار  زمینه تحصیالت بیشتر برای    متقبل  و همزمان

نادا هرگز به افغانستان برنگشتند؛ اما حضور گسترده افغانها در ایاالت متحده  پناهنده شدن به کشور مجاور یا کا  با   افغانهااز  
ایجاد پوهنتون امریکایی کابل به مصرف    جهت تحصیل تاثیر بسزایی باالی ذهنیت افغانها در ساخت جامعه مشابه ومرفه داشت.

که بعد از    - ستای ارتقای سطح دانش افغانها  در را   بودامریکا در سطح پوهنتون امریکایی بیروت یکی دیگر از تالش های  
بود بینظیر  بیروت در منطقه  قرار  پوهنتون  افغانها  اختیار  در  از مجرا های مختلف  بیشماری که  پولهای  با  این  از  . گذشته 

  افتتاح   صی در امر آموزشی عالی افغانها در سراسر کشور راه اندازی شد.  مکتب خصو  صدها    پوهنتون و   ده هامیگرفت،  
و فکری مردم  صدها چنیل رادیو، تلویزیون و چاپ مجالت و جراید به کمک امریکا تالش دیگری بود در راستای رشد ذهنی  

با فایت مقامات دولت افغان، ب افغانستان، با آنکه تعدادی از این نشرات در سؤ استفاده از دموکراسی باد آورده و عدم ک   عضاً 
 د.  دن حرف و سخن سرمیدا ملی افغانهاخالف مصالح و منافع ،  همسایهاشاعه تبلیغات مغرض آمیز کشور های 

شخصیت های تاریخ ساز افسانه یی   نمادین مسافرت و حتی سیاستمداران و حقوقدانان متعدد امریکایی  حضور تاثیر پذیر -12

و جان   نیل آمرسترانگ ،   غانستان چون محمد علی کلی قهرمان سنگین وزن  بوکس تاریخ امریکا وجهان،به افدر سفر  امریکا  
فرانس بیکن باور و میشل پالتینی فوتبالران    هنرمند معروف هالیوود،  انجیال جولیامریکا  به کره ماه،    فضانوردانگلین نخستین  

  هنری و سپورتی  و همچنان اجرای کنسرت   –اشتراک آنها در محافل علمی  و    معروف اروپا در دهه های هفتاد وهشتاد میالدی
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 5تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

یکی دیگر از تالشهای امریکا در روحیه    ل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستاندر کاب   امریکا  موسیقی  –گروه های متعدد هنری  
   افغانستان با جهان.  در جهت نیل بسوی معرفی بیشتر و متقابل مردم  افغانستاندادن جوانان 

میالدی که    هشتاد  س بیکن باور قهرمان افسانوی فوتبال آلمان غرب در دهه هفتاد میالدی و مربی تیم فوتبال آلمان در دهه  ت فران 
توسط امریکا با معاش هنگفت به کابل    2003در سال    -را به سکوی قهرمانی اروپا رهنمایی کرد    در هر دو دوره تیم آلمان

ا  فوتبال  ملی  تیم  تا  شد  سال  آورده  تا  باور  بیکن  کند.  ومدیریت  آموزش  را  آموزش    2004فغانستان  افغانستان مصروف  در 

اتفاقاتی رخ داد که موصوف مجبور به برگشت به آلمان شد.   میشل پالتینی قهرمان دهه  فوتبالران جوان افغان بود، اما بعداً 
، به کابل آمد تا در حصه راه یابی  2013در سال    جنوب آسیاهشتاد فوتبال اروپا بدنبال قهرمان تیم فوتبال افغانستان در مسابقات  

تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات برتر بین المللی افغانها را کمک بیشتر نماید. اما متأسفانه نبود کادر فنی و افراد ورزیده  
پالتینی را با خود   همکاری بییشتر    مذکور نتواند  ونی فدراسیون فوتبال افغانستان عامل شد، تا فدارس  سطح رهبری  حرفه وی در
 و موارد متعدد دیگر..   داشته بود.

 
های ممتد همسایه ها شرقی وغربی بشمول روسیه و در  تمام این فرصت ها در مرحله اول در تنگ نظری  اما متأسفانه که  

عبدهللا   – مرحله دوم توسط مافیا ها و انگل های سمتی، قومی و تنظیمی در وجود افراد مختلف در رأس حامد کرزی و عبدهللا 
 سبوتاژ و ناکام شد.  

لی راه اندازی شده بود، هیچ مفاد مادی  که در راستای مبارزه با تروریزم بین المل   خالصه اینکه حضور امریکا در افغانستان
مینامیدند.   و چپاول معادن   سیک و متحدالمال اشغال که تعدادی آنرا بنا به تعریف های کال   برای دولت و ملت امریکا نداشت،  

ازار  به ب از مجرا های مختلف    ملیون دالر  300ملیون دالر و هفته وار    40روزانه   ث جریان دوامدار پول  باع  اما این حضور

این    حاال   شکست امریکا  با  بیرون شدن یا  شد. کهور می کشمردم افغانستان وحرکت چرخهای زندگی مردم این ها و جیب های  
ملیون انسان با    22به اساس آمار های جدید  مردم افغانستان به خاک سیه نشسته و    نتیجه اینکه  رقم به صفر تقرب کرده است.

دست بکار شده و با راه اندازی    کشورهای غربی  با آنکه افغانهای وطنپرست در  . خطرگرسنگی تا سرحد مرگ مواجهه اند
، اما این کمک ها + کمکهای که  ا بثمر رسانیده اندمنجمنت کمک رسانی به مردم مستمند داخل افغانستان کارهای مفیدی ر

ملیون دالر جریان    40جایی روزانه  افغانها غرب نشین به فامیل هایشان میفرستند+ کمک های موسسات خیریه کجا میتواند  

 افغانستان را پ ر کند؟  امریکا در عصر اشغال  دوامدار پول
 
 

 بعدی، بخش 
رول ستونهای ششم و هفتم در سبوتاژ  حضور امریکا وجامعه جهانی در افغانستان در نقش چرخه گیر    -تبلیغات و افواهات   

 و  بازگشت به نقطه صفر. 
   

 ادامه دارد.  
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