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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م٢٥/٠٩/٢٠٠٩                                 ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  
  

  اقتصاد افغانستان اميد وار کننده نيست
   بکاربرد غير مؤثر کمک های مالی– صنعت ساختمانی  گرفتنوجا

  م٢٣/٠٩/٢٠٠٩ مؤرخ ،ِن، سِِت، ِست چاپ زوريخِا
  

بسياری از . ها رشد نشان می دهند اقتصاد افغانستان رو به بهبود نيستدر حاليکه رشتۀ ساختمانی و ديگر سکتور
  .معامله داران که در سالهای اخير متمول شده اند دارائی های خود را دوباره به بيرون از کشور انتقال می دهند

  

  
  يک فروشندۀ گــُل کــَرم در مرکز ويران شدۀ کابل در جنگهای تنظيمی

  
  جنوت آسيا، آندِرآ سپالينگر از نامه نگار ما برای

 
حميداهللا حميدی در کنار شمال شرق شهرکابل ُپر از غرور در دفتر خود نشسته و از عقب ميز کارش تماشا دارد که 

تا باال از ريگ ُپرشد به حرکت افتاد  وقتی  الری. کار گران ساختمانی چطور از کوه بچۀ ريگ  الری را بار می کنند
حميدی سالهای دراز را در اميرنشين . ر عقبش از سر پايانی راه جادۀ عمومی را در پيش گرفتو يا خاکباد غليظ د

او اصالً مسلک . م  بعد سقوط طلبان دوباره به افغانستان باز گشت٢٠٠٢های عرب و ايران گذشتاند تا که درسال 
 حميدی مجبور بود فاميل بزرگش بيطاری را آموخته است ولی با اين مسلک در مهاجرت پول پيدا کردن مشکل بود و

ازين لحاظ در ايران مسلک بيطاری را ترک گفته و يک . را با هشت خواهر و شش برادر در افغانستان کمک کند
  .کمپنی ساختمانی را اساس گذاشت

  

   در کابلساالرانجنگ
ه افغانستان باز گشت صاحب کمپنی با نوشيدن يک پياله چای در دفترکارش قصه کنان می گويد، او از برای پول ب

کار او در ايران رونق خوب داشت ليکن بعد از سقوط . است) وطنپرست(نکرده بلکه از لحاظ اينکه او يک پاتريوت 
 ٣٠نظر به تخمين حميدی زيربنای افغانستان در جنگ های . طالبان می خواست در باز سازی وطنش سهم داشته باشد

حميدی با يکصد هزار دالر که از يک . ساختمانی با تجربه سراغ می گردندساله بکلی تخريب گرديده و کمپنی های 
او که مرد قدميانه با موهای ماش . م اولين کمپنی افغانی خود را بنا نهاد٢٠٠٢رفيق خود به قرض گرفته بود در سال 

مروز سهمدار سه ا. نفر کارگر جاده ها را قيرريزی می کرد١٧و برنج است با چشمان درخشان می گويد، نخست با 
حميدی توضيح می دهد که  چون در سه سال اخير کمپنی . نفر عمله دارد١٨٠مليون دالر سرمايه بوده و ١٠کمپنی با 

. های ساختمانی مانند سمارق از زمين سرزده اند او تمرکز کار را بيشتر روی توليد ريگ و جغل قرار داده است



 
 

 
  ٣از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذیل با ما تماس بگيرید. افغان جرمن آنالین شما را صميمانه به همکاری دعوت می نماید
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداریدخواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده ميباشد،  ینشائ و ایامالئليت سئوم: نوت 

اف را بردوش دارد و کمپنی های ساختمانی خارجی معامله می کند زيرا حميدی صرف با ناتو که قوماندانی قوای ايس
حميدی يک معامله . نظر به گفتارش مشکل است با حکومت يک جا کار کرد چه رشوه ستانی بيخ انسان را می کــَنــَد

او می . ارداو ده ساعت در روز کار می کند، نه کدام موتر لوکس و نه هم يک خانۀ شخصی د. دار خاص افغان نيست
 معامله داران زياد در –. »آنچه به دست می آرم در کمپنی سرمايه گذاری می شود. من پروای پول را ندارم« گويد 

افغانستان در سال های اول بعد ازجنگ به صورت مشروع  و بيشتر هم غير مشروع پول به دست آوردند و امروز با 
ً منطقۀ نو به دولت رسيدگان، شيرپور درکابل، که در آن يک ويالی   مثال . آن بی شرمانه به خودنمائی می پردازند

بد ذوق پهلوی ديگر قطار است به افغان های عادی نشان می دهد که چطور چندنفر در سالهای اخيربا سوء استفاده از 
در کشور صرف نظر از اين ساختمان های کچه در مرکز کابل اين جنگساالران . پول دولت صاحب دارائی شده اند

قرارتخمين اقتصاد دانان تنها در دوبی بايد . هيچ سرمايه گذاری نکرده اند بلکه پول ها را از ملک به بيرون کشيده اند
 .  مليارد دالر از افغانستان سرمايه گذاری شده باشد٣٠ تا ٢٠در سالهای اخير 

 

  کمک ها به هدر می روند
برای يک مؤسسۀ انکشاف  خارجی کار می کند می گويد، در امور داوود صبا که دوسال مشاور کرزی بود و اکنون 

از همه بيشتر در سکتورهای اعمار جاده ها، مخابرات و امورصحی . بازسازی بعضی کارهای صورت گرفته اند
او که اقتصاد دان است عالوه می کند، ليکن به تناسب منابع پولی که در سال های . کار های زياد به عمل آمده اند

قسمت اعظم پول های کمکی دوباره به حيث . ير در افغانستان سرازير گرديده اند کار های انجام شده کافی نيستنداخ
آن مقدار پولی که در افغانستان باقی می ماند « : به گفتار صبا. معاش به کشورهای کمک کننده پرداخته شده است

ين مشاور که از اقامت در امريکا بعد از سقوط طالبان ، ا»درجيب های مامورين مفسد و سياستمداران غيب می گردد
. فساد ادا ری اکنون شکل رسمی را به خود گرفته است. برگشته در مورد آيندۀ افغانستان خيلی بد بين است

او . ديموکراسی جديد افغانی صرف روی عالقۀ طبقۀ ممتاز حاکم که برای کشور يک فاجعه است استوار می باشد
چون جامعۀ بين المللی اين روش را بی غرضانه  وغير فعال نظاره می دارد، نزد بسياری « : ردعالوه می دا

  .» ازافغانها خالی از شک و ترديد نيست
تنقيد دارد که پولهای کمکی به صورت مؤثر " افغان سنتر برای تحقيق و مطالعات پاليسی" همچنان مير هارون از
ز همه بيشتر قراردادی های زياد خارجی از باز سازی به صورت اعظمی مستفيد به عقيدۀ او ا. بکار گرفته نشده اند

در جانب افغانی چند نفری از لحاظ و ضع خراب امنيتی و ضعف ساختار های  دولتی  با معامالت غير . می گردند
ساالران که در افغان می گويد، شمار از جنگThink-Tanks آمر .  مشروع همچنان پول های زياد را به دست می آرند

مناطق خود مانند سرداران حکمفرمائی دارند از معامله با مواد مخدر، سالح  و چوب می توانند طوق های طالئی به 
برعالوه ماليات و محصول گمرکی را که حق متحدالمال است به جيب خود می ريزند و دولت را . گردن آويزان کنند

  .با اين ذريعه ضعيف تر می سازند
خزانۀ دولت خالی می ماند و هم .  ولت قدرت ندارد ماليات را تحصيل کند در حقيقت يک مشکل بزرگ استاين که د

گرچه رشد اقتصادی در چهار . هشت سال بعد از سقوط طالبان، کابل محتاج کمک از کشور های خارجی می باشد
جهانی افغانستان در جملۀ نادار ترين رانشان می دهد باز هم به اساس احصائيۀ بانک % ١٠سال اخيز ساالنه بيش از 

سه بر چهار . نصف از نفوس کشور پايانتر از خط غربت حيات به سر می برد. کشور های جهان قرار دارد
شمارمردم را دهاقين و کوچی ها تشکيل می دهد و از زراعت طوری زندگی می کند که اروپای قرن اوسطی را به 

 اراضی کوهی افغانستان قابل زرع می باشد که در قسمت های وسيع آن در نهايت صرف پنجم حصۀ. ياد می آرد
  .بسياری از مواد خوراکی و مواد اوليه بايد توريد گردد. جنگ در جريان است

  

  فشار زياد بی کاری
ه اکثر آنها امروز بی کار هستند و يا ب.  مهاجرين زياد افغان از پاکستان و ايران باز گشته اند به اين سو٢٠٠١از 

 از ايران بازگشته است و ٢٠٠٤او در سال .  ساله يک تن از آنهاست٤٢شفيع محمد . حيث روزمزد گذاره می کنند
امروز يا يک کراچی دستی . گرچه آنجا  در مزرعه کار دايمی داشت مگر فقدان وطن و فاميل او را زجر می دادند

اين مرد که کم ريش و مايوس به نظر می رسد می . در مارکيت مزدهم  آسمائی در نفس شهرکابل تربوز می فروشد
ولی در نواحی شهر کار پيدا نمی شود و يک . فکر می کردم بعد از سقوط طالبان همه امور بهترمی شود« :گويد

از اين لحاظ تربوز می فروشم  و می توانم فاميل شش نفری ام . توليد صنعتی که می تواند کار خاق کند وجود ندارد
  ».ياد اعاشه نمايمراکم و يا ز

اين مرد .  ساله که روی يک ميز چوبی آب کشمش می فروشد، گفتۀ همسايۀ خود را تائيد می کند٢٣محمد آصف 
فاميل وی يک رستورانت سرپائی داشت و . جوان شاکی است و می گويد، اوضاع با گذشت هر سال بد تر می شود

يرا مردم قدرت خريد گوشت را ندارند و بآلخره از همين ولی فروش خوب نبود ز. آنجا کباب به فروش می رسانيد
محمد روزانه يکصد افغانی .  »چاره ندارم. حاال اين جانشسته و آب کشمش می فروشم « . خاطر بايد بسته می شد
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ولی او بايد راضی . که با آن مجبور است زن و پنج اوال خود را اعاشه کند)  فرانک سويسی٢تقريباً  (کار می کند 
 . می رسد% ٤٠قرار تخمين امروز بی کاری به . اشد که اقالً  يک عايد داردب
 

 مبارزه برای زنده ماندن 
از جمله يک مرد . چند مرد که در برابر غرفۀ محمد روی جاده نشسته اند قصه می کنند، که ما همه کار مرتب نداريم

 م هيچ چيزی نکرده است، او و وزيرانش رئيس جمهور کرزی در سال های اخيربرای« مسن تر به قهرمی گويد،
متمولين متمولتر می شوند و غربا . تمام پول خارج را به جيب های شان انداخته اند و ما جان می کنيم تا زنده بمانيم

  .َ گفتار پيرمرد را ديگران با تکان سر تائيد می دارند».اين است طرز حيات در افغانستان ديموکرات. هميشه غريبتر
  

  پايان
  


