
AFGHAN GERMAN 

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

 

 

 

 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت نپه درافغان جرمن آنالین 

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

  
  

 
 کاظم داکترسیدعبدهللا

 
 2102دسامبر  2

 
 

 افغانستان در آستانۀ یک بحران عمیق سیاسی ـ اقتصادی
  

بودگه سررای نینده کشررور و دیروز مشرررانو گر ا اانانسررتار عمر زاای وای وزیر مالیه را به مگ ا ارااواند تا دربار  
امکار اازایش تاصرریصررا بوالررت وهیاع به اعالرراه نر گر ه مو وماع دمدل وزیرمالیه الررمر ارا ه مو وماع به ایر 

تقریباً صرد درصرد بودگا ما وابسته به کمه ماه اارگت اسعپ پا ونونه ایر وزارع »واقویع ت خ اشراره کرد که: 
کار سرااع و سراز کمتر شرده اسعپ شما شاید »او اازود که : «ل دربودگه بننگاندبتواند ]میتواند[ تمامت نیازمندیها را 

درشررهر ببینید بسرریاره سررااتمانها که کار ماه شررار ]نر[ گریار داشررته اندپ اکنور متوقس اسررتند و سرررمایه ما نیز از 
(؛ زاای وای 0«) ذارداانانسررتار درلای ارار اسررتندل ایر مشررکحع واالرر  اسررع که باهه عواید داا ت کشررور ا ر مت 

ایصد در سای میرسید پ  فع که امسای  02تا  01که در سالهاه قبی به « پایه رشرد اقتصاده»الرمناً راگ  به سرقو  
 ایصد رسیده اسعل 2تا  2پایه رشد درکشور شدیداً سقو  کرده  و بیر 

ی بیندازیمپ بازمم دیده میشود که نرخ در بازار ماه کاب« نرخ و نوا»ا ر از  فته ماه وزیر مالیه بنذریم و نظره به 
اانانت تبادله مینردیدپ با ننکه بانه  74تبرادلا اانانت با دالر امریکا ت از ننوه در سرررررررای  ذشرررررررته یه دالر درلدود 

مرکزه کما ات السرررررابد مقادیر مننفع دالر را به مقصرررررد لفظ ارزش تبادلوه اانانت در برابر دالر دربازار  بفروش 
 اانانت رسیده اسعل 01اانانت و لتت نزدیه به  85مم درایر روز ما نرخ تبادله به یه دالر میرساندپ باز

عحوتاً با ل وی روزماه سرررد زمسررتار و نیاز گده مردم به مواد سررواع از گم ه  از مای پ قیمع یه کی و  از  از 
نیز در ارتبا  با تنییر نرخ تبادله   اانانت اازایش یااته اسرررررررع و به ممیر ترتیس قیمع سرررررررا ر مواد 01اانرانت به  81

اانانتپ زند ت روزمر   4111روبه صررروود میباشررردپ درلالیکه مواش  ابع یه مامور متوسررر  مامانه ب ور اوسررر  
بیشررتریر نفوا کشررور را که شررامی اانواده ماه بت بالرراعع مینرددپ به مشررکحع گده باصرروت درایام زمسررتار 

 مواگه مت سازدل 

یکاره که یکت از موالرحع بارز کشورملسوس مینردد و متسسفانه کمتریر توگهت براه لی نر سر   بسریار باهه ب
در مدع یه دمه صورع ننراته اسعپ بازمم بیشتر و بیشترمیشود و رکود امور سااتمانت و ارار سرمایه ) وریکه 

وزبروز به توداد بیکارر مت وزیر مالیه به نر اشرررررراره کرده اسررررررع( امکاناع ناویز اسررررررتادام را نیز از بیر برده و ر
اازایردل ننرامت بره ملحع مرکز تگم  کرار رار سرررررررااتمرانت براه دریراارع کرارمیرسرررررررانرد که توداد ک یراز  ار رار 

از صب  تا عصر منتظر اند تا کست ننها را لتت براه وند ساعع استادام کندپ ولت ایر وانا اق  براه « روزمزد»
عصراک ریع با دسع االت به ک به ماه اویش برمینردند که لتت از بردر وند عده اه ملدود میسر مینردد ومننام 

 قرت نار براه ارزندار و عا  ه اود عاگز مت مانندل 

وزارع مالیه درعیر زمار اعتراس میکند که عواید داا ت باصرررررروت عواید ناشررررررت از ملصرررررروی  مرکت در بنادر 
سای  ذشته تق یی یااته اسع که دلیی ننرا  واال  نمت سازدل  ایصد به مقایسا 21تگارتت و  مرکاع کشرور در لوالت 

ایر تق یی به یقییر ناشت از کم شدر وارداع نیسعپ ب که بیشتر از شیوع اقتصادغیرقانونت ازگم ه قاواد و اساد اداره 
کود و ر نشسع میکندپ ماصوصاً در ایر ماه ماه اایر که دستناه دولع بیش ازمر وقع دینردریه لالع بت بندباره

ساع مصروس اند و ابره « سیاسع بازیهاه روزمره»قرار دارد و ممه از ر یا گمهور  راته تا مرمقام عالت با 
از اوالرراع عمومت و اداره کشررور ندارندل مقام ارشررد دنبای وانه زنت با اارگت ما اسررعپ عده اه دینردر پت زمینه 

در گهع گابگا کردر اود  و وابستنار سیاست در قدرع براه « بده و بستار»سازیها براه انتااباع و موام نریهاه 
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مصررروس پرکردر گیس « میدار را شررنالت دیده»نینده مسررتند و باقت کارمندار دولع از اورد تا بزر   به اصرر ح  
 ماه شار میباشند و ممه بگار اود بوده و کست در قصا مردم بیواره نیسعل

رار عمید سرریاسررت ترررررررر اقتصرراده قرار داردپ باید توگه کرد که ارو  درقبای ایر والرر  که کشررور درنسررتانا یه بل
التمالت قواه ناتو و امریکا ت از اانانسرررررتار درقدم اوی به لیع یه عامی مهم روانت میتواند بر شرررررردع و سرررررررعع 

اردپ دروانت گداً التیا  « ماساژ»بلرار بیفزاید و ننرا از لد کنتروی بیرور کندل درایر مرل ا لساا که و ر بیه 
اظهاراع الرررد و نقیت ر یا گمهور و بهانه تراشرررت ماه  پیهم او به ایر نتش دامر میزند و زمینه ماه بت باوره و 

 اقدار ا مینار را براه نینده در بیر اقشار مات س گاموه بیش از پیش مساعد مت سازدل

تماشررا  رار با نوااتر  وله مواد مت اندازد که در ملالررر « مداره»اوالرراع گاره کشررور مرا به یاد قصررا شررا رد 
میشررود مارماه ااوت را از ق ت ما بیرور کند و رقت ننها را به نمایش بنذاردپ اما درپایار نمایش مروند مت کوشررد 
و مرننمره را برا  ولره مت نوازدپ نمیتواند مارما را از میدار دوباره به ق ت ما بر رداندل باذکر ایر م ای ترا مر از 

گمهور کشررررور باتگربا بیش از یه دمهپ م ی شررررا ردمداره درایر نزمایش ماه سرررریاسررررت ناعاقبع  ننسررررع که ر یا
مزار دالر در ماه  و اقامع  21اندیشانا اود ناکام بماند و ننوقع که مدع کارش به پایار برسد و با ااذ مواش رسمت 

مفتاللانا دورار ریاسع گمهوره در قصرر مگ ی گوار ار  نرام باسپدپ و لت مردم بیوار  و ر ازدسع نوردماه 
 او متقبی رنج و عذاس دوامدار  ردندل

ه میدانندپ بیشررتر به ننود« مسررتلد  » مار میکنم کسررانیکه به اسررتناد از مصررالبا ر یا گمهور با رادیو نزادهپ او را 
از ق ت  شررررده اند که ونونه مار ما« شرررا رد مداره»تماشرررا رانت شررربامع اوامند داشرررع که مگذوس نوااتر  ولا 

بیرور کرده و به رقت وامیداردپ اما ننها به صلنه ماه بوده که نیا  شا رد مداره قادر به نر اوامد بود که مار ما 
 را دوباره به ق ت ما بر رداند و مردم را از  زند ننها به امار سازدپ مر ز توگه نکرده اندل

اه ایر ابربه والالع الساا کرد که دیروز المر نق ا نغازیه بلرار مدمش سیاست ترر اقتصاده را میتوار از ور
یه  زارش از قوی وزراه دااع و داا ه درگ سررا شرروراه امنیع م ت اانانسررتار در ار   فته شررد که: ایاهع متلده 
امریکا تیی و اکماهع را در دوسه مورد در برات از گزو تامهاه اردوه م ت و پولیا م ت ق   کرده و از این رید 

مورگزوتامهاه مذکور سرررررکتنت رونما  ردیده اسرررررعل بر بد  زارش داتر ریاسرررررع گمهورهپ مگ ا در پیشررررربرد ا
ق   نمودر تیی و ادماع لمایوه بر اردو و پولیا »شرروراه امنیع الررمر بلع بر موالرروع به ایر نتیگه رسررید که: 

رای  انستار با وشم پوشت از شم ت منلیع وسی ا اشار از گانس ایاهع متلده امریکا مورد استفاده قرار مینیرد تا اان
پ ممونار مگ ا یادنور شررد که : لویه گر ه مشررورتت با تا ید «اویشپ قرار داد امنیتت را با امریکا به امالررا برسرراند

قرار داد امنیتت نشررار داد که مردم اانانسررتار به امید دسررع یااتر به امنیع و صرر   ایر قرار داد را میاوامندپ اما ایر 
 (2«ل)رید ممکاره میتواند به نتیگه برسدپ نه به واس ا اعمای اشار و ایگاد وابستنتراب ه اق  از 

در »برانشرررررررر ایر  زارش مقرامهراه ا تحس بیر الم  ت و مراگ  امریکرا ت ایر ابر را اوره رد کرده و  فتره انرد که: 
اود در نیروماه  رسرررانیدر مواد سرررواع دراواسرررع شرررده توقفت صرررورع ننراته اسرررع و ما به لمایع از ممکارار

درایر راب ه مفتش عمومت امریکا که از امور مالت «ل امنیتت اانانسرررررتار متوهد مسرررررتیم و به ایر لمایع ادامه میدمیم
م یور دالر براه  811لدود  2102تا  2114امریکا از »بازسازه اانانستار نظارع میکندپ  زارش داده اسع که : 

به قوی برات «ل م یور دالر بوده اسررع 028اریده و ایر مب غ درسررای گاره نیروماه امنیتت اانانسررتار مواد سررواع 
به ممیر دلیی نیروماه »از مناب  نظامت اانانسرررتار: درا ر ق   کمه مواد سرررواع م یکوپترماه اردو از کار ااتاده و

 (2«ل)امنیتت نتوانسته اند اگساد سربازار را از منا د دوردسع به کابی انتقای دمند

اسعپ میتوار عمد مشکی اانانستار (« 7بهانه از گانس کرزه)»ر م ای که به قوی نیویارک تایمزدرلکم یه با ذکرای
را درک کرد  که لتت براه یه روز لکومع اانانسررتار توار ایسرررتاد ت به پاه اود را نداردپ وه رسرررد به ننکه ایر 

التماهً ق    رددل اینکه ورا لکومع اانانسرررررتار کمه ما با ارو  قواه ناتو و امریکا ت ب ور گده تق یی یابد و یا 
درایر دوازده سررای نتوانسررته ذاایر سررتراتژیه را براه نیروماه امنیتت اود تدارک بیند و تلمی یه روز ق   مواد 
سرواتت را نداردپ سرلالیسرع که باید مقاماع امنیتت کشرور به نر پاسخ  ویند و اینکه ونونه ایر مقاماع پا از ارو  

اارگت از کشرور و ایگاد مشرکحع متودد براه اردوه م ت و پولیا م تپ قادر به لفظ ص   و  باع در کشور قواه 
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اوامند شرردپ سررلای دینریسررع که ناتوانت ما را در مموو لالع نشررکار میکند ولذا ا رسررقو  نظام را بدسررع ماالفار 
 یه امر مس م و ق وت مت سازدل 01ملتمی و بر شع به دورار سالهاه 

لگاگع ر یا گمهور کرزه در مورد امالرراه موااقتناما امنیتت » ر اود را واشررننتر پسررع ونیر بیار میکند که : ا
و  «تا پایار امسررایپ  زینا صررفر یونت ارو  تمام نیروماه امریکا ت را از اانانسررتار به واقویع نزدیه سررااته اسررع

ماتوهد کرده بودیم که ]دراانانستار[ باقت مت »سع: به قوی مایه راگرز تررررررر عالو مگ ا نمایند ار امریکا که  فته ا
ممونار گیمز دابنزپ نماینده اات امریکا براه اانانستار «ل مانیمپ اما اکنور بسرتره ماه اود را بسرته و روار مسرتیم

اوامید  امدهمش« ا ر توااقنامه امالا نشودلللپ شما بت  باتت را درگریار انتااباع نینده»و پاکستار تصری  میکند که: 
کردل راگ  به ع ع ایر والر  سرناتور دموکراع اانم اایر شرتایر تررررررر ر یا کمیته اسرتاباراع سناه امریکا  اشاره به 

لد کرزه تا»مشرکی شراصت ر یا گمهور اانانستار کرده و ننرا دریه گم ا کوتاه ماتصر سااته و مت  وید که : 
گود ندارد و اما براه یه للظه در ذمنش ا ور زیراد از ار  عصررررررربرانیرع قربرانت ااکراره میشرررررررود کره اصرررررررحً و

 (8«ل)میکند

لسررررررراس کنیم و به نر « اکنور ا ر ممره  فتره ماه اود مناب  امریکا ت را به زعم بوالرررررررت ما گز تب یناع )پروپا ند
م که  یارزش قایی نشرویمپ باید یکبار سرر به  ریبار اود ارو بریم و کحه اود را در برابر اود قرار دمیم و بود بیندیش

ننوه ننها مینویندپ واقویع دارد یا نه؟ نیا با بیرور راتر قواه اارگت ما قادر به لفظ  باع و امنیع در کشور اوامیم 
نسرربت کشررور قدمهاه هزم و م م ر بنذاریم؟ « اودکفا ت»بود؟ نیا در  وی ایر دوازده سررای ما توانسررته ایم در گهع 

ار دینرار به پاه کشرور ما ریاته اندپ اسرتفاد  هزم براه ارتقاه س   زند ت و نیا از م یارد ما دالر که لاتم  ا ت و
 «  نه»رااه مردم بیوار  اود کرده ایم؟ بدور شه و تردید پ گواس ایر سلالها یه لرس ساده اسع و ننهم: 

تگوه راه درایر الوای ر یا گمهور کشرور به مدایع مشراورار ارشررد اود که براه تسمیر صر   و  باع درصردد گسرر
اسررع و میاوامد به وعده ماه میار االت کشررورماه ممسررایه پناه گویدپ باید بداند که درایر قمار « من قه اه»ل هاه 

سریاسرت ممه تحشرها بت نتیگه اوامند بودپ زیرا بدور لمایع یه کشرورقوهپ راتر بسروه ممسایه ماه  ماع شبامع 
 ه برودلبه عسکره اوامد داشع که به میدار گنگ بدور اس ل

ا ر نقاه کرزه اود را سریاستمدار با نام نشار بیر الم  ت میداند و میاوامد در نار عمرلکومتداره اویش میراع با 
اعتبار م ت از اود بگا بنذاردپ از رامت که باصوت درایر روزما در پیش  راته اسعپ باید به کمه عقی و درایع 

میرود و میراع او گز مصررررریبع و « ترکسرررررتار»به قوی موروس به و نینده ننره بر شرررررع کندپ زیرا راه او اکنور 
عقوبع براه کشرور ویزه بیش ناوامد بود و ننوه از اود درتاریخ به یاد اراوامد  ذاشرعپ کمتر از بدنامت استادش 

ه تیونت گار  بوش  ت ر یا گمهور اسبد امریکا که بیر مردم  به یکت از بدنام تریر رلساه گمهور نر کشورلقس یاا
 اسعپ ناوامد بودل

با نشررر یه  زارش مبسررو  بار مسرر ولیع بزر تر را بدوش « دیدبار لقود بشررر»درممیر نوار ملسررسررا بیر الم  ت 
 ر یا»نقاه کرزه مت اندازد و اگرأع او را در زمینه پت  یره عدالع انتقالت زیر سلای مت برد و مت نویسد که : 

 زارش مت اازاید: «ل عامحر گرایم گننت را متوقس کرده اسرررررررع گمهور اانانسرررررررتار تحش براه لسرررررررابنیره از
سررای  ذشررته در اانانسررتار ممونار ادامه داردلللو میر بازپرسررت از  28ارتکاس گرایم گننت ونقض لقود بشررر در »

به قوی اانم میدربار ترررررررر  زارشررنر ارشررد نر ملسررسرره: «ل مرتکبار گرایم گننت و الررد بشررره وگود نداشررته اسررع
ز ااراده که از پت  یره گرایم گننت متس ر میشوندپ درلکومع نقاه کرزه کار میکنند و یا شرکاه مهم بسریاره ا»

دولع مسررررتند و ر یا گمهوره مم براه اینکه ایر ااراد در والررررویع بدتره قرار ننیرندپ از پت  یره عدالع براه 
یالت که گوار با استوداد و اوس اسعپ ( اما ساننوه ریاسع گمهوره ایمی ا0«ل)قربانیار گننها وشم پوشت میکند

مقام در  ردنشپ زبار را براحس ننوه باورش اسررررعپ بکار مت اندازد و مر ادعا را پ ولو لقیقع «  ود»با ااتادر 
ایر ادعا باشت از تحشها براه »باشدپ شایوه سازه میداند و رد میکند و درایر مورد نیزپ م ی سا ر موارد مت  وید: 

 «له سیاست باهه ر یا گمهوره اانانستار اسعاعمای اشار ما

بامحلظه اوالراع لسراا گاره کشرورکه زنگ ماه ا ر وقوع یه  واار مدمش سیاست  و اقتصاده را به زوده 
به صردا اوامد نوردپ هزم اسرع تا ر یا گمهور اانانسرتار با درایع و عاقبع اندیشرت هزم برلسرس مقام و مس ولیع 

ت اتااذ کند که درنر امداس بزر  و مناا  ع یاه کشور مالمر باشدپ نه ننکه با ر  مسا ی ماه قانونت اود تصامیم
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

گز ت که میتوار به سرهولع ننرا از  رید مذاکره و مفاممه لی کردپ با الد و نقیض  و یها و بهانه تراشت ماه غیر 
دادل  گرید سیاست و اقتصاده قراردپ ماتیه سررنوشع ارداه کشور را  به بازه  راع و اانانستار را بار دینر در ت

میر سرریاسررتمدار متوهد به مناا  م ت را نمیتوار شررنااع که درپت رسرریدر به امداس کووه و ارعتپ امداس بزر  و 
اصر ت را قربار کندل مسر م اسرع که عاقبع اینکار براه او و مردم کشرور نا وار اوامد بودل امید اسع نقاه کرزه و 

 ر مروه زودتر بیدار شوند و واقویع ما را پ ولو ت خ و نا وارپ با وشم باز مشامده کنندلممکارانش ازایر اواس  را

 )پایار(

 اهرسع مآاذ:

 (2102)اوی دسامبر  0202قوا  01ت  زارش صالله ساداع:   وع نیوزپ مورخ  0

 (   2102)اوی دسامبر  0202قوا  01ت  زارش داتر ریاسع گمهورهپ مورخ  2

 (2102دسامبر  2) 0202قوا  00ست: مورخ ت  زارش بت بت  2

 (2102دسامبر 2) 0202قوا  00ت  زارش رادیو ازادهپ از قوی نیویارک تایمز: مورخ  7

 (2102دسامبر 2) 0202قوا  00ت  زارا رادیو نزادهپ از قوی ست ار ار و واشننتر پسعپ مورخ  8

 (2102)اوی دسامبر  0202قوا  01ت  زارش دیدبار لقود بشرپ از قوی بت بت ست: مورخ  0
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