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 ۷۱/۶۰/۲۶۷۲              داکتر سیدعبدهللا کاظم

 چرا کمکها  ضایع شد؟
 به این سؤال جواب میگوید!« کای آیدی»

 
 در افغانستان  ـ نماینده خاص سرمنشی ملل متحد« کای آیدی»

مقادیر هنگفت پول ازطریق کمکهای جامعه جهانی به افغانستان سرازیر شد گذشته همه میدانیم که در طول ده سال 
طور الزم مداوا نکرد، برعکس وضع را مغلق ترساخت. امروز که احتمال پایان یافتن این  کشور را یولی درد اصل

 د؟شآینده چطور خواهد « مرغ طالئی از لبه بام ما»، همه نگران اند که با پرواز محسوس است« دوره طالئی»
در انسجام و همآهنگی بین  به این فکر انداخت تا به نقش ملل متحد جامعه جهانی را ۸۰۰۲این نگرانی در آغاز سال 

فعالیت های جوانب مختلف ذیدخل در افغانستان نقش فعالتر را بعهده گیرد. در آنوقت جامعه جهانی، بخصوص ایاالت 
یک ازبانکی مون ـ سرمنشی ملل متحد بخواهند تا برای اجرای این وظیفه مهم  ندمتحده امریکا و بریتانیه  سعی داشت

یک به حیث نماینده خاص آن مؤسسه در افغانستان تعیین کند. آنها درنظر داشتند تا ا شخصیت با تجربه و عامل ر
داشت، به این تجارب فراوان به حیث نماینده ملل متحد در امور بوسنیا که  را« پدی اشداون»تانوی بنام یسیاستمدار بر
کای »جیح داد از بین کاندید ها شخصی بنام د. حکومت افغانستان بنا بردالیلی با آن موافقت نکرد و ترکننمقام پیشنهاد 

 به حیث سفیر کشور ناروی در قبالا سیاستمدار ناروژی را که او نیز  در زمینه صاحب تجارب فراوان بود و « آیدی
به حیث نماینده خاص سرمنشی ملل متحد   ۸۰۰۲مارچ  ۸۰کای آیدی بتاریخ  د.بگمارنناتو کار میکرد، به این وظیفه 

 .انستان مقرر گردید و متعاقباا به کار شروع کرددر امور افغ
قبالا سفیر و نماینده خاص رئیس جمهور امریکا در افغانستان و )یر امریکا در ملل متحد فسکه  زلمی خلیلزاد در آنوقت 

ول چنین خالصه کرد: الزم است تا او در قدم اطی یک گزارش بود، نقش کای آیدی  را در افغانستان  (بعداا در عراق
، ساف که در افغانستان فعالیت میکنند، همآهنگ سازدیکمکهای ملکی را با تالشهای نظامی دو سازمان  یعنی ناتو و آ

)یک پالن پنجساله که در « کامپکت افغانستان»دوم او وظیفه دارد تا تالشهای جامعه بین المللی را برای حمایت از 
روی آن توافق کرده بودند( انسجام بخشد و سوم نماینده جدید  یحکومت افغانستان، ملل متحد و جامعه جهان ۸۰۰۲
رهبران و شخصیت های کشورهای مهم کمک کننده )دونرها( را از اهداف مطروحه آگاه سازد و از کشورهای بکوشد 

 (۸۰۰۲مارچ ۸۰)ملل متحد ، مؤرخ همسایه افغانستان بخواهد تا در ثبات آن کشور همکاری نمایند.
ت، میدانسمهم را با آنکه اقدامات امنیتی  . اومان اول به این نظر بود که راه حل نظامی یگانه راه نیستکای آیدی از ه

راه حل ازطریق سیاسی جستجو گردد ...و ثبات در افغانستان فقط به وسیله اقدامات سالم و مختلط می گفت که باید  اما 
کمکها که در طول مأموریت خود بتواند  وار بوداو امید .آمده میتواندبه وجود  سیاسی، انکشافی، بشری و امنیتی

اف و مقامات افغانی به وجه بهتر انسجام دهد. )مصاحبه با رویتر، ستالشهای انکشافی را بین قوای نظامی ناتو، آیو
 (۸۰۰۲مارچ ۵۱مورخ

 
 ر افغانستان(د)مبارزه قدرت  آیدی کتاب خاطرات کای

(Power Struggle over Afghanistan : Kai  Eide) 

 ۰۰بتاریخ ماجرا  مارچ کار خود را در افغانستان شروع کرد و دقیقاا پس از دوسال بسیار پر ۰۰کای آیدی بتاریخ 
و در به زبان ناروژی نوشت نخست خود را  تکتاب خاطرا ۸۰۵۰او در اواخر  وظیفه او به پایان رسید. ۸۰۵۰مارچ 
به انگلیسی ترجمه کرد و درذیل عنوان « ر افغانستاندقدرت  بارزه م»تحت عنوان  با اضافات جدید آنرا ۸۰۵۸سال 
«. برای جبران خساره توانیمیو چه کرده م را همه چیز به کجراهه رفته چنگاهی به اینک»نمود: مله را عالوه جاین 

اشته شده ساده نگ بطور سلیس و ،فصل میباشد ۳۸صفحه به چاپ رسیده و دارای   ۰۵۳در که دراین اواخراین کتاب 
در مدت دوسال مأموریت خود به حیث نماینده او شامل موضوعات مهم و مشکالت عمده ای میباشد که  آن و هرفصل

باره جریانات خذ معتبر در آخاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان با آن مواجه شده است. این کتاب به یقیین یک م
 محسوب میشود.مهم کشور

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_chera_komakha_zayeh_shod.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_chera_komakha_zayeh_shod.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_chera_komakha_zayeh_shod.pdf
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من به این امید )به افغانستان( آمدم تا بتوانم یک تغییر را »: چند نکته مهم اشاره میکند تاب بهکای آیدی در مقدمه ک
خسته  به وجود آورم و کوشش کنم  یک ستراتژی فعال را شکل دهم. اما حاال خسته و ناراض آنجا را ترک میکنم: 

های شخصی و همچنان پیروی  که متواتر وضع امنیتی رو به خرابی گذاشت، اختالفات سیاسی، رقابت یاز دوسال
 تم، به آن دست نیافتم...داشبرای تغییر خود کهاحساس قوی با و ناراض از اینکه  رسانه ها از همین شیوه بیشتر شد

زیرا او فکر میکرد که من در برابر اضالع متحده امریکا و دیگر خارجی  ،دوسال گذشت، کرزی از من راضی نبود
قویاً موقف نگرفتم و من از او ناراض بودم زیرا او بیش از  وری مداخله میکردند،ها که در انتخابات ریاست جمه

یکه افغانستان را در گذشته ویران کردند و نباید به آنها اجازه کسانبا  ،پیش به جنگساالرها و دالالن قدرت اتکا کرد
 . «فعالیت در آینده داده می شد

با ستراتژی رو به تزاید من ترین عامل ناخشنودی من اختالفات  عمده»: که در مقدمه کتاب می افزایدکای آیدی 
مسائل پیش میرفت و که بیشتر با ستراتژی نظامی، استعمال قوه و شیوه های تهاجمی  افغانستان در واشنگتن بود

ملکی و سیاسی به حیث ضمیمه امور نظامی پنداشته می شد. ملل متحد هیچگاه بصورت واقعی در دادن مشوره به 
با ناتو حساب نمی شدیم. از همه مهمتر  نزدیک همکارو همچنان ما  اشنگتن در مسائل مهم ستراتژیک شریک نبودو

مقامات افغان بیشتر به حیث تماشاچی و ناظر در مورد تعیین ستراتژی و حل معضالت در امور کشور خود عمل 
دیدیم تدوین یک ستراتژی هدفمند و عملی،  برایشناخت شرایط افغانستان ناتوانی ما در نای .... در نتیجۀمیکردند.

و پیدا کردن راه اصالح فوری و عاجل اموربرای ما در قبال بیصبری  یافتحمایت ازاقدامات در افغانستان کاهش که 
 «.دشمردم از یکطرف و افزایش حمالت مخالفان از طرف دیگر بسیار مشکل 

  
وجود دارد که مطالعه آن از  مطالب بسیار مهم و دلچسپ « رفت؟ این همه پولها کجا»تحت عنوان درفصل ششم کتاب 

  کتاب( ذیالا تقدیم میشود: ۱۰تا  ۳۵هر نگاه ضروری پنداشته میشود، لذا ترجمه مکمل آن فصل )صفحه
 

 پولها کجا رفت؟؟این همه 
از هر کنج و ین صدا ااکنون  وبه بعد افزایش یافت  ۸۰۰۲شکایت مردم مبنی بر فقدان همآهنگی در کمکها از سال 

ولی کمتر کسی  ،مورد شکایت دارند نهم جامعه بین المللی و هم حکومت افغانستان هر دو در ای :کنار به گوش میرسد
قبول و هیچ یک حاضر نیست مسؤلیت نقصان پالیسی های کمک خود را  ستبطور سیستماتیک در زمینه فکر کرده ا

انسجام و همآهنگی قوی فکر می کردیم و مشخص می ساختیم یت، باید به . هرگاه منطقی فکر شود، ما بجای شکاکند
  و چرا؟است صورت گرفته ها که چه خطا 

در سالهای اول بعداز سقوط طالبان منابع اقتصادی که از طرف جامعه جهانی تهیه گردید، نسبتاً کم بود. دونرها از 
شان و نیز ملحوظات سیاسی، اعمال نفوذ گروپهای فشار  خود رجحانات داشتند که به وسیله طرز العمل های معموله 

در ساحات مشخص نقش  می شد.ن جدی احساسسسات غیر دولتی شکل میگرفت. لزوم همآهنگی آنقدرؤت مدرو ق
داده شده بود: به اضالع متحده امریکا مسائل اردو، به جرمنی مسائل پولیس،  ۸گروپ  هایشورکعمده به هریک از 

زه علیه مواد مخدر، به ایتالیا سیستم حقوقی و به جاپان موضوع خلع سالح و مربوط ساختن گروپ مبار برتانیه هب
های مسلح غیرقانونی به دولت. اما در بین این همه ساحات همآهنگی الزم وجود نداشت و ملل متحد نیز چندان توجه 

در رقابت بودند که نمیتوانستند و یا نمی به اینکار نکرد. در جانب افغان یک عده وزرای قرار داشتند که بین خود 
انسجام و  هردو طرف فاقدفعالیت ها و خواسته  های خواستند تا از دونرهای بین المللی استفاده الزم نمایند. خالصه 

 همآهنگی الزم بود.
م  انسجا بورد مشترک نظارت و دائر شد، یک  ۸۰۰۲در جنوری و فبروری که مهم لندن درباره افغانستان  سکنفران 

وزرای مهم افغان اشتراک داشتند. هدف تشکیل  تعدادیک و ا لمللی  در آن بیش از بیست عضو بین کهرا تعیین کرد 
تقویه همآهنگی امداد خارجی بود، ولی این بورد بیک مرجع مباحثه مبدل شد، بدون آنکه نتیجه الزم از آن  این بورد

ی خود را در اشتراک در این بورد از دست دادند و تأثرات خود را در بدست آید. بسیاری از سفرا در کابل عالقمند
، وزرا و سائر ازمینه به صراحت بیان کردند. بسیاری آنها به فکر الغای این بورد بودند. مذاکرات متواتر بین سفر

 صورت گرفت، اما نتیجه ای بار نیاورد. ی بورداعضا
گروپ کاری موجود را به  ۸۵تقلیل و ادغام  یک چتر بیاورند، من پیشنهاد برای اینکه این فعالیتها را تا حد ممکن زیر

 «کامپکت»بخش اساسی متکفل یک سه کمیته فرعی زیر نظر بورد مشترک نظارت و انسجام کردم که هریک 
 که در کنفرانس لندن برای مدت پنج سال در نظر گرفته شده بود، ازجمله : امنیت، حکومتداری ود باشافغانستان 
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از بانک جهانی ارائه  «مک چینی»رف طانکشاف اقتصادی و اجتماعی. این یک پیشنهاد اصالحی ساده بود که از 
بود که به مقصد اجرا در هر گروپ از اول ترتیب میگردید و بعد از آن بورد نظارت  ئلی اگردید و هدف آن تثبیت مس

 توانستیماین پیشنهاد بدون کدام مشکل قبول شد که  ن تصمیم میگرفت.آو انسجام بدون ضیاع وقت بطور متمرکز بر 
 یم.ناقالا یک بنیاد جدید را تأسیس ک

؟  هیچکس واقعاً چه چیز را میخواهیم انسجام دهیماینکه سازیم یعنی  حاما  ما نتوانستیم بخش های مهم مشکل را مطر
مک ها به کجا مصرف میشود و برای نمیدانست که چه اندازه کمک به افغانستان می آید و هیچکس نمیدانست که ک

چگونه  نامعلوم بود. آن که اصل موضوع  بسازیمچیزی را همآهنگ و منسجم  ممکن نبوددراین حال  کدام اهداف.
انسجام صورت گرفته میتوانست، وقتیکه رجحانات مورد قبول در زمینه های کلی هنوز مورد موافقه قرار نگرفته بود 

اهدافی را تعیین کرده بود؟ سالها گذشت تا آنکه باالخره پروگرام ملی در ساحات صحت، هر دونر برای خود بناا و 
معارف و انکشاف دهات  تثبیت شد. این موضوع را هریک به حیث داستان موفقیت در هرجا یاد میکرد و از آن 

ی بدون تغییر حاکم بود، یک فضا . از سقوط طالبان گزارش داده می شدنشانه های پیشرفت بعد  مثابهمکرر هرسال به 
 احساس می شد.جدی درحالیکه به اقدامات و طرح پروگرام های ملی ضرورت 

بدست آوردن معلومات موثق در باره امداد بین المللی و تأثیرات آن مشکل بود. من از اعضای حکومت افغانستان می 
یک راپور از موسسه درآنوقت میان گذاشتم.  قبل از آمد و برگشت او از کابل در« مارک وارد»شنیدم و آنرا با آقای 

و من آنرا حین مواصلتم به  دبورد انسجام موسسات غیر دولتی فعال در امور بازسازی افغان( به نشر رسی« ) اکبر»
از « مت والد من»که  نظر به راپور های دیگر برایم بسیار قابل استفاده بود. این راپور توسط  کابل مطالعه کردم

که تصویری از جریان امداد بدون هدف « کوتاهی در کار»زیر عنوان :  ،تهیه شده بود« اوکس فام» تانوییبرموسسه 
به دلیل موجودیت ارقام غیردقیق  ۸۰۰۲نکه بعد از نشر درماه مارچ آو فاقد مؤثریت الزم را ارائه میکرد. این راپوربا 

انب دونرها ، اما ابعاد الزمه را که ما با آن مواجه بودیم، مورد انتقاد قرار گرفت و آنهم نظر به کمبود معلومات از ج
 : بخوبی توضیح میکردطی نکات ذیل 

 
در آن  راپور نشان داد که جامعه جهانی بعد از سقوط طالبان تا چه حد در مورد تهیه کمک تغافل کرد.  :ازهمه تراول

کشاف و زندگی بهتر امیدوار بودند، اما کاری . مردم برای انداشتوقت کرزی از این تغافل دونر های غربی شکایت 
دالرکمک برای هرهزار نفر  ۱۲کم درحال اجرا بود.  به اساس تخمین راپور والد من، افغانستان در دو سال اول مبلغ 

دالربود. همچنان  ۸۰۰دالر و برای تیمور شرقی  ۲۲۶دریافت کرد، درحالیکه این تناسب برای بوسنیا و هرسگوینا 
ارائه شد، این موضوع را تائید کرد که در پنج  ۸۰۰۶ه از طرف وزارت مالیه افغانستان در اواخر سال راپوری ک
حاصل کرده است. برای هر هزار نفردالر  ۵۱۸۲دالر و اماعراق   ۸۶۸افغانستان  ،بعد از سقوط طالبان سال اول

به  افغانستان ست آورد، درحالیکه ضرورترا بدکمک افغانستان به مقایسه سائر کشور های جنگزده یک مقدار ناچیز 
 هیچوجه کمتر از عراق و بوسنیا نبود و حتی وضع آن کشور ها در بسیاری ساحات به مراتب بهتر از افغانستان بود.

برای افغانستان وجود نداشت و همه توجه بطرف عراق کدام پالن مشخص بعد از حمله نظامی  یواضحاا  سالها
 .ه بودگردید  معطوف

 
راپور  اند؟ی مچه مقدار این کمکها واقعاً به افغانستان آمد و چه مقدار آن در کشورهای کمک کننده )دونر( باق وم :د

به « بد»فیصد کمکها بصورت بسیار  ۰۱می افزاید که  ۸۰۰۲از قول مدیر دفتر بانک جهانی در کابل در سال 
بزرگترین دونر یعنی اداره انکشاف بین المللی امریکا د. ینام« غارت»مصرف رسید و بیشتر آن ضایع شد که او آنرا 
پنج شرکت بزرگ امریکائی انجام داد که برای بسیاری از آن پروژه  تقریباا نصف کمکهایش را از طریق  قرارداد با

تا  ۵۰ها بیش از پنج  طبقه قراردادی های فرعی بین المللی و یا افغان دست اندرکار بودند و هریک از آنها تقاضای 
 ۶فیصد کمکهای ملکی که تقریباً  ۰۴بطور کلی تخمین میشود که فیصد و حتی بعضاا بیشتر مفاد را میکردند.  ز۸۰

و خدمات از  مواددر کشور کمک کننده )دونر( باقی ماند. بیش از نیم این کمکها به خریداری  ،ملیارد دالر میشود
 موجب تحرک رشد اقتصادی در افغانستان شود.نتوانست خود کشور دونر اختصاص یافت. لذا این کمکها 

 
برطبق گزارش وزارت مالیه افغانستان   چه مقدار این کمکها بدون مشوره با مقامات افغان به مصرف رسید؟ سوم :

 تعدادیک  .ملیارد دالرـ آگاه نبود ۲حکومت  از صورت مصرف یک سوم کمکهای ملکی ـ درحدود  ۸۰۰۲در اوایل 
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یک قسمت مصارف ارش زتنها به گدند و یا اینکه خودداری کرمعلومات  در زمینه از ارائه یا  ورهای دونرشزیاد ک
 ند.قرار نگرفتمقامات افغان بطور الزم در مورد پالن و تطبیق پروژه ها در جریان  ، لذانداکتفا کردخود 

 
تصاص یافت. اینکه چه مقدار برای مؤسسات افغانی اخ و مشورتی ییک قسمت زیاد کمکها به ساحات تخنیک  چهارم :

تخمین  دفیص ۳۰در حدود  راپور آنرا  که سؤالیست صورت گرفت،ومت افغانستان در همآهنگی با حک این کمکها
معاشات شان برحسب تقاضای خود شان و  میتوان مشاورینی را سراغ کرد که ا. در یک تعداد  وزارتهمیکند

 بودند،توسط شرکتهای خصوصی مشورتی معرفی شده که مشاوران  د. عده ای از اینیکشورهای دونر تعیین میگرد
هزار دالر و بیشتر از آنرا دریافت داشته اند. من بسیاری اینچنین مشاورین را در داخل حکومت می  ۰۵۴معاشات 

در سال بود و این مبلغ از طرف دونر های بین المللی پرداخته می  هزار دالر ۵۴۴شناسم که معاش شان بیش از 
 ند.رفتدالر معاش میگ ۰۴۴۴تا  ۰۵۴۴ند که  در سال بودد. درجوار آنها در عین وزارت افغانهائی ش
 

ارقام در این مورد نامکمل است، اما واضحاا دیده میشود که  یع شد؟زچگونه کمکها در نقاط مختلف کشور تو  پنجم :
جائیکه برخوردها ها شدیدتر بوده است. هرگاه  در ،بود کمکها قویاا متمرکز به والیات جنوبی و شرقی اختصاص یافته

ه ارادکمکهای به حیث یک کشور فرض کنیم، آنجا پنجمین گیرنده بزرگ  هزار نفر ۲۰۰را با داشتن نفوس  هیلمند
و سائر دونرها به عین والیت داده شده  هبرعالوه قسمت زیاد کمکهای برتیانی  امداد بین المللی امریکا محسوب میگردد.

 وردهآرام مقادیر فراوان کمک را از طریق تیمهای باز سازی والیتی بدست آ ارزگان و دیگر والیات نا ،ندهاراست. ق
رسیده است، از جمله دایکندی، کشورمقدار کم منابع به والیات فقیر در ساحات مرکزی و شمال  ک، در حالیکه یاند

 ار انتقاد کرده ام. در زمینه مثالهای زیاد وجود دارد.فاریاب و تخار. من بر تمرکز کمکهای وافر کانادا برای قنده
یک ملیارد دالر کمک آیا »طنز آمیز گزارش شد که: بطور ۸۰۰۶مارچ  ۵۲یا تایمز مورخ در یک مقاله منتشره ایش

یا بهانه برای جلب توجه و اخذ کمک از   دلیلانکشافی میخواهید؟ اگر شما در افغانستان زندگی میکنید، درآنجا دو 
چانس شان بسیار ضعیف  ،باشند دلیلامریکا وجود دارد: حمله طالبان یا تجارت پربار مواد مخدر. کسانیکه فاقد این دو 

مواجه میباشند. آنها اغلب از من پرسیده اند که اگر این با آن این دقیقاا حالتی است که مردم در والیات با ثبات  .«است
بود که برای جاهای  ، آنها دیگر مستحق بوده نمی توانند. آیا بهتر نخواهددو خصوصیت معیار گرفتن کمک بیشتر باشد

 دارای ثبات که در عین زمان موفق به تقلیل تولید مواد مخدر شده اند، پاداش و جائزه داد؟
 آیا ما  یک مجموعه رجحانات واقعی را داشته ایم که در اثر موافقه و اشتراکلها این بود که مثایکی از مهمترین 

به عبارت دیگر آیا ما یک ستراتژی انکشافی داشته ایم؟  مساعی حکومت و جامعه جهانی به وجود آمده باشد؟ 
الزم بود که هر دونر برای خود رجحاناتی را تعیین میکرد و هر وزیر ، امورانسجام درواضحاا برای تضمین موفقیت 

 که در آن بیشتر توجه به بپردازدبه مباحثه طوری افغان میتوانست برای پروژه های مورد نظر خود با دونر ها 
معیار خوب گانه مهم است، ولی آن ی نکه مقدار مبلغ مصرف شدهآتأثیرات طویل المدت و تقویه اقتصادی میگردید. با 

 برای اثر گذاری و موفقیت محسوب نمیشود.
 طریق تیم های بازسازی والیتی بخصوص از ،تیک قسمت زیاد منابع مالی برای امور نظامی اختصاص یافهمچنان 
بعضی تیمهای لذا ای مختلف آیساف مربوط اند، ضآنها به اع. از آنجائیکه در تمام والیات فعالیت دارند که تقریباا 

ا بنا بر تصمیم خود شان به پروژه های ملکی و این منابع ر دشتنر داادر اختی بازسازی والیتی منابع مالی بسیار زیاد
این  .هیچ مصرف نکردند ها بعضیو حتی مصرف کردند بسیار کم  تیمهای والیتی که دیگرحالی، درمصرف کردند

. تیمهای بازسازی نخواستند با مقامات افغان مشوره خرابتر ساختبازهم یع غیرعادالنه کمکها را زمشکل تو وضع
تشکیل شدند، فکر می شد  کنند و به حکومت درباره مصارف خود معلومات دهند. وقتیکه تیمهای بازسازی در اول

بجای آنکه  که آنها بنیاد های مؤقت خواهند بود، ولی آنها بعدتر به بنیادهای دوامدار و رقابت کننده تبدیل شدند و
یدند. با افزایش منابع اقتصادی زیر اختیار آنها گردضعف انکشاف  موجب مؤسسات افغانی را تقویه کنند، برعکس

ؤسسات کمکی مملکی و نظامی مغشوش ساختند و برای  امورفعالیتها را در ساحه تیمهای بازسازی والیتیخود، 
 ملکی یک دردسر ایجاد کردند.

 دعمومی آن قرار دا انملیون دالر برای پروگرام امداد عاجل در اختیار قوماند ۳۰قوای نظامی امریکا  مبلغ  ۸۰۰۳در 
این مبلغ به یک ملیارد دالر  ۸۰۵۰د. در ستفاده کنستان امردم افغان« دل و دماغ »این مبلغ برای جلب حمایت ازکه 

که توسط مؤظفین نظامی فاقد آگاهی و تجربه مسلکی  و بدون مشوره بامتخصصین امداد ملکی و اکثراا بدون  رسید
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. لذا امداد ملکی بیش از پیش شکل نظامی را به خود گرفت و اینکار با هدف افغانها بمصرف رسیدپرسش نظر
 خروج مغایرت داشت و بدانوسیله  بنیاد نظامی بیش از پیش استحکام یافت و افغانها وابسته به آن شدند.ستراتژی 

پروژه  ۸۸۰۰۰دست داشته در مورد  بیش از  و یکی دیگر از مأمورین او معلومات «مارک وارد» ۸۰۰۶در دسمبر 
آنرا  ۵۲۰۰۰ار داد و از جمله به تعداد ملکی را که توسط تیم های بازسازی پیش گرفته شده بود، مورد بررسی قر

آن اساساا پروژه هائی  ای هزار دالربمصرف رسیده بود و همه۵۰۰فیصد آن کمتر از  ۲۰ارزیابی نمود که دربیش از 
مارک وارد این پروژه ها را . می گردیدپول آن از منابع فوق تدارک و  افغانها پیشبرده  می شدندتوسط باید بودند که 

که در مدت کوتاه و به  هیاد کرد« حاصل زود رس و زود خراب شونده»»و یا « پایان درخت ه هایمیو»بنام 
در  راسهولت پیش برده می شد و اما آسیب پذیر بود، زیرا  در اجرای آن افغانها چندان سهیم نبودند تا بتوانند آن

بع کافی در آن پروژه ها بمصرف برسد میکند تا منا بد. یک انکشاف واقعی در کشور ایجافعال نگهدارنمدت طویل 
که بتواند سطح استخدام را باال ببرد، برای خانواده های افغان منبع عاید باشد و دانش افغانها را در جهت وقایه و 

 توانمندی مزید افزایش دهد.
اجتماعات محلی  دونر خارجی اثرات دوامدار برمیتوانند که چگونه  از آنستیک نمونه بارز  ای خانغشبکه انکشافی آ
را برای دهات و قریه جات انتخاب نکرد، بلکه   د. شبکه انکشافی آغای خان پروژه های جزئینافغانی وارد کن

تا یک ستراتژی انکشاف محلی را  با تفاهم نزدیک مردمان کوشید  (والیتیهای تیم های بازسازی ه برعکس پروژ)
یک منفعت مشترک مثالا اصالحات  بدوربتواند چندین قریه را هائی باشد که ه شامل پروژ آنومحل در پیش گیرد 

 موجب خورسندی محل شود و افغانها به آن رسیدگی نمایند و آنرا  پروژه خود بدانند. تا سیستم آبیاری باهم یکجا بسازد
یک امرا زیر کار نظامی هگفته میشود بین المللی در افغانستان آنست که تیمهای بازسازی قوای یکی از دالیل حضور 

قبلی من در اساس تجارب  ه، درحالیکه جانب ملکی نامنظم و دچار پراگندگی میباشد. بپیش میرودبسیار منسجم تر  آمر
به عین شکل نیزنیست. تجارب من در کابل ثابت ساخت که جانب نظامی  گفته فوق درست مرکز ناتو در بروکسل

قوماندانی  قوای   ۸۰۰۲، اما تا ماه اکتوبر قرار داشت قوماندانآیساف یک در راس که  البته دچار پراگندگی بود.
و حتی  عمل نمیکردزیر قومانده او  «قوای مخصوص»بسیاری از نیزو او نبود بعهده « عملیات پایداری آزادی»

مختلف قوماندان آیساف نمی توانست به قوای  . به این اساسدبودنآنها منسوب به دستگاه استخباراتی امریکا  یبسیار
برای خود  مخصوصآیساف با آنکه ایجاب میکرد، دستور دهد. بسیاری کشورهای شامل آیساف محدودیت های 

را بعد  تنها اجازه عملیاآباید عملیات نمایند، چنانکه بعضی  که در کجا و چطور ر مورد استفاده از قواآنهم د، داشتند
بیشتر را در داخل پایگاه خود باشند و تماس شان با مردم از تاریکی شب نداشتند و برخی دیگر مجبور بودند وقت 

 لذا انسجام در جانب نظامی به همان اندازه پراگنده بود که در جانب ملکی وجود داشت. ،بودهمیشگی ن
، اما  اگر جانب نظامی در انسجام یع انسجام کارهای ملکی داشتندسربر تبسیارکه نمایندگان آیساف تأکید رم اتائید مید

بطور الزم عمل میکرد، در )ملل متحد( ور مربوطه خود با حکومت افغانستان و راپوردهی فعالیت های خود به ما ام
که اینکار بر انسجام امور ملکی بسیار اثرگذار می بود. مشکالت بین رهبران افغان، رئیس جمهور  نآنصورت به یقیی

روز بروز در حال افزایش بود. کرزی این بنیاد « متبنیاد های موازی با حکو»کرزی و اعضای حکومت او درباره 
 ها را به حیث رقیب در انکشاف موسسات افغانی میدانست و او حق به جانب بود.

هدف  برای توضیح  الزمبود، اما تالش  ۸۰۰۲یک موضوع دلچسپ در اوایل  ستراتژی عمومی، برای دریافت تالش 
ها سعی داشتند تا پای ملل متحد  و دیگر فعاالن ملکی را در مقصد اصلی چه است. نظامی  که صورت نگرفت آن

در زطرف نظامی ها در والیات نسبتاا آرام شکل داده شده بود. طی مذاکرات استراتژی پیش بکشند که همچو تعیین
نظامی  دعوت بعمل می آمد تا ابراز نظر نمایند، الکن ملحوظات و ایجابات بعضاا از یونیما و انجو ها ،ستراتژیمورد 

. یونیما نتوانست  نمایندگی های ملل متحد و همچنان انجو ها را متقاعد تشکیل میداددر همچو مذاکرات را اساس عمده 
د و امور انکشافی خود را زیر حمایت آنها ننکسازد تا نقاط نظر قوای نظامی بین المللی را در مناطق نا آرام تعقیب 

آنها نمی خواستند  وبود  ها تأثیر قرار گرفتن سازمان های ملکی به منطق نظامیبه معنی زیر  کاراین ، زیراپیش ببرند
  باهم آنرا مشترکاا مطرح سازند.

به بود، میخواستیم منابع مالی را از والیات نا آرام در جنوب و شرق که تأثیر کمکها در آن کم  «مارک وارد»من و 
 یعنی به  جاهائیکه مؤثریت آن بیشتر باشد. ترس من از آنوالیات باثبات دردیگر قسمت های کشور اختصاص دهیم 

در را یم تا والیات آرام ضرورت داشت« وقایوی»به یک پالیسی  مناطق آرام دچار مشکالت شوند. ما مباداکه  بود
 د.بومهم در این مورد « واکسین». حکومتداری خوب و انکشاف اقتصادی یک کنیمبرابر بی ثباتی و برخورد حفظ 
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رام جنوب آزیرا  زمینه رشد اقتصادی در والیات نا اهمیت داشت، تخصیصیه های مالی  از نقطه نظر دیگر نیز م تقسی
به آن   این زمینه مساعد بود و امار والیات آرام شمال و مرکزی افغانستان دکه درحالی ، بودو شرق چندان میسر ن

 ل مالحظه در آنجا ها شود.موجب تحول قاب بود که میتوانستتوجه صورت نگرفته چندان 
یک دیدار از بامیان در ارتفاعات مرکزی مؤید این ادعا خواهد بود که این والیت برای جلب  سیاحان خارجی و 

و همچنان انواع منابع معدنی و احجار قیمتی . ذخایر بزرگ آهن استبرخوردار موقعیت بسیار خوب ازهمچنان صنایع 
اندن آن در سکشور وجود دارد. واضحاا استخراج این منابع از کوه ها و ر و دیگر ساحات آرام درهمین ساحه 

مستلزم سرمایه گذاری های بزرگ در امور زیر بنائی میباشد، اما این سرمایه گذاریها میتواند موجب تحرک  ،ارکیتم
 خود گردان رشد اقتصادی شود.

بکار  ۸۰۰۲ن بزرگ به بند کجکی در هیلمند در تانوی ها چندین هزار عسکر را برای انتقال یک توربییوقتیکه بر
گماشتند، من از خود پرسیدم که بکار انداختن  و فعال ساختن آن توربین در یک منطقه بسیار خطرناک افغانستان چه 

سمنت  و  رساندنهنوزهم بکار شروع نکرده است، زیرا  توربین ،انتقالدر برخواهد گرفت. سه سال بعد از مدتی را
دائی ها ترمیم ارد، ناممکن به نظر می آید. کانمتواتر زیر تهدید طالبان قرار داکه مورد ضرورت به آنجا  سائر مواد

هنوزهم بند نتوانست به فعالیت آغاز کند و  ۸۰۵۵بند دهله را یکی از پروژه های مهم خود وانمود کردند، اما در سال 
ر از آنچه پیشبینی می شد، مواجه گردید. مسلماا صرف وقت و پروژه به دلیل تشدید فعالیت طالبان با مشکالت بیشتر ت

 منابع مالی بر همچو پروژه ها میتواند نتایج بهتر را  بار آورد، درصورتیکه درمناطق آرام افغانستان عملی شوند.
از  ،قندهارسفردریک  جریاندر دست است. دردر پروژه های پالن شده دیگرمثالهای بسیار در مورد زیانهای مالی 

یک سردخانه بزرگ که برای نگهداری مواد زراعتی ساخته شده بود، دیدن کردم. وقتی از اهمیت این سردخانه به 
یکی از مأمورین محلی خود شرح میدادم، او به من گفت که این سردخانه بسیار مفید می بود، اگر به ساحه کوچکتر 

انها نمی توانستند از عهده مصارف تیل دیزل برای سرد ن ساختمان بسیار بزرگ بود و افغآاعمار می شد. واقعاا 
 ی استفاده میکردند، نه برای تولیدات زراعتی.عمومم انگهداشتن آن برآیند، لذا این ساختمان را فقط به حیث یک گد

تم از یک مرکز تعلیمی خیاطی برای دختران و زنان، به یک دختر خوردسال گف دوقتی به جالل آباد رفتم برای بازدی 
» اب او این بود: وخورد. جبکه چقدر خوب است که یک پیشه را یاد گرفته اید که میتواند تا آخر زندگی به درد تان 

اطی را با خود یو نوشتن را یاد میگرفتم، وقتی اینجا به پایان برسد، من نمیتوانم ماشین خ نبرایم بهتر بود که خواند
دراینصورت چانس کار یافتن دراین پروژه برای آن دختر جوان با دانشی  . «فامیلم توان خرید آنرا ندارد ؛داشته باشم

قوماندان آن به  .یمدکه کسب کرده بود، چه میتوانست باشد؟ قبل از ترک آنجا، چند ساعتی با تیم بازسازی امریکائی بو
و میتوانست به آسانی مبالغ ملیون دالر برای پروژه های ملکی در اختیار دارند. ا ۵۱۰تا  ۵۳۰ما گفت که آنها مبلغ 

بیشتر را به مصرف برساند. وقتی از او پرسیده شد که آیا او از این فعالیت ها به حکومت افغانستان اطالع میدهد، 
 جوابش مغشوش بود.

: اعمار گردید. کرزی مرا نیز در محفل افتتاح آن دعوت کرد ۸۰۰۶در کابل یک شفاخانه جدید توسط چینائی ها در 
بستر و اما بدون سیستم تهویه ، آنهم در شهری پر از آلودگی هوا و خاکباد همیشگی.  ۰۱۰با  بزر گت یک عمار

 دوسال بعد از افتتاح هنوزهم هیچ مریض در آنجا تداوی نمی شد.
چند بار به تعویق  آن ، نه تنها کار ساختمانیک دستگاه برق  که به کمک امریکا در حواشی کابل درحال اعمار بود

آن دستگاه   در اخیرملیون دالر بیشتر از آنچه پیشبینی شده بود، مصرف گردید که  ۱۰اد بلکه برای اکمال آن مبلغ افت
بود که افغانها توان  مصرف برداشت. این دستگاه آنقدر پیشرفته  و مصارف دورانی آن چنان گزافدالرملیون  ۰۰۰

و مصارف تولید برق آن هفت  کار میکرددیزل  ادستگاه مذکور ببکار انداختن  و فعال نگهداشتن آنرا نداشتند، زیرا  
از شمال به کابل تمدید یافت. در نتیجه این  ۸۰۰۶تی از ازبکستان بود که لین آن در سال اچند بیشتر از آن برق وارد

به غیر  بازرسان امریکائی خود محسوب شد ویک پروژه ناکام  ،که توسط امریکائی ها اعمار شده بود ندستگاه مدر
 اقتصادی بودن آن اعتراف کردند.

آیساف و دیگر شرکای بین المللی در طول ده سال مقادیر زیاد تیل و دیگر اشیا ی مورد ضرورت قوای بین المللی را 
برای انتقال این آنها د. ابه افغانستان وارد کردند که آن یک قسمت عمده واردات مجموعی افغانستان را تشکیل می د

با تعداد زیاد شرکتهای  ،دها شرکت ترانسپورتی کار گرفتند و برای رسانیدن مواد از مبدأ تا نقطه مصرفمواد از ص
موافقتنامه  های تخنیکی  ۸۰۰۸را به دوش بگیرند. در اوایل اموال خصوصی امنیتی قرار داد کردند تا امنیت انتقال 

به اساس آن اجازه تورید  و معافیت از محصول گمرکی  بین قوماندانهای آیساف و اداره مؤقت افغان به امضا رسید که
استفاده بعمل آمد، طوریکه  درطول سالهای بعد ازاین امتیاز به شکل بسیار آزاد .داده شد برای اموال وارداتی آیساف
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از ملیونها دالر  به این وسیله کردند وهای سؤ مستخدمین کوچکترین شرکت قراردادی فرعی از این معافیت استفاده 
 عواید دولت از بین رفت.

مقدار اشیای وارد شده کم و انواع آن محدود از یکطرف قابل فهم بود، زیرا   ۸۰۰۸شاید امضای همچو موافقتنامه در
وسعه یافت و قوایش و از طرف دیگر اداره مؤقت صالحیت اعطای این امتیاز را داشت. ولی از آن به بعد آیساف ت بود

ر عسکر در تمام افغانستان رسید و نیز افغانستان صاحب یک حکومت و مؤسسات دولتی زاه ۵۱۰به  از چند هزار
 ۸۰۵۰تدارک میکرد. در طول تابستان  کشورباید از طریق عواید داخلی حکومت گردید که یک قسمت مصارف را 

ا اقالا تثبیت کند که چه قرار دهد و ی تجدید نظرحکومت افغانستان خواست تا موافقتنامه معافیت گمرکی را دوباره مورد 
 اقالم شامل معافیت گمرکی باشد، ولی اینکار تاهنوزمنتج به یک موافقه معقول نشده است.

از وقتیکه تورید مواد مورد ضرورت آیساف و دیگر سازمانهای بین المللی آغاز شد و کمپنی های ترانسپورتی و 
گردید و اکثر مواد بطور غیرقانونی در بازار های  شرکتهای خصوصی امنیتی فعال شدند، کنترول انتقاالت ضعیف

تدارک عاید را برای دولت بیشتر می  افغانستان بفروش میرسید. اینکار بازهم بر ضعف حکومت می افزود و مشکل
شرکتهای را که قانونی رفتار میکردند، تحت ثأثیر قرار میداد. با فقدان حسابدهی، پول آن ساخت و حتی فعالیت 

نهای ثروتمند  که درعقب این شرکتها بودند و به مأمورین محلی و دار و دسته های مافیائی پول می بدست افغا
به طالبان میرسید تا از حمله بر کاروان الریها خود  ا. آخراالمر یک قسمت این پولهپرداختند، بیشتر متمرکز می شد

میتواند مجرای دست بدست شدن پولها را بررسی  سیستمی است غیر قابل کنترول و هیچکس نواقعاً این . داری نمایند
 و کنترول کند.

معاشات بلند مشاوران بین المللی که بدون استیذان مقامات افغان استخدام شده بودند و برگشت منافع قرار دادی ها 
د، همه به کشور های شان، ناپدید شدن عواید و حمایت از پولهای که بطور غیر قانونی بسیار دست ها را طی میکر

. نشانه های از فساد اداری گسترده  در افغانستان بود که مسؤلیت یک قسمت آن بدوش جامعه جهانی قرار داشت
بعضی اوقات انتقادها نیز بیمورد پنداشته میشود به این معنی که  سیاست های سختگیرانه به مقصد جلوگیری از فساد 

 و دراثر آن مصارف پروژه های انکشافی افزایش می یافت.اداری، کار انتخاب قراردادی ها را مشکل می ساخت 
 

فیصد مردم اکنون به نحوی از  ۲۱ان دست آوردهائی وجود داشت. درحدود بالبته در سالهای اول بعد از سقوط طال
ست. ا وفیات اطفال پایان آمده فیصدی مأمور صحی تربیه شده و  ۱۰۰۰خدمات صحی برخوردار میباشند و اضافه از 

بیش از هفت ملیون طفل به مکتب  ۸۰۵۰از مرگ در سال اول زندگی نجات یافته اند. در ا هزار طفل با این اقدام ده ه
و  رفته که تقریباا یک سوم آنرا دختران تشکیل میدهد، درحالیکه در دوره طالبان این تعداد به کمتر از ملیون میرسید

در افغانستان تعداد زیاد پوهنتون ها وجود دارد و اما در دوره دختران عمالا از رفتن به مکتب محروم بودند. حاال 
طالبان یک پوهنتون موجود بود. هزارها مایل سرک امروز بازسازی و اعمار شده است. پروگرام همبستگی ملی با 

قریه به مقصد تهیه آب و ساختن سرک ها و اعمار مکاتب و کلنیک ها  ۸۲۰۰۰پروژه در  ۱۸۰۰۰رویدست گرفتن 
امات قابل الذکر میباشند. باید گفت که این پروژه ها در سرتاسر کشور بدست افغانها و به پول و اشتراک مساعی اقد

بدست هم دهند و یکجا کار کنند. افغانها نیز آگاهی  تا اجتماع دونر ها دست گردیدهدونرها تکمیل شده و اینکار موجب 
اینها مثالهای چند از  .پروژه ها سرپا نگهدارند و از آن استفاده نمایند ند تا بتوانند اینه او ظرفیت الزم را انکشاف داد

  )پایان ترجمه فصل ششم(بسیار مفید میباشد.برای آینده افغانستان ادامه آن بود که  ئیها پیشرفت
  )مطالعه این کتاب دلچسپ را برای عالقمندان مسائل افغانستان توصیه میدارم ـ داکتر کاظم(
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