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 غانستان مليارد دالر به اف٢٠آنفرانس پاريس و تعهد
 مظاهرات زنان و روز مادران افغان

 
 جوزای امسال با حضور حامد آرزی بر گذار گرديد، برعالوۀ بان ٢٣جون مطابق به ١٢در اجالس پاريس آه بتاريخ 

آی مون، سرمنشی ملل متحد، رئيس جمهور فرانسه، لورا بوش وآاند يليزارايس، بعضی از  مقامات عالی رتبۀ حكومت 
موسسۀ بين المللی را در بر ميگيرد، به حيث آمك دهندگان  ١۵ مملكت و ۶٠نی  آه مجموعَا اعضای انگلستان وجرم
گرچه ازمدت زمانی شنيده ميشد آه دولت افغانستان بيشتر از پنجاه مليارد دالر را برای حفظ امنيت، . شرآت نمودند

 مليارد دالر برای ٢٠ايد، ولی در ختم مجلس مبلغ تقويۀ بنيۀ اقتصادی، توسعه و باز سازی، از جامعۀ جهانی تقاضا مينم
آمك برای پنج سال آينده تعين گرديد آه دران ارقام بزرگی برای راه سازی و بهبود وضع زراعت، محو آشت آوآنار و 

ر درين وعده و وعيد، اياالت متحدۀ امريكا ده عشاريه د و ميليارد و د. مبارزه با فساد اداری در صف اول قرار دارند
اين اجالس بعد از جلسۀ بن، توآيو و لندن، مهمترين گردهم . قسمت موسسات، بيشترين آمك از بانك جهانی خواهد بود

 .آيی ای در مورد آمك برای انكشاف اقتصادی، توسعه و بازسازی افغانستان بشمار می آيد
ها به آن و حيف و ميل قسمت زياد در پهلوی شكايت حكومت افغانستان مبنی برندادن صالحيت مصرف بيشتر اين آمك 

توسط گماشتگان خارجی، بانك جهانی هم ادعا مينمايد آه مشاوران خارجی درافغانستان از اقتدار حكومت می آاهند و 
بانك جهانی علت اين نقيصه را وابستگی زياد از حد افغانستان به آمك هايی ميداند آه خود .  آنرا آامال ضعيف ميسازند

 .آنرا ندارداختيار مصرف 
جامعۀ جهانی هم  به نوبۀ خود شكايات زيادی از حكومت آقای آرزی دارد آه دران نه تنها ناآامی های وی در قسمت  

مراعات جنگ ساالران و ناقضين حقوق بشر ميباشد، بلكه پروگرام های ناقص وی در مبارزه برای رفع خشونت بر 
ك فساد اداری، وی را آامال يك همكار ناآام و بی آفايت آنان قلمداد زنان و دختران، محو مواد مخدره وحالت وهشتنا

مينمايد، در همين زمينه نطاق وزارت خارجۀ امريكا به صراحت  ازينكه  آرزی در پالن گذاری های سياسی، اقتصادی 
ار داشت آه امريكا با آنهم لورا بوش، خانم رئيس جمهور امريكا اظه. و اجتماعی موفق نبوده است، اظهار نگرانی نمود

 .و جامعۀ غرب ، درسی در مورد تنهاگذاشتن افغانستان گرفته اند آه ديگر اينكاررا  تكرار ننمايند
از جانب ديگر ممالك آمك دهنده درين شش  سال اخير شكايت دارند آه مليارد هايی آه جامعۀ جهانی  به افغانستان 

 . جانب حكومت آرزی در قبال نداشته استسرازير نموده است، هيچ گونه حساب دهی يی را از
از جملۀ تبصره و نظريات در داخل افغانستان، از محترم آقای بشر دوست وآيل ولسی جرگه در مصاحبۀ تلوزيونی 

 شنيده شد آه تا زمانيكه حكومت قانون با موجوديت امنيت و تشكيل يك ته بنای محكم اقتصادی
انفرانس ها و اين آمكها عمَال همانطور آه قبال ديده شد نقشی خواهد بود بر آب و و عدالت اجتماعی به ميان نيايد، اين آ

 .مصرف آن در راهای صورت ميگيرد آه مفادی به حال مردم فقير و بيچارۀ افغانستان نخواهد داشت
پرداخت در آانفرانس پاريس هم چنان تعهد گرديد آه به کمك های وعده شدۀ قبلی آه هنوزاز جانب جامعۀ جهانی  

در عوض حامد آرزی وعدۀ آزادی های فردی، منجمله آزادی بيان، اعمار . نگرديده است هم ترتيب اثر داده خواهد شد
آاش رئيس جمهور افغانستان وعدۀ بازخواست مجرمين و . جاده ها ، توسعۀ معارف و مبارزه با مواد مخدره را داد

 و جدی جامعۀ افغانی ونا رضايتی موسسات حقوق بشر و محاآم بين ناقضان حقوق بشر راهم مينمود آه مشكل اساسی
 .المللی است

شرآت آنندگان درين اجالس، از حامد آرزی رئيس جمهور افغانستان جدَا تقا ضا نمودند آه منبعد در قسمت داشتن يك 
قبيل فساد اداری آه  جامعۀ اقتدار و توانمندی حكومتی در پناه قانون آوشش نهايی را مبزول دارد و با مشكالتی  از 

حتی بان آی مون، سرمنشی ملل متحد ازين بالی بزرگ ملت افغان با . افغانی با ٱن روبرو ميباشد، جدَا مبارزه نمايد
 .جديت ياد نمود

همچنان در همين روزی آه اجالس پاريس در پايتخت فرانسه، جامعۀ جهانی را بازهم در موقف آمك دهی برای ساختن 
ستان آباد و خود آفا آه به زيور صلح و بازسازی مزين گردد، قرار ميداد، در  شهر آابل، عدۀ زيادی  آه تعداد يك افغان

دست به مظاهرات بر عليهه آانفرانس پاريس و مطالبۀ » يوناما« بيشتر آن زنان بودند، بمقابل مرآز ملل متحد، عمارت 
شتيبانی اآثريت مردم افغانستان به اين باوراند آه آمك های بين مظاهره چيان آه به پ. آمك به دولت افغانستان زدند

المللی قسمی به مامورين دارای معاشات و عوايد بلند ميرود و قسمی هم حيف و ميل گرديده و به حال مردم نادار و 
ت در قسمت حمايه درين مظاهره هم چنان به مخالفت به پاليسی دول. بيچارۀ افغانستان از هيچ نگاهی موثر واقع نميگردد
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از جنگ ساالران و زورمندان و جنايتكاران جنگی، عكس های زيادی از عزيزان مظاهره آنندگان حمل ميگرديد آه 
درين مظاهره شعار ها حاآی ازان بود آه چون آمك های جامعۀ جهانی .گوئی توسط جنايتكاران جنگی بقتل رسيده بودند
 گرديد، ملت افغانستان بيشتر مقروض جامعۀ بين المللی گرديده و بيشتر در بازهم از طرف يك اقليت حيف و ميل خواهد

  .فقر و تنگدستی فرو خواهند رفت
 ١٣جوزا يا ٢۴در پهلوی هلهلۀ آنفرانس پاريس و آمك های سرشار جامعۀ جهانی به افغانستان، فردای آن يعنی روز 

ردمند افغان آه بيشتر آنها شوهران را در جريان جنگ روزمادران د!!! جون روز مادر در افغانستان برگذار ميگردد
های گوناگون منجمله جنگ های زمان اشغال افغانستان درعصر رژيم های خيانتكار خلق و پرچم، جنگ های خانمان 
سوز تنظيمی در شهر آابل و اطراف از دست داده اند، اغلبا به گدائی و جمع آوری آشغالی آه از خانه های مردم دور 

تلوزيون آقای بيات، آريانای افغانستان ويديوهای دلخراش و تكان دهنده ای ازين . اخته شده ، روزگار ميگذراننداند
از روز مادر درافغانستان، به معرض ديد جهانيان گذاشته بود آه ياد آوری از » بزرگداشت « مادران را به مناسبت 

ه دست فرزندان را بدست داشتند و بار گرانی از آشغال و مادران درحاليك.......قصر شاهی و آلبۀ درويش مينمود
اين بخت برگشتگان از . آثافاترا در سر جابجا ميکردند، بدر های مردم دق الباب مينمودند تا لقمه نانی بدست آورند

 !!!راهای دور هر روز به کابل می آيند و اغلبَا با دو و دشنام صاحبان خانه ها مواجه ميگردند
 

 آرزی به جامعۀ جهانی وعده ميداد آه در قسمت اين مادران آه فرزندان و اوالد فردای مملكت را بايد با  آاش آقای
 !تعليم و تربيت درست و با حد اقل معيشت باربياورند ،هم توجهی مبذول ميدارد

  !!کاش
 


