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 ۸۱/۸۱/۱۱۸۱          رسول پویان

 موسسات خارجی در افغانستان نگاهی به نقش
(NGOs) 

 
هداف خاصی در منظور اه سسات دولتی و قوای نظامی خارجی بؤبا مو همکاری هنگی  آمدر ه سات غیردولتی خارجیسؤم

ه ـب در افغانستان و منطقرـبرمحور منافع عمومی غو نتوانسته اند  که پراکنده عمل کردهبا این. آنها کنند  فعالیت میافغانستان 
  .دود انـخ و پالسی مشخص عـ، منافهاـ تاکتیک یژی،ـراتـتـسدست آورند؛ لیکن دارای ه یی ب های برجسته فقیتؤم

درک و دریافت فرهنگ و ی مانعی در راه متمادکابل طی سالیان  کفایت و آلوده به فساد بیضعیف، حضور آنان موازی با دولت 
قدرت دفاعی، امنیتی و  ۀتقویه و توسع ،فرهنگی داخلی نهادهای اقتصادی، اجتماعی وبندی  یرازهو شاخت س، ما مدنیت تاریخی

  بوده است. ما لی استقرار حاکمیت م اداری، استقالل و
ها، تاجران، دولتها و دیگر ارگانهای  ها، کمپنی ، مراکز دینی، بانکهسسات خیریؤسسات خارجی که از طرف دونرها )مؤاین م

های  دارند. آنان در تمام عرصهداشته و  ما کشورزیادی در  شوند، نقش عمده و قدرت اقتصادی افغانستان( تمویل میخارج از 
و زنان،  ورسازی، صحی، ام دولتنظامی، سیاسی، امنیتی، خبری، استخباراتی،  ایی، اقتصادی، فرهنگی، بازسازی،حقوقی، قض

  .کنند غیره فعالیت می
 زیرانحا را جذب کرده و به نحوی از  (اعم از زن و مرد)ذکور بیشتر قشر جوان، تحصیکرده و متخصص کشور سسات ممؤ

ین ا ازآن  ۀسرمایه داری را در شکل و محتوای وابست است تا فرهنگ بوده این دول غربی . هدف کلیتربیه و آموزش گرفته اند
انرژی آسیای میانه و  ل عبوری به منابعپعنوان پایگاه نظامی و ه فغانستان بد. از اما تبلیغ، ترویج و پیاده سازن ۀعطریق در جام

  پاکستان استفاده کنند.هند از طریق فشار نهادن  زیرچین و  روسیه، نظارت بر ۀحوز
و ده و عناصر کرهنگ غرب تبدیل های کوچک آموزش و تمرین فر سسات را به جزیرهمؤتا فضای این  استبوده  تالش در این 

را به جوانان انتقال دهند؛ با معاشات دالری بیشتر از ادارات دولتی، فرصتهای  آن و پرزرق و برق سطحی، شعاریهای  دیدهپ
 قشر جوانی و امکانات دیگر آنان را جذب و رام سازند و و دسترسی به غذا، موتر، تکنولوژ برای معاشرت زن و مرد افزون

  و خودکفایی خالی کنند. وطن دوستی، میل به سیاست ، استقالل طلبی،آزادی خواهیاز احساسات فعال و قوی را 
تجارب عملی نشان داده است، که احساس و درد وطن دوستی و آزادیخواهی در بین این نیروها در حال کاهش است. در بین این 

خود جلب سازند؛ ه تماد مردم را بها نتواسته اند اع باشد. آن هاجرت به کشورهای غرب بسی قوی میقشر تمایل فرار از وطن و م
سسات مؤدیواری رفته و در چهار خود فرو الکها در  یرا آناعتمادی و سوء ظن وجود دارد؛ ز بیدر بین آنان و مردم دیواری از 

  اند. بوده خارجی محصور
خواری   ز فساد و رشوهسسات خارجی نیمؤین باشند. در ب کابل می دولت ضعیف و غرق در فساد ۀآنان در حقیقت روی دیگر سک

شر که ق. این ندداشته ااداری و رشوه عادت  به فساد سساتمؤاین در پهلوی کارمندان خارجی . کارمندان داخلی استبوده زیاد 
نافع ملی و مردمی را دفاع از استقالل و مو ظرفیت کرد، صالحیت  کفایت را در جامعه پر می بایست خالی دولت ضعیف و بی می

  ندارد.ما  ۀدر  جامع
آهنگی الزم با دولت، نبود  همضعف ، واحد انکشافی بر مبنای نیازهای اساسی افغانستان آن به سبب عدم پالن مرکزی عالوه بر

میزان حیف و میل منابع امدادهای بین  عدم احساس و دلسوزی ملیها و مصارف و  ثر بر جریان کمکؤنترول و نظارت مک
  ست. بوده اسسات بسیار مؤالمللی در این  

منافع درازمدت دول  ستراتیژیک کشور، بلکه بر مبنایه بر اساس منافع ملی، انکشافی و سسات نمؤهای متنوع این  اکثر پروژه
فنی  ۀیک امر کارشناسان. پروژه سازی در واقع بیشتر شده استوالن و کارمندان خارجی طرح های بزرگ، مسئ خارجی، کمپنی

. باشد میخل کامپیوترها و روی کاغذ ان اصلی آن نه در میدان عمل و در بین مردم، بلکه در دا، که مکبوده استو دفتری 
  

ها و منابع  جلب و جذب کمکمردم و رشد و انکشاف افغانستان، بلکه ه نه خدمت ب سساتمؤمسئوالن این  غاییهدف اساسی و 
تا مراحل تخنیکی و  آمده استایشی به اجرا درمایشی و نمل فرشکه ها ب باشد. تطبیق پروژه کز امدادی( میمالی دونرها )مرا

  بحاصل آید. اصلی اند،دهندگان در حقیقت مالیه  مردم خارج کهو  کمک کنندگان آن تکمیل شده و رضائیت دونرها، لیعم
ارکات، وسایل و خارجیان، تد ادیز منابع مالی به طرح و پالنهای روی کاغذ، مصارف اداری و بروکراسی، معاشات بیشترین

استخدام و  ۀسسات برای خارجیان در حقیقت زمینمؤ. این رسیده استمصرف ه لوازم دفتر و زندگی، مصارف امنیتی و غیره ب
طبق قوانین شود که  گفته می. شده استخارج ستان وجود آورده است. به این صورت بیشتر منابع اسعاری دوباره از افغانه کار ب

   به دولت افغانستان هم معافند؛ زیرا آنان به دولت خود مالیه می پردازند.اخت مالیه از پرد آنها ،موضوعه
صصان و کارشناسان در جمع بس متنوع و رنگارنگ کارمندان خارجی افراد و کتگوریهای زیادی شامل اند؛ از معدود متخ

، بیکاران، ییای مذهبی، شرکتهای زنجیره نهادههای بزرگ،  ، وابستگان کمپنیاطالعاتی، تا مأموران استخباراتی و گرفته
های  آیند. از جاذبه قبول خطر کرده و به افغانستان میمتقاعدین، ماجراجویان و غیره. هرکدام از اینها به منظور و اهداف خاصی 

  ست. ود شان اـای خـامتیازات دولتی و رسمی در کشوره در افغانستان، سفرهـای خـارجی و عمده همچنان، معاشات بلند
کارمندان خارجی در افغانستان زبان انگلیسی، مدارک اصلی و یا قالبی، تخصص صحیح یا غلط و فرهنگ به اصطالح مدرن 

  تعداد چشمگیری از که یدر حال کنند. گردن از دیگران بلندتر احساس می کشند و خود را یک سر و ها می رخ داخلیه خود را ب
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ل و مواد مخدر وهبه الکتوانند، تخصص و مدارک الزم ندارند،  کاری دست و پا کرده نمی رهای خودآنها کسانی اند که در کشو
  ند.باش میسخت عاشق سینه چاک پول یا اند و  به مشکالت روحی و روانی گرفتارمعتادند، 
. سران است اشتهو همکاری همراه بارقابت وجود دتبانی هماره  افغانستان دوایر دولتیوالن مسئسسات خارجی و مؤدر بین 

ند خود را در منافع کرده اتالش همیشه های داخلی  منابع عظیم اختالس، رشوه و دزدی حکومت و کارمندان دولتی در پهلوی
داخلی به ارگانهای سسات خارجی جهت کسب مشروعیت قانونی و گاهی امنیت مؤسسات خارجی هرچه بیشتر شریک سازند. مؤ

  یوند خود را با آنان حفظ کنند.ند پبودند و مجبور اشتدولتی نیاز د
 بی کفایت، دولتاین گذاشتند. کاری به کار  را در اخذ رشوه و فساد آزاد ضعیف کابل دولتسران خارجیان طی سالیان دراز 

د. به کار شان نسسات خارجی دفاع نمایمؤکه از  هدولت فقط این بودسران فاسد و غیر فعال نداشتند. تقاضای اصلی شان از 
تا جیب های گشاد خود را پر  ندسران دولت اجازه دادند؛ همان طوری که آنان به ارد آنان منافع خود را دنبال کنبگذ ؛دننکن همداخل
  .بوده استقرارداد دوجانبه نوع  این در حقیقت یک .سازند

و از آنان سهم  سازندسسات خارجی شریک مؤاند تا خود را در منافع بوده سران حکومت و کارمندان دولت هماره در تالش 
  . شده استنام شان فقط تجارت ه اند و ب بزرگ فراموش شده ۀری بستانند. مردم در بین این دو کتلتبیش

های سازمان استخبارات )آی ایس آی(،  همسویی و هم آهنگی با نقشهسازش، در طی یک دهه کابل  فاسدپیمان ناتو و دولت  سران
 ۀحتی از مردم عذاب کشیده، جنگزده، فقیر و گرسنطالبان،  خشونت نگهداریمشتعل ارتش و دول پاکستان در حمایت و 

  را هم گرفته اند. روزمره ۀساد ونیتافغانستان امنیت و مص
سسات مؤکنند.  ی استفاده میجسسات خارمؤاخذ سهم بیشتر از سران دولت از اسم مردم برای جلب و جذب کمکهای بین المللی و 

جویند و مردم در واقع بهترین دام  اعت دونرها و کمک کنندگان سود میها جهت قن طبیق بخشی از پروژهتای خارجی از مردم بر
  ند.ا تبلیغاتی شان ۀشکار و وسیل ۀ، طعممله

روزگذرانی، حیف و میل منابع، سسات خارجی فساد اداری، اختالسهای کالن، رشوه، مؤن این در درودر طول دهۀ اخیر 
که سسات خارجی مثل اینمؤاست. در بین سران حکومت و کارمندان دولت و بوده دیگر نکات منفی فراوان  کارهای تکراری و

   .شته استمسابقه جریان دا ۀ فساددر زمین
رت و موادمخدر ارتباط مستقیم سسات و مافیای قدمؤبرخی به این نظر اند که فساد سرسام آور دستگاه دولتی با طرح عمومی این 

توسط نیروهای میهن  آهنگ ناهم بغرنج و ۀاین مجموع فساد از درون های حت و سالمتی افغانستان باید ریشهبرای ص .شته استدا
  دوست، صادق و پاک از بیخ و بن کشیده شود.

 به وطن . . .های  سسات خارجی و نیروهای ناتو قراردادهای بزرگ را با مافیای قدرت، سران بلندپایۀ دولتی و داللمؤهمچنان 
. به این حساب در افغانستان ص کشور به طالبان نیز حق داده شده استها در بسیاری از حص کنند؛ برای اجرای پروژه بسته می

قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و قدرت نظامی در بین مافیای قدرت، نیروهای خارجی، سران بلندپایۀ دولتی، مافیای موادمخدر و 
  طالبان تقسیم شده است. 

ستراتیژیک برای رشد و انکشاف اصالحات اساسی، طرح پالنهای آوردن رحم و پیچیده توقع ، بی، خشنمیکانیزم فاسداز این 
با فساد و چور و چپاول و کشور و رهبری سالم جامعۀ جنگزدۀ ما به سمت استقالل و آزادی خیال باطلی بیش نیست. مبارزه 

  باشد. یل، فاسد و تنبل امکان ناپذیر میجود این نظام علتوسط سران مو حاضر، سیستم دولتیبنیادین اصالح 
سسات نیز دامن گسترانیده است. سران مؤافغانستان در درون این  ۀترکیب و بافت قومی، نژادی، زبانی، مذهبی و سمتی جامع  

کنند. هریک از این  اده میدان داخلی در حد توان استفها و عناصر منفی برای اداره و کنترول کارمن سسات از این رقابتمؤاین 
   سسات تقویه نمایند.مؤکوشند تا موضع خود را در درون این  های قومی و منطقوی می ها و گروه کتله
ند. به بیان دیگر این شته ادیموکراسی نقش دانمایشی سسات خارجی در سنت شکنی، پخش سطحی فرهنگ غرب و ظواهر مؤ
 ،نعنوی افغانستان بدون شناخت الزم از آن و بدون داشتن مدل جایگزینتی و عسسات در فروپاشی و درهم شکنی نظام سنمؤ

و  فرهنگی، بحران اقتصادی، اجتماعیرا در روستاها و آرامی، بیکاری و فقر  نابه این ترتیب  ند؛یده اورزسرانه تالش خود
  ند. ادد سخت گسترشه کابل های بزرگ از جمل را در شهر طبقاتی های مدهش فاصله

شود؛ این  مردم محسوب می ۀهای زخمین و خست د و غیرمردمی کنونی باری بر شانهکه دولت ضعیف، غرق در فسا انچن
 حران، نا امنی و انارشیزمسوی به ما را ب ۀجامع ،نمایشی دور از مردم ۀپراکندهای  عنوان جزیرهه سسات خارجی نیز بمؤ

  ند.ستتوانان کمکی کرده نوجود در افغانستند و در پرسازی خالی مکشید مافیایی
اروپایی به کمک قوای نظامی و ملکی و  ۀامریکا و کشورهای عمد ۀدول غربی و در رأس ایاالت متحدطی سالیان متمادی 

(NGOS) تا ارگانهای سالم و فعال دولتی و نهادهای مستقل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ملی را در افغانستان  بودند آن در پی
بازار  ۀجای آن بخش خصوصی وابسته به خارج ، اقتصاد وابسته و ب ندو به انزوا کش ساخته ضعیفتر و وچکترکروز ه ب روز

  د دهند. ـسرمایه داری را رش ۀستـآزاد و نظام واب
از تیژیک و اساسی ستراشکل ه دارند تا بپولیس، اردو و استخبارات وابسته نیاز های سرکوبگر  دستگاه برای این کار آنان به

آنها در افغانستان و منطقه حراست کنند. خارجیان به نظام سیاسی قوی، مستقل و مردمی و رشد و انکشاف  ۀمنافع همه جانب
و آنان طی یک دهه هرگز به زیربنای اقتصادی  سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مستقالنه و بنیادین در افغانستان عالقه ندارند.

  جه نکردند.توکشور ما  های درازمدت در  پروژه
منابع اسعاری به افغانستان ند. آنان شتهایی نیز دا افغانستان مفدیت ۀاین خصایل و عملکردها برای جامع سسات خارجی با تماممؤ

ارمندان داخلی معاش خوب ند؛ برای کاشتدر رونق بازار داخلی ما سهم د قسمتی معاش خود فمصار با ند؛ کارمندان خارجیوردآ
سسات به زبان مؤند؛ کارمندان داخلی در این کردکار اشتغال پیدا ه داخلی ب ی های مذکور افرادها در پروژهند؛ داده ادالری 

و امور المنفعه  ند؛ برخی کارهای عامیافتمهارت انگلیسی، تکنولوژی خاصه کامپیوتر و بعضی امور فنی دیگر آشنایی و 
  ند.شده افرهنگ و آداب ملل دیگر  آشنا به  جوانان و مردم تا حدودی ؛آمده استبازسازی به اجرا در 
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 ۀستراتیژی روشن داخلی، نظامنامنکات مفید و مثبت آنان ضرورت به سسات و افزایش مؤبرای کاهش نفوذ ناسالم و منفی این 
تیب و ادارات داخلی مربوطه تربایست توسط   ی  مردم و کشور است که میمی و عمومعین و قوانین مشخص بر مبنای منافع مل

به اجرا درآید؛ قوایی که  مستقل و ملی اجرائیهتوسط قوۀ و نظارت قوه قضائیه  هو ذریع تصویب و مردمیمستقل  ۀمقنن ۀقوتوسط 
  شکل نگرفته است.طور فعال و موثر ه بتاهنوز در افغانستان 

سیاسی و  ارجی دولتهایشورهای خمانند پاکستان ضرورت به اردو، پولیس و استخبارات وابسته نداریم که در خدمت که ما ب
 ۀرا زیر نفوذ خود داشته باشند. این فقط شایستمقننه و قضائیه   ۀدست خود سازند و قو ۀرا کنترول، تعویض و بازیچ منتخب مردم

  های وابسته و استعمار زده است. نظام
علمی و تخصصی که بر مبنای نیازهای اجتماعی، و ملی سیاسی، فرهنگی،  ، مردمیجنبشهای مستقل ۀما باید با رشد و توسع

سسات خارجی را برای افراد داخلی مملو از مؤن جامعه و مردم باشد، فضای طستراتیژیک وطن، جوشیده از بی و اساس
سوی استقالل، ه احساسات و دانش میهن دوستی، عشق به مردم، استقالل، آزادی و خودکفایی کشور سازیم. قوای سه گانه را ب

  کافی سوق دهیم.  های رشد و افزایش ظرفیتهای الزم و توانمندی خود کفایی،
ا و سیاستهای ه ها، طرح نقشه در برابرمی بایست خودی پربار های  و داشته دیرینسال مدنیت و به عبارت دیگر با اتکا به فرهنگ

ۀ زمان تاریخی و حساس به مقابل رههدر این بسی آشوبگرانه و ویرانگر پاکستان یخصوص پاله ب خارجیو کجدار و مریز  منفی
  دفاع کنیم.از دل و جان و از هویت تاریخی، تمدنی و ملی خود  یمزبرخیعقلمندانه و ممکن 

، در مقابل مافیای همسایگان شرقی و غربی خود ،ابت در برابر قدرتهای عظیم جهانیدرست است که در این میدان بزرگ رق 
هنوز های خارجی  های وطن و کمک رق در فساد و چور و چپاول داراییدولتی غ ر و انحصارگرانمخد قدرت، مافیای مواد

ل امرور زمان زنده و فعه بسیار ضعیف و کم تجربه هستیم؛ اما اراده و عزم قوی و شکست ناپذیر آن را باید در وجود خود ب
  گردانیم.

 
 نیااپ

 
 


