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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

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

  

ه          دکتور شهير نثاری :ليکوال  ٠٤-٠١-٢٠١١  ني
  

  مشکل حسابدهی کمک های مصرف شده درافغانستان
  

پروژه های در ،  عدم سرمايه گذاری  نهاد های مصرف کننده از حسابدهیيکی از عوامل عمده هراس و خودداری
  .پروژه های مصرفی غير بنيادی و زودگذر استدر زيربنايی و مصرف اکثر پول های کمک شده 

  
ر داخل ال اخير همينکه حرف از حساب و حسابدهی پول های مصرف شده در افغانستان به ميان ميآيد، چه ددرچند س

 در صد کمکها توسط نهاد های کمک ٨٠، دولت افغانستان با اظهار اينکه بيشتر از کشور و چه در مجامع خارجی
 خالی ه معضل بزرگ به آسانی شان بار اين، از زير رفع مسئوليت نمودهیف رسيده، ادعاکننده خارجی به مصر

  .س آن آمريکا ميسازدأنموده و تمام مسئوليت را به نوعی متوجه نهاد های کمک کننده خارجی در ر
به نشر   امريکا از بازسازی ۀ اياالت متحدۀگذارش نهاد بازرسی ويژ درين ميان درست همين چند روز پيش خبری از

  . » نمی تواند برای ميليارد ها دالر مصرف شده در افغانستان حساب بدهدامريکا « رسيد که در آن گفته شده بود 
  .»ی برای پيگيری چگونگی مصرف اين پول ها وجود ندارد ئنماهيچ راه« درين گذارش آمده است 

يا مرجعی مسئول حسابدهی  ال پيداست که باالخره چه نهاد وؤ، برای همه اين س شنيدن اين خبر تکاندهنده و عجيببا
  ياردها دالر مصرف شده در کشور است ؟مل

چرا دولت افغانستان و نهاد های کمک کننده خارجی به حيث دو مرجع باصالحيت مصرف کننده و مجری امور هر 
   خود از دادن حساب و پذيرفتن مسئوليت خودداری مينمايند ؟ۀکدام به نوب

  .اری نهاد های مصرف کننده را به بحث بگيرم، و عوامل هراس و خوددا خواستم چگونگی مصارف انجام شدهدرينج
، اکثر کشور های کمک قت در کشور و تحوالت بعد از آنؤنيم بعد از روی کار آمدن حکومت ماز آنجايکه همه ميدا

با گذشت هر روز هريک ازين .  کننده با دستان ُپر و سر دادن شعارهای چون کمک و بازسازی وارد افغانستان شدند
کمک های اقتصادی شانرا جهت کمک و بازسازی به مردم وعده داده و مبالغ هنگفتی به نام م و آماری کشورها  ارقا

  .و حساب مردم افغانستان وارد کشور نمودند،  که اين کمک ها به نوعی تا حاال جريان دارد
 را آب ميزد و  مای خانمان، دهن هر هموطن فقير و بن ارقام درشت  کمک های اعالم شدهاز همان آغاز و با شنيد

  .هر يک به اين فکر بود که گويا ستاره اقبال ما از راه رسيد
ده داده شده و سرو صدا ، حجم بزرگ کمک های وعظر داشت حضور چشمگير جامعه جهانیبه واقيعت و با درن

  .، ديگر کمتر کسی را گمان و ترديد بر ادامه فقر و بدبختی در کشور بودهای موجود
م ، گرسنگی و بدبختی مرد افسوس با اين همه  از ميزان فقر، ولی با تاسف و هزاران هزارکمک ها از راه رسيد! بلی

، تنگدستی و آوارگی همچنان گسترده  فقرۀ، دامنت به باالترين حد خود رسيدهننا امنی و خشو. چيزی کاسته نشد
  . ترشد

، عدم موجوديت طرح ها و برنامه های جامع يازمندی های اساسی مردم ، ناديده گرفتن ن واضع و موثرنماینبود راه
اقتصادی و بالخره نبود همآهنگی و ظرفيت های الزم چه در دستور کار نهاد های کمک کننده خارجی و چه در 

 .برنامه های دولت همه دست به دست هم داده باعث به هدر رفتن اکثر کمک های مذکور شد
، نمايشی و زودگذر به مصرف ، غير مولد پروژه های مصرفیدر ، اکثر پول های کمک شده شدهنا آنجايکه مشاهده 

  .رسيده است
،  امروز سازمان ملل اعالم مک های ذکر شده در چند سال گذشتهجايی بی نهايت تاسف است که با وجود اين همه ک

  ! عاجل ضرورت دارند ميليون نفر در افغانستان به کمک غذايی٧ميدارد که بيشتر از 
  

با پيش گرفتن سياست  جامعه جهانی و دولت افغانستان از همان آغاز ۀاين در حاليست که اگر نهاد های کمک کنند
پروژه های در  روشن و طرح های جامع اقتصادی پيش ميآمدند و کمک های انجام شده را نمای، راههای  صادقانه

 صنايع ۀرشد و توسع، بازسازی صنعت نفت و گازدر ، سرمايه گذاری اج معادنزير بنايی مانند آماده سازی و استخر
، زراعت و مالداری بمصرف ميرساندند شبکه های آبياری و رشد ۀ، اعمار بند های برق و توسعموجود در کشور

ين پيمانه وسيع نمی حجم مهاجرت ها به ا ، خشونت و، نا امنیبيکاری هرگز اينقدر بيداد ننموده امروز ميزان فقر و
  .بود

  



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

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

يکی از عوامل عمده هراس و خودداری نهاد های مصرف کننده از  ، اينروست که با صراحت ميتوان گفتاز
 عدم ،)به قول معروف ماليه دهنده گان(چه به مردم کشور های کمک کننده حسابدهی چه به مردم افغانستان و 

. پروژه های مصرفی و زودگذر استدر رف اکثر پول های کمک شده پروژه های زيربنايی و مصدر سرمايه گذاری 
  .» ی برای پيگيری چگونگی مصرف اين پول ها وجود نداردئنماهيچ راه«و بقول خود اين نهاد ها 

  
  پايان

   
 

 
  


