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 اقتصاد جنگ و بحران پولی و مالی افغانستان

از کودتای ثور تا سقوط طالبان   

 مقدمه

آجان مرزی تحت داکتر محمد  ز محترما یمطالعۀ دو مقاله پرمحتوا و مسلکی : یکدر این روزها  
 23عنوان "انفالسیون و رابطه میان ارزش داخلی و خارجی پول" منتشره این پورتال وزین مورخ 

استادان سابق و  زمحمد نعیم اسد ـ یکی ا محترم داکترو دیگر مقالۀ مبسوط و عمیق  2017اکتوبر 
آیا سیاست ی اقتصاد پوهنتون کابل و متخصص در امور پولی و بانکی تحت عنوان "ځورزیده پوهن

 4پولی، بانکداری و نظارت بانک در افغانستان مؤثر اند؟"، منتشره همین پورتال مورخ 
تحت عنوان  1995که درفبروری کوچک خود را  ۀ، مرا برآن واداشت تا رسال 2017نوامبر

"افغانستان بسوی انفالسیون سرسام آور" نوشته و در کالیفورنیا به چاپ رسانیده بودم، انکشاف داده و 
با ایزاد مطالب دیگر آنرا به سلسله در این پورتال تقدیم خوانندگان عزیز و عالقمندان مسایل اقتصادی 

ضوعات جاری پولی در کشور دارم. البته مقاالت فوق الذکر دو استاد محترم بیشتر به ارتباط مو
و در ادامه اصالحات )ریفورم(  2001افغانستان نگارش یافته که پس از سقوط طالبان در دسمبر 

در کشور رویدست گرفته شده اند؛ اما این کمترین خواسته است تا به ریشه های بحران  2003پولی 
ر برمیگرد اشاره کند تا به بعد تا سقوط طالبان را د 1357پولی و مالی کشور که از کودتای ثور 

 عمق تاریخی موضوع و لزوم ریفورم پولی در افغانستان برای عالقمندان روشن گردد.

بیشتر به دلیل کمبود مآخذ، ارقام و متأسفانه تاکنون  : با آنکهخاص باید گفت درارتباط با این موضوع
از اینکه محترم داکتر  ، اما خوشحالمتاس صورت گرفتهبررسی تحقیق و کمتر  ،احصائیه های الزم

اخیراً کتاب با ارزشی را در  ،محمد صدیق نورزوی سابق استاد اقتصاد در پوهنتون "البرتا" در کانادا
 صفحه 220زبان انگلیسی تحت عنوان "اقتصاد افغانستان در دوران جنگ با شوروی" نوشته که در 

الب این کتاب را روابط اقتصادی، بیشترین مط. در امریکا به نشر رسیده است 2016در اواسط سال 
نظامی و انگیزه های اقتصادی تهاجم شوروی به افغانستان احتوا میکند که بطور مستند و بسیار عمیق 

 این اثر مهم را برای عالقمندان توصیه میدارم.ۀ و دلچسپ بررسی گردیده و مطالع

The Afghan Economy During The Soviet War, by: Siddiieq Noorzoy, 2016, Xlibris 

از جمله سؤالهای بسیار مهم در زمینه مسایل اقتصادی افغانستان یکی این سؤال است که: بحران پولی 
 27)1357ثور 7و مالی افغانستان از چه وقت آغاز و چگونه در ظرف چند سال پس از کودتای 

م( بیک فاجعه ملی تبدیل 2001نوامبر  12) 1380قوس  22م( تا سقوط ادارۀ طالبان 1978اپریل 
نگاهی مختصربه این رویداد مصیبت  کهدر این نوشته برآنست در جواب به این سؤال سعی من شد؟ 

آن انداخته شود تا خواننده از عمق معضله آگاهی یابد و بداند که چه عواملی اصلی بار و ریشه های 
در ایجاد این بحران وخیم مالی و  این مصیبت تاریخی را بار آورده و مسئول این بی بند وباری ها
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پولی در کشورچه کسانی بوده اند و پول ملی را که جزء دارائی ملی و انعکاسی از هویت ملی میباشد 
نیز به مثابۀ خون در جریان اقتصاد کشور نقش دارد، بسیار ناعاقبت اندیشانه وسیله ای برای  و

یق ضربه ای محکم بر پیکر نیمه جان اقتصاد پیشبرد اهداف جنگی و گروپی خود ساختند و از اینطر
 کشور وارد کردند.

وقتی از یک بحران مالی و پولی در کشور صحبت میشود، الزم است قبل از بحث درباره رویداد 
های مربوط به موضوع و چگونگی این بحران، مختصری راجع به مشخصه های مهم آن صحبت 

آن، رابطه مقدار پول در دوران با سطح قیمت ها، و شود، از جمله نکات ذیل: اهمیت پول و ارزش 
نیز موجودیت مال و متاع اقتصادی در بازار برای خرید و مصرف، توان خرید مردم و سرعتی که 
پول در دوران مورد تبادله با متاع اقتصادی در بازار قرار میگیرد. همچنان ارزش پول ملی در 

ار"، بیالنس تادیات، بخصوص بیالنس تجارت)مشتمل بر برابر پولهای خارجی یعنی "نرخ تبادله اسع
واردات و صادرات یک کشور(، بودجه دولت اعم از عادی و انکشافی )مشتمل بر عوائد ومصارف 
دولت در طول یک سال مالی(، نقش بانکها، بخصوص بانک مرکزی به حیث اداره کننده سیاستهای 

کوشش میشود تا  جار بودجه و دیگر عوامل. دراینپولی و نیز مرجع استقراض دولت  برای توازن کس
جهت آگاهی برای عالقمندانی که کمتر با علم اقتصاد و سیاستهای آن آشنائی دارند، بطور ساده و 

 :کنیمیک تیوری ساده پولی آغاز ارائه مختصر بحث را با 

 بخش اول

 "تیوری مقداری پول" ـ یک مدل ساده

قرن بدینسو مطرح  که از یکترین نظریه پولی در اقتصاد است  "تیوری مقداری پول" یکی از قدیمی
بحث علمای اقتصاد بوده و به تدریج انکشاف کرده  و از حالت سکون )ستاتیک( به حالت متحرک 
)دینامیک( تکامل یافته است. "تیوری مقداری پول" بشکل کالسیک و ساده چنین بیان میگردد: هرگاه 

در نظر گیریم، ارزش آن تابع عرضه و تقاضای آن در بازار میباشد. پول را مثل یک متاع اقتصادی 
تقاضای پولی در حقیقت توان خرید را احتوا میکند و مشتمل است به تمام پول نقد، چک و امانات 
جاری مربوط به اشخاص و مؤسسات که به وسیلۀ آن می توانند مواد مورد ضرورت خود را 

ی مقدار مجموعی پول نقد در دوران را به شمول اندوخته های خریداری کنند؛ درحالیکه عرضه پول
پولی که بزودی به پول نقد تبدیل شده میتوانند، در بر میگیرد که از طرف یک مرجع رسمی معموالً 
بانک مرکزی در دوران اقتصادی قرار داده میشود. اینکه چگونه عرضه و تقاضای پولی، ارزش 

ارزش پول برقیمت ها در بازار چه اثر می گذارد، دریک مدل ساده  پول را در بازار تعیین میکند و 
به چگونگی چهارعامل بستگی دارد که یک رابطۀ مستقیم و قابل تثبیت بین عرضه پولی یعنی )مقدار 

"(  و سرعت دوران آنرا )یعنی یک واحد پولی در جریان یک سال بصورت Mپول در دوران "
"( از یکطرف، وتقاضای پولی  Vخدمات تولید شده تبادله میگردند "متوسط چند بار در برابر اشیا و 

"( و نیزمقدار تولیدات اشیا و خدمات  Pبرای مصرف )یعنی سطح عمومی قیم تمام اشیا و خدمات "
به این اساس میتوان  را از طرف دیگربیان میکند.(  " Q)یعنی مجموع تولیدات ناخالص حقیقی"

 .PQ=MVدله ذیل چنین خالصه کرد: تیوری مقداری پول را در معا

قابل ذکر است که تیوری مقداری پول در طول زمان انکشاف کرده و جوانب مختلف آن مورد 
بررسی قرار گرفته مثالً در تیوری مقداری "فیشر" گفته میشود که به هراندازه ای که مقدار پول در 

ها باال بوده و در نتیجه ارزش پول دوران در یک اقتصاد بیشتر باشد، به همان اندازه سطح قیمت 
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کاهش می یابد، و برعکس؛ و نیز به هراندازه که ارزش پول کم شود، سطح قیمت ها باال رفته و 
میالن انفالسیونی به وجود می آید که دراثر آن سطح نرخ ربح نیز باال میرود، یعنی بین میالن 

همچنان در معادالت مقداری پول مسمی به  انفالسیونی و نرخ ربح نیز یک رابطۀ مستقیم وجود دارد.
"کمبریج" ارزش پول از همه اولتر به اساس تقاضا به پول تعیین میگردد، نه به عرضه پول. به همین 
ترتیب به نظر "جان مینارد کینز" : تقاضای مجموعی به پول، به سطح عاید و سطح ربح بستگی دارد 

ارزش پول محسوب میشود  در اقتصاد عامل مهم بر و اما در تیوری مقداری "فریدمن": عرضۀ پول
یعنی در نتیجه ازدیاد مقدار پول در دوران، عاید مردم زیاد شده و تقاضا به محصوالت بیشتر میگردد 
که موجب رشد اقتصادی شده و سرمایه گذاری را تقویه کرده و با اینکار نرخ ربح نیز باال میرود و 

رد.)برای شرح مزید دیده شود مقاله: داکتر محمد آجان مرزی: اقتصاد در حال "رونق" قرار میگی
 22 خ"انفالسیون و رابطه میان ارزش داخل و خارجی پول"، منتشره "افغان جرمن آنالین"، مور

 (2017اکتوبر 

به نظر اقتصاد دانهای کالسیک: اگرسرعت دوران پول و مقدار اشیا و خدمات در بازار را برای یک 
( M( تابع ازدیاد عرضه پول )  Pدانیم، در آنصورت سطح عمومی قیمت ها )مدت مشخص ثابت ب

میگردد؛ به عبارت دیگر: افزایش مقدار پول در دوران، موجب افزایش قیمت ها میشود یعنی به 
هراندازه که مقدار بیشتر پول به دوران افتد، قیمت ها نیز روبه صعود می گذارد. این حالت را "تورم 

یون( میگویند که شدت آن بستگی به عوامل مختلف دارد، طوریکه افزایش تدریجی آن پولی" )انفالس
ممد انکشاف تلقی میگردد و اما اگر پول در دوران بصورت متواتر و دوامدار با مقادیر بزرگ 
افزایش یابد، در آنصورت این وضع به سرعت موجب بلند رفتن قیمت ها  میگردد و به یک 

" )هایپر یا جهنده بدیل میشود که شکل وخیم آنرا "انفالسیون سرسام آورانفالسیون "خود زا" ت
 انفالسیون( یاد میکنند و حالت بحرانی را در اقتصاد یک کشور بار می آورد. 

معموالً "انفالسیون سرسام آور" در گذشته حین جنگهای طوالنی به مشاهده رسیده است، چنانکه در 
جنگ عمومی اول و در هنگری و جاپان در سالهای جنگ  جمهوری "وایمار" جرمنی در سالهای

عمومی دوم به وقوع پیوست. جرمنی آنوقت برای پیشبرد جنگ به چنان سرعت پول نشر کرد که در 
مدت کوتاه ارزش مارک به اندازۀ کمتر از ارزش قیمت کاغذ چاپ آن پایان آمد و منتج به سقوط 

 ماد به پول و ارزش تبادلوی آن گردید.کامل اقتصاد  آن کشور و از میان رفتن اعت

برای جلوگیری از همچو بیموازنگی های پولی، ازیکطرف انکشاف اوضاع عمومی  در جهان امروز
اقتصادی کشور را بدقت زیر مراقبت قرار میدهند و از طرف دیگر با دادن استقالل عمل به بانکهای 

ز مسائل پولی و ادارۀ آن بدور نگهمیدارند مرکزی، امکان اعمال نفوذ سیاسیون و دست حکومات را ا
 تا آنها نتوانند حسب دلخواه به نشر پول بیش از حد الزم بپردازند. 

از آنجائیکه در افغانستان بطورعموم با موجودیت سطح پایان عاید، امکان پس انداز مردم بسیار کم  
انداز های مردم را به خود  است و نیز چون سیستم های بانکی تاهنوز آنطور انکشاف نکرده که پس

ً نرخ ربح تا هنوز به حیث یک وسیلۀ مهم سیاستهای اقتصادی و تأثیر آن بر پس  جلب کند، عالوتا
دهه اخیر سطح تولید اشیاء و خدمات درداخل  ارانداز و هم سرمایه گذاری نقش ندارد و حتی طی چه

ً بوسیلۀ تزئید  کشور نه تنها افزایش نیافته، بلکه بطور قابل مالحظه تقلیل یافته و این خالء قسما
تالفی شده تا حدیکه افغانستان را به حیث یک کشور "مستهلک متاع وارداتی" تبدیل کرده  تواردا

مطمح در افغانستان است، لذا با موجودیت این حاالت میتوان تیوری کالسیک "مقداری پول" را بیشتر 
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تیوری کالسیک خود را در این نوشته بر اساس  تحلیل و بررسی نظر به همین دالیل نظر داشت و
مت ها یک رابطه بین مقدار پول در دوران و سطح قی :برد، یعنی طوریکه بعداً خواهیم دید پیش

ن کم شده و سطح قیمت ها آبا افزایش روزافزون مقدار پول، ارزش  مستقیم وجود دارد، طوریکه
بطور و این وضع طی سالهای جنگ و بی ثباتی از کودتای ثور تا سقوط طالبان  دمیگذار صعودروبه 

آن ذیالً تقدیم  شرحبسیار شدید رونما گردید و بر وضع اقتصاد کشور سخت صدمه وارد کرد که 
 .میشود

 بخش دوم

 سیاست انفالسیونی در دورۀ خلقی ـ پرچمی

اول با وجودیکه قیمت ها بخصوص نظر  ( در چند ماه1978اپریل  28) 1357بعد از کودتای ثور 
به علل روانی ناشی از ترس آینده بطور نسبی بیشتر از دورۀ قبلی صعود کرد، با آنهم افزایش پایۀ 
انفالسیون بسیار محسوس و قابل تشویش نبود. بعد از مدت کمتر از یک سال، حینیکه مقاومت مردم 

رژیم پالیسی تشدد آمیز  و قهری را در برابر  در برابر رژیم کمونیستی خلق و پرچم آغاز گردید،
مخالفان پیش گرفت و جنگ های محلی از هر طرف شروع شد، وضع تغییر کرد، زیرا از یکطرف 
این جنگ ها مصارف حکومت را از میزان عادی باال برد و ازطرف دیگر گسترش برخوردها و 

انداخت، مخصوصاً از ناحیۀ مواد جنگ های محلی در سراسر کشور برتولیدات عمومی تأثیر منفی 
غذائی کمبود قابل ذکر به مشاهده رسید. گسترش مقاومت های مردم نه تنها مصارف حکومت را باال 
برد، بلکه موجب تقلیل عواید آن نیز گردید. حکومت مجبور شد تا برای موازنۀ کسر بودجه، دست به 

ش 1358جدی  6جم قوای شوروی دراستقراض از بانک مرکزی دراز کند. این وضع بعد از تها
و شدت مقاومت مردم دربرابر رژیم که آهسته آهسته در آستانۀ اعالن یک جهاد  (1979دسمبر  26)

 عمومی قدم میگذاشت، رژیم را بیش از پیش زیر فشارمالی قرار داد.

تاکتیکی با تغییر پالیسی جنگی شوروی در افغانستان مبنی بر بمباردمانهای عمدی و آن به بعداز
ً طبقات زارع برای حفظ جان مجبور  بمنظور ویرانی دهات، قراء و مزارع، مردم محل مخصوصا
شدند، ده و قریه را ترک کرده به شهر ها از جمله به شهر کابل بیشتر مهاجرت کنند. بزودی نفوس 

ً دو چند گردید. دراثر این تغ 700آن شهر که تا چند سال قبل به  ییر عمده هزار میرسید، تقریبا
ازیکطرف تولیدات زراعتی سقوط کرد و ازطرف دیگر تقاضای مواد غذائی درشهرها بخصوص 
درشهر کابل به شدت افزایش یافت و این وضع منتج به صعود قابل مالحظۀ قیمت ها گردید. چنانچه  

ببرک کارمل ضمن اظهار این حقیقت که کمبود غذا و سوء ( 1982اکتوبر ش )1361ماه عقرب در
ً از شوروی میباشد، ساالنه بالغ بر »غذی در افغانستان وجود دارد، گفت: ت  200واردات که عموما

هزار تن شکر و مقداری روغن، شیر و سائر مواد غذائی  70هزار تن برنج،  30هزار تن گندم، 
 البته این ارقام منحصر و مربوط به احتیاجات شهرهایی است که زیر کنترول رژیم قرار« میباشد.

ً افزایش نفوس شهرها و کمبود مواد غذائی، موجب بلند رفتن قیمت ها گردید،  داشت. واضحا
)هی من،  «به بعد هرسال دو برابر شد. 1981قیمت بعضی اجناس اساسی از سال »طوریکه: 

، 1367، ترجمه: اسدهللا طاهری، چاپ سوم، تهران 1984انتونی: "افغانستان زیر سلطۀ شوروی، 
 (290صفحه 

( سلطانعلی کشتمند صدراعظم رژیم کابل ضمن یک مصاحبۀ 1983ش)1362چنان در سالهم
دراثر جنگ نمیتوانیم تولید و »رسمی بیموازنگی امور مالی کشور را شرح داده و اعتراف کرد که: 
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هم مالیات را باال ببریم و از عهدۀ افزایش قیمت ها و مصارف دفاعی برآئیم، زیرا این مصارف 
 1980ین تر میشود. فقط کمکهای عظیم و قرضه های شوروی توانسته است از سال روزبروز سنگ

 (291)هی من، انتونی:...، صفحه « به اینطرف کسر بودجه را تأمین کند.

که جنگ در افغانستان به شدت بی سابقه ادامه  (1986تا  1983ش )1365تا  1362 از سالهای
شوروی، شدیداً افزایش یافت و کسر بودجه متواتر داشت، مصارف رژیم با وجود امداد روزافزون 

ملیارد  16در هر سال زیادتر شد. نگاهی به بودجه حکومت نشان میدهد که عاید مجموعی دولت از 
بلند رفت که (  1987ش )1366 ملیارد افغانی در سال 45به ( 1979ش )1358افغانی در سال

مرکی و در ساحۀ غیرمالیات از فروش گاز قسمت اعظم این افزایش در ساحۀ مالیات از محصول گ
ملیارد  64ملیارد افغانی به  12طبیعی بدست می آمد. دراین مدت مصارف در بودجه عادی از 

ملیارد افغانی باال  18ملیارد افغانی به  14افغانی )یعنی پنج چند( و در بودجه انکشافی مصارف از 
ملیارد افغانی در  26ی حکومت از رفت که به این ترتیب مجموع مصارف عادی و انکشاف

بلند رفت که طی این مدت ( 1987ش )1366ملیارد افغانی در سال 82به  (1979ش )1358سال
ً چهار چند را نشان  37ملیارد افغانی به  10کسر بودجه از  ملیارد افغانی  یعنی یک افزایش تقریبا

 :دیده شود میدهد.

 (Source: GOA Central Statistic Office and State Planning Commitee, UNDP, 1988)  

دراین حالت رژیم راه دیگر نداشت، جز آنکه کسر بودجه را بطور روزافزون ازطریق استقراض از 
بانک مرکزی، در واقع از راه نشر پول کار سازی کند. سید امان الدین امین که در دورۀ نجیب به 

محترم دوکتور نجیب به »رات خود می نویسد: مقام معاون صدراعظم رسیده بود، در کتاب خاط
پیمانه وسیع به تشکیل گروپ های ملیشه )غند های قومی( دست یازیده بود و بدین صورت گروه های 
ملیشه قومی در سراسر کشور بوجود آمد و ازطرف دولت مسلح ساخته شده و اعاشه گردیده و 

شه تادیه میگردید. در اوامر رئیس جمهور معاشات آنها از طریق رهبر یا قوماندان گروه های ملی
تادیه مصارف ملیشه های قومی توسط وزارت های قوای مسلح )دفاع، داخله و امنیت( هدایت داده 

سلح قومی در بودجه میشد، ولی وزارت های قوای مسلح به دلیل اینکه برای تشکیل گروه های م
ه بود، اجرای آنرا خارج از بودجه از نه آنها مبالغ طرف ضرورت پیش بینی نشدمنظور شده ساال

 «. وزارت مالیه تقاضا میکرد که اجرای آن جز از طریق نشر پول میسر نبود

از آنجا که در قانون اساسی جدید که اخیراً ]مقصد در دوره نجیب »موصوف در ادامه می افزاید که: 
که در گذشته از  است ـ کاظم[ توسط لویه جرگه منظور شده بود، صالحیت منظوری نشر پول

صالحیت ولسی جرگه بود، به رئیس جمهور انتقال یافته بود، بناً ورقه عرض را به ریاست جمهوری 
جهت منظوری نشر پول به پیمانه مبلغ طرف ضرورت خارج بودجه منظور شده ارائه نمودیم، هدایت 

رق ممکنه را برای داده شده که: "حکومت باید برای تأمین مصارف خارج بودجه منظور شده همه ط
انجنیر «. تزئید عواید و صرفه جوئی در مصارف جستجو نماید و نشر پول آخرین اقدامی است..."

امین عالوه میکند که: روزی در مورد نشر پول برای مصارف ملیشه ها با نجیب صحبت کردم که 
او در جواب گفت: اینکار باعث افزایش انفالسیون، تنزیل ارزش افغانی و صعود قیمت ها میگردد، 

ما در شرایط جنگ قرار داریم و در چنین شرایط موفقیت بر دشمنان در صدر اهداف ما قرار داشته »
و ارزش ها و دالئل مالی و اقتصادی در ردیف دوم قرا میگیرند... بعد غالب شدن برمخالفین زمینه 

طور مطلوب مرتفع خواهد  باسازی و اعمار پایه های اقتصادی کشور فراهم گردیده و مشکالت فعلی
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"، سویس، 1371ـ  1318شد". )برای شرح مزید  دیده شود:امین، سید امان الدین: "خاطرات 
 (482تا  479، صفحه 2006

از آنجائیکه پول یک کشورجزء ملکیت عامه، سرمایه و حیثیت یک ملت میباشد، لذا اولیای 
د. هرگاه ایشان بدون رعایت اصول و امورکشور برای حفظ ارزش پول ملی مسئولیت قانونی دارن

قوانین مربوطه  دستور نشرپول را میدهند که در اثر آن ارزش پول ملی بصورت مداوم سقوط میکند، 
اینکار یک خیانت بزرگ محسوب شده و مجری و یا مجریان آن باید سخت مورد پیگرد قانونی قرار 

 گیرند. 

م خلقی ـ پرچمی، بخصوص در دوره نجیب در زمینه ارقام رسمی ذیل فاجعه ای را  که در دوره رژی
 22نشر پول به وجود آمد، به وضاحت بیان میکند: مجموع قرضه های رژیم از بانک مرکزی از 

افزایش ( 1986ش )1365 ملیارد افغانی در سال 77به ( 1982ش )1361ملیارد افغانی در سال
به ترک افغانستان شد، امداد اقتصادی مجبور  1987یافت. وقتیکه قوای اشغالگر شوروی در سال 

شوروی نیز بطور نسبی کم شد و رژیم مجبور بود کسر بودجه را بازهم با شدت بیشتر از طریق 
استقراض مزید از بانک مرکزی یا به عبارت دیگر از طریق نشر پول مرفوع سازد و دراثر آن 

ملیارد افغانی به  77ردید یعنی از دفعتاً دو چند گ 1986به مقایسۀ  1987مجموع استقراض در سال 
ملیارد افغانی،  202بالغ بر  1988ملیارد افغانی افزایش کرد و به همین ترتیب در سالهای  141

ملیارد افغانی گردید. به این ترتیب دیده  440به  1990ملیارد افغانی و در سال  287بالغ بر  1989
 440به  1978ملیارد در سال  19بانک" از  میشود که مجموع قرضه از بانک مرکزی "دافغانستان

 افزایش کرد.  برابر 23یعنی به اندازۀ  1990ملیارد افغانی در سال 

 (Source: International Financal Statistic Yearbook, IMF, 1993, Pg 176-177)   

شود، با مالحظۀ ارقام فوق الذکر، اکنون اگر نظری به تحول قیمت مواد مصرفی انداخته 
انتخاب  100را سال اساس و شاخص قیمت ها را در آن سال ( 1985ش )1364 درصورتیکه سال

نشان ( 1991تا  1979ش )1370تا  1358 کنیم، ارقام ذیل تغییر شاخص قیمت ها  را از سال
 1985، )47معادل  1984، در سال  45معادل  1982، درسال  40معادل  1979میدهد: در سال 
 1990و در سال  243معادل  1989، درسال 139معادل  1988(، در سال 100سال اساس = 

 را بیان میکند. 540معادل 

افزایش کرده است.  برابر 12سال فوق تقریباً  12از ارقام فوق بر می آید که سطح قیمت ها درطول 
یز بلند دفعتاً با یک خ 1985بسیار خفیف، ولی در سال  1984تا  1979این افزایش در بین سالهای 

سریعاً  1990و  1989دو چند گردید و از آن سال به بعد نخست افزایش بطی تر و اما در سالهای 
 یک افزایش بی سابقه را نشان میدهد. 1991صعود کرد. بلند رفتن شاخص قیمت ها درسال 

فزایش خفیف داشت، ناشی از مقدار  1984تا  1979دلیل اینکه چرا شاخص قیمت ها بین سالهای 
افر امداد مواد غذائی شوروی بود که در آن سالها با شدت جنگ به مقدار بیشتر به بازار عرضه می و

شد تا سطح قیمت ها را به هدف آرامش روحی مردم در ساحات تحت کنترول رژیم بطور مصنوعی 
سیاست شوروی تغییر کرد و با رویکار آوردن نجیب یک نوع سیاست  1986پایان نگهدارد. در سال 

ریبکارانه، اما بطور مسامحه آمیز در پیش گرفته شد. شوروی با آمادگی مذاکرات "ژینوا" به تدریج ف
امداد مواد غذائی را برای رژیم کابل نسبتاً کم کرد، زیرا بحران اقتصادی محسوس در داخل شوروی 

بردوش  آنها را با این محدودیت مجبور می ساخت. بعد از خروج عساکر شوروی بار مصارف بیشتر
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تا  1989رژیم افتاد و ارسال مواد اولیه محدودتر گردید. روی این دلیل شاخص قیمت ها در سالهای 
 سریعاً صعود کرد. 1991

وت( است، ندراین حال اگر مبالغ استقراض از بانک مرکزی را که در حقیقت بیانگر نشر پول )بانک
به وضاحت دیده میشود که: بین افزایش سال فوق مقایسه کنیم،  12با شاخص قیمت ها در طول مدت 

مقدار پول در دوران و بلند رفتن قیمت ها، براساس تیوری مقداری پول، یک رابطۀ مستقیم وجود 
دارد، تنها با این تفاوت که عکس العمل افزایش قیمت ها )با رعایت تحلیل دینامیکی تیوری مذکور( 

 ت.کمی بعدتر از افزایش عرضۀ پولی بظهور پیوسته اس

 :سال رژیم خلقی و پرچمی 14عواقب گسترش جنگ طی 

بخصوص پس از تهاجم قوای شوروی که  جنگ از زمین وهواآتش وم داپدیده های شوم ناشی از ت
طی چهارده سال تسلط نیمه جان رژیم کمونیستی خلق و پرچم در افغانستان صورت گرفت، آنقدر 
زیاد و چند جانبه است که شرح آن مستلزم نوشتن چند جلد کتاب قطور میباشد، ولی دراینجا فقط به 

 تر ارتباط میگیرند، از جمله:ذکر نکاتی بسنده میشود که با موضوع بحث این نوشته بیش

 ــ شدت قیامهای مردمی علیه رژیم در داخل و خارج کشور،

 ــ تشکیل جبهات جهادی در پاکستان بطور سازمان یافته،

ــ افزایش تدریجی کمکهای نظامی و پولی با تنظیمهای جهادی مقیم پشاور و برخی قوماندانها در 
 داخل کشور،

دهات به شهرها و تراکم سریع نفوس در شهرهای بزرگ کشور، ــ آغاز مهاجرتهای کتلوی از 
مخصوصاً به شهر کابل و مهاجرت روز افزون مردم از افغانستان به کشورهای همسایه و فراتر از 

 آن،

ـ ازهم پاشیدن نظم زراعت و مالداری عنعنوی و فرار پیشه وران و صاحبان صنایع دستی از محالت 
ارج از کشور واز اینطریق رکود تولیدات زراعتی و مالداری مربوطه به شهرها و نیز به خ

 بخصوص قره قل و صنعت قالین بافی که از جمله مهمترین اقالم صادراتی کشور بودند،

ــ زندانی شدنها، کشتار و فرار شخصیت های تحصیلکرده و مسلکی از وطن،  ضربه ای جبران 
ی افغانستان دراثر گسترش پیهم جنگها وارد ناپذیر دیگر بود که برپیکر نحیف قوای بشری مسلک

 گردید،

ــ مبدل شدن شهر پشاوربه حیث یک مرکز سیاسی و اقتصادی برای افغانها اعم از تنظیمهای جهادی، 
اشخاص و فامیلها و تجمع آنها در کمپ های مخصوص مهاجرین در حومه پشاور و سائر شهرهای 

 دور و نزدیک آن،

 ه رژیم در اطراف و اکناف کشور و ایجاد مراکز خودمختار،ــ از هم پاشیدن ساحه سلط

 ــ شیوع اقتصاد "غیرقانونی" و فعالیتهای نوع "مافیائی" در امور تجارت بطور قاچاق،

ــ رجوع روزافزون به زرع خشخاش و نضج گرفتن تولید و قاچاق مواد مخدر، خاصتاً در امتداد با 
 ان مواد مخدر به سویه منطقوی،سرحد آزاد و دراز شدن دست آزاد قاچاقبر

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 52تر 8 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ـ گرم شدن بازار فروش سالح های کمکی که برای پیشبرد جهاد در اختیار تنظیمهای جهادی به 
 وساطت مراجع پاکستانی از طرف کشورهای حامی جهاد ، خاصتاً امریکائی داده میشد،

حساب های شخصی ــ حیف میل پولهای امدادی مختص برای جهاد که توسط اکثر رهبران جهادی به 
که هریک سران تنظیمی واریز میگردید و هریک آنها را به امرای با شأن و شوکت و ملیاردرهای نو 
به دوران رسیده مبدل ساخت و دراثر آن هریک با حزب نام نهاد مربوط خود می کوشیدند تا بطور 

 عدی بین آنها گردید.یکه تاز در راس قدرت قرار گیرند که این تالش موجب رقابت های مصیبت بارب

ــ در عین زمان با گسترش جنگها فشار بر رژیم دست نشانده شوروی در کابل نیز افزایش یافت، 
مجبور به ترک افغانستان شدند و کمک های شوروی در  1989خاصتاً بعد از آنکه قوای شوروی در 

ت خود را از دست داد و به قبال آن شدیداً کاهش یافت و رژیم کابل به اصطالح "یتیم" گردید، سرپرس
تنهائی بار مشکالت را باید به دوش میکشید که با گذشت هر روز کمرش خمیده می شد و ناتوانی 

 برآن غلبه میکرد،

ــ ویرانی دهات و تکاثف بیش از حد نفوس در شهرها، قیود شبگردی طوالنی و آزارو اذیت فردی و 
قلت مواد خوراکه، بلند رفتن قیمت ها، بیکاری و جمعی توسط اراکین و منسوبین حزبی و حکومتی، 

باالخره فقر روبه تزاید، همه از جمله مشکالتی بودند که مردم شهرنشین، بخصوص شهر کابل را 
 بستوه آورده  و رژیم کابل را در حال احتضار کشانیده بود.

 چگونگی سقوط رژیم کمونیستی و ورود مجاهدین به کابل: 

 ،میزآبا تمام تالش وحمایت های شوروی و با وجود اقدامات تفتین های فوق دراثر فشاررژیم کابل 
نجیب درمانده از هر طرف به این حقیقت پی  و در قبال آن جلب کندبخود نتوانست اعتماد مردم را 

برده بود که شمع عمر رژیم اوبه پایان رسیده و زنگهای خطر سقوط به دالیل ذیل از هر طرف بصدا 
  مده بود:آ

 ، فشار اقتصادی توام با قطحی و انفالسیون --
 ، از هم پاشیدگی داخلی و متالشی شدن حزب به فراکسیونهای متعدد --
 ، فرار بعضی ازاراکین حزبی به خارج --
 ، ذوقویآضعف لوژستیکی قطعات نظامی ازطریق کمبود مواد سوخت و اکماالت  --
 ، محصور بودن شهر ها وقطع خطوط مواصالتی --
  ،فشار بین المللی توام با تجرید سیاسی رژیم --

 ، احتمال روزافزون سبوتاژها و قیامها درداخل قطعات نظامی رژیم --
. ترول رژیم از قبیل احزاب وابسته وغیرهنفشارهای داخلی از طریق سازمآنهای رسمی تحت ک --

ن: "دپلماسی رژیم کابل و اختناق مزید )برای شرح مزید در موضوعات فوق دیده شود مقالۀ از این قلم تحت عنوا
 (1992ـ  1991، دسمبر ـ جنوری 22و  21قضیه افغانستان"، منتشرۀ مجله "آئینه افغانستان"، شماره 

پالن پنج ش( 1370)اول جوزای  1991می  21درهمین احوال دوکویار سرمنشی ملل متحد بتاریخ 

قوس  15همان سال )دسمبر 5 و بتاریخفقره ای خود را جهت حل معضله افغانستان ارائه کرد 

افغانستان بیک حکومت بیطرف در  فوق موضوع انتقال قدرت راپالن ملل متحد برطبق  ش(1370

مورد تائید قرار داد و بینان سیوان نماینده سرمنشی یک تعداد افغآنهای سرشناس را درپشاور گردهم 
نجیب که سقوط خود را حتمی راین حال دآورد تا درمورد تشکیل یک حکومت بیطرف اقدام نمایند. 
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می دید، از موقع استفاده کرد و با تفاهم بینان سیوان حاضر شد از مقام ریاست جمهوری استعفی دهد 
 و با ترک وطن قدرت را به حکومت بیطرفی برطبق پالن ملل متحد بسپارد. 

ه تاز از هرجانب اوج دراینوقت رقابت بین جناحهای مختلف تنظیمی به منظور رسیدن به قدرت یک
گرفت. درعین زمان دوستم که سقوط رژیم را حتمی میدانست، به تحریک جناح طرفدار کارمل در 
مزارشریف علیه نجیب قیام کرد. این حرکت بسرعت گسترده شد وبا شورای نظار احمد شاه مسعود، 

کی پی دیگر تا حزب وحدت خلیلی و گروپ کیانی متحد گردید که درنتیجه والیات شمال کشور ی
بعد از سقوط خوست بدست مجاهدین سقوط رژیم کابل حتمی شد. نجیب  .شمال کابل بدست آنها افتاد

ً  ( استعفی خود را1992اپریل  16) 1371حمل  26بتاریخ  ابالغ کرد وبا اینکار کابل از پنج  رسما

فت. افراد دوستم طرف بشمول فضا مورد هجوم دسته های مختلف مجاهدین و ائتالف شمال قرار گر
همان شب به ارگ نفوذ کردند تا نجیب را قبل از فرار به قتل برسانند، ولی نجیب با استفاده ازدروازه 

این ترتیب طومار حکومت  خر زندگی در آنجا پناهنده شد. باآعقبی قصر به دفتر ملل متحد رفت و تا 
 . گرفت کمونیستی در افغانستان درهم پیچید و حکومت تنظیمی جای آنرا

 بخش سوم

 حکومت تنظیمی و ادامه جنگها

تنظیمی دوره حکومت  (،1992اپریل  27ش )1371ثور 8بتاریخ نجیب داکترحکومت از سقوط پس 

دوماهۀ حضرت صبغت هللا مجددی به حیث "ممثل دولت مؤقت انتقالی جمهوری یا جهادی به زعامت 
به تعقیب آن بر طبق موافقتنامه پشاور نوبت به برهان الدین ربانی  .اسالمی افغانستان" آغاز گردید

)رهبر جمعیت اسالمی( برای چهار ماه رسید که در ختم این موعد او باید "شورای اهل حل و عقد" 
تعیین میکرد که در ختم آن حکومت انتخابی دراثر  18یک ادارۀ مؤقت را برای باید را دائر  و شورا 

شورای مذکور را متشکل  و جناح های مؤتلفه او کوشیدند تاربانی استاد اما  .می آمدانتخات به وجود 
در نتیجه استاد ربانی و  ایند( دائر نم1992دسمبر  19) 1371قوس  28از هواداران خود بتاریخ 

( 1993مارچ  7موفق به تمدید مدت کار خود برای دوسال دیگر شد. با آنکه موافقتنامه اسالم آباد )

ماه تقلیل داد، اما استاد ربانی پس از اکمال مدت موعود بازهم به  18کاراو را از دو سال به  مدت

 26تداوم کار به حیث رئیس جمهور پرداخت، طوریکه این مقام را تا سقوط کابل بدست طالبان )

 تا تشکیل اداره جدید حامدموصوف بعد از آن  .( مدت چهار سال در کابل بدوش داشت1996سپتمبر

( مدت تقریباً  شش سال را با حفظ این لقب، ولی آواره در صفحات شمال کشور 2001کرزی)دسمبر 

)راجع به جنگهای کابل و زیانهای وارده برپیکر آن شهر دیده شود: کتاب: جنایات دیروز ـ دادخواهی گذرانید. 

؛ و 200چاپ دوم، کابل، جنوری  امروز"، راپور مقدماتی پروژه دادخواهی افغانستان، ترجمه داکر س. ع. کاظم،

 390در  2009ش"، ـدلیف جنرال سیدعبدالقدوس سید، چاپ اول، جرمنی، 1375تا  1371کتاب "جنگهای کابل از 

 صفحه( 

 (1996)سپتمبر  ( تا سقوط آن شهر بدست طالبان1992اپریل  27کابل پس از ورود قوای مجاهدین )

یک روز هم آرام نبود و جنگ های خونین نه تنها شهر را ویران کرد و برتعداد مهاجران افزود، 
بلکه اقتصاد متزلزل کشور را که میراث دورۀ قبلی بود، دچار بحران عمیق و ازهم پاشیدگی کامل 

ان با این ـ اما با شدت بیشتر بود، میتو گمصیبت بار را که بازهم ادامه سالهای جن ۀساخت. این دور
تفاوت مورد بررسی قرار داد که قدرت های بزرگ حامی جهاد از حمایت مستقیم مالی و نظامی خود 
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در افغانستان دست کشیده و جریان حوادث را بدست کشورهای همسایه و ذیعالقه بخصوص پاکستان، 
عالیق سیاسی، ایران، عربستان سعودی و ازبکستان سپردند.  در آنوقت همین کشورها بودند که روی 

اقتصادی، فرهنگی و مذهبی خود بساط جنگ های داخلی را در کشور هموار کردند و با حمایت های 
مالی و نظامی به گروه های وابسته بخود سلسلۀ جنگ ها را روزبروز شدت بخشیدند. با آنکه 

آنها مصارف جنگ بطور عموم آنچه مربوط به تهیۀ سالح و مهمات نظامی بود، کامالً ازطرف 
از ناحیۀ اعاشه و اباته قوه های درگیر جنگ به بیشتر مصارف که  دیگرتدارک می شد و اما قسمت 

میکردند. از اینجاست که انحصار نشر پول در  تهیهوجود می آمد، آنرا باید خود گروه های جنگی 
ن دست یکی از جوانب درگیر جنگ یعنی در دست  جمعیت اسالمی، شورای نظار و سائر متحدی

حکومت تحت ریاست برهان الدین ربانی به حیث یک امتیاز عمده  اهمیت بزرگ و حیاتی را در 
 پیشبرد جنگ ها کسب کرد.

راجع به اندازۀ مصارف نظامی و دسترسی به ارقام آن که اغلب از جملۀ اسرار دولت است، 
 ،اره و نظمبخصوص در شرایط آنوقت کشور کار دشوار و حتی ناممکن بود، زیرا با سقوط اد

اما میتوان به  ،دسترسی به ارقام مصارف عمومی ممکن و میسر نبود، چه رسد به مصارف نظامی
نحوی این مصارف را تخمین کرد. اساس تخمین را میتوان از یک اعتراف مختصر عبدالرب رسول 

 سیاف رهبر تنظیم "اتحاد اسالمی" و هم پیمان حکومت ربانی استنباط نمود:

مورخ  326خنرانی مبسوط که متن کامل آن در هفته نامۀ "اتحاد اسالمی" شماره سیاف طی یک س

به نشر رسیده،  خطاب به حضار راجع به مصارف جنگی تنظیم مربوطۀ خود چنین   1994اپریل 

من نزد شما به نام خدا قسم یاد میکنم که من همین حاال به قرض نان میخورم. من مصارف »گفت: 
ماه اخیر سه و نیم هزار ملیون  9زهم از طریق قرض پوره میکنم. من در این این مجاهدین را هنو

ملیارد افغانی[ از مردم قرض گرفته و به مجاهدین مصرف کرده ام. از دکاندارها قرض  3.5افغانی ]

گرفته ام، از صراف ها قرض گرفته ام. ما انشاءهللا این جهاد را سودا نمیکنیم. ما با ربانی معامله 
یم، ما با خدا معامله کرده ایم. ما با مسعود و انجنیر حکمتیار معامله نمیکنیم، معاملۀ ما با خدای نمیکن

 «ما است....

هرگاه از سائر جزئیات این اعتراف بگذریم، این سؤال را نمیتوان بدون تبصره گذاشت که قرض از 
ندار و صراف به این پیمانه کدام دکاندار و صراف؟ دریک بازار ویران و مواجه با سقوط، کدام دکا

پول ذخیره خواهد داشت تا بدون کدام تضمین و تعهد قانونی برای یک مدت نا معین به اختیار سیاف 
و یا کسانی مثل او قرار دهند که هرگز امید باز پرداخت آن موجود نباشد. آیا سیاف متوجه بوده است 

گوید که این مبالغ فقط از راه نشر پول توسط که حقیقت را بیان کند و بی آنکه با این اعتراف، بجا
مؤتلف او یعنی استاد ربانی در اختیارش قرار داده شده، مسئولیت بزرگ و مکلفیت باز پرداخت 
همچو مبلغ هنگفت را به حیث قرض شخصی بدوش خود گرفته است که معلوم نیست آنرا از کدام 

 ؟مدرک تادیه خواهد کرد

میتوان به تخمین مصارف جنگ پی برد، به این ترتیب که: اگر سیاف  با مالحظۀ اظهارات فوق سیاف
ماه  9ملیارد افغانی را گویا از مردم قرض گرفته و به مصرف اعاشه و اباته قوای خود در  3.5

ملیون  13ملیون افغانی در ماه و  390رسانیده باشد، مصارف ماهانه او بطور متوسط در حدود 

ینطریق میتوان به مصارف اعاشه و اباته قوای هریک از جناح های افغانی در روز میرسد. از ا
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)برای توضیح مزید، دیده شود بطور تخمین دست یافت. البته با تفکیک تعداد قوای هریک درگیرجنگ 

 (1995، اپریل 52: "مصارف جنگ و طرق تمویل آن"، مجله "آئینه افغانستان"، شماره لۀ از این قلم تحت عنوانمقا

تدارک عواید را برای مصارف درافغانستان  جنگدرگیرهای ئیکه کشورهای حامی جناح از آنجا
ر و ، لذا آنها چارۀ نداشتند جز آنکه به چونداعاشه و اباته بدوش هریک از آن جناح ها گذاشته بود

پناه بردن به قاچاق مواد مخدر بپردازند و در نهایت از ذخایر  چپاول، غارت دارائی های عامه و
ی دوران جهاد که جزء مایملک شخصی رهبران جهادی گردیده و در بانکهای خارج ذخیره شده پول

بود، برای تمویل جنگ استفاده نمایند. در این راستا جناح دولت که متشکل از جمعیت، شورای نظار، 
برعالوه دست داشن به سائر ، بودند اتحاد اسالمی سیاف، حزب وحدت شاخه های اکبری و محسنی

از استفاده از نشر پول بوسیله دولت به امر برهان الدین  یعنیهریک از امتیاز بسیار بزرگ بع منا
ند که این پولهای تازه چاپ شده قبل از رسیدن به بانک مرکزی بودبرخوردار ربانی رئیس جمهور 

 حسب هدایت رئیس جمهور استاد ربانی در بین امرای جبهات نظامی مؤتلف حکومت تقسیم میشدند.

نگاهی بر متن کامل موافقتنامۀ "اسالم آباد" که بین هشت تن از رهبران جهادی: )برهان الدین ربانی، 
گلبدین حکمتیار، محمد نبی محمدی، صبغت هللا مجددی، سید احمد گیالنی، شیخ آصف محسنی، 

 7یخ احمدشاه احمدزی  به نمایندگی از سیاف و آیت هللا فاضل به نمایندگی از حزب وحدت( بتار
در اسالم آباد ـ پاکستان  زیر نظارت عربستان سعودی و هدایت نواز شریف به امضا  1993مارچ 

 8مشتمل بر  که  ضمیمۀ آن رسید، مشتمل بر ده ماده و یک ضمیمه در بارۀ تقسیم صالحیت ها بود
 . تقسیم گردیده بودفقرات متعدد به ماده و هریک مواد منضمه 

یک کمیته مرکب از تمام »موافقتنامه راجع به ادارۀ امور پولی کشور چنین آمده است: این  7در ماده 

احزاب بمنظور نظارت برسیستم وجهی و مقررات پولی تشکیل شود تا این سیستم و مقررات مطابق 
در فقره "ل" ماده ششم ضمیمه که « به قوانین و مقررات بانکی موجود افغانی نگهداشته شود.

رئیس جمهور را مشخص می سازد، در مورد اداره پولی صالحیت اجازه نشر پول را صالحیت های 
صدور اجازۀ رسمی برای »تنها به رئیس جمهور منحصر ساخته و درآن  فقره تصریح شده است: 

از صالحیت رئیس جمهور میباشد که دراینصورت مسئولیت کامل عواقب نشر  «چاپ بانک نوتها
و بدون رعایت قوانین و مقررات پولی و بانکی کامالً بدوش رئیس جمهور  پول به پیمانه بسیار وافر

)متن کامل موافقتنامه با جزئیات ضمایم آن در مقاله از این قلم تحت  آنوقت یعنی برهان الدین ربانی می افتد.

ن جرمن آنالین، عنوان "موافقتنامه های پشاور و اسالم آباد دست آورد دیگر نداشت، جز آتش و خون"، منتشره افغا

 (2016مارچ  30مورخ 

 کسر بودجه و نشر پول در دورۀ حکومت تنظیمی:

وضع مالی افغانستان بعد از سقوط رژیم نجیب و رویکار آمدن حکومت تنظیمی با میراث ناهنجار 
مالی که از رژیم خلقی ـ پرچمی بجا مانده بود، روبه وخامت گذاشت و ازیکطرف تمامی منابع 

جنگ ها  یدشدبا تدر اثر جنگ های  تنظیمی روبه خشکیدن نهاد و ازطرف دیگر  عایداتی دولت
که دراثر آن کسر بودجه بطورچشمگیر بزرگ شد. برای روشن  یافتمصارف دولت شدیداً افزایش 

م( را از نظر می گذرانیم که منظوری 1994) 1373شدن موضوع مختصری از بودجه عادی سال 

 ختم سال در اثر افزایش قیمت ها وتزئیدلیارد افغانی بود ، اما در م 387بودجه درشروع بالغ بر

باال رفت و اگر بودجه انکشافی را از منابع  داخلی افغانی ملیارد  480مصارف مبلغ واقعی به 

ملیارد افغانی پیشبینی شده بود، درحالیکه  513وخارجی برآن بیفزایم، مجموع بودجه در آن سال به 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 52تر 12 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ملیارد  513شبینی بسیار تفاوت داشت: در ختم سال معلوم شد که عواید دولت بجای ارقام واقعی با پی

ملیارد افغانی باال رفت که دراینصورت کسر  890ملیارد تقلیل یافت و اما مصارف به  208فقط به 

م( نیز وضع بدتر از 1995) 1374ملیارد افغانی رسید. به همین ترتیب در سال  680بودجه بالغ بر 

)برای شرح مزید دیده شود: پوهندوی سید مسعود: "افغانستان در  .ل بود و کسر بودجه بیشتر گردیدسال قب

 (.481ـ  469، صفحه 1380"، مرکز نشراتی میوند، پشاور، 1375ـ  1371نشیب و فرازهای بحران اقتصادی 

شدید جنگ ها اینکه چرا عواید دولت به سرعت روبه سقوط گذاشت، بطور کل دلیل آنرا میتوان در ت
 1374و  1373نظر به سالهای  1372بخصوص در شهر کابل دانست. به قول سید مسعود: در سال 

ً تمامی والیات کشور از یک مرکز  وضع عواید دولت تا اندازۀ بهتر بود و آنهم به سببی که تقریبا
و منظم آن بطور  یعنی کابل رهبری می گردید و سیستم اداری دولت تا آن زمان تقریباً به شکل قبلی

( که ائتالف دولت و جنبش 1994)جنوری  1372جدی  11نورمال به فعالیت بود، ولی این حالت در 

ملی شمال برهم خورد، بحران مالی عمیقتر گردید. دراین وقت به وسیلۀ جنگ های مدهش "شورای 
نزدیک  همآهنگی" که به اشتراک حزب اسالمی، جنبش و حزب وحدت شاخه مزاری از یکطرف و

شدن قوای طالب در حواشی کابل از طرف دیگر با جناح به اصطالح دولت متشکل از جمعیت، 
شورای نظار، اتحاد اسالمی سیاف، حزب وحدت شاخه اکبری و نیز گروپ محسنی راه اندازی  
گردید وکابل ازهوا و زمین زیر آتش قرار گرفت، نظم نسبی ازهم گسست و دستگاه اداری نیم کاره 

)سید مسعود: مأخذ باال ری دولت به شمول ارگانهای تحصیل عواید از کار و فعالیت الزم باز ماند. ادا

 (477...، صفحه 

ملیارد افغانی میرسید،  600را که بطور وسط هرسال تقریباً به  1374و  1373هرگاه بودجه سالهای 

 26م( که به 1979) 1358ملیارد افغانی و بودجه سال  82م( که به 1987) 1366با بودجه سال 

م( 1994) 1373، مقایسه کنیم، در آنصورت دیده میشود که بودجه سال بالغ می شدملیارد افغانی 

 ً با تقلیل  . دراینصورتافزایش نموده است 1358برابر بودجه  23و  1366برابر بودجه  7تقریبا

منابع عایداتی و تزئید مصارف دولت خود بخود واضح میشود که برای تالفی کسر بودجه به پیمانه 
به  یاغیرقابل باور فقط و فقط  یک راه وجود داشت، آنهم از طریق استقراض از بانک مرکزی 

 عبارت دیگر توسل به نشر بیش از حد پول.

دست نیست، ولی از ورای نشرات در رسانه  نشر پول دراگرچه ارقام دقیق و واقعی راجع به مقدار
شی وهای آنوقت میتوان به مطالبی دست یافت که بطور نمونه واقعیت را بیان میکند، چنانکه جی.ی ج

میدان هوائی کابل هرهفته شاهد »از کابل گزارش داد که:  1993خبرنگار اسوشیتدپرس در ماه جون 

روسیه است که چندین تن بانکنوت های جدید نسواری و سبز فرود آمدن یک طیاره جت باربری از 
افغانی هرکدام دربسته بندیهای به وزن ده  1000و  500چاپ شده در روسیه را تخلیه میکند. نوتهای 

تن هرهفته به بازار مصرف که معموالً مارکیت کوچکی در کنار دریای کابل بوده، مورد معامله قرار 
دربانک مرکزی افغانستان هیچ کس گفته نمیتواند و مطمئن »ند که: گزارش تصریح میک«. میگیرد

نیست که چه مقدار بانکنوت درهر ماه به کشور سرازیر میشود و چه مقدار پول بی پشتوانه ]؟[ در 
ملیون دالر امریکائی )نرخ تبادله  22تا  4ملیارد افغانی معادل  22تا  4چلند است. ارقام گاهی بین 

گزارش از قول یک اقتصاد « افغانی بود( در هر ماه در نوسان است. 1000عادل آنوقت یک دالر م

از مدت یک سالی که حکومت مجاهدین در افغانستان ایجاد شده، » دان مامور دولت می افزاید که: 
این کشور هیچ بودجه رسمی نداشته و هیچ ذخیره بانکی را در اقتصاد کشور نشان نداده است، 
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گزارش عالوه میکند که: « فروش مواد مخدر قلم عمده عاید را نشان میدهد. درحالیکه قاچاق و
پولهای چاپ شده معموالً برای پرداختهای دولتی، معاش مستخدمین و دستمزد جنگاوران استفاده شده »

چاپ غیر »دراخیر گزارش از قول یکی از مامورین دولت در امور اقتصادی می نویسد: « است.
ی افغانی باالخره به یک انفالسیون غیرقابل کنترول مبدل خواهد شد که دولت یک قابل کنترول نوتها

ساله مجاهدین بدون توجه به آن عمل میکند. اگر اوضاع به همین منوال دوام  کند، افغانستان بزودی 
)متن گزارش دیده شود: هفته نامه « دچار فقر، فاقه، بیکاری، بیسوادی و انکشاف زیر صفر خواهد شد.

 (1993جون  28، صفحه اول، مورخ 62مید، شماره ا

گزارش میدهد که: ( 1994دسمبرش )1373قوس الیستر لیون خبرنگار ریوتر از کابل در ماه 

آنهائیکه در این منطقه طرفین جنگ را کمک میکنند، در پنهان مبالغی را بدسترس شان می گذارند. »
رجی است. طبع بانکنوت یکی از وسایل مهمی فروش روزافزون مواد مخدر یک منبع دیگر اسعار خا

است که سیاست درحال جنگ را کمک میکند، زیرا با آن معاش مامورین، معلمین و عساکر پرداخته 
میشود. نوتها در روسیه چاپ و به میدان هوائی بگرام آورده میشود. معلوم نیست چه مقدار به بانک 

ه والی های طرفدار حکومت داده میشود. افغانستان یک مرکزی و چه مقدار به قوماندانها و چه مبلغ ب
را به خود جلب میکرد، اکنون بزرگترین ]سیاحان[ وقت تقاطع و تبادل تجارت بود و توریست ها 

 (1994دسمبر  12، صفحه ج، مورخ 138هفته نامه امید، شماره «.)منبع تریاک و هیروئین شده است

ابتداء شوروی و بعدها روسیه که برای نجیب یا ربانی نوت  در»کاندید اکادیمسین عطائی می نویسد: 
چاپ میکرد، اگر یک ملیون را برای آنها چاپ میکرد، یک ملیون را برای خود چاپ میکرد و توسط 
همین پولهای دزدی شده به وسیلۀ قاچاقبران در بازار کابل دالر می خرید و به این شکل از یکطرف 

یکرد و ازطرف دیگر با این ترتیب به مقدار پول در دوران افغانی اسعار قوی را از کشور خارج م
می افزود که در اثر آن چنان انفالسیون دیوارنه وار بوجود آمد که قیمت ها هزار چند بلند رفت یعنی 

)عطائی، محمد ابراهیم: «. متاعی که در سابق یک افغانی قیمت داشت، اکنون قیمت آن هزار افغانی شد

 (503افغانستان...، صفحه تاریخ معاصر 

 نظری به صعود قیمت ها:

به بعد کمترین ارقام احصائیوی در باره افغانستان به نشر رسیده است،  1992از آنجائیکه از سال 

دریافت شاخص قیمت ها نیز از آن سال به بعد یک کار دشوار میباشد، لذا ناگزیر باید به گزارش های 
ر قبال سیاست شدیداً انفالسیونی حکومت رجوع کرد که در آنوقت در انفرادی درباره تغییر قیمت ها د

 رسانه های افغانی به نشر رسیده اند، از جمله:

جریده "ملی وحدت" منتشره کابل که در زمان نجیب ازطرف "جمعیت رستگاری ملی" به ریاست 
به نشر میرسید،  پوهاند محمد اصغر )سابق رئیس پوهنتون کابل و بعداً وزیر عدلیه دوران شاهی(

( ضمن نشر گزارشی از شاروالی کابل 1370میزان  30) 1991اکتوبر  22مورخ  28درشماره 

]فی کیلو  افغانی 4000 کیلوگرام[ 7)قیمت چند قلم مواد عمده را چنین ارائه نموده است: برنج فی سیر

فغانی، کچالو فی ا 1000افغانی، گوشت گاو فی کیلو  1200، گوشت گوسفند فی کیلو افغانی[ 751

  افغانی. 50و نان خشک فی قرص افغانی[  143]فی کیلو افغانی  1100سیر 

جریده "فریاد" منتشره جرمنی برویت مشاهده عینی یک هموطن تحت عنوان "هفته ای با شهدا" 
)دوره استاد ربانی( ارقام آتی را به نشر سپرده است: آرد فی  1994( مورخ می 8، صفحه 5)شماره 
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، افغانی[ 857]فی کیلو  افغانی 6000افغانی، پیاز فی سیر  2300افغانی، گوشت فی کیلو  3100سیر 

افغانی، چای فی  700، بادنجان رومی فی کیلو افغانی[ 357]فی کیلو  افغانی 2500کچالو فی سیر 

]فی  افغانی 3000، دال فی سیر افغانی[ 714]فی کیلوافغانی 5000افغانی، ماش فی سیر  5000کیلو 

افغانی، تیل خاک فی گیلن  2800افغانی، پطرول فی گیلن  900، چوب فی سیر افغانی[ 429کیلو 

 افغانی. 5000افغانی و ذغال بلوط فی سیر  3500

( ضمن 1994اکتوبر  19) 1373میزان  27مورخ  119جریده "وفا" منتشره پشاور در شماره 

ر شهرکابل به نشر رسانیده است: آرد فی سیر بررسی اخبار وطن ارقام ذیل را در مورد قیمت ها د
 4500افغانی، روغن حیوانی فی کیلو  1500 کیلو، برنج فی افغانی[ 1143]فی کیلو  افغانی 8000

 5000افغانی، چوب بلوط فی سیر  10500افغانی، پطرول فی گیلن  9000افغانی، دیزل فی گیلن 

]فی کیلو  افغانی 3500افغانی، کچالو فی سیر  2700افغانی، چوب سوخت در  و دروازه فی سیر 

، بوره فی کیلو افغانی[ 3286]فی کیلو  غانیاف 23000، پنج کیلو روغن نباتی پاکستانی افغانی[ 714

افغانی، آب کشمش فی گیالس  1200افغانی، انگور فی کیلو  1500افغانی، سیب فی کیلو  2600

افغانی و کرایه تکسی از ده  200افغانی، نان خشک فی قرص  250افغانی، تخم مرغ فی دانه  100

 افغانی. 450افغانان تا خیرخانه فی نفر 

 1994"فرهنگ" منتشره مرکز فرهنگی افغانی در جرمنی گزارش آتی را که در ماه نوامبر مجله 

درباره قیمت ها در کابل به چاپ رسانیده:   14توسط آقای جلیل حکمت تهیه شده، در شماره اول سال 

 افغانی، برنج 4800افغانی، گوشت فی کیلو  6500افغانی، روغن نباتی فی کیلو  3000بوره فی کیلو 

 افغانی. 270افغانی( و تخم مرغ فی دانه  18200افغانی)فی سیر  2600فی کیلو 

به اساس مصاحبه عبدالحی ورشان خبرنگار  1995جنوری  16مورخ  143جریده "امید" در شماره 

افغانی، آرد  2800افغانی، چوب فی سیر  5800صدای امریکا چنین معلومات میدهد: روغن فی کیلو 

 2200افغانی، کچالو فی سیر  2400، بوره فی کیلو افغانی[ 1257]فی کیلو  نیافغا 8800فی سیر 

افغان، نان  8000افغانی، دیزل فی گیلن  8600، تیل خاک فی گیلن افغانی[ 314]فی کیلو  افغانی

 6000افغانی و گوشت گاو فی کیلو  7000افغانی، گوشت گوسفند فی کیلو  280خشک فی قرص 

 افغانی.

افغانی بود، میتوان مشکالت  50000تا  40000نه یک مامور متوسط که در آنوقت بین با عاید ماها

اقتصادی مردم را به وضاحت درک کرد، طوریکه معاش یک ماهه مامور مذکور کفایت خرید پنج 
سیر آرد را نمیکرد، چه رسد به خرید دیگر مواد حیاتی مورد ضرورت. اگر یک فامیل پنج نفره 

میکردند، مجبوربودند بسنده نان خشک و چای  با خوردنسه طفل( روزانه فقط )یک زن و شوهر و 
ً در روز باید  280در بدل هر قرص نان خشک  افغانی چای با  100افغانی و  1400افغانی جمعا

افغانی مصرف نمایند که  1800در حدود  یعنی خرید چوب یا ذغال مصارف جوش دادن آباضافه 

 ً ی میشود، دراینصورت تمام معاش آن مامور فقط کفایت یک ماهه نان افغان 54000در ماه جمعا

با  ؟خشک را نمیکرد. اکنون آن فامیل کرایه خانه و سائر مصارف حیاتی را چگونه میتواند پوره کند
این مثال ساده میتوان به فقر و تنگدستی شدید مردم در آنوقت آشنا شد و درک کرد که در چنان 

ندگی کردن در کابل و دیگر شهر های کشور، بدون آنکه فیر راکت و بمباردها شرایط زنده ماندن و ز
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به حیات شان خاتمه دهد، گرسنگی و فقر و مرض آنرا به پایان میرسانید. مرگ و میر اطفال و 
 فقدان مواد غذائی به هیچ وجه کمتر از کشته شدن توسط بمب و راکت نبوده است. اثر بزرگساالن از

ً دسترسی شهر کابل از چند طرف زیر  به موادحیاتی نیز یکی دیگر از مشکالت بود، زیرا  عالوتا
خالی از مواد و شهر یاکثر دکانهامحاصره قدرتهای درگیر جنگ و مخالفان دولت قرار داشت و 

بسته بودند. یک تعداد روزانه با بایسکل و یا پیاده فاصله های طوالنی را می پیمودند تا خود را  بناءً 
خارج شهرکه در اختیار مخالفان دولت بود و آنها اجازه ورود مواد خوراکه و حیاتی را حلی بیک م

به آنجا رسانیده و به خرید و انتقال مواد برای خرید مواد مورد ضرورت به داخل شهر نمیدادند، 
میکردند و از این حالت استفاده احتکار گونه  ها بعضی البته به مقدار کم و قابل انتقال می پرداختند.

تعدادی دیگر مواد را به مقدار کم از بازار های دورترمی آوردند و با قیمت گزاف باالی مردم شهر 
 می فروختند. نگاهی به ویدیو کلیپ های مستند بیانگر این حالت زار مردم در آنوقت است.

  
  بخش چهارم

 

 چگونگی ظهور و عروج طالبان

به شکل امروزی یک پدیده جدید سیاسی و نظامی است که در اگر چه جنبش "طالبان" در افغانستان  
در افغانستان پا بعرصه وجود گذاشت ، ولی  1994قالب یک حرکت قشری منسجم و فعال در نوامبر

ریشه های عمیق آن که با مال ومدرسه پیچ خورده و در راس آن علمای دینی تحت تاثیر دبستان 
در محل "دیوبند" در  19رد. این دبستان که در اواسط قرن دیوبندی قرار داشتند، سابقۀ طوالنی دا

ایالت "اتراپردیش" هند تأسیس شد، هدف اصلی آن وحدت مسلمین اهل تسنن و بسیج نمودن آنها 
برعلیه استعمار انگلیس و مقابله با فشار مذهبی روز افزون هندوها در برابرمسلمانها بود. دیوبندیها 

ر هند گشودند که درجمع شاگردان این مدراس یک عده افغانها نیز به سرعت مدراس زیاد در سراس
شامل بودند که درنتیجه نهضت اسالمی هند درافغانستان نفوذ کرد به دو سمت اثرگذار گردید: یکی 
مبارزه علیه استعمار ودیگر پخش افکار دیوبندی در بین علمای دینی افغانستان که همه در مجموع 

باهم مربوط دانسته برضد هردو به مخالفت برخاستند. باهمین روحیه بود که  استعمار وتمدن جدید را
 آنها اصالحات امانی را یک پدیده کفری دانسته دربرابرآن قیام کردند.

اگرچه دردوره سلطنت محمد ظاهرشاه سازش رهبران وعلمای دینی با دولت به وجود آمد و این  
دتای منحوس ثور وآشکار شدن ماهیت الحادی حرکت به تدریج روبه ضعف گذاشت، ولی با کو

رژیم، مالها وعلمای دینی دسته دسته با مردم یکجا به قیام علیه رژیم پرداختند وبرای این منظور 
عده بیشتر آنها راهی پاکستان شدند. اگرچه عمده ترین پایگاه فکری آنها را در پاکستان تنظیم حرکت 

و حزب اسالمی مولوی محمد یونس خالص که هردو انقالب اسالمی مولوی محمد نبی محمدی 
ازپیروان و شاگردان مدرسه  دیوبندی در دارالعلوم حقانیه پاکستان بودند، تشکیل میداد، ولی آنها 
بصورت پراگنده درتمام تنظیمها فعالیت داشتند ونتوانستند یک تنظیم مختص به خود رابه وجود 

می پاکستان" به سرکردگی قاضی حسین احمد )دوست آورند، زیرا درآن وقت و حزب "جماعت اسال
نزدیک جنرال ضیاء الحق( که یک حزب بیشتر بنیادگرا بود و روابط نزدیک با حزب اسالمی 
حکمتیار داشت، مانع اینکار شد. برعکس حزب "جمعیت العلمای اسالم" در پاکستان به رهبری 

ی، درآنوقت از قدرت سیاسی الزم موالنا فضل الرحمن به حیث یک حزب دارای پیوند دیوبند

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 52تر 16 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

برخوردار نبود تا برای تشکیل یک تنظیم خاص برای گروپ مالها اقدام نماید. با آنهم حزب جمعیت 
العلماء کوشید صدها مدرسه را درحواشی پشتون نشین ایالت شمال غرب و بلوچستان فعال سازد و 

ور مجانی تدریس، اعاشه واباته نماید، بلکه درآن عده کثیر نوجوانان افغان رانه تنها درساحه دینی بط
مدرسه میرسید،  900تعداد این مدارس در پاکستان به  1970به آنها تمرین نظامی نیز دهد. درسال 

به نیم ملیون افزایش  25000مدرسه شد وتعداد طلبه آن نیز از  8000بالغ بر  1988اما درسال 

وان، متعصب وپرخاشگر افغان بود که بعداً به یافت . این مدارس پرورشگاه فکری وعملی نسل ج
حیث یک ماشینری جنگی مسمی به "تحریک طالبان" دربرابر تنظیمهای قدرت طلب، بقایای ملیشه 
های کمونیستی و قوماندانهای خود مختار آنها که افغانستان را دریک جنگ داخلی بیش از بیش 

 ان کارزار ساختند.ویران کردند وثمره جهاد را برباد دادند، وارد مید

طوریکه جنرال ضیا الحق رئیس جمهور خودکامه پاکستان استراتژی دیرینه پاکستان را درافغانستان  
 به چهار اصل ذیل چنین بیان کرد:

 پاکستان بخود حق میدهد برای افغانستان تعیین رژیم کند، رژیمی که با پاکستان دوست باشد،  - 1 

 این رژیم باید ادعای ارضی با پاکستان نداشته باشد یعنی معاهده دیورند را به رسمیت بشناسد، - 2 

 حکومت افغانستان باید یک حکومت واقعاً اسالمی باشد، - 3 

رژیم مطلوبه درافغانستان باید زمینۀ دسترسی پاکستان را به کشورهای آسیای میانه مساعد  - 4 

 سازد.

اعم از حکومت برای نیل به اهداف فوق همیشه کوشیدند قدرت و توانائی ملی را به  مقامات پاکستانی 
اشکال وانواع مختلف درافغانستان تضعیف کنند تا یک رژیم دست نگر و مطیع خود را درآنکشور 
به وجود آورند. مقامات نظامی و حکومت پاکستان در آنوقت خواستند تا همچو هدف را با حمایت 

ب او که خود را نماینده پشتونها نیز میدانست، برآورده سازند. ولی این تیربه خطا حکمتیار و حز
رفت و حکمتیار از یکطرف نتوانست باوجود جنگهای خونین موفقیت الزم بدست آورد وازطرف 
دیگر تنش بین امریکا و پاکستان درمورد بقدرت رسانیدن حکمتیار درافغانستان روزبروز فرونی 

ستان که دچار رقابت جدی دررابطه با بازارهای آسیای میانه با ایران بود، ناگزیر گرفت . لذا پاک
بدیل دیگری رابرای عین هدف درمیدان جنگ قدرت درافغانستان به حرکت انداخت که این بدیل 

 همانا ایجاد "تحریک طالبان" بود.

العلما یک متحد قوی به صدارت پاکستان رسید، حزب جمعیت  1993هنگامیکه بینظیر بوتو درسال  

او در مبارزه انتخاباتی بود و رئیس این حزب موالنا فضل الرحمن در دورۀ دوم صدارت خانم بوتو 
به حیث رئیس کمیسون روابط خارجی پارلمان پاکستان ازقدرت سیاسی فراوان برخوردارشد. 

مدارس رابه حیث موصوف با استفاده از این مقام طی سفر خود در اروپا وامریکا موضوع طالبان 
یک بدیل مطلوب بجای تنظیمهای جنگ طلب وناکام با این دلیل پیش کرد که گویا طالبان اهل سیاست 
نیستند و اما این قوت راخواهند داشت تابه جنگ قدرت بین تنظیمها خاتمه دهند و بعد از آنکه همه 

ا کفایت و صاحب اداره قوتهای محلی و  تنظیمی راخلع سالح کنند، آنوقت قدرت رابیک حکومت ب
خواهند سپرد وخودشان دوباره به مدارس خود خواهند رفت. با این استدالل موالنا موفق شد حکومت 
امریکا را که درعین زمان زیر فشار کمپنی های نفتی آنکشور قرار داشت و آرزومند آمدن ثبات و 

د تمدید پایب الین گاز بود، ایجاد یک حکومت شایسته برای عقد قرار با کمپنی های نفتی در مور
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قناعت دهد تا برپیشنهاد پاکستان مبنی برتقویه تحریک طالبان درافغانستان مهر تائید گذارد وآنرا 
 حمایت کند.

حکومت پاکستان که درآغاز چندان امید قطعی از موفقیت طالبان نداشت، کوشید تا درمرحله اول با  
راف آن، قوماندانهای مختلف تنظیمی را از صحنه مسلط ساختن طالبان درقندهار و والیات اط

دورکند. لذا دراثر یک تفاهم قبلی با اسمعیل خان والی هرات که خود را امیر حوزه غربی میخواند 
ً تا تطبیق پالن عمومی درکابل، از دهلیز هرات استفاده کند  وجنگساالر شمال رشید دوستم موقتا

)برای ن از آنطریق با کشورهای آسیای میانه برقرار سازد.وروابط تجارتی خودرا در رقابت با ایرا

"دهلیز هرات ـ شکارگاه جدید پاکستان"، از این قلم، چاپ اول، سن هوزه ـ کالیفورنیا،  هشرح مزید دیده شود: رسال
1994 ) 

( حرکت الریهای 1994نصیر هللا بابر به قندهار و هرات )اکتوبر –بعد از سفر وزیر داخله پاکستان  

مال التجاره پاکستان بعزم آسیای میانه از طریق قندهار وهرات براه افتاد. ازآنجائیکه دربرابر اولین 
کاروان الریها در قندهار ازطرف بعضی قوماندانهای محلی آنجا مشکالت و موانع ایجاد شد و خطر 

ن از کویته ناکامی این پالن درهمان روزهای اول محسوس گردید، حرکت گروپ معدود طالبان افغا
به سپین بولدک و از آنجا به قندهار البته به حمایت محسوس و حتی آشکار پاکستان، ظاهراً برای 

 رهائی الریها و اما در واقع بمنظور چیره ساختن طالبان درآن والیت آغاز یافت. 

ودند، به این ترتیب گروه تازه کارکه قبالً درمدارس دینی پاکستان برای همین روز تربیه شده ب 
نوامبر  5درعرصه جنگ قدرت درافغانستان سربلند کرد و به سرعت گسترش یافت. آنها بتاریخ 

قندهار را تسخیر کردند و بعد از آن بطور برق آسا به تصرف چند والیت دیگر آن حوزه  1994

موفق شدند. با تشویق و زمینه سازی حکومت تنظیمی ربانی و مسعود روبه غزنی و کابل نهادند. 
ربانی طالبان را درآن وقت به حیث یک "نیروی خود جوش" توصیف نمود و حمایت خود را از آنها 
ابراز کرد و آنها را به مقصد مقابله با قوای حکمتیار برای آمدن بکابل تشویق نمود. طالبان نیز به 

بت نوبه خود در هرقدم نخست پایگاه های حزب اسالمی حکمتیار راتصفیه کردند، تا آنکه نو
مرکز نظامی حکمتیار رسید و به سهولت آنرا به تصرف آوردند و حکمتیار را  –"چارآسیاب" 

مجبور به فرار ساختند. درعین زمان قوای حزب وحدت راخلع سالح  1995فبروری  14بتاریخ 

 کردند و رهبر شان عبدالعلی مزاری را به گروگان گرفتند که بعداً بطور مرموز بشهادت رسید.

دراین وقت رژیم کابل به سرکردگی نظامی قوماندان مسعود برای اولین بار احساس آرامش کرد،  
زیرا دو رقیب سرسخت او توسط طالبان مضمحل گردیده بودند. اما این آرامش به مثابه آرامش قبل 

ازه جنگها از طوفان بود. طالبان از مسعود خواستند تا سالح خود را به آنها تسلیم دهد. اینکار فصل ت
را باز کرد و قوای مسعود و طالبان راباهم درگیر ساخت که درنتیجه طالبان با شکست مواجه شده، 

 دوباره عازم قندهار گردیدند. 

این شکست طالبان را بفکر اشغال هرات انداخت که بعد از جنگهای سخت و چندین مرتبه تغییر  
موفق به اشغال هرات شدند و اسمعیل  1995ر سپتمب 5درجبهات مقدم جنگ، باالخره آنها بتاریخ 

خان به ایران فراری شد. سقوط هرات زنگهای خطر را برای رژیم کابل بصدا درآورد و طالبان 
باردیگر روبه کابل کردند، ولی حمالت شان نتیجه فوری نداد و زمستان سخت را دراطراف کابل به 

که یک سال بعد به جالل آباد حمله کردند و بعد از جنگهای شدید با قوای رژیم کابل گذشتاندند. تا آن
تسخیر والیات شرقی با ساز و برگ مکمل نظامی و قوای تازه وارد از مدراس پاکستان، حمله بکابل 
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را از طریق شاهراه سروبی آغاز کردند. با سقوط سروبی، سقوط کابل بدست طالبان حتمی شد 
با تمام قوا بسوب پنجشیر فراری شدند و شهر را بدون  وقوای مسعود ناگزیر به تخلیه کابل پرداخته

 در اختیار طالبان قرار دادند.  1996سپتمبر  26مقاومت بتاریخ 

سقوط کابل بدست طالبان آغاز دوره زمامداری طالبان را در افغانستان افاده میکند، زیرا از آن به  
"دولت اسالمی افغانستان" را به  بعد آنها با تدویریک شورای بزرگ علمای دینی در قندهار نام

"امارت اسالمی افغانستان" تغییر دادند و رهبر خود مال محمد عمر آخوند را ملقب به "امیرالمؤمنین" 
ساختند. آنها بعد از آن خود را به حیث یک قوۀ مشروع و مسلط برافغانستان دانسته به منظور 

ه دادند و درعین زمان ازکشورهای جهان گسترش قدرت درسائر نقاط کشور به جنگ و کشتار ادام
به شمول ملل متحد تقاضای برسمیت شناختن امارت خود را نمودند که هیچگاه این تقاضا برآورده 

 نشد)البته به استثنای پاکستان ، عربستان سعودی وامارت متحده عربی(.

ات شمال گذاشتند، در هنگامیکه طالبان وادی کوهدامن را برای بار اول تصرف کردند و رو به والی 
سالنگ با قوای دوستم مواجه شدند که از آن تاریخ به بعد جنگهای طالبان برای تسخیر والیات شمال 

طالبان با یک سازش اسرار آمیز با جنرال عبدالملک،  1997می  28کشورآغاز گردید. بتاریخ 

ی بزودی با شکست مدهش رقیب سرسخت جنرال دوستم توانستند موقتاً به مزارشریف دست یابند، ول
باردیگر  1998اگست  8روبرو شدند و تعداد زیادی قوای شان تلف گردید. آنها بعد از یکسال بتاریخ 

به مزارشریف حمله کردند و بعد از تسخیر آن والیت ، بطور برق آسا سائر والیات شمال را تا 
کشور بدست آوردند. با این بغالن و قندوز یکی بعد دیگر بشمول والیت بامیان و ساحات مرکزی 

فیصد خاک افغانستان زیر سیطره آنها قرار گرفت و قوای  90تقریبا  1998ترتیب تا اواخر سال 

مخالف بنام "جبهه متحد برای نجات افغانستان" مشهور به جبهه متحد شمال زیر قیادت قوماندان 
 ه داد. مسعود فقط درحاشیه کوچک تخار و بدخشان و پنجشیر به مقاومت ادام

دراینجا باید خاطر نشان کرد که طالبان تا اشغال کابل از نظر نظامی با مشکل عمده برخورد نکردند  
وبا تبلیغ اسالم و به رخ کشیدن ظلم و ستم تنظیمها و قوماندانهای محلی توانستند نظر مردم را به 

آوردن قرآن مجید و حیث یک قوه ناجی بخود جلب کنند و درصورت مواجه شدن به مشکل، با پیش 
از همه مهمتر دادن پول و تطمیع قوماندانها به پیشرفت خود ادامه دادند. این روش بعد از اشغال 
کابل تغییر کرد و قوای طالبان در هر قدم بسوی شمال با مشکالت عدیده و جنگها و مقاومتهای شدید 

نفس طالبان پاکستانی واز همه مواجه شدند که اگر حمایت همه جانبه پاکستان و ورود قوای تازه 
بیشتر نقش عربهای افغان بخصوص سازمان القاعده به رهبری اسامه بن الدن نمی بود، سلطه 

)برای شرح مزید جنگهای طالبان مآخذ فراوان موجود است، از جمله : طالبان درشمال کشور میسر نمی شد. 

، ترجمه: عبدالودود ظفری، چاپ اول، کالیفورنیا، احمد رشید: "اسالم، نفت و بازی بزرگ نو در آسیای میانه"
؛ دیویز، انتونی: مقالۀ "نحوه شکل گیری گروه طالبان به عنوان یک نیروی نظامی"،  120تا  30، صفحه 2001

درکتاب: "افغانستان، طالبان و سیاستهای جهانی"، گرد آورنده:  ویلیام میلی، مترجم: عبدالغفار محقق، چاپ اول، 
؛ کاظم، سیدعبدهللا: "وضع تعزیرات برطالبان و معضلۀ افغانستان"، چاپ اول، 107تا  67، صفحه 1377مشهد، 

 (137تا  86، کالیفورنیا، صفحه 2001اپریل 

 اداره طالبان:مشخصات  

عراده الری پاکستانی که به قصد  30که طالبان سر باال کردند و برای نجات  1994ماه نوامبر  از 

ه عازم ترکمنستان بودند و اما توسط یکی از قوماندانها در قندهار به دلیل عدم انتقال مال التجار

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 52تر 19 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

که ادارۀ آنها بوسیلۀ قوای امریکائی ازهم  2001تا ماه دسمبر   پرداخت حق العبور متوقف گردیدند،

پاشید و همه فراری شدند، مدت تقریباً هفت سال را در بر گرفت که آنها در جنگ و پیکار و تالش 
م برای اشغال تمامی افغانستان صرف کردند. با آنکه بساط اداره نامنهاد شان اسماً در کابل قرار پیه

داشت، ولی مرکز قدرت عمالً  از کابل به قندهار انتقال یافته بود، جائیکه مال محمد عمر رهبر شان 
اداری معمول  اقامت داشت. آنها در طول مدت هفت سال موفق نشدند تا یک اداره مرکزی را با نظم

دولتی به وجود آورند، حتی اداره بزعم عادی آن ازهم پاشیده و هیچ اورگان دولتی وجود نداشت تا 
امور مملکت را به شکل الزم پیش ببرد. با آنکه از وزیر و والی و رئیس و غیره نام برده میشد، اما 

قررات انجام دهد. تصامیم اغلب دفتر و دیوانی موجود نبود که امور مربوطه را به استناد قانون و م
بطور منفرد و در مواقع مهم برطبق دساتیر چند شخص و در راس آن مالعمر اتخاذ وعملی می شد.  
احمد رشید ژورنالیست سرشناس و معروف پاکستانی و مؤلف کتاب "طالبان ـ اسالم، نفت و بازی 

ین نکته اشاره میکند و می نویسد: ( به ا188تا  172بزرگ نو درآسیای میانه"، )فصل نهم از صفحه 

در افغانستان قشر درس خوانده و اشخاص فنی و مسلکی وجود ندارد؛ درچندین موج مهاجرت از »
آنها از افغانستان خارج شده اند، حتی تیلفون چی ها، برقی ها، میخانیک ها از افغانستان  1992سال 

کتور اجتماعی را پیش می برند، مال تاجر، مال رفته اند. اکثریت طالبان که امور مالیه، اقتصاد و س
بزنس مین، مال دریور، و مال قاچاقبر هستند که در نزد شان موضوع اعمار ملی، تنها انکشاف و 

 « توسعه بازار قاچاق و بزنس ترانسپورت در منطقه میباشد.

رشید در باره اداره کلی و بخصوص ادارۀ امور اقتصادی طالبان شرحی دلچسپی دارد که از احمد  
گفته »روی پاشیدگی ها و بی لجامی های نظام اداری طالبان پرده بر میدارد و در زمینه می نویسد: 

داده  میشود که عواید طالبان از تجارت قاچاق در "افغانستان بانک" ]بانک مرکزی افغانستان[ انتقال
میشود، ولی در آن بانک هیچگونه حساب و دفترداری که آمد و رفت مقدار پول از آن معلوم گردد، 
وجود ندارد. عواید رسمی در بودجه جنگ انعکاس داده نمیشود؛ بودجه جنگ که نزد خود مال عمر 

 « .است، مستقیماً از عواید مواد مخدر و کمک های پاکستان و عربستان سعودی تأمین میشود

ما از گمرک، »احمد رشید از قول مولوی عارف هللا عارف معین وزارت مالیه طالبان می نویسد:  
معادن و ذکات عواید داریم، بعضی منابع دیگر هم موجود است که مصارف جنگ را پوره میکند، 

مصارف جنگ »و اما به قول احمد رشید: « ولی دخل و خرج پول از راه بانک صورت نمیگیرد.
ً از گاوصندوقهای آهنی بزرگ که پر از پول نقد است و کلید آن در زیر بستر مال عمر مست قیما

نگهداری میشود، توسط شخص مال عمر پرداخته میشود که ترتیب یک بودجه ملی را غیر ممکن 
میسازد. در وزارت مالیه، اقتصاددانها و بانکرهای کاردان وجود ندارند، وزیر و معاونان آن وزارت 

مالها هستند که در مدارس دینی درس خوانده اند؛ بیروکراتهای ورزیده از کار کشیده شده اند و  همه
که مصارف در آن  1997متخصصین مالیه موجود نیست. فقدان بودجه رسمی را میتوان از بودجه 

معادل یک صد هزار دالر برای معاش مامورین در تمام مملکت به شمول پروگرامهای انکشافی در 
 «ر گرفته شده بود، تخمین کرد.نظ

شماری از مالها در بین طالبان تالش می ورزند تا انکشاف صنایع و سرمایه گذاری خارجی را » 
احمد جان تشویق کنند، ولی این تالش ها ازطرف کدر رهبری طالبان حمایت جدی نمیشود. مولوی 

ربستان گذاشته و مقام وزارت را وزیر معادن و صنایع طالبان که وظیفۀ تجارت قالین خود را در ع
قبول نموده، اظهار داشت: "ما میخواهیم که افغانستان را انکشاف دهیم و به صفت یک کشور 
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پیشرفته درآوریم، ما معادن، نفت و گاز داریم که توجه سرمایه گذاران خارجی را جلب میکند. پیش 
بریکه قالین بافی را به کمک از تصرف جنوب یک فابریکه درافغانستان فعال نبود، اکنون فا

پاکستانی ها و تجار افغانی فعال ساخته ایم"؛ مولوی احمد جان تائید کرد تعداد کمی از اعضای 
شورای مقتدر قندهار به انکشاف اقتصادی عالقمند اند، زیرا بیشتر مشغول جنگ و ستیز میباشند. 

زمین رایگان برای اعمار فابریکه  موصوف میگوید: "برای تجار پاکستانی و سرمایه گذاران خارجی
داده میشود، ولی سرمایه گذاران باید خود شان برای فابریکه های خود سرک اعمار کنند، برق و 
انرژی تهیه نمایند و خانه های رهایشی آماده گردانند"؛ مولوی احمد جان می افزاید: "شمار اندک 

رتی اند و در پشاور و کویته مرکز دارند و پاکستانی ها و افغانها که مصروف فعالیت های ترانسپو
از قبل از تجارت قاچاق اموال غیرقانونی چوب چارتراش نفع فراوان برده اند، عالقه خود را به 

 «پروژه های انکشافی، خصوصاً معادن ابراز نموده اند."

از عواید  دراینجا الزم است یک نکته مثبت را در مورد طالبان تذکر داد که آنها برخالف گذشته 
حاصله به نفع شخصی و فردی استفاده نکردند و یک حیات ساده را درپیش گرفتند، درحالیکه 
دیگران در گذشته و نیز قاچاقبران پاکستانی و افغان از عواید مواد مخدر و قاچاق مال التجاره ثروت 

مهم دیگر که در دوره ه نکتزیاد اندوختند وزندگی پر از تجمل را برای خود و افراد به راه انداختند. 
امارت طالبان از نظر اقتصادی حائز اهمیت است، همانا تأمین امنیت نسبی در ساحات تحت تسلط 
آنها میباشد و آنهم از یکطرف امنیت راه ها که با از بین بردن پاتک بازی قوماندانهای محلی، انتقال 

روز در حرکت بود، بدون آنکه  مال التجاره اعم از قانونی و غیرقانونی بدون مشکل در شب و
خطری متوجه آن باشد و دیگر امنیت پولی که به همین دلیل در بازار مردم بجای بانکها به تبادله 
آزاد اسعار می پرداختند و حتی در مواقع نماز که همه مجبور بودند برای ادای نماز به مسجد بروند، 

گذاشته بودند، انداخته و کسی به آن دستبرد  فقط چادر را روی صندوق های خود که در امتداد جاده
نمیزد. دلیل این نوع امنیت ناشی از سختگیری و جزای شدید متخلفین بود که بر مبنای حکم شریعت 
اسالمی ارتکاب به عمل دزدی منجر به قطع دست سارق میگردید. همچنان امنیت توأم با ترس از 

خاطر آسوده به کشت و کار بپردازند، بدون آنکه جزاء موجب گردید که دهقانان در دهات نیز با 
دست های زورمندان حاصل شانرا بربایند. این نوع امنیت که برای طبقه تاجر )خورد و بزرگ( به 
نحوی آسوده حالی را بار آورده بود، برای زارعان کوکنار و فعالیت کارخانه های استحصال 

و آزادی کامل را فراهم کرده بود که البته  در پرتو هروئین و نیز قاچاق و انتقال مواد مخدر سهولت 
همچو امنیت انتقال مال التجاره از یکجا بجای دیگر و بخصوص قاچاق آن به اشکال مختلف که بعداً 
درباره صحبت خواهیم کرد، نیز بدون ترس و بطور آزاد در داخل کشور و نیز بطور ترانزیت با 

 میگرفت. عبور از سرحدات به پیمانه وسیع صورت

برای مردم عادی زندگی بسیار دشوار و طاقت فرسا بود؛ مردم برعالوه ترس و وحشت از اما  
حضور طالبان در هر منطقه و در هر گوشه شهر که هریک خود را حاکم خود مختار می پنداشتند و 

خت در به ضرب و شتم مردم اعم از مرد و زن و پیر و جوان می پرداختند، از نظر اقتصادی نیز س
مضیقه و زیر فشار قرار داشتند. از خدمات اساسی از قبیل آب آشامیدنی، برق، سرک و وسایل 
ترانسپورتی، داکتر و دوا و شفاخانه و غیره چندان خبری نبود، آنچه میسر میشد و در دکانها از مواد 

از توان مردم خوراکه قاچاقی وارد شده از پاکستان عرضه میشد، بی اندازه قیمت بود و خرید آن 
هزار افغانی میرسید که با  150هزار افغانی تا 50عادی باال بود. اوسط معاش ماهانه در آنوقت از 

دالر در  4هزار افغانی در شهر کابل، عاید یک مامور از یک تا 45نرخ تبادله یک دالر در حدود 
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% نفوس شهر کابل که در 50ماه بالغ نمیشد. درنتیجه ای فقر و غربت کشنده و نبودن کار و پیشه، 

میلیون تخمین میشد، مطلق به کمک مواد غذائی مؤسسات خیریه ملل متحد زنده  1.2آنوقت در حدود 

کم شد. فقدان مواد غذائی چهره های مردم کابل را  در  1998بودند که این کمک ها نیز بعد از سال 

. تعدادی بسیار کم با صد مشکل به انسانهای جنگلی تبدیل کرده بود 1999ـ  1998سرمای زمستان 

میتوانستند یک بار در روز غذا بخورند و خانه خود را با چوب درهای شکسته که از صبح تا شام 
از ویرانه های شهر جمع میکردند، در یک منقل یا چری کوچک گرم کنند و بر باالی آن آب را 

 برای تهیه چای و یا لقمۀ غذا اگر میسر میشد، گرم نمایند.

توضیحات باال میتوان از یکطرف به عمق وضع ناهنجار اداره کشور و نا بسامانی ها  در دوره  از 
طالبان که به اوج خود رسیده بود، پی برد، چنانکه چیزی بنام دولت و اداره، سند و رقم و احصائیه 

در و دفتر و دیوان وجود نداشت، جز یک ماشینری جنگی که متواتر به پیش و گاهی هم به عقب 
حال حرکت بود، و اما از طرف دیگر حال زار مردم عادی را در برابر کسانیکه از پولهای قاچاق 
مواد مخدر و قاچاق مال التجاره به رفاه زندگی میکردند، مشاهده و مقایسه کرد و با این حقیقت 

و مردم معترف شد که چنین وضع نتیجه تداوم جنگها و میراث منحوسی بوده است که دامنگیر کشور 
مظلوم ما از کودتا ثور به بعد شده بود. وضع اداره کشور را میتوان بزعم قول معروف با این جمله 

 خالصه کرد که: "تو خود بخوان از این مجمل، حدیث مفصل!"    

 کوکنار ـ قوای محرکه ماشین جنگی طالبان: 

رسمی بیشتر از پیش از هم پاشیده و این حال به همان اندازه که در دوره طالبان مرکزیت اداری و با  
فعالیت های دولتی در دست اشخاص متفرق گردیده بود، به همان اندازه اجرای همه امور از حالت 
قانونی به سمت غیرقانونی صورت میگرفت و همه معامالت بدور قاچاق مواد مخدر و قاچاق مال 

صل های جداگانه مطالب مهمی در التجاره می چرخید. احمد رشید در کتاب فوق الذکر خود طی ف
راستای قاچاق مواد مخدر و نیز قاچاق مال التجاره دارد که این دو معامله  نه تنها از نظر اقتصادی، 
بلکه از نظر سیاسی و روابط مزید طالبان با مراجع پاکستانی و مافیای آن کشور اهمیت بسزا دارد. 

( 188تا  172ی قسمت های فصل نهم )صفحهبرای روشن شدن موضوع، اینک نکات مهم را ازبرخ

 کتاب مذکور نقل میدارم:

تریاک، ماشین جنگی تمام جنگساالران، خصوصاً  ماشین جنگی طالبان را »می نویسد:  احمد رشید 
فعال نگهداشته است... مال حسن والی قندهار راجع به پالیسی بی مثال خود چنین گفت: "تریاک یک 

ای جهان رژیم ما را به رسمیت بشناسد، ما تریاک را با کشت محصول ماده مضر است، اگر کشوره
دیگری تعویض میکنیم. اما چون جامعه جهانی ما را برسمیت نشناخته است، ماهم کشت و تولید 

ننموده ایم."؛ ...طالبان کشت و برداشت چرس را موفقانه ممنوع ساختند و قادر هستند   عتریاک را من
توقف دهند، اما به گفته آمر انسداد قاچاق طالبان در قندهار: "چون چرس که کشت کوکنار را هم 

ط افغانهای مسلمان استفاده میگردد، ما تالش داریم جلو تولید آنرا بگیریم، ولی از تریاک و ستو
مشتقات آن کافران در غرب استفاده می نمایند، نه مسلمانها و افغانها، لذا کشت و تولید آن مجاز 

...جلوگیری از آن هم به دهقانان ضرر دارد و از آن دهقانان عواید زیاد بدست می آورنداست، زیرا 
 «هم یک منبع بزرگ عایداتی طالبان را از بین می برد."

طالبان به جمع آوری مالیه اسالمی "ذکات" از تمام معامله گران تریاک آغاز کردند و برای دریافت » 
نگرانی دینی نداشتند و ندارند...برعالوه هر قوماندان و هر مالیه بنام ذکات هیچ اندیشه و  20%
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والی در منطقه کار خود اندازه مالیه خود را معین میکرد تا از آن خزانه خود را پر کند و قوای 
 «جنگی خود را راضی نگهدارد.

سالهای دربین »رشید در مورد کشت کوکنار وتریاک حاصله از آن در دوره طالبان می نگارد: احمد  
تن تریاک ساالنه تولید نموده بود و با کشور برما  2400تن تا  2200افغانستان از  1995و  1992

]میانمار امروزی[ که بزرگترین مولد تریاک خام در جهان بود، رقابت کرد. افغانستان در سال 
کا گفتند که  تن تریاک تولید نمود. مامورین پروگرام کنترول مواد مخدر امری 2250در حدود  1996

کیلوگرام درهر  38هکتار زمین که  3160تن تریاک از  120تنها والیت قندهار  1996درسال 

تن تریاک  79هکتار زمین محض  2460از  1995هکتارمیشود، بدست آمد در حالیکه در سال 

در کیلوگرام در هر هکتار درآن والیت بدست آمده بود. این افزایش تولید در هر هکتار  30یعنی 

که تسلط طالبان بر کابل و شمال  1997یک سال برای مولدین بسیار تشویق کننده بود. در سال 

تن تریاک  2800% صعود نمود و به 25افغانستان گسترش یافت، تولید تریاک هم در حدود 

 «رسید...

 به اساس تخمین سازمان ملل متحد، دهقانان کوکنار کمتر ازیک فیصد عواید تریاک را حاصل» 
میکنند، در حدود دو نیم فیصد در جیب تجار و قاچاقبران افغان و پاکستانی ریخته میشود، پنج فیصد 
آن نصیب کشورهای میشود که هروئین از داخل آنها به مقصد اروپا و امریکا عبور داده میشود؛ 

ین عواید ناچیز متباقی عواید به جیب قاچاقبران و معامله گران در اروپا و امریکا تعلق میگیرد. با ا
میلون دالر از کشت و برداشت تریاک بدست می آورند  100در حدود یک میلون دهقان افغان تقریباً 

میلیون دالر درسال نصیب طالبان میگردد...به تخمین ملل متحد و امریکا  20که از این مبلغ درحدود 

 «% هروئین از ساحات زیر سیطره طالبان حاصل میشود.96در حدود 

بان برعالوه توسعه و ترویج کشت و تولید تریاک، راه های تجارت و قاچاق تریاک را بصورت طال 
هرماه چندین کاروان مسلح و مجهز با »قابل مالحظه انکشاف دادند، چنانکه احمد رشید می نویسد: 

% تریاک افغانی را تولید میدارد، به مقصد یک سفر 50موترها لندکروزر طالبان، هلمند را که 

والنی ترک میکنند، بعضی ازاین کارونها به سوی جنوب بطرف بلوچستان در بندر آبی "مکران"، ط
برخی بطرف غرب بسوی ایران به مقصد شرق ترکیه سفر می نمایند و اما کاروانهای دیگر بطرف 

تریاک را توسط  1997شمال غرب بسوی هرات و ترکمنستان رهسپار میشوند. دراین میان از سال 

از جالل آباد و قندهار به بنادر خلیج مانند شارجه و دوبی میرسانند. بزرگترین ضربه قاچاق طیاره 
هروئین افغانی متوجه کشورهای آسیای میانه بوده و مافیای روسی که در زمان اشغال افغانستان 

لتیک ایجاد گردیده بود، هروئین را از طریق شبکه خود از راه آسیای میانه به روسیه و کشورهای با
 «و اروپا انتقال میدهند.

درآغاز تریاک افغانی در فابریکات و البراتوارهای پاکستانی تصفیه میشد، » رشید می افزاید: احمد  
اما وقتی در پاکستان علیه تولید هروئین اقدامات جدی صورت گرفت، البراتوار های مذکور به داخل 

تن تریاک  800تریاک در دهه هشتاد بود که با تولید  افغانستان انتقال داده شدند...پاکستان مولد عمده

بدوش داشت. تولید تریاک پاکستان زیر جتر حمایت  1998% تولید جهان را تا سال 70در سال 

به مجاهدین صورت میگرفت... در دوران جهاد هم کمونیستان و هم مجاهدین با  ISIو  CIAمشترک 
مواد مخدر اشتغال داشتند و طریقۀ آن بسیار ساده و استفاده از فرصت و امکانات خود در انتقال 
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سهل بود: چون سالح و مهمات توسط خر، شتر، قاطر و کاروان موترها در داخل افغانستان انتقال 
می یافت، از آنطرف در راه بازگشت تریاک خام به پاکستان آورده میشد. ادارۀ ملی لوژستیکی 

را از بندر کراچی به پشاور و کویته برای مجاهدین  پاکستان که وظیفه داشت تا سالح امریکائی
برساند، زیر تأثیر قاچاقبران هروئین قرار داشت و هروئین را برای صدور به بندر کراچی 
میرسانید؛ جریان انتقال هروئین در دهه هشتاد بدون کمک و اطالع مقامات بلند پایه اردو، حکومت 

طالبان و افزایش قابل مالحظه در تولید تریاک در  با ظهورو آی اس آی پاکستان میسر نبود...
افغانستان...پاکستان از یک کشور عمده تولید کننده هروئین، بیک کشور عمده انتقال و قاچاق 

 «.هروئین تبدیل شد

رشید دربارۀ عواید حاصله از مدرک مواد مخدر در پیشبرد جنگ در دوره طالبان می نویسد: احمد   

 1995ک مبلغ بزرگ عایداتی و اقتصاد جنگ طالبان را تشکیل میدهد. در سال مالیه صادرات تریا»

ملیارد کلدار  50ادارات مربوط ملل متحد عواید ساالنه صادرات مواد مخدر پاکستان ـ افغانستان را 

 3ارزش صادرات مواد مخدر دو چند شد و به  1998ملیارد دالر تخمین کردند. در سال  1.35معادل
افزایش یافت. عواید ناشی از مواد مخدر را طالبان برای خرید سالح، مهمات و مواد  ملیارد دالر

سوخت جنگی به مصرف میرسانند. طالبان برای جنگجویان خود مواد خوراکه، لباس، معاش، وسایل 
 «ترانسپورتی و امتیازات دیگر تهیه میدارند. 

 و مافیای مال التجاره:طالبان  

کنار و استحصال تریاک و هروئین و نیز قاچاق آن به همدستی حلقات پهلوی گسترش زرع کودر  
وسیع مافیای بین المللی یکی دیگر از منابع بزرگ عایدات امارت طالبان همانا تجارت  و قاچاق مال 
ً بیشتر ازمواد مخدر برای طالبان بود. احمد رشید در  التجاره بود که عاید آن معادل و حتی بعضا

به چاپ رسید، در فصل چهاردهم پس از گزارش مسائل  2000خود که در سال کتاب فوق الذکر 

دیگر، توجه را به موضوع مافیای قاچاق مال التجاره در دوره طالبان مبذول داشته که بعضی نکات 
 آن کتاب تقدیم میدارم:  294تا  285مهم آنرا ذیالً با اقتباس ازبرخی قسمت های مهم مندرج صفحات 

تجارت ترانزیت افغانستان بزرگترین تجارت قاچاقی مال التجاره را در جهان تشکیل »: او می نویسد 
داده و شبکۀ وسیع آن از جانب طالبان، قاچاقچیان پاکستانی، مافیای ترانسپورت و مواد مخدر، 
بیروکراتها، سیاستمداران، قوای پولیس و افسران اردوی پاکستان پیش برده میشود. عواید از این 

قاچاق بزرگترین منبع درآمد رسمی طالبان را تشکیل میدهد که اقتصاد کشورهای همسایه  مدرک
 «افغانستان را از بنیاد تخریب میکند.

در محلی در بین شهرک چمن در بلوچستان و شهرک سپین بولدک در »رشید می افزاید: احمد 
ود. در روز های مساعد در حدود افغانستان میتوان فعالیت این تجارت غیرقانونی را بخوبی مشاهده نم

عراده الری ازاین محل عبور می نمایند. دریوران پاکستانی، مامورین گمرک و افراد طالبان در  300

حلقه های دوستانه دورهم می نشینند و تعداد بی شمار پیاله های چای را سر میکشند، درحالیکه قطار 
دراین محل هرکس یکدیگر را می شناسد و موتر های شان بخاطر عبور از سرحد نوبت میگیرند. 

باهم مزاح و شوخی میکنند....اکثر موترهای باربری عظیم مرسیدس بنز و بدفورد، موترهای سرقت 
شده اند که با نمبر پلیت های ساختگی سیر و حرکت می نمایند و محموله های شان بدون اسناد اند. 

های ساختگی بدون داشتن جوازسیر قانونی گذر دریوران ممکن از شش سرحد بین المللی با پاسپورت
می کنند. بارموترها را کمره های فلم گیری جاپانی تا زیر جامه ها و چای انگلیسی، ابریشم چینائی تا 
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کمپیوتر امریکائی، تریاک و هروئین افغانی، گندم و شکر پاکستانی، کالشنکوف اروپای شرقی و نفت 
 «گمرکی و مالیه خرید و فروش نمی پردازد. ایرانی تشکیل میدهد؛ هیچ کس عوارض

این تجارت آزاد بخاطر ادامه جنگهای داخلی در افغانستان، قاچاق مواد مخدر، فساد اداری و سقوط » 
نهاد های دولتی پاکستان، ایران و جمهوریت های آسیای میانه در حوالی سرحدات با افغانستان توسعه 

رای اشیا و متاع مصرفی درسر تاسر منطقه موجب شده تا با یافته است. درعین حال تقاضای بزرگ ب
همکاری و حمایت مافیای مواد مخدر و ترانسپورت پاکستانی و افغان، تجارت قاچاقی رونق بسیار 
یابد.....چنانکه کدر رهبری طالبان برای اولین بار ازمافیای ترانسپورت کمکهای مالی دریافت نمود و 

زیهای متوقف شده در قندهارآغاز کرد. درشروع مافیای ترانسپورت به حرکت خود را برای نجات ال
طالبان معاش ماهانه میدادند، زمانیکه طالبان بسوی غرب پیشروی نمودند، تقاضای پول بیشتر کردند. 

میلیون روپیه و  6شاهدان عینی اظهار داشتند که طالبان در یک روز در چمن  1995در ماه اپریل 

ن روپیه در کویته از مافیای ترانسپورت حاصل نمودند و خود را برای اولین حمله میلیو 12روز بعد 

بسوی هرات آماده ساختند. این مقدار پول برعالوه وجهی بود که طالبان از عبور و مرور موتر ها از 
 « سرحد بدست می آوردند که منبع رسمی عواید شانرا تشکیل میداد.

ه قاچاق بصورت قابل مالحظه توسعه یافت. کاروانهای موتر از با مصئون شدن راه ها، حجم و ساح»
کویته به قندهار و از آنجا بطرف جنوب به ایران و بجانب غرب به ترکمنستان و دیگر جمهوریت 
های آسیای میانه و حتی روسیه می رفتند. بخاطر کنترول مطلق برتمامی طول راه بطرف غرب، 

طالبان را  1996بان هرات را تسخیر کنند و همین مافیا درسال مافیای کویته فشار وارد کرد که طال

به تصرف کابل نیز تشویق کرد تا راه های شمال هم به روی شدن باز گردد. طالبان پس از تسخیر 
دالر( حق العبور می گرفتند  150کابل از هرالری که از پشاور به کابل می آمد، شش هزار کلدار )

هزار کلدار بود.( ... با افزایش قاچاق،  کدر رهبری طالبان با  50تا  30ز )پیش از طالبان این مبلغ ا

مافیا شریک شد و مافیا آنها را تشویق نمود تا خود شان و یا اقارب شان موتر های الری خریداری 
 «کرده و با هم شریک در معامالت شوند.

اش آنرا به رب کرده و چارتمافیا میلیون ها جریب زمین جنگلی افغانستان را تخریدرعین زمان »
در فابریکه ها به تحریک مافیا ]و مراجع رسمی پاکستانی[ است؛  بفروش رسانیدهبازارهای پاکستان 

 تیلفونآهنی نک ها و موتر ها پرزه شده و حتی سیم های برق، پایه های اتخریب گردیده، تافغانستان 
کشیده شده و به پاکستان انتقال یافته و در فابریکه های الهور بنام آهن داغمه بفروش رسانیده شده 
است. مافیا دزدان محلی را استخدام کرده تا موتر های مردم را از کراچی و شهر های دیگر پاکستان 

بفروش برسند. در سالهای  سرقت نمایند و به افغانستان انتقال دهند تا بعداً در افغانستان و یا پاکستان
هزار موتر به سرقت رفته که اکثریت آن به افغانستان برده  65تنها از شهر کراچی  1998تا  1992

ً در پاکستان دوباره آورده شده و بفروش رسیده اند. همچنان مافیای  شده و با تغییر نمبر پلیت بعضا
ر کشورهای خلیج قاچاق می آورند و ترانسپورت سامان و لوازم برقی را از دوبی، شارجه و دیگ

هروئین را در بین میوه خشک افغانی در طیاره آریانا که در تصرف طالبان است، انتقال میدهند. 
 «پرواز طیاره آریانا از قندهار، کابل و جالل آباد مستقیماً به کشورهای خلیج صورت میگیرد.

به تصرف  1998مزار شریف را در سال  وقتیکه طالبان»رشید در پایان این فصل می نویسد: احمد 

% ساحه 80خود در آوردند، پاکستان اعالن پیروزی کرد و تقاضا نمود که جهان رژیم طالبان را که 

افغانستان را در اشغال داشت، به رسمیت بشناسد و رهبری نظامی و ملکی پاکستان ادعا نمود که 
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ان در مورد طالبان درست بوده و تغییر نمی موفقیت طالبان، موفقیت پاکستان است و پالیسی پاکست
خورد. پاکستان فکر میکند که نفوذ ایران بر افغانستان خاتمه یافته، روسیه و جمهوریت های آسیای 
میانه مجبور هستند با طالبان ازطریق پاکستان معامله کنند و جهان غرب به جز قبولی تعبیر طالبان 

 «از اسالم، دیگر چارۀ ندارند.

د شمه ای از رویداد های افغانستان در دوره طالبان که نمونه کامل یک کشور "جنگزده" را به بواین 
نمایش میگذاشت، دولتی که بنام بود و در آن نه دفتر و دیوان، نه قانون و مقررات، نه حساب و 

ً مافیای مواد مخدر و مافیای مال  حساب گیری، نه اداره و نظم موجود بود. دراین اداره که اساسا
التجاره با دست های درازمراجع رسمی حکومت پاکستان، بخصوص اداره استخبارات نظامی آن 
کشور از یکطرف و نفوذ عربهای افغان در درون کدر رهبری طالبان از طرف دیگر و راه اندازی 
جنگها جهت اشغال کامل آن سرزمین و مبدل ساختن آن به یک النه ترور، فساد و افراط گرائی دست 
بدست هم داده بودند، افغانستان را به چنان مصیبت بزرگ مواجه ساختند که با بروز عوافب ناگوار 

ازطریق  9/11آن  جهان مجبور گردید در برابر آن نخست با وضع تعزیرات و اما بعد از حادثه 

باال کرد و حمله نظامی به این اداره فاسد پایان بخشد، اما این دانۀ سرطانی بعد از مدتی باردیگر سر
اکنون ثبات و امنیت نسبی را در افغانستان درحال برهم زدن است که بازهم دست مافیای منطقه و 

 فراتر از آن مافیای جانی در این مصیبت شریک ماجرا میباشد.

در دوره طالبان مشکل و حتی ناممکن است، دسترسی به ارقام و  آنچهدرپایان این مبحث باید گفت که 
ست که متأسفانه فقدان آن مانع تحلیل و بررسی دقیق اوضاع اقتصادی در آنوقت احصائیه ها ا

میگردد. به هرحال اگر دوستان با چنین ارقام بطور مستند دست یابند، امید است از نشر آن دریغ 
 نفرمایند تا کمبود های این بحث ازلحاظ ارقام احصائیوی مرفوع گردد.

 یادآوری: 

است، تحت عنوان:   Barnett Robinضوع در دستم رسیده، از پروفیسور"بارنت روبین"مأخذ دیگری که دراین مو 
The Political Economy of War & Peace in Afghanistan  که این گزارش تحقیقی و عمیق را

تهیه کرده  1999جون  21صفحه نخست برای "گروپ سویدن برای حمایت از افغانستان" بتاریخ  38موصوف در 

عداً آنرا در دسترس "شورای روابط خارجی در نیویارک" قرار داد. موصوف برای تهیه این گزارش تحلیلی بود و ب
از منابع مختلف، ازجمله کتاب "طالبان، اسالم و نفت..." احمد رشید استفاده نموده و نظر او در بسا موارد بسیار 

یاد دارد و یکی از شخصیت های وارد در مسائل نزدیک با نظر احمد رشید میباشد. او در مورد افغانستان آثار ز
    افغانستان محسوب میشود.

بخش پنجم   

 چگونگی چاپ بانکنوتها

جای تعجب خواهد بود که اولین نوتهای کاغذی در دوره امانی در ضرابخانه کابل و مطبعه صکوک 
رنگها استفاده میشد، آنجا به چاپ رسید. اینکه کاغذ و مواد طباعتی آن از کجا می آمد و از کدام 

معلومات دقیق در دست نیست. ضرابخانه کابل در محوطه ارگ، عقب وزارت خارجه قرار داشت، 
جائیکه یک زمان دفتر روزنامه انیس و اصالح و مطبعه عمومی واقع بود. یقیین دارم هنوزهم بعضی 

صداقت، اهلیت و امانت از ما ها با نام صوفی عبدالحمید خان رئیس ضرابخانه آشنا هستند و شاهد 
 داری آن مرحوم میباشند.
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روایت است روزی امیر حبیب هللا کلکانی، هنگامیکه میخواست نوتهای دوره امانی را به دوران 
اندازد، عبدالحمید خان رئیس ضرابخانه را بحضور خود احضار کرد و از او  پرسید: این نوتها را تو 

تماً از آنها در خانه زیاد داری؟ رئیس ضرابخانه جواب داد: چاپ میکنی؟ او گفت: بلی!، امیر گفت: ح
امیرصاحب! نوتها در ضرابخانه چاپ میشوند، نه درخانه، مردم به همین فکر در این وقتها تاحال چند 
بار خود را در خانه من انداخته اند، ولی چیزی نیافته اند. امیر گفت: امر میکنم در نوتها چندین ُمهر 

 نتواند کاغذ های خود را در چلند اندازند.  بزنند تا هرکس

امیر موصوف با آنکه یک شخص اُمی و بیسواد بود، میدانست که ادارۀ پول تا چه حد  برای حکومت 
قرن  90و  80اهمیت دارد و باید سخت زیر مراقبت و کنترول باشد، ولی متأسفانه که  در سالهای 

از آن حکومت تنظیمی و طالبی با پول ملی که ملکیت بیست یعنی دوره حکومت خلقی ـ پرچمی و بعد 
عامه و جز هویت و حیثیت ملت است، چنان بیرحمانه برخورد صورت گرفت که با نشر بیحد و 
اندازه آن، ارزش پول افغانی هم از نظر توان خرید )ارزش حقیقی ( و نیز در برابر اسعار خارجی 

اغذ عادی را بخود گرفت. برعکس آنچه  که در بطور سرسام آور نزول کرد که حتی حیثیت یک ک
افغانی به اوج ارزش تبادلوی  38دوره جمهوری شهید داؤد خان نرخ تبادله یک دالر امریکائی به 

خود در برابر اسعار خارجی رسیده بود، پس از آن در نتیجه کودتای ثور ارزش افغانی در برابر دالر 
افغانی و در  1000نکه در دوره داکترنجیب یک دالر به امریکائی به سرعت روبه کاهش گذاشت، چنا

هزار  90تا  50هزار افغانی و در دوره طالبان یک دالر به  5000دوره استاد ربانی یک دالر به 

ش( یک دالر در کابل به 1378) 1999افغانی تبادله میگردید.  برطبق ارقام رسمی در ماه می 

 94250ف )پول افغانی منتشره دوستم( یک دالر به افغانی و درعین وقت در مزار شری 42675

 افغانی تبادله می شد. 

دراین ارتباط باید تصریح کرد که وقتی روابط جنرال عبدالرشید دوستم با حکومت استاد ربانی برهم 
خورد و دوستم در "شورای همآهنگی" شامل گردید، استاد ربانی ارسال پول را از کابل برایش قطع 

با روابطی خاصی که با مراجع روسی داشت، مطبعه چاپ پول در مسکو )معلوم نیست کرد و دوستم 
تحت کدام شرایط( موافقه کرد تا  برای دوستم نوتهای ده هزار افغانیگی را به عین شکل و اما به 
سلسله شماره های متفاوت چاپ کند و آنرا در اختیار دوستم قرار دهد. این نوتها که در شمال 

به دوران افتاد، به نوتهای "دوستم" مسمی گردید و به دلیل وفرت مقدار پول در دوران در افغانستان 
 شمال، ارزش تبادلوی پول افغانی در آنجا به یک دالر تا بیش از یکصد هزار افغانی سقوط کرد.

( در سویس به 1935) 1314بهرحال طوریکه در باال گفته شد، نوتهای مسمی به "خزانه" در سال 

ً ماهیت شکل  آفست چاپ میگردید، اما وقتیکه اولین بانک بنام "شرکت سهامی افغان" که اساسا
تجارتی داشت، ولی برای بار اول امور بانکی را نیز بعهده گرفت و با سرمایه مشترک خصوصی و 

 1314( به تشبث عبدالمجید خان زابلی در کشورتأسیس شد و در سال 1931) 1311دولتی در سال 

)چندی قبل از  1319ملی افغان" تغییر نام داد، هیأتی را به منظور چاپ بانکنوت در سال  به "بانک

شروع جنگ جهانی دوم( به اروپا اعزام کرد. هیئت نخست موافقه نمود تا نوتهای جدید افغانی در 
جرمنی چاپ شوند، اما آغاز جنگ در آن وقت مانع اینکار شد. چون ادامه چاپ نوتها در سویس از 

کطرف وقت بیشتر را دربر میگرفت و ازطرف دیگر با مصارف زیادتر توأم بود، از آنرو بعد از ی
یک بررسی طوالنی در مدت یک سال با یک کمپنی انگلیسی در لندن قرارداد چاپ بانکنوتها عقد 

 نوتهای افغانی متواتر در لندن چاپ می شدند. 1357گردید. از آن تاریخ تا اوایل کودتای ثور 
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حوم حبیب هللا اچکزی رئیس اسبق دافغانستان بانک ضمن یک صحبت شخصی که در سالهای مر
اخیر عمرش در شهر فریمانت ـ کالیفورنیا با این نگارنده انجام داد، در برابر این سؤال که چگونه 
مصئونیت پول هنگام چاپ عملی میشد، گفت: اینکار زیر نظر یک هیئت مختلط از نمایندگان حکومت 

انستان، حکومت انگلستان و کمپنی چاپ بانکنوتها صورت میگرفت، طوریکه کلیشه بانکنوتها را افغ
در یک صندوق مخصوص با مهر و الک هرسه هیئت در مرکز رسمی نگهداری میکردند و حینیکه 
چاپ نوت هربار رویدست گرفته میشد، صندوق در حضور هیئت باز میگردید و کلیشه ها زیر چاپ 

ول مدت چاپ، هیئت از جریان چاپ مستقیماً نظارت میکرد و بعد کلیشه ها  دوباره مهر میرفت. درط
و الک شده به مرجع مخصوص انتقال می یافتند. موصوف افزود: این روش در طول سالهای مدید 
بطور مؤثر کار داد و دراین مدت کوچکترین مشکل در زمینه به وجود نیامد. تنها در سالهای اخیر 

ی دوبار نوتهای تقلبی در بازار دیده شد که روی انگیزه های سیاسی از طریق پاکستان سلطنت یک
)دیده شود: کاظم، سیدعبدهللا: "افغانستان بسوی انفالسیون سرسام آور"، چاپ کالیفورنیا، داخل کشور گردیده بود. 

 (14تا  11، صفحه 1995فبروری 

رژیم خلقی ـ پرچمی چاپ بانکنوتهای جدید را به  معضلۀ اساسی بعد از کودتای ثور وقتی آغاز شد که
شوروی سابق تفویض نمود که نوتها در آنجا توسط یک کمپنی آلمان شرقی چاپ میشد. نظارت واقعی 
در امور چاپ بانکنوتهای افغانی چه در آنوقت و چه در زمان حکومت تنظیمی و طالبان در 

ه قرار داشت. واضح است  که آنها درکار چاپ مسکوعمالً بدست مقامات شوروی آنوقت وبعداً روسی
بانکنوتهای افغان دست آزاد داشتند و از اینطریق در جائیکه جنگ و اسلحه مؤثریت الزم نداشت، آنها 

 ازاین راه و وسیله استفاده های ناجایز کردند که شرح آن در این مختصر نمی گنجد. 

تنظیمی بازهم چاپ نوتها مثل سابق به همان  اینکه چرا بعد از سقوط نجیب و بقدرت رسیدن حکومت
شیوه، شکل و دیزاین دوره خلقی ـ پرچمی در مسکو صورت میگرفت  و چرا حکومت تنظیمی 
تغییری در آن وارد نکرد، دلیلش واضح است که حکومت استاد ربانی و همچنان بعداً طالبان درنظر 

چنین جلوه دهند که گویا پول در دوران، همان داشتند تا برای اختفای چاپ بسیار وافر نوتهای جدید، 
پولهای دوره قبلی است که به نشر رسیده است. آنها بدینوسیله میخواستند مسئولیت سقوط فاحش 
ارزش پول افغانی را از شانه های خود دور سازند، درحالیکه شواهد زیاد وجود دارد که هرهفته به 

و نیز برای طالبان تسلیم داده میشد و حکومت آنرا به  کانتینرها پول جدید از مسکو به حکومت کابل
)برای مزید معلومات دیده شود مقاله : "تاریخچه پول مصارف جنگی خود و هم رزمان خود می رسانید. 

 (2016مارچ  23کاغذی در افغانستان"، از این قلم، منتشره : افغان جرمن آنالین، درسه قسمت، مورخ 

 7بتاریخ رطبق موافقتنامه مشهور "اسالم آباد" که بین هشت رهبر جهادی طوریکه قبالً تذکر رفت، ب
در اسالم آباد ـ پاکستان  زیر نظارت عربستان سعودی و هدایت نواز شریف به امضا  1993مارچ 

این فقره "ل" ماده ششم ضمیمه به اساس ،  و حکومت تنظیمی در کابل برطبق آن تشکیل گردید رسید
صالحیت ، ، در مورد اداره پولیختیت های رئیس جمهور را مشخص می ساکه صالحموافقتنامه 

منحصراً   تنها به رئیس جمهور «صدور اجازۀ رسمی برای چاپ بانک نوتها»یعنیاجازه نشر پول 
داده شده بود. به این اساس ستاد ربانی به حیث رئیس جمهور آنوقت مسئولیت مستقیم بحران بزرگ 

ً بدوش داشته است که  دراثر این بی مباالتی و عدول از اصول اساسی نشر  پولی کشور را شخصا
 پول، صدمه کلی به حیثیت  و اعتبار پول افغانی در داخل و خارج  کشور وارد آمد. 
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اگر این موضوع از نظر قانونی تعقیب گردد، شدت این عمل جرمی تا حدی باال میرود که با 
( افغانستان که تا آنوقت و تا 1355ن جزاء" )سال فصل دهم "قانو 303و  302درنظرداشت مواد 

آن: کسیکه  304اکنون مرعی االجراء میباشد، درمورد "جعل پول مروجه" و نیز برطبق ماده 

ارزش پول افغانستان یا اسناد دولتی را تنزیل نماید و یا اعتماد بازار های داخلی و یا خارجی به اثر »
البته باید تصریح کرد که «. کب را به حبس دوام محکوم نمایدآن متزلزل گردد، محکمه میتواند مرت

عدم رعایت اصول و مقررات بانکی و اغماض عمدی و بی توجهی در مورد نشر بانکنوت بیش از 
حد الزم چه در زمان رژیم خلقی ـ پرچمی بخصوص در دوره داکتر نجیب و چه در زمان حکومت 

نی و نیز ادامه آن به وسیلۀ طالبان جداً قابل بازپرس تنظیمی از طرف رئیس جمهور وقت استاد ربا
بوده و با آنکه آنها اکنون به دیار ابدیت شتافته اند و مسئولیت این صدمه بس بزرگ را در اقتصاد 
کشور با خود به قبر برده اند، اما مسئولیت ملی آن در سینه تاریخ ثبت و در جمله کارنامه های منفی 

ا این حال کسانیکه مرتکب همچو جرایم شده اند، جا ندارد که محالت یا ایشان افزوده میشود. ب
 مؤسسات به افتخار آنها نام گذاری شوند. 

 

 

 گذاشته شد افغانیگی که بار اول در دوره استاد ربانی چاپ و در چلند 10000افغانیگی و  5000نوت 
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از همه مهمتر خیانت جنرال عبدالرشید دوستم دراین راستا است که بدون صالحیت قانونی به نشر 
افغانیگی رژیم ربانی پرداخته و آنرا به دوران  10000افغانیگی و  5000بانکنوت های مشابه 

اید گفت ارنوالی تحقیق و تعقیب گردد. در این مورد بڅانداخته بود، باید این خیانت ملی ازطرف اداره 
 2001که این جرایم بزرگ اقتصادی شامل عفو جرایم جنگی و ضد بشری قبل ازایجاد نظام جدید 

مصوبه ولسی جرگه نمیگردد، لذا جنرال دوستم نیزجوابگوی جرمی میباشد که در آنوقت به ارتباط 
 . چاپ غیرقانونی پول افغانی مرتکب شده است، اکنون باید مورد بازپرس قانونی قرار گیرد

 بخش ششم

 سقوط ارزش پول افغانی در برابر اسعار

از سیستم نرخ تبادله ثابت پیروی میکرد. این نرخ با مالحظه  1970افغانستان در سالهای قبل از 
 ً ملیون دالر امریکائی( دراثر موافقه حکومت  800مقدارپشتوانه ذخیره طال )به ارزش تقریبا

افغانی  45المللی( یک دالر امریکائی معادل  )صندوق وجهی بینافغانستان و مقامات پولی بین المللی 
بطور ثابت تعیین شده بود. درجوار این نرخ ثابت که برای تبادالت رسمی مورد استفاده قرار 
میگرفت، مارکیت آزاد نیز وجود داشت که درآن نرخ تبادله هر روز بطور آزاد از طریق عرضه و 

مرکزی حق نداشت پول بیشتر از تنایب پشتوانه را به دوران تقاضای اسعار معین می شد، بانک 
ً تنزیل ارزشی دهد. در سیستم مذکور با موجودیت کنترول بر نشر  اندازد، مگر آنکه پول را رسما

ارد که واز آنطریق بسیار کم بود. این محدودیت در بسا م نپول، خطر به وجود آمدن انفالسیو
از سال  می شد، مقامات پولی را به مشکل مواجه می ساخت.ضرورت به مقدار بیشتر پول احساس 

قرار گرفت، افغانستان  ءادله شناور یا متحول در جهان بمعرض اجراتببه بعد که سیستم نرخ  1970
از آن پیروی نمود و رابطۀ افغانی با مقدار طال )به حیث پشتوانه( از بین رفت. از آن به بعد در 

  دیگر حکومت دست آزاد برای نشر پول پیدا کرد. افغانستان بانک یا به عبارت

 در رابطه با تعیین نرخ اسعار دو حالت به وجود آمد: 

یک ــ نرخ ثابت که فقط به منظور تصفیه معامالت رسمی و پرداخت های خارجی به موافقه صندوق 
از طریق  هکوجهی بین المللی تثبیت می شد و دیگر در معامالت غیررسمی نرخ تبادله آزاد بود 

عرضه و تقاضای اسعار در مارکیت هر روز تعیین میگردید. افغانستان به حیث عضو صندوق 
افغانی( را تا  45دالر =  1وجهی بین المللی برای تصفیه حسابات قرضوی با آن بانک نرخ رسمی )

 1000 دالر = 1افغانی( و بعدتر به ) 50دالر =  1بعد از آن این نرخ به )  .نگهداشت 1978سال 
میالدی در حقیقت یک تنزیل ارزشی  80و  70افغانی( باال برده شد که این تغییر به مقایسه سالهای 

چند در تصفیه معامالت با  20به اندازه افغانی فی دالر(  1000افغانی به  50)از پول افغانی را 
  (1992ر دسمب 12، صفحه ج، مورخ 138صندوق وجهی نشان میدهد. )هفته نامه امید، شماره 

فقط ازطریق عرضه و تقاضای اسعار  که دو ــ نرخ تبادله آزاد که بدون ارتباط با نرخ تبادله رسمی
 40های قبل از کودتای ثور نرخ آزاد تبادله افغانی و دالر بین لدر مارکیت تعیین میشود. در طول سا

دی یعنی دهه دموکراسی اغلباً میال 60افغانی فی دالر در نوسان بود. دراواسط سالهای  98افغانی  تا 
یعنی دوره جمهوریت  70افغانی، ولی در اواسط سالهای  90نرخ تبادله در حوالی یک دالر معادل 

افغانی تغییر کرد. این تغییر مثبت ناشی از یک تعداد عوامل  40خ در حدود رمحمد داؤد خان این ن
 خاص بود که ذیالً به اختصار بیان میشوند:
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عواید نفت در ممالک خلیچ پروژه های عمرانی و انکشافی وسیع رویدست گرفته شد و  ـ با ازدیاد 1
بطور شخصی به آن سرزمین ها رفته و بکار آغاز کردند. این کارگران  نیک تعداد کارگران افغا

با این ترتیب مبالغ و  مایحصل کار خود را متواتر به فامیل های خود در وطن ارسال میکردند
لعاده بصورت دوامدار به کشور سرازیر شد و ارزش تبادلوی افغانی را در برابر اسعاری فوق ا
 اسعار بلند برد.

ـ بازار صادرات مجدد به پاکستان انکشاف قابل مالحظه کرد، طوریکه تاجران افغان بعضی  2 
اموال را به افغانستان وارد کرده وبعد از تادیه محصول گمرکی آنرا فوراً بطور خصوصی به 

تجارت ترانزیت  درعین زمان راه منافع سرشار بدست می آوردند. نکستان صادر میکردند و ازایپا
مواشی بین پاکستان و ایران که به شکل قاچاق از مناطق جنوب و جنوب غرب افغانستان می گذشت، 

و یک تعداد تاجران افغان را در این معامله سهیم و شریک ساخت. چون ارزش تبادلوی لایر ایرانی 
ر پاکستانی مثل افغانی خوب نبود، بنا برآن معامالت به پول افغانی تصفیه می شد و پول افغانی اکلد

گردید که درنتیجه موجب بلند رفتن یداخل کشور خارج م بدینوسیله از جریان عادی معامالت در
  د.شارزش تبادلوی افغانی در برابر اسعار 

بلند تر که موجب افزایش  در ذخایر اسعاری کشور  فروش گاز طبیعی باالی شوروی به قیمتـ  3
دراثر این تحول و با استفاده از نرخ مساعد تبادلوی در مارکیت اسعار در افغانستان بانک  گردید.

متواتر یک مقدار اسعار را از مارکیت آزاد خریداری کرده و بدانوسیله مقدار عرضه پول افغانی را 
ایش سریع و بی سابقۀ ذخایر اسعاری در افغانستان بانک بیانگر در بازار تا حدی جبران کرد. افز

  ت.اشنظیر ند وضع سالم پولی آنوقت بود که قبل از آن

با کودتای ثور، مصئونیت مالی و پولی به خطر مواجه شد و نرخ تبادله افغانی در برابر دالر تدریجاً 
رکزی تا مدت چند این تغییر کمتر فاده از ذخایر اسعاری بانک ماسترو به صعود گذاشت، ولی با 

ش 1359 تا سال ،افغانی( بود 45دالر =  1محسوس بود. نرخ تبادله که در آغاز کودتای ثور )
افغنی بلند رفت. بعد از هجوم قوای شوروی نرخ تبادله به سرعت  65دالر =  1در حدود )م( 1980)

با شدت جنگها، با وجودیکه  1987تا  1982افغانی( افزایش کرد. در سالهای  100دالر =  1به )
ولی و هجوم پامداد همه جانبه شوروی بنیه اقتصادی رژیم کابل را تقویه میکرد، ولی ویرانی منابع 

مردم از ده  به شهر کمبود مواد غذائی و مصارف روزافزون جنگی موجب گردید تا دولت کسر 
بودجه را از طریق نشر پول تالفی کند. عالوتاً دراثر این وضع صادرات افغانستان شدیداً سقوط نمود 

سالنامه احصائیه  . به اساس احصائیه های منتشرهیافتو برعکس حجم واردات به پیمان وسیع افزایش 
ملیون  306صادرات افغانستان  ( ـ دوره جمهوری محمد داؤد1977)1356 مالی بین المللی  درسال

ً متوازن تجارت خارجی را نشان  328دالر و واردات  ً یک بیالنس نسبتا ملیون دالر بود که تقریبا
ملیون دالر رسید. از  1390واردات به  دالر و ملیون 632صادرات کشور  1982میداد. اما در سال 

باقی ماند. درسال  1982آن به بعد صادرات روبه سقوط فاحش گذاشت و واردات در حوالی سال 
ملیون دالر رسید که بیالنس  936ردات به  املیون دالر تقلیل یافت و اما و 235صادرات به  1990

، صفحه 1993ی بین المللی، ملیون دالر مواجه شد. )سالنامه احصائیه ها 700تجارت با کسر تقریباً 
  (177و  176

بر اسعار متواتر روبه سقوط گذاشت، چنانکه در سال رادراثر این پدیده ارزش تبادلوی افغانی در ب
  افغانی تغییر کرد. 1000نرخ تبادله یک دالر بالغ بر م( 1992تا  1986) 1371تا  1365 های
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ً تحت تأثیر بعد از سقوط نجیب و جاگزین شدن حکومت تنظیمی در  کابل نوسان نرخ اسعار موقتا
روانی قرار گرفت، طوریکه نخست با امیدواری به آینده نرخ تبادله افغانی در برابر دالر پایان آمد، 
ولی به مجرد شعله ور شدن اولین جنگها در همان وقت نوسانات وقفوی درآن مشاهده شد. از ماه 

افغانی باال رفت )هفته  1140افغانی به  975الر از تا ماه نوامبر آن سال نرخ یک د 1992اپریل 
  (10، صفحه 1992نوامبر  23، مورخ 31نامه امید، شماره 

افغانی تحول کرد. با آغاز جنگهای دوره  1800افغانی به  1200خ دالر از رن 1993در طول سال 
ت، ارزش تبادلوی شروع شد و تا سقوط کابل بدست طالبان ادامه یاف 1994چهارم که از اول جنوری 

دالر بطور بی سابقه و غیرقابل تصور بلند رفت، چنانچه درظرف یک سال نرخ تبادله یک دالر از 
افغانی تقریباً دونیم برابر تغییر کرد. این تغییر حتی درظرف یک روز چنان  4500افغانی به  1800

چنین  1994در ماه سپتمبر یتر روبزرگ بود که انسان را به حیرت می انداخت. جریده امید از قول 
ادامه جنگهای یک هفته ای باعث بلند رفتن قیم مواد غذائی و نیز نزول ارزش برابری پول »نوشت: 

ن یک آدرحالیکه یک روز قبل از  ،افغانی معاوضه گردید 4130افغانی گردید، طوریکه یک دالر با 
  (.1994سپتمبر  26، مورخ 12، صفحه 127افغانی بود )امید ، شماره  3500دالر 

بطور مختصر باید گفت که نرخ تبادله دالر و افغانی از شروع کودتای ثور تا سقوط کابل بدست 
 ً چند افزایش  125افغانی تغییر نمود و این تغییر  4520افغانی به  40طالبان از یک دالر تقریبا

این تغییر برای کشوریکه ارزش دالر و یا تقلیل ارزش پول افغانی را درظرف هفده سال نشان میدهد. 
 ً در حال نابودی به مرور زمان تمام مایحتاج خود را از خارج وارد میکند و تولیدات داخلی تقریبا

 بود، یک حقیقت بسیار تلخ و تأثر انگیز را بیان میکند.  تقرب کرده

خصوص دراینجا بازهم قابل تصریح میباشد که یک قسمت بلند رفتن قیمت ها بطور عموم و اسعار ب
که با وقوع جنگها و اوضاع ناقرار به سرعت روبه  میباشددر مدت کوتاه ناشی از حاالت روانی 

و برعکس با امیدواری به صلح و برگشت احتمالی به آرامش، قیمت ها و نرخ تبادله  میرودافزایش 
ش 1380می گذارد، چنانکه بعد ها نرخ تبادله یک دالرامریکائی در سال اسعار رو به نزول 

 رسید. هزارافغانی 60م( به تقریباً 2001)

این موضوع اخیراً سندی بدستم رسیده که نرخ خرید و فروش دالر را به افغانی در برای شرح مزید 
ازطرف ریاست صرافهای شهر کابل در سرای مشهور  مارکیت آزاد اسعار نشان میدهد. این سند

، به نشر ار و ارسال حواله جات اسعاری میباشد"شهزاده" که در واقع مرکز بازار آزاد تبادله اسع
سیر وسطی تغییر نرخ تبادله افغانی را با دالر امریکائی  از  رسیده است. از روی این سند میتوان

 طی دوره های مختلف مشاهده کرد، از اینقرار: م(2001تا  1966) 1380تا  1345سال 

 :1352سرطان  26ای ـ از اواسط دوره مسمی به "دهه دموکراسی" تا کودت 1

 افغانی 75.04، فروش افغانی 74.54( امریکائیـ خرید )یک دالر 1345

  75.72، فروش 75.22ـ خرید 1346

  74.16، فروش 74.11ـ خرید  1347

  75.42، فروش 74.92ـ خرید  1348

 90.58، فروش 90.08ـ خرید  1349
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 84.15، فروش 83.65ـ خرید  1350

  77.70، فروش 77.20ـ خرید  1351

 :1357تا  1352ـ دوره جمهوریت شهید محمد داؤد ـ از  2

 افغانی 61.00، فروش افغانی 60.50 )یک دالر امریکائی( ـ خرید 1352

  54.90، فروش 54.10ـ خرید  1353

 55.29، فروش 54.83ـ خرید  1354

 47.03، فروش 46.66ـ خرید  1355

 42.15فروش ، 41.90ـ خرید  1356

 42.57، فروش 42.31ـ خرید  1357

 :1370تا   1358ـ دوره حکومت خلقی ـ پرچمی ـ از  3

 افغانی 43.78، فروش افغانی 43.65 )یک دالر امریکائی( ـ خرید 1358

 46.20، فروش 46.06ـ خرید  1359

 56.70، فروش 56.53ـ خرید  1360

 74.36، فروش 74.10ـ خرید  1361

 100.49، فروش 100.42ـ خرید  1362

 121.91، فروش 121.52ـ خرید  1363

 133.16، فروش 132.72ـ خرید  1364

 150.25، فروش 149.80ـ خرید  1365

 179.83، فروش 179.11ـ خرید  1366

 215.50، فروش 214.84ـ خرید  1367

 414.72، فروش 413.75ـ خرید  1368

 679.35، فروش 675.91ـ خرید  1369

 1183.03، فروش 1177.88ـ خرید  1370

 (:1375تا سقوط کابل بدست طالبان )میزان  1371ـ دوره حکومت تنظیمی)استاد ربانی( از  4

 افغانی 889.10، فروش افغانی 884.13 )یک دالر امریکائی( ـ خرید 1371

 1541.68، فروش 1534.04ـ خرید  1372
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 3842.97، فروش 3830.62ـ خرید  1373

 5612.28، فروش 5498.99ـ خرید  1374

 18118.15، فروش 18000.64ـ خرید  1375

 :1380تا  1376ـ دوره مختلط حکومت سیار استاد ربانی، طالبان و دوستم از  5

 ، فروش......؟؟ )درلست خوانده شده نتوانست(افغانی 24483.60د)یک دالر امریکائی( ـ خری 1376

 ، فروش ....؟؟45669.06ـ خرید  1377

 ، فروش.....؟؟48057.09ـ خرید  1378

 ، فروش......؟؟67548.14ـ خرید  1379

 55739.02، فروش 55616.14ـ خرید  1380

قابل ذکر است که چون لست فوق از طرف اتحادیه صرافان شهر کابل در سرای شهزاده ترتیب 
یک دالر  گردیده است، لذا شامل نرخ تبادله دالر با نوتهای دوستم در مزارشریف نمیباشد که در آنجا

 افغانی )نوت های ده هزار افغانیگی دوستم( تبادله میگردید. 100000بالغ بر 

با مالحظه سقوط سرسام آور ارزش تبادلوی افغانی با دالر ازیکطرف و درعین زمان بلند رفتن 
 سرسام آور قیمت ها از طرف دیگر سه مشکل عمده در داد و ستد های پولی به وجود آمد: 

 نی کم ارزش شدن بیحد پول افغانی که موجب بی اعتمادی مردم به آن گردید؛ تأثیر روا یک:

ترویج اسعار خارجی در معامالت روزمره که معموالً به کلدار پاکستانی، تومان ایرانی و دالر  دو:
امریکائی صورت میگرفت، زیرا اعتبار پول افغانی درمعامالت، بخصوص وقتی از "الف تا ی" از 

کم و نسبت عدم استقرار ارزش آن در تبادله اسعار تاجران برای  رردید، بسیاخارج وارد میگ
جلوگیری ازخساره  و ضرر ناگزیر معامالت را در بازارهای داخلی بیشتر به اسعار خارجی انجام 

 میدادند؛ 

انتقال و شمارش پول، طوریکه حتی برای خرید روزمره هرشخص یک خریطه بزرگ پول را  سه:
با خود حمل میکرد و برای پرداخت های تجارتی  پول را به وسیلۀ یک کراچی کوچک دستی انتقال 
میدادند و ساعت ها را در بر میگرفت تا پولها را بشمارند؛ چهار: کسی حاضر نبود تا نوتهای کمتر 

و  500افغانیگی را در معامالت قبول نماید، لذا معامله را مشروط به تادیه نوتهای باالتر از  500از 
افغانی میکردند که در اینصورت نوتهای کمتر از مبلغ فوق را کسی چندان به خوشی قبول  1000یا 

ً حیثیت و  اعتبار نمیکرد. با این ترتیب واحد پول ملی کشور یعنی افغانی در داخل کشور تقریبا
 معامالتی خود را از دست داده بود.

 بخش هفتم

 غاز یک دوره جدیدآسر –فروپاشی طالبان 

به هراندازه که طالبان درافغانستان بیشتر مسلط شدند و قوه های مخالف راخلع سالح و در خود مدغم  
 زودند.کردند، به همان اندازه حرص شان برای حفظ قدرت زیادتر گردید و برفشار نظامی خود اف
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آنها چون ماهیت ایدئولوژیک نداشتند و فاقد دانش سیاسی الزم بودند، بسیار زود دردام گروه های 
ً  دیوبندی پاکستان و شخص اسامه بن الدن قرار گرفتند  زیر نفوذ عربها و سازمان القاعده مخصوصا

پاکستان برقرار با مافیای قاچاق مواد مخدر و قاچاق مال التجاره  و درعین زمان روابط خاص را
درمسائل بین المللی به سمت ضدیت با غرب و جامعه  کردند. ازاینجاست که تفکر سیاسی طالبان

اصول و نورمهای جهانی، پیوند با افراطیون ملیشانی اسالمی، پناه دادن به  مدنی، ناسازگاری با
ه شد. عاقبت کار تروریستها، شراکت باقاچاقیان وتعصب و تنگ نظری خاص زیر نام اسالم کشانید

خرشان تبدیل شدند وهمانطوریکه درعروج آنها آبجائی رسید که حامیان اول شان تدریجا به دشمنان 
 نقش بازی کردند، زمینه های سقوط شانرا نیز فراهم نمودند.

حوادثی رخ داد که روابط طالبان و امریکا را برهم زد و امیدی را که م( 1998) 1377 درسال 

امریکائی ها مکرر به طالبان هوشدار  س مبدل کرد.أامریکا به طالبان شده بود، به یموجب دلبستگی 
از پناه دادن وحمایت اسامه بن الدن که متهم به چندین عملیات تروریستی علیه امریکا  میدادند تا

وتهدید علنی امریکائی ها بمرگ بود، دوری جویند و موصوف را جهت محاکمه به امریکا بسپارند، 
دربرابر طالبان به  1999جوالی  6طالبان به این اخطارها توجه و اعتنا نکردند. امریکا بتاریخ  ولی

اکتوبر همان سال شورای امنیت ملل متحد نیز بار  15بتاریخ  وضع تعزیرات اقتصادی متوسل شد.

ی )براوسعت ساحه وشدت اجرای آن افزود.  برطالبان نافذ ساخت و سال بعد بر اول تعزیرات را

، چاپ 2001داکتر س.ع. کاظم: "وضع تعزیرات بر طالبان و معضلۀ افغانستان"، اپریل شرح مزید دیده شود: 

 (85تا  53صفحه  کالیفورنیا،

منشور ملل متحد علیه طالبان  42بدون شک قدم بعدی ، همانا اقدامات نظامی بود که برفحوای ماده  

 2001سپتمبر 11 حادثه در اثر ی گرفت ، ولی ازطرف شورای امنیت باید به منصه اجرا قرار م

سمان خراش بزرگ مرکز تجارت جهانی درنیویارک سقوط اوضاع تغییر کرد.  دراین حادثه دو آ
یک قسمت ساختمان وزارت دفاع امریکا پنتاگون ویران گردید و برعالوه ملیاردها دالر  کردند و

اژیدی جان دادند. این اولین بار بود که امریکا خساره مالی، بیش از سه هزار انسان بیگناه دراین تر
درداخل کشور با یک فاجعه مرگبار و یک عمل تروریستی مدهش وبزرگ مواجه می شد. وقوع این 

درهمه جا بصدا  حادثه مثل انفجار یک بمب اتومی درجهان پیچید و زنگهای خطر تروریزم را
 درآورد.

 که امریکا مسئولین فاجعه و کسانی ادثه اعالم کردجارج بوش رئیس جمهور امریکا درهمان روز ح 
را که به این تروریستها پناه داده اند، به پای میز محاکمه خواهد کشانید. روز بعد وزیر خارجه 

از طالبان بار  امریکا مسئولیت حادثه رابدوش سازمان القاعده و درراس آن اسامه بن الدن انداخت و
ت محاکمه به امریکا بسپارند. طالبان مثل گذشته به این تقاضا وقعی دیگر تقاضا کرد تا اسامه را جه

نگذاشتند و داستان همیشگی خود را تکرار کردند، اما مقامات امریکائی این بار جدی و مصمم بودند 
واز همان روز های اول موضوع حمله نظامی برافغانستان را به منظور فروپاشی سازمان القاعده و 

درنظر داشتند. امریکائی ها نخست کوشیدند تا مبارزه علیه تروریزم را وجه  سقوط رژیم طالبان
دراین مورد حاصل کنند که به سهولت  اشتراک مساعی کشورهای جهان را جهانی دهند و حمایت و

اقدام امریکا علیه تروریزم هم صدا شد  و سرعت به آن دست یافتند. شورای امنیت ملل متحد نیز با
 کرد. تروریزم درجهان وسعت پیدا وبزودی جبهه ضد
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اکتوبر  7امریکا با جلب توافق بعضی کشورهای منطقه و همکاری پاکستان و ازبکستان بتاریخ  

غاز کرد. در افغانستان آدرساحات تحت تسلط طالبان  اولین حمله نظامی خود را ازطریق هوا 2001

افراطیون اسالمی آنجا برعلیه العمل های  وضع متشنج و پیچیده سیاسی پاکستان و شدت عکس
کشور  رامی ها را درآنآ حمالت امریکا درافغانستان، خطر برهم خوردن اوضاع و احتمال ایجاد نا

غاز آاین حالت، حمالت را از طریق پاکستان از جنوب افغانستان  می افزود. لذا امریکا نخواست با
ا ازطریق آنکشور ازشمال با دستیاری کند، بلکه ترجیح داد با ازبکستان به تماس شود وحمالت ر

شروع  "جبهه متحد شمالمشهور به "ناحهای مختلف جمستقیم قوه های ضد طالبان درافغانستان یعنی 
 کند.

قوای هوائی امریکا درقدم اول عملیات خود را برفروپاشی کامل قوای هوائی طالبان متمرکز ساخت  
تش گرفت. دراینجا نیروهای آزیر  ا درشمال کشورو سپس مراکز تجمع قوتهای طالبان و القاعده ر

نده جبهه متحد شمال با استفاده ازمساعدت اوضاع و حمایت مستقیم امریکا رو به پیشرفت گپرا
گذاشتند و قدم بقدم با شکست و عقب نشینی قوای طالبان، اراضی ازدست رفته آنها را متصرف 

یف سقوط کرد و بعد از آن اکثر والیات شمال از شهر مزار شر 2001نوامبر 9آنکه بتاریخ  شدند. تا

نوامبر  12شمال درآمد. بتاریخ ن ساحات به تصرف قوای جبهه آ وند تصرف طالبان خارج گردید

، عده ای بسوی قندهار رفتند وعده ای دیگر طالبان بطور غیرمترقب شهر کابل را ترک کردند
بدون مقاومت و مشکل به کابل  شورای نظار( ۀشاخپابفرار گذاشتند. دراین موقع قوای جبهه متحد )

 ً پنج سال گریز باردیگر درکابل هموار  وارد شدند و بساط حکومت خود را درآن شهر بعد ازتقریبا
کردند. درمدت کمتر از دوماه دراثر عملیات هوائی و قسما زمینی امریکا، رژیم طالبان درافغانستان 

شد و اما بعضی مقاومت ها ی محلی بخصوص در حواشی ازهم پاشید وقوای القاعده نیز پراگنده 
 ورود قوای جبهه متحد، والیات قندهار، هلمند، اورزگان و پکتیا جریان داشت. امریکائی ها از

 ً نجام شده قرارگرفتند وسعی کردند اقوای مسعود درکابل راضی نبودند، اما دربرابر یک عمل  خاصتا
ا جلب تفاهم کشورهای همسایه درچارچوب بائی و به کمک ملل متحد وبعضی کشورهای اروپ

الفغانی را بایک ترکیب خاص و مطلوب خود دائر ا( هرچه زودتر یک کنفرانس بین 2+ 6فورمول )

قت تصمیم اتخاذ دارند، این کنفرانس ؤنمایند تا درمورد سرنوشت افغانستان و تشکیل یک حکومت م
درشهر بن جمهوری  2001نوامبر 21بتاریخ  به اشتراک نمایندگان چهار گروپ  سیاسی افغان

 .لمان دائر شد که منتج با امضای یک موافقتنامه گردیدآاتحادی 

 موافقتنامه بن و تشکیل حکومت مؤقت: 

بدینسو سابقه چند ساله دارد، ولی برای اجرای آن قبل  1998موضوع ایجاد یک بدیل بجای طالبان از 

ضرورت عاجل احساس نمی شد. بعد از حادثه مذکور که امریکا مصمم  2001سپتمیر  11ازحادثه 

به سقوط فوری طالبان گردید و عملیات نظامی را براه انداخت، جهت پرکردن خالی قدرت ناشی 
بسوی رو سقوط کابل بدست قوای جبهه شمال وبه منظور رفع نگرانیهای بین المللی دراین زمینه، از

سسه درحل این مشکل وایجاد یک بدیل مورد قبول و ممد با سیاست ؤملل متحد آورد و برنقش آن م
 نماینده خاص سرمنشی ملل متحد درامور -قای لخدر ابراهیمی آکید کرد. أنکشور درافغانستان تآ

از مسائل دور گرفته بود، دوباره وارد صحنه فعالیت گردید. اولین قدم  افغانستان که مدتی خود را
درروم درمنزل شخصی پادشاه سابق بود. دراین مجلس  2001همانا تدویر اجالس مورخ اول اکتوبر

با  طرفین روم و نمایندگان جبهه متحد به تفاهم رسیدند که درمورد تدویر لویه جرگه اضطراری
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نفر ازهرطرف( اقدام نمایند تا بدینوسیله یک بدیل ائتالفی )روم و جبهه متحد( را  60امتیازمساوی )

 ورند. آبجای طالبان به وجود 

نوامبر بطور غیرمترقب کابل راترک کردند و قوای  12موضوع وقتی جدی گردید که طالبان بتاریخ  

ابراهیمی یک پالن پنج فقره ای را که شباهت  نوامبر 13جبهه متحد به آن شهر وارد شدند. بروز 

برطبق آن  و بسیار به پالن سه فقره ای پادشاه سابق داشت، به شورای امنیت ملل متحد ارائه کرد
خواهان تشکیل یک حکومت با قاعده وسیع و متشکل از اقوام مختلف درافغانستان گردید. بعد از 

، ابراهیمی برطبق آن از چارگروپ سیاسی افغان آنکه پالن مذکور به تائید شورای امنیت رسید
لمان اشتراک نمایند و راجع به ایجاد یک آدعوت کرد دریک کنفرانس درشهر بن جمهوریت اتحادی 

بدیل تصمیم گیرند. درباره ترکیب جناح های سیاسی شامل کنفرانس باید خاطر نشان کرد که این 
 ً به قبرس و  یجناح فرعی مسم دو وجبهه متحد و جناح اصلی یعنی روم دو متشکل از ترکیب اساسا

ایران و پاکستان به  جناح فرعی بیشتر برای جلب خاطر که دو دوحدت ملی بو مجمع صلح و
نماینده واز  3نماینده از قبرس  6نماینده از روم  12دوجناح اصلی عالوه گردیدند. ازجبهه شمال 

لبته یک تعداد نمایند گان غیررسمی به حیث نمانیده رسمی درکنفرانس معرفی شدند)ا 3مجمع صلح 

 .نفر میرسید( 37مشاورین درهر حلقه نیز درکنفرانس اشتراک داشتند که تعداد شان به 

 2001مبر تسپ 5غاز و بطور تشدیدی الی تاریخ آنوامبر  21اجندای این کنفرانس که ازتاریخ  

براهیمی و به همکاری زلمی خلیلزاد و توسط ا لمان ادامه یافت، قبالً آدرشهر بن جمهوریت اتحادی 
شد که  هساطت آنها بشکل سیستماتیک طوری پیشبردوگروپ مربوطه تهیه گردیده بود و بانظارت و 

 ً ( کنارگذارند و در تشکیل یک اداره اشتراک کنندگان مجبور شدند اختالفات ذات البینی را )عجالتا
ً ؤم بحث ها ی زیاد بخصوص درمورد  و یک اداره انتقالی دوساله بعداز جر قت شش ماهه و متعاقبا

 تقسیم کرسی های کابینه به توافق برسند. 

 2001دسمبر  5دراثر این تفاهم متن یک موافقتنامه که قبال به زبان انگلیسی تهیه شده بود، بتاریخ   

غاز آین موافقتنامه که سای هیئت های مربوطه درشهر بن به امضا رسید. به موجب اؤازطرف ر
 مد تا:آیک دوره جدید درافغانستان محسوب میشود ، فیصله بعمل 

قت یک کمسیون مستقل برا ی تدویر لویه جرگه ؤقت که متشکل ازیک حکومت مؤیک اداره م -1

 ید،آاضطرای و یک ستره محکمه است ، درافغانستان به وجود 
وزیر خواهد بود  24رد، متشکل از پنج معاون وراس آن یک رئیس قرار دا قت که درؤحکومت م -2

 که ازطرف همین مجلس تعیین خواهد شد،
 رژیم قبلی بدست خواهد گرفت و تا زمام امور را از 2001دسمبر  22حکومت موقت بتاریخ  -3

 شش ماه بکار دوام خواهد داد،
ی مسلح درکشور تحت قت، قوای مسلح افغان و گروه ها ؤبه مجرد انتقال رسمی قدرت به اداره م -4

فرمان و کنترول این اداره قرارخواهند گرفت و برطبق مقتضیات جاری امنیتی قوای مسلح دوباره 
 تنظیم خواهد شد،

تولید وقاچاق مواد مخدر وجنایات  ،قت با جامعه بین المللی درراه مبارزه علیه تروریزمؤاداره م -5

به قوانین بین المللی احترام گذارد وبا کشورهای  عهد میباشد تاتسازمان شده همکاری خواهد کرد وم
 میز و دوستانه برقرارکند،آهمسایه و باقی اعضای جامعه بین المللی مناسبات صلح 
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نها و انفری مستقل برای تدویر لویه جرگه اضطرای که اعضای آن به پیشنهاد افغ 21کمسیون  -6

 ،غاز کارآاز  لف است الی دوماه بعدمک ،تعین خواهد شد 2002جنوری  22تا تائید ملل متحد 

با جزئیات آن ترتیب واعالم دارد و در ختم مدت کار شش ماهه  طرزالعمل تدویر لویه جرگه را
 ،قت لویه جرگه اضطرای را دائر نمایدؤحکومت م

لویه جرگه اضطرای یک اداره انتقالی را برای مدت جمعا دو سال تعیین میکند که درراس آن  -7

قرارخواهد داشت و این اداره مکلف است مسوده قانون اساسی را توسط یک کمسیون رئیس دولت 
الی یک ونیم سال با تدویر لویه جرگه عنعنوی آنرا تصویب و با انفاذ آن  مخصوص تهیه نماید و

 ،درایجاد یک حکومت انتخابی برا ی افغانستان اقدام کند
اداره انتقالی جای خود را به حکومت  ،فوقمدن حکومت انتخابی بعد از دوسال آبا رویکار ـ  8

 غاز می یابد،آدوره عادی درافغانستان  و انتخابی سپرده و خود منحل میشود
استوار خواهد بود، البته با  1964ات دراینمدت برمبنای قانون اساسی سال آچوکات قانونی اجر - 9

 انصراف ازموادیکه مغایر به روحیه این موافقتنامه باشد.

تنامه برعالوه متن عمومی دارای چهار ضمیمه بود: ضمیمه اول مربوط به قوای امنیتی بین موافق 
ضمیمه سوم راجع به توقعات اعضای افغانی مجلس از  ،ضمیمه دوم درباره نقش ملل متحد ،المللی

نفری  24سازمان ملل متحد و ضمیمه چهارم مشتمل براسمای رئیس حکومت معاونین و اعضای 

مه ازطرف اعضای افغانی مجلس بن البته با جار و جنجال زیاد تعیین گردیدند. درراس کابینه که ه
حکومت موقت بنابر توصیه و حمایت مقامات امریکائی حامد کرزی منسوب به گروپ روم به حیث 

 رئیس حکومت برگزیده شد. 

دید دیگر این مقام باید خاطرنشان کرد که داکترعبدالستار سیرت )رئیس هیئت نمایندگی روم( که کان 
 خود به نفع کرزی گذشت. قفبود، با وجود حمایت اکثریت قاطع اعضای مجلس روی دالئلی ازمو

صحبت های بعدی داکتر سیرت میرساند که این گذشت اوکمتر رضا کارانه، بلکه بیشتر مبتنی 
ً  بردرک موضوعی بود د را که درنظر داشتند یک شخصیت مورد اعتماد خو که امریکائی ها اساسا

  .قت بگمارندؤبه ریاست حکومت م ،منسوب بیکی از اقوام پشتون افغانستان باشد

 قوماندان عبدالحق قوماندان معروف جهادی از ننگرهار و حامد کرزی از قندهار طورمعلوم آنها قباًل  
 غاز حمله قوایآاز  را برای این مقام درنظر گرفته بودند، چنانچه این دوشخصیت چند روز بعد

درمقابل  در اوائلامریکائی برطالبان بصورت غیرمترقب بداخل افغانستان اعزام شدند و کوشیدند 
ارزگان به حمایت امریکائی ها داخل  قوای نیمه متالشی شده طالبان یکی در ننگرهار و دیگری در

فعالیت شوند. قوماندان عبدالحق دراثر بی احتیاطی خودش ونرسیدن کمک به موقع از جانب 
مریکائی ها بدام طالبان افتاد و شهید شد وحامد کرزی نیز که هیچگاه تجربه قوماندانی جبهه وامور ا

و توسط  ولی بخت با اویاری کرد ،نظامی را نداشت، قریب بود به سرنوشت عبدالحق گرفتارشود
 امریکائی ها نجات یافت. 

انتقال قدرت از رژیم ربانی که چند مراسم رسمی  2001دسمبر  22برطبق موافقتنامه بن بتاریخ  

قت تحت ریاست حامد کرزی درکابل برگزار ؤبه کابل دست یافته بود، به حکومت م هفته قبل مجدداً 
 .شد وحکومت جدید شروع بکار کرد
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 بخش هشتم

 2003ـ  2002ریفورم )اصالحات( پولی سال 

ـ اولین موضوعی که مطرح  یعنی فقط سه هفته بعد از تشکیل حکومت مؤقت 2002اواسط جنوری  

بحث گردید، همانا لزوم فوری موضوع ریفورم پولی بود، زیرا هنگام حمله امریکا و سقوط طالبان 
افغانی در بازار اسعار کابل رسیده بود و نرخ تبادله با نوتهای دوستم  73000تبادله یک دالر به 

بلند بردن اعتماد مردم به پول افغانی و  تقریباً به دو چند نرخ کابل بالغ می شد. به این اساس برای
ایجاد یک تحول امید بخش برای آینده و درعین زمان برای رهائی از پولهای بی ارزشی که مقدار 
ً معلوم نبود، تصمیم گرفته شد تا هرچه زودتر با استفاده از تجارب دیگر  در دوران آن قطعا

دا، بوسنیا و هرسه گوینا، سیرالیون، کاسوو و کشورهای "جنگزده" از جمله کمبودیا، البانیه، روون
قرن بیست دچار عین مشکالت بودند، در  90تیمورشرقی که بیشتر آنها درطول سالهای دهه 

 افغانستان نیز برای رفع معضلۀ پولی اقدامات عملی تقریباً مشابه صورت گیرد.

سرپرست وزارت مالیه و داکتر در تعیینات اعضای کابینه درکنفرانس بن هدایت امین ارسال به حیث  
انوارالحق احدی به حیث سرپرست بانک مرکزی "دافغانستان بانک" گماشته شدند و این دو مرجع 
ازطرف حکومت مؤقت به حیث مسئوالن اصالحات پولی در افغانستان وظیفه گرفتند تا مقدمات 

وزیر مالیه و عبدالقادر داکتر اشرف غنی به حیث  2003اینکار را فراهم سازند.)بعد از ماه می 

فطرت در راس دافغانستان بانک قرار گرفتند(. ملل متحد دراین راستا نقش عمده داشت و مؤسسات 
، بانک جهانی، بانکهای انکشافی منطقوی و دیگر دونرها مثل IMFدیگر از قبیل صندوق وجهی

یگران برای تهیه و د  DFIDو مؤسسه انکشافی انگلستان USAIDمؤسسۀ امداد انکشافی امریکا 

 کمکهای تخنیکی و فراهم آوری زمینه های عملی برای اینکار نیز ابراز آمادگی کردند.

هیئت صندوق وجهی برای بار اول با  مسئوالن امورمالی و پولی  2002در اواخر جنوری  

 افغانستان ازجمله: وزارت مالیه، بانک مرکزی "دافغانستان بانک"، و شش بانک دولتی آن کشور
)سه بانک تجارتی: بانک ملی افغان، بانک انکشاف صادرات و پشتنی تجارتی بانک؛ و سه بانک 
اختصاصی انکشافی: بانک انکشاف زراعتی، بانک رهنی و تعمیراتی و بانک انکشاف صنعتی( 
مذاکرات مقدماتی را آغاز نمود. بزودی آشکار گردید که هیچیک از این مؤسسات پولی و مالی در 

چندین سال بدینسو بطور الزم فعالیت نداشته و حتی فعالیت های شان در اثر انفالسیون  واقع از
سرسام آور، سقوط ارزش تبادلوی افغانی در برابر اسعار خارجی و فعالیت های ناشی از اقتصاد 
غیر قانونی و مافیائی که معامالت بطور نقده و یا بوسیلۀ "حواله" انجام می یافت، به سکتگی جدی 

واجه بوده و فعالیت بعضی از آنها عمالً متوقف گردیده بود. فقدان ارقام و احصائیه های الزم در م
مسائل پولی و بانکی به حدی بود که اغلب این بانکها به شمول دافغانستان بانک نظر به دالئل فوق 

معامالت شان در  به بعد تهیه نمایند و 1997نتوانسته بودند تا بیالنس معموله معامالت خود از سال 

طی آن مدت مورد بررسی حسابی قرار نگرفته بود. واضح است که اکثر این بانکها در طول جنگها 
و حوادث ناگوار دیگر قسمت اعظم دارائی های خود را از دست داده بودند. مشکل دیگر در فقدان 

مؤسسه یک  اشخاص مسلکی در ادارت این بانکها بخصوص در دوره طالبان بود که در راس هر
 2003مال قرار داشت و او از اقتصاد و مسائل پولی و مالی هیچ نمیدانست. به همین دالئل تا ماه می 

اوضاع عمالً کمتر تغییر کرد و انتقاالت پولی بوسیله صرافهای انفرادی از طریق حواله در داخل و 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 52تر 39 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

تابعیت از نرخ بازار آزاد خارج کشور صورت میگرفت و نرخ تبادله افغانی با اسعار خارجی نیز با 
در سرای شهزاده )مرکزصرافان بزرگ اسعار درکابل( تعیین میگردید، ولی مباحثات هیئت صندوق 

ادامه  2002وجهی بین المللی در امور مربوط به پول و بانکداری با مسئوالن افغانی در طول سال 

 داشت.

ریکا حمایت جدی خود را به مؤسسه کمکهای انکشافی ایاالت متحده ام 2002دراواسط سال 

دافغانستان بانک و وزارت مالیه آغاز کرد که به تعقیب آن بانک جهانی، بانک انکشاف آسیائی و 
دونرهای دیگر و همچنان کشورهای هند، ایران و بعضی کشورهای اروپائی به شمول جرمنی و 

ی در افغانستان عمالً سویدن حمایت و کمک های تخنیکی خود را برای پیاده ساختن اصالحات پول
شروع کردند. حکومت مؤقت افغانستان از همان اول اعالم کرده بود که میخواهد نام واحد 
پولی"افغانی" را به حیث پول ملی کشور کما فی السابق حفظ کند، اما مشکل در آن بود که در آنوقت 

ق مقررات پولی نشر نشده سه نوع بانکنوت افغانی در افغانستان در دوران بود که دو نوع آن برطب
بودند و لذا دریافت مقدارمجموعی پول در دوران کشور یک معما بود که باید در قدم اول حل می شد 
 تا با درنظرداشت آن پول جدید نشر و قابلیت تبادله  را در یک وقت معین با پول موجود می داشت. 

حکومت افغانستان با همکاری و مشوره مؤسسات بین المللی تصمیم گرفت تا با کم کردن سه صفر  
از روی بانکنوت های قدیمی، بانکنوت های جدید افغانی را به چاپ برساند ـ به عبارت دیگر یک 

افغانی  10افغانی به روی آن نوشته شده بود، با حذف سه صفر معادل  10000بانکنوتی که مبلغ 

بانکنوت جدید حساب شده و در برابر هم تبادله میشدند. اما قبل از آن باید تثبیت میگردید که چگونه 
در مدت مشخص همه بانکنوت های قدیمی با بانکنوت های جدید تبادله و پولهای قبلی از دوران 

ر اطراف خارج و پولهای جدید جای آنرا بگیرد؟  برای انجام اینکار الزم بود نخست شعب بانکی د
کشور در شهرهای بزرگ و کوچک فعال میگردید تا عملیه تعویض پول جدید را با پول قبلی در 
مدت معین بطور مکمل انجام میداد. اینکار در آنوقت ساده نبود، زیرا شعب بانکها در والیات مختلف 

ل میکردند. اغلب غیرفعال و بسیاری آنها بطور خصوصی زیر نظر ادارات محلی و نسبتاً مستقل عم
همچنان در مورد ایجاد روابط بانکی با بانکهای خارج و ابراز آمادگی آنها برای قبولی معامالت 
تجارتی با بانکهای افغانی که دراثر بی اعتبار شدن پیهم پول افغانی ازهم گسیخته بود، باید درعین 

 ینکار نیز موفقانه پیش رفت.زمان اقدام میگردید و زمینه همکاری با بانکهای بیرونی فراهم میشد. ا

افغانستان به مأخذ ذیل مراجعه شود: ایکی لوونبرگ ـ مشاور ارشد جدید )برای مزید معلومات در بارۀ ریفورم پولی  
دیپارتمنت سیستم های پولی و مالی صندوق وجهی بین المللی، تحت عنوان: "ایجاد یک سیستم مالی در افغانستان" ، 

 ,Building a Financial System in Afghanistan“صفحه:  21در  بان انگلیسی، به ز2003می  29 خمور
Prepared by: Aeke Loennberg,Senior Economist Monetary and Financial Systems Department 
International Monetary Fund, May 29.2003  

ئی بوسیلۀ دولت افغانستان ناممکن دراینجا باید اعتراف کرد که عملی ساختن همچو ریفورم به تنها 
بود و اگر مساعدت شرایط سیاسی و اقتصادی جهانی در آنوقت شامل حال افغانستان نمی بود و 

 فضای مساعد بین المللی ایجاد نمیگردید، تطبیق موفقانه این ریفورم بعید به نظر میرسید. 

افغانیگی  1000و  500، 100، 50 ،20، 10، 5، 2، 1به تأسی از این ریفورم، بانکنوت های جدید  

اکتوبر  7طبع و جریان تبادله آن با بانکنوت های قبلی از تاریخ  2002جدید قبل از ماه اکتوبر 

موفقانه به پایان رسید. دارندگان بانکنوت های قبلی مکلف بودند تا  2003جنور  2آغاز و تا  2002

تبادله نمایند، درغیر آن   2003جنوری  2پولهای دست داشته خود را در مراکز رسمی الی تاریخ 
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قابلیت چلند را از دست میدادند. به اساس همین ریفورم نرخ جدید تبادله افغانی با اسعار خارجی نیز 
م( یک دالر 2002) 1381در مارکیت اسعار تثبیت گردید که در دوسال اول از اینقرار بود: در سال 

 49.25ـ خرید  م(2003) 1382افغانی، درسال  48.47، فروش افغانی 48.22ـ خرید  امریکائی

در حوالی همین  2013افغانی و به همین منوال نرخ تبادله با دالر تا سال  49.37، فروش افغانی

مبلغ )البته با تزئید کم( قرار داشت، اما بعد از آنکه در سال مذکورحکومت امریکا خروج بیشترین 
ً بلند رفت تا آنکه اکنون یک دالر عساکر خود را از افغانستان آغازکرد،  این نرخ تبادله تدریجا

 افغانی تبادله میشود. 68.50امریکائی به تقریباً 

 

 بخش نهم

 استفاده الزم کند؟ "دروۀ طالئییک "چرا افغانستان نتوانست از 

نستان به وجود ابعد از سقوط طالبان و تحولی که در اثر کنفرانس بن و تشکیل حکومت مؤقت در افغ
آمد، در واقع یک دورۀ طالئی در کشور آغاز شد، زیرا هیچگاه افغانستان در گذشته به این جدیت و 
با این پهنا چه از نظر سیاسی ـ نظامی و چه از لحاظ اقتصادی مورد توجه جامعۀ جهانی قرار نگرفته 

ان، بخصوص امریکا و بود. سرازیر شدن ملیاردها دالر کمک اقتصادی از کشور های مختلف جه
اتحادیه اروپا و نیزموجودیت تعداد زیاد عساکر آنها، میتوانست شیرازۀ یک افغانستان با ثبات، معمور 
و دارای زیر بناهای قوی اقتصادی و اجتماعی را بار آورد، فقر و بیکاری را کاهش دهد و چرخ 

ی در بین ممالک همسایه دیگر های اقتصادی را به گونه ای فعال سازد که با داشتن یک موقف قو
محتاج آنها نمی بود و نیز از نظر امنیتی به مرحله ای میرسید که همسکایگان توان دوختن چشم 
حرص و آز را هرگز به این کشور نمی داشتند. اما با تأسف که چنین نشد و آنچه تغییر کرد فقط 

های حلقوی که آنهم با نواقص  چهره ظاهری شهر با اعمار چند بلند منزل و ترمیم بعضی شاهراه
فراوان بازسازی گردیدند. بازهم با تأسف که اگر یک روزی تاجکستان یا ازبکستان صدور برق خود 
را به افغانستان قطع کند، شهر کابل بازهم به تاریکی عمیق فرو خواهد رفت و اگراسعار الزم برای 

شور از حرکت باز خواهد ماند و اگر تورید تیل در دست نباشد، همه موترها در شهرهای بزرگ ک
 آرد از خارج وارد نشود، نصف مردم از قحطی و گرسنگی رنج خواهند برد.

نامۀ مفصل سرگشاده به  2007با مشاهده اوضاع نا به سامان و رو به بحران کشور درماه جون 

کشور را رئیس جمهورحامد کرزی نوشتم و به حیث مقدمه در آغاز یک تصویرکلی حاکم بر اوضاع 
 با نشانه های مهم آن مختصر برایش چنین ارائه کردم:

 ــ فقدان حاکمیت قانون و شیوع جدی خودسری ها و انارشی؛ 
 ــ برهم خوردن امنیت و مصئونیت فردی و ملی؛ 

 ــ گسترش مزید فضای بی اعتمادی و نا باوریها در جامعه؛ 
 گروپی؛  ــ ضعف احساس ملی و فرو رفتن در قالب منافع شخصی و

 ــ تزئید فاصله بین ملت و دولت؛ 
 ــ فقر اکثریت و غنای روزافزون یک اقلیت؛ 

 ــ اوج گرفتن انواع فساد اعم از اخالقی و اداری؛ 
 ــ قدرت رو به تزاید مخالفان دولت به شکل سازمان یافته؛ 
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ی ذیعالقه، ــ گسترش فعالیت های تخریبی بیرون مرزی؛ ــ درازشدن هرچه بیشتر دست کشورها
 بخصوص همسایه ها درامور افغانستان؛ و باالخره 

ــ دامن زدن به اختالفات قومی، زبانی و مذهبی و احتمال از سرگرفتن جنگ و برخوردهای مسلحانه 
 در داخل کشور.

از نامه فوق اکنون بیش از ده سال می گذرد، ولی مشکالت دراین مدت نه تنها کم نشده، بلکه برآن 
و از همه  امنی تداوم جنگ و حمالت انتحاری، بی ثباتی، ناید افزود گردیده است، معضالت جد

فساد اداری بر زندگی اکثریت مردم تاثیرناگوار انداخته، کمبود عائد از یکطرف و بلند رفتن  مهمتر
ن هزار جواده ها و   کشانیده قیمت ها از طرف دیگر جامعه را به فقر، کمبودغذا، دوا، لباس، سرپناه

چور  کشتن و و غارتازجنایت،  و جرماز انواع با این وضع را مجبور به فرار از کشور ساخته که 
شدیداً رو به صعود گذاشته  و چپاول و غصب دارائی های عامه گرفته تا رشوت و فرار از قانون

شرح هریک آن در این مبحث نمی گنجد. با آنهم کوشش میشود تا حرکت دورانی این  که است
یت را درکشور با استفاده از  تیوری معروف "دائره خبیثه یا شیطانی" مورد بررسی مختصر مصب

 قرار دهم:

 :است« دائرۀ خبیثۀ مصیبت»درگیر هنوزهم افغانستان 

اینکه چرا کشورهای نادار جهان با تمام تالشها بازهم در در تیوری های انکشاف اقتصادی به ارتباط 
فقر روزافزون غوطه ور اند، یک تیوری دلچسپ وجود دارد  که بنام "تیوری دائره خبیثه یا شیطانی 

یاد میشود. مقصد از دائره خبیثه یا شیطانی  The Theorie of Vicious Circle of Povertyفقر" 
Vicious Circle می است که در آن یک پدیده نامطلوب و ناهنجاردر اثر حرکت دائروی همان میکانیز

عوامل ذیدخل، نا مطلوبیت و ناهنجاریهای مزید را بار می آورد و در هر چرخ بطور خودکار 
برشدت و وسعت آن می افزاید. در این تیوری بین چهار عامل هر یک: عاید سرانه، پس انداز، 

ه ذات البینی وجود دارد که کمبود یکی موجب کمبود دیگر سرمایه گذاری و استخدام یک رابط
میشود، طوریکه: کمبود عاید فی نفر در کشورهای نادار، کمبود پس انداز را بار می آورد و کمبود 
پس انداز، کمبود  منابع سرمایه گذاری را می سازد و تقلیل در سرمایه گذاری، برتقلیل سطح استخدام 

بار دیگر عاید سرانه را کم می کند و به همین ترتیب این عملیه به شکل  اثر می گذارد که این وضع
دائروی تکراراً به مثل یک "فنر" حرکت نموده و بطور خودکار در هر دوره ساحه آن وسیع تر 

 میگردد. 

با استفاده از همین تیوری میتوان وضع عمومی کشوررا بررسی کرد و به این سؤال جواب گفت که 
در دورۀ طالئی چند سال پیش تحقق نیافتند؟ پاسخ به این سؤال، چنانکه دربخش های چرا آرزو ها 

و پس  1357ودتای کمونیستی ثورقبلی بیان شد، سر آغاز همه مصیبت ها بازهم بر میگردد به ک

خاصتاً بعد از تهاجم  .موجب قیام و ایجاد مقاومت های مردم علیه رژیم شد که منظر ایدئولوژیکی آن
 ؛روی این مقاومتها روزبروز کسب شدت کرد و به جنگهای ویرانگر و خونین تبدیل گردیدقوای شو

دوام جنگ و شدت مقاومت ازیکطرف کشور را ویران کرد و ازطرف دیگر سلطۀ رژیم را در 
ویرانی دهات موجب مهاجرت مردم به شهر ها و نیز به خارج  ؛کشور بیشترمحدود به شهرها ساخت

تمرکز نفوس  ؛کتور زراعت و صنایع دستی و محلی شدیداً صدمه وارد کردکشور گردید و به س
شهر کابل( و فقدان زمینه های کار و استخدام، دامنۀ فقر را درهمه جا وسیع دردرشهرها )بخصوص 

سقوط تولیدات داخلی، واردات اشیای صنعتی و همچنان انواع مواد خوراکه از خارج به  با ؛تر ساخت
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که با کسر روبه تزاید بیالنس تجارت خارجی، ذخائر اسعاری کشور روبه  سرعت افزایش یافت
کاهش نهاد و رژیم خلقی ـ پرچمی را بیش از پیش به دامن امداد خارجی آنهم از شوروی و 

سقوط عواید داخلی دولت دراثر ازهم پاشیدگی اداری و شدت قیامها و  ؛کشورهای بالک شرق انداخت
به سیاست استقراض از بانک مرکزی متکی ساخت و دراثر افزایش حجم  کسر مداوم بودجه، رژیم را

پول در دوران، ارزش تبادلوی افغانی در برابر اسعار خارجی روزبروز پایان آمد و سطح قیمت ها 
د که افغانستان به کام یک طوفان ویرانگر اقتصادی و درگیر شبه سرعت باال رفت. با این ترتیب دیده 

بود که با گذشت درحال غرق شدن بسوی فقر و مصیبت « رۀ شیطانی یا خبیثۀدائ»شدن در طلسم 
 هرروز ساحۀ آن وسیعتر و سرعت آن بیشتر میگردید.

ن حکومت تنظیمی آمدبا رویکار  وسقوط رژیم خلقی ـ پرچمی  پس ازاین وضع مصیبت بار 

بیشتر شد که شرح آنرا ( و متعاقباً تشدید جنگهای داخلی بین جناح های قدرت طلب بیشتر و 1371)

بطور مفصل مورد بحث سالها قبل « افغانستان درطلسم دائرۀ شیطانی مصیبت»اینجانب در کتاب 
 (1995کاظم، سیدعبدهللا: "افغانستان در طلسم دائرۀ شیطانی مصیبت"، چاپ دوم، پشاور، دیده شود ـ )قرار دادم. 

و ساحۀ مصیبت درچرخش مکرر  کرد وخامت به شدت کسبباعروج طالبان اقتصاد کشور بازهم  
دائره شیطانی وسیعتر گردید، تاجائیکه همه شیرازه های نظم عمومی جامعه ازهم متالشی شد و 
بحران عظیم کشور را فرا گرفت. تجرید افغانستان از صحنۀ جهانی و ادامۀ جنگهای داخلی 

ن گروه های سیاسی و روزافزون اختیار کشور را بیش از پیش بدست کشورهای همسایه و همچنا
نظامی بنام القاعده سپرد که هدف شان تبدیل کردن افغانستان بیک پایگاه مقاومت علیه غرب بود. 

 2001سپتمبر  11اعمال دهشت افگنی و تروریستی این گروه تا آنجا پیش رفت که منجر به حادثۀ 

م طالبان، زمینۀ یک تحول امریکا به افغانستان حمله کرد و با سقوط رژی ؛ در نتیجهدرامریکا شد
 فراهم گردید.« بن»مثبت سیاسی در افغانستان به تأسی از مصوبات کنفرانس 

 با وجود تالشهای همه جانبه و سراکه سال میگذرد  16تا اکنون مدت « بن»از راه اندازی کنفرانس 

طانی مصیبت زیر شدن مبالغ بزرگ امداد جامعۀ جهانی، متأسفانه هنوزهم کشور در طلسم دائرۀ شی
در جوار قرار دارد که شکل و ابعاد آن مغلق تر و راه بیرون رفت از آن مشکلتر گردیده است، زیرا 

عنصر و دیگر ازجمله "داعش" نیز سرباال کرده  گروپهای تروریستیبقایای القاعده و طالبان، 
تی و نا امنی ها در و مافیای ما ل التجاره که سابقه طوالنی در بی ثبا خطرناک مافیای مواد مخدر

را بیشتر استحکام بخشیده و درعین زمان عالیق  افغانستان دارند، با آنها پیوند قوی و دهشت بار
 کشورهای همسایه با این گروه های خطرناک منطقوی سخت سازگار و همکار شده است.

دوامدار و افغانستان ـ استحکام دولت، رشد »خود تحت عنوان  های نشریۀیکی از بانک جهانی در
( (A World Bank Country Study Afghanistan, Feb. 2005, Exec. Summary 18 , page 120«کاهش فقر

طوری تشریح کرده است که از آنروز تا حال که مدت  آنوقتدردر افغانستان حرکت دائرۀ خبیثه را 
خالصه آن از سال از نشر آن میگذرد، همان حالت بر اوضاع جاری کشور صدق میکند که  12

 : اینقرار میباشد

جنگ  حکومت راموجودیت جنگ ساالران حکومت را ضعیف میسازد، زیرا یک قسمت وظایف 
ضعف امنیت  ؛ساالران بعهده میگیرند؛ حکومت ضعیف قادر به تأمین امنیت بطور الزم نمی باشد

دستی و اشتراک جنگ هم ؛را توسعه میدهد (مواد مخدرغیرقانونی ) تولید و قاچاق فعالیت اقتصاد 
دراقتصاد مواد مخدر و همچنان حمایت های مالی دیگر، موجب و برخی از دولتمردان ساالران 
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تداوم این حرکت به شکل دائروی و مکرر بازهم  . قدرتمندی بیش از پیش جنگ ساالران میگردد
مواد یرقانونی غو اقتصاد  میگرددامنیت  موجب ازهم پاشیده گی بیشتر برضعف حکومت می افزاید و

و قدرت طلبان مخدر را زیادتر گسترش میدهد که دراثر آن قدرتهای محلی و ملیشائی جنگ ساالران 
  .بازهم تقویه میگردند)در داخل و خارج دولت( 

 چارت ذیل حرکت دورانی و خود افزای این عوامل را نشان میدهد:

 

 بزرگتر میشود و دائره مصیبت را وسعت می بخشد()این چرخش دائروی بطور خودکار طی هر دوره بزرگتر و 

 

درجریان عملیۀ فوق پول فراوان مواد مخدر درعین زمان زمینه های اختالس و سوء استفاده را در 
اورگانهای دولتی وسیعتر کرده و مأمورین حکومت را در رده های مختلف شریک در اقتصاد 

این معامالت می سازد. به هراندازه که جریان  ه"و قاچاق مال التجار مواد مخدر غیرقانونی "قاچاق
همان اندازه همبستگی جنگ ساالران ومأمورین پرقدرت حکومت  گردد، به قویترغیرقانونی 

ه میان می آید که عملیۀ ببیشتر میشود. درنتیجه یک پدیدۀ جدید  غیرقانونیباعناصر ذیدخل در اقتصاد 
که عملکرد آنرا میتوان زیر نام ، طوریلق تر میسازدچرخش دائرۀ شیطانی مصیبت را سریع تر و مغ

 د:به این شکل خالصه کر« نامقدس اتحاد مثلث»

 

 چگونگی عملکردها و تعهدات متقابل بین گردانندگان " اتحاد مثلث نا مقدس"

 

 یک تعدادسالح ثقیله را از دست  2001اول بعد از سال چند ( طی DDRبا آنکه پروگرام خلع سالح )

خوشبختانه خطر جنگ دراثر آن جنگ ساالران بیرون کشید و زیر ادارۀ حکومت مرکزی قرار داد و 
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مرفوع گردیده است، ولی سالح خفیفه به پیمانۀ وسیع حاال تا حد زیاد داخلی بین قوه های درگیر قبلی 
ر فعال و محسوس نفوذ آنها بطوو دراختیار آنها و قوماندانهای محلی باقی مانده که وسیلۀ پخش قدرت 

در محل میگردد. جاگرفتن اغلب جنگ ساالران و وابستگان شان در مقامهای بزرگ حکومت و 
اکنون در پارلمان بر رسوخ و نفوذ مزید آنها درکشور می افزاید که اینکار قدرت دولت را خارج از 

ن معترف شهر کابل تحت الشعاع قرار میدهد. اگرچه بعضی اراکین دولت به ضعف امنیت چندا
چشم پوشید که مسئلۀ امنیت هنوزهم یک سؤال عمده در افغانستان نمیتوان از این حقیقت  امانیستند، 

سرمایه گذاری در و  انکشاف اقتصادی بوده و فقدان مصئونیت مالی و اعتماد برجریانات آینده برای
ضی ولسوالیها اینکه جنگ و نا امنی حاال در ساحات بعکشور یک معضلۀ بزرگ محسوب میشود. 

تضمین کافی را برای آیندۀ هنوزهم ادامه دارد و شهرها از امنیت نسبی برخوردار اند، به تنهائی 
سرمایه گذاری درسکتورخصوصی معنی نمیدهد، همچنانیکه تدوین قوانین و فراهم آوری تسهیالت 

جی درافغانستان مربوطه نمتوانند موجب اطمینان خاطر سرمایه گذارها بخصوص سرمایه گذاران خار
 گردد، زیرا حصول اطمینان از اوضاع آینده به وقت و زمان بیشتر ضرورت دارد.

که مبنای سیاست اقتصادی دولت را می سازد، عمده  "اقتصاد بازار آزاد" تعبیر نادرستبراساس 
سکتورخصوصی همانا حصول زیادترین مفاد ممکنه برای  ترین محرکه و انگیزۀ سرمایه گذاری در

ت طویل میباشد. درصورتیکه سرمایه گذاری  مواجه با خطرات ناشی از فقدان امنیت و مصئونیت مد
دراز مدت باشد، انگیزۀ مفاد برای مدت طویل زیر سؤال میرود و سرمایه گذار را در تردد و دو دلی 

به  می اندازد و حتی او را از سرمایه گذاری منصرف میسازد. فقط کسانی درتحت این شرایط حاضر
سرمایه گذاری خواهند شد که مفاد حاصلۀ آنها درآغاز آنقدر زیاد باشد که بتواند خسارات احتمالی 
آینده را جبران کند و ضرر بعدی را درشروع تالفی نماید. همچو پروژه های پرمنفعت فعالً 

شن )مثالً تیلفون درافغانستان وجود ندارند، البته به استثنای سرمایه گذاری درساحۀ جدید تیلی کمیونیکی
 بند و انهار، سرکسازیبرق،  از جمله درساحات زیربنائیسکتور خصوصی موبایل(. سرمایه گذاری 

 وغیره که دولت خواهان تشویق آنست، درکتگوری همچو پروژه های پرمنفعت نمی آیند.

ً وقتی اطمینان برآینده کم باشد، سرمایه داران پول خود را به دلیل سیالیت  زیاد در سکتور واضحا
تجارت بکار می اندازند و عده ای نیز به منظور وقایه از سقوط ارزش پول میکوشند به خرید اموال 

بخصوص در شهر کابل  ،عقاری از قبیل منازل رهایشی و جایدادهای تجارتی آنهم درساحات شهری
ر ادامه دارد. اینکه تاکنون با شدت بیشت ،از کودتای ثور آغاز گردیدکه اقدام ورزند. این میالن 

درشهر کابل اکنون بیش از هر وقت دیگر یک تحرک جدی در مورد اعمار ساختمانهای بلند منزل، 
مراکز تجارتی بزرگ و محالت رهایشی تجملی و همچنان ترمیم منازل سابقه ازطریق سکتور 

در موجودیت پول خصوصی و تشبثات انفرادی چشم هر بیننده را خیره میکند، انگیزۀ عمدۀ آن بیشتر 
، از اختالس و و مال التجاره که از طرق مختلف )اعم از قاچاق مواد مخدرخالصه میشود فراوان 

، ازغصب جایدادها و ملکیت های عامه، از سیاسیون و مامورین عالیرتبه دولت رشوه های بزرگ
نها نمی دانند با ( در دست یکعده اشخاص تجمع کرده و آو غیرهذخایر نامشروع قبلی در زمان جهاد 

 این پولهای بادآورده و اغلب غیرقانونی چکار کنند. 

صاحبان قدرت در افغانستان دراین مدت توانسته اند، میلیونها دالر بادآورده را از افغانستان به اشکال 
مختلف بیرون کنند و در بانکهای خارج بخصوص در دوبی و قطر و بعضی دیگر جاها به دوران 

برای همه دارندگان سرمایه و پول میسر ارسال این مبالغ گزاف به خارج چون زمینه اندازند، اما 
ذا راه دیگر وجود ندارد، جز اینکه پول را درخرید جایدادهای عقاری بکار برند تا ازیکطرف نیست، ل
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با حفظ ارزش ذاتی آن، خطرات احتمالی آینده را مرفوع سازند و ازطرف دیگر بعداً با فروش آن 
« سیاه»یا به عبارت دیگر پولهای به اصطالح  تبدیل کنند ومشروع به ادها پولهای نامشروع را جاید

ۀ از این قلم : ل)دیده شود مقا به آن وجه قانونی دهند. ، شست وشو و "تطهیر" کرده« سفید»را به پولهای 

 (2017سپتمبر  17 "میلیونرهای نو به دوران رسیده و پولهای بادآورده"، افغان جرمن آنالین، مورخ

چرا قیمت جایدادها درکابل و دیگر شهرهای بزرگ بطور غیرقابل در طول سالهای گذشته دلیل اینکه 
 د و ازبوتصور بلند رفت، ازیکطرف ناشی از تقاضای روزافزون همین صاحبان پولهای بادآورده 

حکومتی( )مؤسسات غیرNGOمؤسسات خارجی بخصوص تعداد کثیر انجوها  دیگرموجودیت طرف
که  بوداقامت بیش از ده هزار خارجی با معاشات دالری بسیار وافر پروژه های امدادی درکابل و

و حرکت بسوی یک  موجب بلند رفتن کرایه منازل و در نتیجه علت دومی افزایش قیمت جایدادها 
همین حال  تابازهم سرمایه گذاران را از یکطرف شد که این وضع نوع انفالسیون نامرئی و تدریجی 

و ازطرف دیگرمردم نادار را در  به سرمایه گذاری در امور ساختمانی بیش از پیش تشویق میکند
قلت سرپناه و ناتوانی پرداخت کرایه خانه و سائر مصارف حیاتی قرار میدهد و بر شدت فقر اکثریت 

را درجامعه بسوی  مردم و غنای مزید یک اقلیت انگشت شمار می افزاید و بدینوسیله عدالت اجتماعی
قطبی شدن فاحش سوق داده و دامنۀ نارضایتی مردم را درحالیکه بیکاری بیداد میکند، از دولت و 

 نظام شدیداً گسترش میدهد.

 بی کفایتی دولتمردان، فقدان ظرفیت ها و فشارهای خارج:

ساله  23کشورهنگام سقوط طالبان دراثر جنگهای پیهم و شدید  از این واقعیت نمیتوان انکار کرد که

به یک ویرانه و فاقد نظم و عاری از دفتر و دیوان تبدیل شده بود. با ایجاد حکومت مؤقت در واقع 
کار بازسازی از صفر آغاز گردید و اما نظر به بی کفایتی دولتمردان و فشار های وارده از طرف 

ر ها در چهار چوب فعالیت های خود مختارمؤسسات غیرحکومتی مسمی کشورهای کمک کننده و دون
به انجوها و تطبیق شیوه های منحصر به هریک شان از یکطرف و فقدان ظرفیت های کاری و 
تولیدی در تمام ساحات از طرف دیگر وضع افغانستان بجای آنکه به سمت سالم به حرکت افتد، 

به هدر رفتن منابع سرشار کمکی کشانیده شد. دالیل عمده این برعکس قدم به قدم بسوی ناهنجاریها و 
 عدم موفقیت در امور را میتوان چنین خالصه کرد:

ــ تجمع قدرت در دست "مثلث نامقدس": موجودیت اسلحه، پول و قدرت محلی در دست یکعده  1

خود را یا از کسانیکه در پی قدرت و نفوذ شخصی و گروهی خویش بوده و تالش داشته اند تا بقای 
طریق رخنه کردن در قدرت دولت حفظ کنند و یا اگر چنین نشد، آنگاه در راستای ضعیف ساختن 
دولت برآیند و دولت را با ذرایع مختلف به وسیلۀ منسوبین خود مستقیم یا غیرمستقیم تحت فشار قرار 

 دهند؛

عین زمان بی ـ ضعف دولت: ضعف دولت و بخصوص بی تجربه گی سیاسی و اداری و در  2

کفایتی شخص حامد کرزی که در راس امورقرار داشت از یکطرف، و پیش گرفتن روش 
سازشکارانه یا "مصلحت گرائی" بی لزوم کرزی با جناح های مختلف شامل "اتحاد مثلث نامقدس" و 
گروه های سیاسی و نظامی خود کامه ازطرف دیگ، موجب شد تا دولت نتواند با موجودیت هزارها 

از خارجی و حمایت جهانی موقف یک دولت با کفایت و قوی را که برای بازسازی کشور الزم و سرب
 حتمی بود، در داخل و خارج از خود تبارز دهد؛
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ـ ساختمان ائتالفی حکومت: این خصوصیت اساساً از کنفرانس بن نشأت کرد و قدرت بیشتر به دو  3

ر که از همبستگی قومی قوی و قدرت نظامی قابل جناح انتقال یافت: یکی جناح جمعیت ـ شورای نظا
مالحظه برخوردار بود و دیگر جناح پادشاه سابق که در داخل کشور فاقد قدرت عملیاتی الزم بود. به 
این اساس حکومت بیشتریک شکل خاص ائتالفی را داشت که دراثرآن بعضی جناح های دیگر در 

نفرانس بن نیز با داخل کردن افغانهای مورد اعتماد حاشیه قرار گرفتند. همچنان کشورهای فعال درک
خود به این حکومت ائتالفی شکل مغلق تر را داد که نظریات این گروپ ها اعم از ترکیب ائتالفی و 
مشاوران تازه وارد از خارج در اکثر موارد در تناقض و حتی در برخی حاالت  یکی در برابر دیگر 

 ، برعکس به برخورد انجامید؛قرار گرفت و بجای تفاهم و همکاری

ــ فقدان پالیسی: مصروفیت رئیس جمهور در امور سیاست خارجی که از آن وقت تا همین حاال  4

ادامه دارد، موجب شد تا به امور داخلی، بخصوص انکشاف سالم اقتصادی کشور کمتر توجه صورت 
راه و طریق عمل کند که در  گیرد و هر واحد اداری برای خود پالیسی جداگانه را طرح و به همان

 نتیجه انسجام امور در چهار چوب یک پالیسی عمومی شکل نگرفت و در اجزاء ازهم پاشید؛

ــ منفعت جوئی و بهره برداری ها: فعالیت انفرادی دونرها و استقالل عمل شان موجب شد تا  5

ی به مصرف برسانند. هریک پولهای امدادی را برطبق نظر و میل خود حتی بدون کدام حسابدهی جد
معاشات دالری بسیار بلند و موجودیت مشاوران داخلی و خارجی راه منفعت جوئی و بهره برداری 
های شخصی را از پولهای امدادی بسیار وسیع و فراخ ساخت و هرکس در پی منفعت خود، از منافع 

یان در سرتا سر امور کشور ملی چشم پوشید که در نتیجه ارتشاء، اختالش و فساد اداری از باال به پا
 راه یافت و به سرعت گسترش پیدا کرد؛

ـ شعار "اقتصاد بازار آزاد": زیر این نام که ازطرف جامعه جهانی بر افغانستان تحمیل گردید،  6

چنان پنداشته شد که دولت باید در امور اقتصادی فقط وظیفۀ "ناظر" و "چوکیدار" را داشته باشد و از 
اقتصادی حتی االمکان دوری جوید. درحالیکه همه زیربناهای اساسی کشور درطول دخالت در امور 

سالهای جنگ از بین رفته و بازسازی آن به جز به وسیلۀ دولت امکان پذیر نبود. سکتور خصوصی 
در افغانستان بسیار نوپا بود و ظرفیت پیشبرد امور زیربنائی را نداشت، لذا زمینه را برای ورود 

خصوصی خارجی وارد ساختند و با انعقاد قراردادهای سرسام آور و استفاده های سوء از کمپنی های 
این قراردادها، اکمال پروژه های خورد و بزرگ به آنها داده شد، بدون انکه از حاصل کار های شان 
بررسی های مسلکی مطابق به قرارداد صورت گیرد. با این ترتیب چور و چپاول کمک های خارجی 

غانستان آغاز شد و بیشترین سرمایه ها که باید برای انکشاف سالم و اقتصاد خودگردان کشور به در اف
مصرف میرسید، به بیرون کشور انتقال یافت و چندان اثر دوامدار برای بلند بردن سطح استخدام در 

سمت کشور نکرد. پروزه های نیز از دستی به دست دیگر انتقال یافت و با گردش به هردست یک ق
از پول پروژه در جیب مفسدان اداری و قدرتمند میرفت و دراخیر به اصطالح از "گاو ـ غدود" باقی 

 میماند که با آن مقدار پول کیفیت کاری پروژه به حد اقل و به سطح بسیار پایان سقوط میکرد.

د و منابع داخلی عالوتاً دونر ها و قراردادیها کوشش نکردند که برای اکمال کار حتی االمکان از موا
استفاده کنند، بلکه کوشیدند تا مواد مورد ضرورت را از کشورهای خود وارد کنند و حتی در بعضی 

 افغانموارد کارگران غیرماهر را از بیرون کشور استخدام کردند، درحالیکه هزارها هزار کارگر 
هرافغان را در داخل موجود بود و میتوانستند با تدویر کورسهای مسلکی عاجل، کارگران غیرما
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ه ها به کارگران نیمه ماهر تربیه نمایند تا ازیکطرف سطح استخدام باال میرفت و ازطرف دیگر ژپرو
 مردم نادار صاحب یک عاید ولو ناچیز می شدند.

 

 همدبخش 

 دورنمای وضع پولی و مالی کشور و ابراز نگرانی برای آینده

وضع پولی و مالی کشور بسته به انکشاف سائرمؤلفه های مهم اقتصادی، بخصوص   مسلم است که
تزئید در محصول اجتماعی ملی میباشد که انکشاف سکتور زراعت و صنعت در آن نقش بسزا دارد 
و دست آورد آن میتواند کشور را درهر دو سکتور تا حدی "خود کفاء" سازد، طوریکه در سکتور 

ز تورید مواد خوراکه از خارج جلوگیری کند و نیز موجب صادرات بعضی زراعت در قدم اول ا
اقالم زراعتی به خارج گردد و سرمایه گذاریها در ساحه صنایع زود رس نیزمیتواند به نحوی از 
وابسته گی کشوربه واردات بکاهد. با این ترتیب هم کسر بیالنس تجارت رو به تقلیل می گذارد و هم 

درکشور  Self-sustained Growthن خرید مردم باال میرود و یک رشد خود افزا سطح استخدام و توا
 به وجود می آید. 

به "شاخ آهو"  وضع پولی و مالی کشور به اصطالح ،تازمانیکه این تحول ولو تدریجی عملی نشود
د. بسته بوده یعنی از کنترول خارج میگردد و امکان دارد دیر یا زود دستخوش حوادث خطرناک گرد

به حال کسی باید گریست که دخلش یک و خرجش ده »ضرب المثل معروف است که میگویند: 
؛ این گفته واضح میسازد که بیموازنگی شدید و دوامدار بین عاید و مصرف باالخره اقتصاد «باشد

یک شخص، یک خانواده، یک شرکت و یک تصدی را به ورشکست می کشاند. عین حالت برای 
 میکند. یک کشور نیز صدق

نگاهی به ارقام بیالنس تجارت افغانستان درچند سال اخیر آشکار می سازد که هرسال تفاوت روبه 
تزاید بین صادرات و واردات کشور وجود داشته و بطور اوسط عواید حاصله از صادرات بسیارکمتر 

ر اسعاری % آن  به نحوی از  ذخائ90% واردات را از خارج جبران میکند و باقی بیش از 10از 

سال است، بطور غیرمستقیم یعنی  15کشور که نتیجه تراکم کمک های خارجی درطول بیش از 

 ازطریق لیالم عندالموقع اسعار در مارکیت آزاد  موازنه میشود.

م( به بعد یک کسر رو به 2002) 1381ارقام منتشره وزارت تجارت و صنایع افغانستان از سال 

به میلیون دالر درهر سال نشان میدهد که بزعم ضرب المثل فوق باید  تزاید بیالنس تجارت کشور را
 مبالغ به میلون دالر(:"به حال زار کشور گریست"، از اینقرار)

 ،-2352، کسر 2452، واردات 100(: صادرات  2002) 1381ــ درسال 

 ،-1957، کسر 2101، واردات144(: صادرات 2003) 1382ــ 

 ،-1872، کسر 2177، واردات 305صادرات(: 2004) 1383ــ 

 ،-2087، کسر 2471، واردات384(: صادرات 2005) 1384ــ 

 ،-2328، کسر 2742، واردات 416(: صادرات 2006) 1385ــ 

 ،-2328، کسر 3022، واردات 454(: صادرات 2007) 1386ــ 

 ،-2475، کسر 3020، واردات 545(: صادرات 2008) 1387ــ 
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 ،-2933، کسر 3336، واردات403: صادرات (2009) 1388ــ 

 ،-4766، کسر 5152، واردات 388(: صادرات 2010) 1389ــ 

 ،-6014، کسر 6390، واردات 376(: صادرات 2011) 1390ــ 

 ،-7126، کسر7697، واردات 571(: صادرات 2014) 1393ــ 

% 95به  2014رت در سال در سالهای مابعد بازهم این کسر بیشتر گردیده طوریکه کسر بیالنس تجا

% شد. دراین ارتباط نباید فراموش کرد که در واقع کسر بیالنس 96بالغ به  2015رسید و در سال 

تجارت آنچه داخل ارقام احصائیوی گردیده است، به دلیل موجودیت تجارت غیرقانونی یعنی قاچاق 
اشد که در ارقام فوق ارائه شده مال التجاره بخصوص از پاکستان و ایران به مراتب بیشتر از آن میب

مقاله آذرخش حافظی: "اقتصاد مصنوعی و کسر شدید توازن تجارت خارجی افغانستان"، بی بی ــ )دیده شود است.  

امکان پذیر شد؟"،  هوزارت مالیه چگون 1394؛ مقاله داکتر ظریف امین یار: "افزایش عواید 2013سپتمبر  14سی،، 

 (2015دسمبر  28افغان جرمن آنالین، مورخ 

افغانستان طی سالهای اخیر بر می آید که عرضه دالر هرسال بیالنس تجارت رو به تزاید از کسر 
سخت رو به تقلیل بوده، درحالیکه تقاضا به دالرشدیداً درحال افزایش قرارداشته است. دراینحال 

اسعار به ضرر افغانی  نرخ تبادله بین دالر و افغانی در بازار برطبق قانون عرضه و تقاضا باید
افغانی تبادله  68افغانی و  49تاحال یک دالر بین  2003بسیار بیشتر از آن می بود که بعد از سال 

میشود. اما اینکه چرا بازهم تغییرنرخ تبادله به آن حدی وخیم ناشی از کسر بیالنس تجارت صورت 
دالر" توسط دافغانستان بانک در  نگرفته است، دلیل آن در عرضه متواتر دالر به اصطالح "لیالم

بازار آزاد اسعار میباشد تا بتواند تقاضا به دالر را برای پرداخت مورد ضرورت روزمره جبران کند 
 و خالی عرضه دالر را تکافو نماید و بدانوسیله نرخ تبادله افغانی و دالر را تاحدی استقرار بخشد.

ً برای دو هدف بکار گرفته میشود: یکی اس$" -Auction Policyاین سیاست بانک مرکزی " اسا
دافغانستان بانک میخواهد به وسیله لیالم دالر پول افغانی اضافه از نیاز اقتصاد کشور که موجب کم 
ارزش شدن پول افغانی و در نتیجه انفالسیون خواهد شد، از دوران بیرون کند و دیگر وقتی کمبود 

تن ارزش دالر شود، بوسیلۀ لیالم دالر در مارکیت اسعار عرضه دالر به بازار اسعار موجب بلند رف
 این کمبود را موازنه کرده و نرخ تبادله دالر و افغانی را استقرار می بخشد. 

"پالیسی لیالم دالر" یگانه راهی است که برای نیل به دو هدف فوق به رهنمائی هیئت صندوق وجهی 
بانک توسط یک کمیته خاص در آن بانک عملی بین المللی و هدایت هیئت رهبری دافغانستان 

میگردد. این کمیته متشکل است از: یک عضو از هیئت عامل بانک، آمرعمومی و مشاور خارجی 
بخش سیاست پولی، آمر بخش دارائی ها و ذخائر اسعاری بانک، و یک عضو هیئت نظار بانک 

اسعار را در بازار آزاد مورد  مرکزی. ای کمیته بطور منظم مجلس نموده و نوسانات نرخ تبادله
ـ  2014بررسی قرار میدهند و به رویت آن وقت و مبلغ الزم دالر را به لیالم می گذارند. قبل از 

لیالم دالر هفته دوبار بروزهای شنبه و سه شنبه صورت میگرفت، ولی دراین یکی دو سال  2015

ود. باید خاطر نشان ساخت که لیالم اخیر موعد لیالم عند الموقع و در فرصت های الزم عملی میش
دالر در بعضی کشورها به حیث آخرین وسیله استقرار نرخ تبادله بکار گرفته میشود و اما در 

این پالیسی به حیث یگانه وسیله استقرار نرخ تبادله  2003ـ  2002افغانستان از آغاز ریفورم پولی 

ر: "بیست دلیل عمده سقوط نرخ افغانی"، افغان جرمن .)دیده شود: مقاله محمد ظریف امین یامعمول شده است

 (5، صفحه 2015سپتمبر  20آنالین، مورخ
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یقییناً این سؤال نزد همه پیدا میشود که دافغانستان بانک این مقدار دالر را از کجا تدارک میکند که در 
گذارد؟ طور سال اخیر بطور منظم مقادیر هنگفت را در مارکیت اسعار به لیالم می  14طول این 

میلیون دالر را در  16.3( دافغانستان بانک مبلغ 2017نوامبر  15مثال همین سه روز قبل )بتاریخ 

ظرف همان روز به لیالم گذاشت که با این ترتیب هرگاه همچو مبالغی ولو ماه دویا سه بار لیالم شود،  
مه دالر را از کدام مدرک بانک مرکزی کشور چگونه به این "گنج قارون" دست یافته است و این ه

 بدست می آورد؟

برای جواب به این سؤال باید اشاره مختصر به "ذخایر اسعاری" کشور کرد که دراختیار دافغانستان 
بانک قرار دارد و آن شامل "ارزش دالری تمام دارائی های مالی میشود که در اختیاربانک مرکزی 

ک مدت معین" میباشد که البته این دارائی ها تنها به مقصد استفاده کشور جهت توازن تادیات در ی
مشمول اسعار خارجی و طال نبوده، بلکه حق برداشت و استفاده از تخصیصیه های ذخیره کشور را 

نوامبر  22در صندوق وجهی نیز در برمیگیرد. به اساس یک مصاحبه معاون آن بانک که بتاریخ 

میلیون  300درحدود  2002خائر اسعاری کشور درسال با شبکه خبری افغان انجام داده بود، ذ 2005

به بیش  2005به یک ملیارد و درسال  2004میلیون دالر، درسال  500بالغ بر  2003دالر، درسال 

 ملیارد دالر رسید.  1.5از 

از آن به بعد ذخائر اسعاری افغانستان با تدویر کنفرانس های متعدد بین المللی و جلب کمک های 
چهار چوب تخصیصیه های ساالنه افزایش قابل مالحظه پیدا کرد. برطبق ارقام جدید انکشافی در

ملیارد دالر و  6.2به  2015ملیارد دالر، در دسمبر  6.9به  2014ذخائر اسعاری کشور در دسمبر 

کشور  70توکیو به اشتراک  2012ملیارد دالربالغ شد، چنانکه درکنفرانس  6.5به  2016در دسمبر

 ملیارد دالر با افغانستان کمک شود. 16گردید تا برای چهارسال جمعاً مبلغ  جهان تعهد

اینکه این "گنج قارون" تا چه وقت در اختیار افغانستان قرار خواهد داشت تا از برکت آن کسر بیالنس 
تجارت را تالفی کند و نیز نرخ تبادله افغانی و دالر را بطور نسبی استقرار بخشد، سؤالیست که 

آن مایه نگرانی جدی در آینده وضع پولی و مالی کشور میباشد. واضح است که یک روزی  جواب
کمک ها کم خواهد شد و ذخائر اسعاری افغانستان نیز بحدی قابل مالحظه تقلیل خواهد یافت و اگر 
توجه جدی به آینده وضع اقتصادی کشورمبذول نگردد، بحران جدید پولی و مالی بطور فاجعه بار 

 دامنگیر کشور گردیده و آنگاه مشکل خواهد بود که کشورهای جهان در رفع بحران همچنان مجدداً 
 سخاوتمندانه با ما کمک کنند.

با یک محاسبه بسیار سطحی و ابتدائی همین حاال اگراز پالیسی لیالم اسعار صرف نظر شود، به یقین 
میتوان گفت که بمالحظه کسر شدید بیالنس تجارت، کمبود دالر در مارکیت اسعار موجب میشود تا 

ً دریک حد تکان دهنده به ضرر افغانی تغییر کند و شا ید در مدت نرخ تبادله افغانی با دالر سریعا
افغانی برسد. دراینحال برای اقتصاد کشور که  400تا  200کوتاه نرخ تبادله یک دالر به بیش از 

متکی به واردات است، تغیر فاحش نرخ تبادله منتج به بلند رفتن شدید قیم متاع وارداتی میگردد و 
بخصوص مواد اولیه سطح  حالت انفالسیونی را در کشور بار می آورد که در نتیجه بلند رفتن قیمتها،

زندگی مردم  پایان آمده و فقر در کشور بیش از پیش حاکم میشود. طور مثال قیمت یک لیتر تیل که 
ً  45حاال در بازار کابل به  دالر( بفروش میرسد، با تحول نرخ تبادله )احتماالً  1.50افغانی )تقریبا

افغانی بلند خواهد رفت.  600تا   300به  افغانی فی دالر( قیمت یک لیتر تیل 400تا  200درحوالی 

به همین ترتیب قیمت مواد اولیه که اکثر اقالم آن به شمول آرد، چای، بوره و غیره که از خارج وارد 
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ً کسانیکه معاش ثابت دارند، با آن  میشوند، بلند خواهند رفت. اکنون اگر سطح عاید افراد، خاصتا
رید مردم کم شده و در نتیجه فقر بیش از پیش شیوع می یابد و پیمانه تغییر نکند، در آنصورت توان خ

توأم با آن صدها مشکل اجتماعی دیگر در جامعه ایجاد میگردد که موجب نارضایتی مردم و در نتیجه 
 مخالفت با نظام خواهد شد.

ر باید گفت که هنوزهم فرصت کامالً از دست نرفته و دولت باید متوجه وضع وخیم آینده باشد و د
سال همیشه  16مورد آینده اقتصاد کشور با جدیت تام اقدام نماید. متأسفانه اولیای امور در این مدت 

توجه را به مسائل سیاسی معطوف کرده و کوشیده اند تا با ذرایع مختلف جامعه جهانی را برای کمک 
باید بدانند که "ماه  هرچه بیشتر اقتصادی قناعت دهند و دست تگدی را به هرطرف دراز کنند، اما آنها

عسل" کشور روبه اختتام است و جامعه جهانی در آینده دیگر آن سخاوتمندی را در برابر کشور ما 
 نخواهد داشت. 

سال گذشته از یک تعداد تحوالت مثبت در ساحه پولی و مالی کشور  14با آنکه بعضی ها در طول 

قتصادی، تأسیس بانکهای خصوصی، ریفورم نام می برند و طور مثال میگویند که: تدوین قوانین ا
بانک مرکزی و بانکهای دولتی سابق، مرکزی ساختن عواید، تدوین استراتژی ملی انکشافی، رشد در 
سکتورهای زراعتی، صنعتی و خدماتی، میکانیزه ساختن پروسه ها و نظامهای اداری در حکومت، 

مراکز ملی اقتصادی و غیره همه شامل  ارتقای ظرفیت های منابع انسانی، تأسیس انستیتوت ها و
اقدامات مثبت حکومت محسوب میشوند. اما همین اشخاص درعین زمان بار مسئولیت بعضی رویداد 
های منفی را در این عرصه بیشتر بدوش "حکومت وحدت ملی" می اندازند و می نویسند که: بعد 

ختن ثبات سیاسی با گذشت هر روز م( اعتبار روی پول افغانی از اثر با2014) 1393ازانتخابات 

کمتر شد که بطور عموم چاپ پول بیش از نیاز، استقراض بانکی دوامدار، مازاد مصارف حکومتی، 
)دیده شود  .عدم ثبات سیاسی و امنیت، نامطلوب شدن مؤلفه های اقتصادی و غیره بر آن تأثیر انداخت

 (4...صفحه افغانی"،  مقاله محمد ظریف امین یار: "بیست دلیل عمده سقوط نرخ

در ارتباط با مسائل پولی و مالی کشور طی سه سال اخیرباید گفت که تغییر ارزش تبادلوی افغانی در 
افغانی بود و این نرخ با کمی تغییر تا  49که در حوالی یک دالر مساوی به  2003برابر دالر از سال 

ً بحال خود باقی ماند و اما پس  2014ـ  2013سال  ( و تشکیل 2014) 1393از انتخابات تقریبا

افغانی رسید، دلیل یا دالیل آن به نظر بعضی ها  68حکومت وحدت ملی تدریجاً  یک دالر به تقریباً 

ً بدوش حکومت وحدت ملی انداخته شد، کمتر ارتباط  آنچه در باال ذکر گردید و مسئولیت آن خاصتا
ر و جهان که از جمله مهمترین آن عبارت اند میگیرد، بلکه بیشتر برمیگردد به اوضاع عمومی کشو

 از:

از  2014و  2013ــ تصمیم حکومت امریکا مبنی بر خروج بیشترین تعداد عساکر شان درسالهای 

افغانستان موجب شد تا اکثر معامالت اقتصادی که توسط امریکائی ها با جوانب افغان صورت 
قال تیل و سائر مواد مورد ضرورت قوای میگرفت )ازقبیل قراردادهای امنیتی، قراردهای انت

امریکائی و امثالهم( به سرعت تقلیل یافت و با اینکار عرضه دالر در مارکیت آزاد اسعار شدیداً 
 کاهش پیدا کرد؛ 

ــ درعین زمان بلند رفتن ارزش نسبی دالر در برابر اسعار به سطح جهانی خود بخود تأثیر بر تغییر 
 ر بطور کل وارد کرد؛ارزش افغانی در برابر دال
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ــ دافغانستان بانک نمیتوانست با لیالم بیشتر دالر در بازار آزاد با دست باز اقدام کند، زیرا ذخائر 
اسعاری کشور با کم شدن احتمالی کمک های خارجی  متصور بود، چنانکه در جریان دوسال 

که قوای امریکائی افغانستان  مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا این شایعات تقویه میگردید
را ترک خواهد کرد و نیز حکایت از کم شدن کمک های خارجی به افغانستان روی زبانها بود. 
حکومت افغانستان ناگزیر شد لیالم منظم دالر را به منظور حفظ ارزش افغانی از هرهفته، به مواقع 

 به این اقدام متوسل شود؛ مختلف عند االقتضاء تغییر دهد و به اصطالح با "دست گرفته" 

ــ عامل دیگرهمانا انتقال غیرقانونی دالر از افغانستان به خارج کشور بود که با اعالم بیموقع خروج 
قوای امریکائی این احساس دربین مردم و بخصوص سرمایه داران افغانی تقویه گردید که با خروج 

ث غیرمترقب خواهد شد و لذا آنها قوای مذکور وضع کشور از نظر ثبات و امنیت دستخوش حواد
سعی کردند تا پولهای دورانی خود را در تجارت و حتی با فروش جایدادهای عقاری خود آنرا به دالر 
تبدیل کرده  ملیارد ها دالر را در اسرع وقت به هر وسیلۀ ممکن به خارج انتقال دهند. این وضع بر 

به دالر، موجب شد تا نرخ تبادله دالر در برابر  ذخائر دالری بازار آزاد اثر کرد و تقاضای مزید
 افغانی باال برود. 

ــ گذشته از آن وقتی به کسربیالنس تجارت افغانستان نظر انداخته شود، این کسر از چندین سال 
به بعد بیشر شده است و یکی از دالیل آن بلند  2013بدینسو رو به تزاید بوده و این تزاید از سال 

 ع وارداتی در اثر بلند رفتن ارزش تبادلوی دالر در سطح جهانی بوده میتواند.رفتن قیمت متا

دراین ارتباط باید خاطر نشان ساخت که بیشترین معضالت پولی و مالی کشور در مجموع از ندانم 
ساله دوره حامد کرزی نشأت کرده و اگر در آن دوره طوالنی از فساد اداری، از حیف  13کاریهای 

ارائی های عامه و بیرون کشیدن سرمایه های کشور چه بدست افغانها و چه بدست دونر و میل های د
ها و یا قراردادیهای مربوطه جلوگیری می شد و دولت نقش فعال خود را در انکشاف اقتصادی در 
چهارچوب یک نظام مختلط اقتصادی عامالنه  و صادقانه عملی میکرد و برای تعویض واردات 

افغانی را تقویه می نمود، امروز افغانستان میتوانست تا حدی به پای خود استوار  سکتورهای تولیدی
باشد و با تقلیل وابستگی به واردات از کسر مزمن بیالنس تجارت بکاهد. متأسفانه دوره کرزی و 
اغفال و اهمال دولتمردان آن دوره، در راس آن شخص رئیس جمهور بار این مسئولیت عظیم و 

 وش داشته و  جوابگوی تاریخ خواهند بود.تاریخی را بد

بدینسو روبه وخامت دارد و بطور کل بهبود در وضع اقتصادی کشور به  2014اینکه اوضاع از سال 

مشاهده نمیرسد، بازهم ناشی از توجه بیشتر به مسائل سیاسی بخصوص در ساحه روابط خارجی 
اکتراشرف غنی فرصت کمتر و حتی کشور بوده و دولتمردان ما در راس آن شخص رئیس جمهور د

کمترین را برای رسیدگی به امور داخلی و منجمله مسائل اقتصادی اختصاص داده اند. اگر قرار باشد 
ساعت دریک شبانه روز حساب کنیم، به جرأت  18تا  16حد وسط کار روزانه رئیس جمهور را 

د. جای شک نیست که او در میتوان گفت که زیادترین وقت آن صرف مسائل روابط خارجی میگرد
اینکار موفقیت های بدست آورده است، اما برعکس امور داخلی با کم توجهی او بدست کسانی سپرده 
شده که چندان شایسته درپیشبرد امور، بخصوص درمسائل اقتصادی کشور نمیباشند. فقدان یک کابینه 

هم بوده و درعین زمان تمرکز مسئول در طی این مدت در نارسائی امور داخلی یک عامل بسیار م
اجرای همه امور به هدایت و نظارت شخص رئیس جمهور معنی آنرا میدهد که روحیه اعتماد و 
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فضای احساس مسئولیت جمعی و فردی در دستگاه  دولت و خاصتاً در بین اعضای حکومت به حیث 
 یک تیم متعهد بسیار ضعیف و ازهم پراگنده است. 

در پایان این نوشته به یک عامل دیگر که میراث دوره کرزی است، نیز اشاره بیمورد نخواهد بود که 
کرد و آن عبارت از نقش تعداد وافر مشاوران رئیس جمهور است، بخصوص چند مشاور ارشد که 
بدون داشتن مسئولیت های قانونی، از صالحیت های وسیع اجرائیوی برخوردار اند و هریک گویا 

هوری را دارند و در واقع امور چند وزارت را زیر نظر داشته و وزیر حیثیت معاونان ریاست جم
مربوطه ناگزیر است اوامر شانرا با چنان اطاعت اجراء کند که گویا امر رئیس جمهور باشد. 
درحالیکه این مشاوران با تمام صالحیت اجرائیوی غیرمستقیم، مواجه به هیچ نوع مسئولیت قانونی 

به گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه اند و نه زیر فشار استیضاح آنها قرار  نمیباشند، آنها نه مکلف
نه کسی از سوابق تحصیلی، و یا یک تابعیته  دارند و نه در برابر ملت خود را قانوناً مسئول میدانند و

و دو تابعیته بودن آنها حق پرسش را دارد. اگر روز آن برسد، فارغ البال و بدون جوابگو بودن به 
یر و سیاحت خواهند پرداخت. برعکس وزیر کم بخت است که با صالحیت بسیار کم، بار مسئولیت س

بزرگ را بدوش میکشد و هرروز دست مردم و نمایندگان پارلمان و شخصیت های بزرگ جهادی و 
 غیرجهادی است و گریبان آنها و در نهایت با بدنامی و تشهیر از وظیفه برکنار میشود. لذا وزراء نیز
روزگذرانی کرده میکوشند خود را از گزند روزگار به امان نگهدارند و ضوابط را قربان روابط 
میکنند. تا زمانیکه یک کابینه مسئول و ذیصالح به حیث یک تیم بسته و همکار در افغانستان  به 

و کار به اهل کار سپرده  دگردنوجود نیاید و انتخاب وزیر از قید سهمیه قومی و گروهی بیرون 
نشود، نظم و اداره همچنان پاشیده باقی خواهد ماند و جز روز بدتری، دیگر روشنی برای آینده به 
چشم نخواهد خورد. توجه مزید به امور داخلی یک امر ضروری برای بهبود اوضاع کشور محسوب 

 میشود.

 "اگر در خانه کس است،  همین یک نکته بس است!"

 التوفیقو من هللا 

 )پایان(
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