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  از نشريه پيشرو
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  كنفرانس كابل، ادامة چهار كنفرانس
   

 است ن برگذار شدهكردن براي افغانستا» چنده«بعد از تشكيل كنفرانس بن و تشكيل دولت موقت تا حال پنج كنفرانس جهت 
تان ازين كنفرانس جه اينكه تا هنوز براي دولت افغانس.  در كابل داير شد)2010  جوالي20( كه پنجمين آن يك هفته قبل 

انيا قبالً از سپمليون دالر مي دهد و وزير خارجة ا صد 11 كه ن نشده، فقط جاپان اعالن نموده، روشخواهد شد»چنده«پولي 
  .   خبر داده بودي مليون يوروئ15كمك 

ن پنج و نيم مليارد دالر آ در پايتخت جاپان برگزار شد كه در2002كنفرانس توكيو اولين كنفرانس جهاني ازين قبيل بود كه در 
 همان وقت شكايت داشت كه اين پول ها را دولت افغانستان از.  رسيد»مصرف«چنده شد و تمام اين پولها به وسيلة دونر ها به 

ن آ برگزار و در2004كنفرانس برلين در .  در صد سهم داده است10  فقط براي دولترف رسانده وبه مص خود دونرها
نيز پنج و نيم مليارد دالر چنده شد و سهم دولت و انجو هاي داخلي و خارجي ازين پولها نيز به پيمانة كنفرانس توكيو كنفرانس 

كت كنندگان كمي سر خريطه را شُل كردند و چيزي باالتر از هفت  كنفرانس لندن تدوير يافت و اين بار شر2005در . بود
 دولت برجاي خود باقي بود، زيرا دونر ها گفتند كه ةمليارد دالر چنده كردند و مصرف بر همان روال گذشته ادامه يافت و گل

رگذار شد و اين بار  كنفرانس پاريس ب2008در . اين دولت ظرفيت ندارد و بار ديگر مصارف توسط انجو ها صورت گرفت
 ها بخش ئي مليارد دالر چنده شد و اما مصرف بر روال گذشته ادامه يافت كه بر طبق اظهار نظر خود امريكا14كمي كمتر از 

بيشتر .  ازين پولها در فساد اداري دونر ها، انجو ها ودولت غرق گرديد و كار هاي نيم بندي با اين پولها انجام گرفتياعظم
 مليارد دالر چنده شده درين 35 مي گويد كه از جملة  افغانستان خارجي ها دوباره بردند و اكنون وزير مالية دولتاين پولها را

او مي .  را كي و چطور به مصرف رسانده است ديگر مليارد دالر27 مليارد دالر را دارد و نمي داند كه 8نه سال، فقط درك 
 نمي داند ،م مشاوران خارجي جهت باال بردن ظرفيت ادارة افغانستان پرداخت شدهگويد كه از مصرف دو مليارد دالري كه به نا

ول وزير ماليه دو به ق. كه اين مشاوران كي ها بوده ، توسط چه كساني مقرر شده و اين همه پول چطور به آنان داده شده است
  . است ظرفيت ادارة افغانستان هيچ تاثيري نداشته ن  بر بلند بردمليارد دالر فوق

كرزي در آغاز اين كنفرانس . شركت كردند» كمك رسان«ن هفتاد كشور و نهاد آحال كه كنفرانس در كابل داير شد، در
اي  مي شود را كرد و با اعالن ظرفيت پولي باالي معادن افغانستان، اشته»كمك« درصدي از پولهاي كه 50خواهش سهم 

انستان قبالً گفته بود دولت افغ.  بانك جهاني نيز به آن اشاره اي داشتسچنانچه رئي. شركت كنندگان را كمي تحريك نمود
 رشد اقتصادي، بازسازي، مصالحه با مخالفان، تحويل نفرانس كابل خواهد بود كه شاملله محور بحث هاي ككه پنج مسأ
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 سخنرانان غربي به آن اشاره كرده چيزي كه اكثر. باشد  و اصالح ادارة افغانستان از فساد مي2014 در يامنيت به نيرو هاي دولت
شود به  درين ميان وزير خارجة ايران گفت كه هرچه نيرو هاي خارجي در افغانستان بيشتر مي. و صحبت هاي همگوني داشتند

  ها را متهم به تقويت و رشد تروريزمئيهمان اندازه تروريزم رشد بيشتري مي نمايد وتلويحاً نيرو هاي غربي ، مخصوصاً امريكا
وي گفت كه پول هشتاد مليارد دالري مواد مخدر باعث رشد اين ماده شده و افغانستان زماني به صلح مي رسد كه كشور . نمود

وي جنگ در زاهدان با جنداهللا را زير سرنيرو هاي غربي دانست و گفت كه اينان در . هاي منطقه به آن رسيدگي كنند
باشند و به وسيلة نيرو هاي غربي حاضر در افغانستان  ايل بسيار پيشرفته اي مجهز ميافغانستان و پاكستان پايگاه دارند و به وس

 باالخره زير فشار سخنان او كه باور بيشتر مردم افغانستان را مي رساند، سكوت سختي بر جلسه حاكم كرد و. دنتقويت مي شو
  . پايان داد، به صحبت هايش ي رئيس كنفرانسچند بار صدا 

مين أزة كامل زندگي در كابل ترو اري كه باالخره امينت آن با توقف دون افغانِ اين كنفرانس با اين برگزبرگذار كنندگا
 مهري عجيبي از سوي  بي در شادي عجيبي فرورفتند و از مردم نيز انتظار داشتند تا درين شادي شريك شوند، اما باگشت،

ولت افغانستان نشان دادند كه شرايط و روز گار بسيار فرق كرده و با اين كنفرانس حاميان درجه اول د. ندمردم استفبال شد
اينك چنين كنفرانس هاي بين المللي در كابل هم داير شده ميتوانند و گردانندگان آن ظاهراً نه خارجي ها بلكه افغانهاي 

 عمر زاخيلوال، اشرف نقش. زدند مينشسته و حرف ميباشند، نه جنگساالراني كه هميشه در اهرم قدرت حرف » دموكرات«
 به عنوان مديران اصلي اين دستگاه درين ل كه همه تحصيل كنندگان غرب اندغني احمدزي، فاروق وردك و زلمي رسو

  .نمي تواند براي غربي ها بسيار مهم تلقي نشودنفرانس كامالً نمايان بود كه ك
 طوري كه در گذشته اين كنفرانس ها بر معيشت كند، اما » هديه« به نام مردم افغانستان نس كابل شايد چندة كالنتريكنفرا

اينكه افغانستان با داشتن اين همه امكانات و  .يز ادامة همان كنفرانس هاست نداشته ، اين كنفرانس ننستان تاثيري اكثر مردم افغا
و چنده را به جهانيان دراز كند ، جز بي آزرمي گردانندگان عوايد ، چرا بايد چون كشور گدا هر يكي دو سال دست گدائي 

اين دولت چيز ديگري نيست و زورمندان برتر نيز اين پولها را شكار دونران ، ترينران، سران انجوها، كمپني هاي امنيتي ، قرار 
اعتراف خود . ا انجام مي دهنددادي ها  و مشاوران خود كرده ، در حقيقت به نام افغانستان و مردم افغانستان اين گدائي ر

ن مخالفان نيز تقويت شده ، معلوم است كه سر آخارجي ها كه به كمپني هاي امنيتي دو نيم بليون دالر پول فساد پرداخته كه از
سسات خارجي دهها دفتر لوكس، صد ها موتر و فرش و با اين پولها انجو ها و مؤ.  جامدنوشت اين پولهاي گدائي به كجا مي ان

رف آخرين مدل خريداري مي كنند، دهها گارد و نوكر مي گيرند، كنفرانس ها و سيمينار هاي خسته كننده و كسل كننده ظ
در هوتل ) غيره.جامعة مدني،  مواد مخدر، فساد اداري، زنان، اطفال، قانونمداري، خشونت، ژورناليزم ( اي به نام هاي مختلف 

ند و خارجي هاي بيسواد و بيخبر از اوضاع افغانستان را با پول هاي گزافي از بيرون هاي لوكس و پرمصرف را به راه مي انداز
اكثر اين پولها يا به مرز . دعوت مي كنند و چرندياتي را نثار اين جمع كرده ، با دستكول هاي پر از پول دوباره بر مي گردند

. ون نشده و بخش اعظم آنان دوباره برگشت داده مي شوندهاي افغانستان نمي رسند و يا اگر مي رسند از دروازه هاي كابل بير
درين ميان حدود هفت هزار . پنچ درصد اين پولها به مردمي كه پيوسته نام آنها درين كنفرانس ها گرفته مي شود، نمي رسد

ساي ؤنواالن، ررڅات ، ان لوژستيك قومنداني ها، قضا، معينان، والي ها، قومندان هاي امنيه، آمرء، وكالءافغاني كه شامل وزرا
ساي عمومي ، ولسواالن ، سران انجو ها، سران كمپني هاي امنيتي، بخش توليد و تجارت خصوصي، ؤگمرك، شاروال ها، ر

ي كه دربخش هاي مختلف سرمايه ئقراردادي ها و كمپني هاي راه سازي و ساختماني مي شوند،  با دونران و خارجي ها
ناميده مي شوند، به آباد كردن » مردم افغانستان«اينان كه . ين پول ها را چپاول مي كننداوال، گذاري مي كنند با گرفتن دهن ج

قصر ها و بلند منزل ها مي پردازند، بانكهاي خارجي و داخلي را پر مي سازند، در دوبي ، ايران و پاكستان سرمايه گذاري مي 
بانكها و كمپني هاي بيروني در دست مي گيرند، گروپ هاي كنند، شريان هاي تجارت، توليد و شهرك سازي را با حمايت 
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را مي قاپند » مردم«كر دارند، راي امسلح رسمي و غير رسمي در اختيار دارند، حزب و رسانه دارند ، دفتر و ديوان و نوكر و چ
ت كه اينان بعد از تدوير و در نهايت اين چنده و گدائي درين كنفرانس ها براي اين افراد صورت مي گيرد و به همين خاطر اس

اين كنفرانس ها چارزانو مي نشينند،  بروت چرب مي كنند و در رسانه ها تا مي توانند گلو مي درند و از موفقيت اين كنفرانس 
پرحرفي و حرافي مي كنند و هركه واقعيت را گفت ضد ملي مي ) يعني خود شان(ها براي بهتر شدن زندگي مردم افغانستان 

ن فرو رود و چه بهتر پاشي مي كند و عقده دارد و باالخره نمي گذارد كه اين لقمة چرب بي دغدغه از گلوي ايناشود و زهر 
با . ي اند  را از هستي حذف كنندئكه مخالف برگذاري چنين كنفرانس ها» ضد ملي« باشد تا چنين آدم هاي كه اگر زمينه اي

كمك شد ، اما نظر گذرا بر آمار و ارقام زير نشان مي دهد » مردم افغانستان « بليون دالر به35اينكه در چهار كنفرانس گذشته، 
  .  كه اين مردم افغانستان در جمعاوري اين چنده ها در كجاي زندگي قرار دارند

 ولسوالي افغانستان به شكلي جنگ و نا 355امروز در افغانستان نه مليون نفر زير خط فقر زندگي ميكنند، در 
 در صد مردم افغانستان همچنان 76ارد، پنج مليون طفل افغان به مكتب رفته نمي توانند، امني جريان د

 در صد مواد مخدر جهان از افغانستان به دست مي آيد 90بيسواد اند، چهار مليون نفر آواره و در بدر اند، 
ز ده نفر درشهر كابل  هزار طفل به كار هاي شاقه مصروف اند، هررو40و يك و نيم مليون افغان معتاد اند، 

به علت محيط زيست كثيف و آلوده جان مي دهند، فرار جوانان افغان نسبت در جهان بيشتر است، روزانه 
 هزار 60 طفل زير پنجسال در افغانستان مي ميرند، 500 مادر بر والدت جان مي بازند، روزانه 60 تا 50

نفرملكي در عمليات انتحاري، انفجاري و بمباران ها  هزار زن معتاد اند، روزانه بين پنج تا ده 120طفل و 
صب شده است با الخره  با  نيم مليون جريب زمين غكشته ميشوند و در طي چند سال اخير حدود چهار و 

  اين همه بايد از نتايج كنفرانس هاي گذشته خوش بود؟ 
  

 
 


