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  به سوی يک راه بهتر: افغانستان و حاميان اش

اخيل وال، وزير ماليه زکای آيده، نماينده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان و داکتر عمر : توسط
  افغانستان جمهوری اسالمی 

  
ارشد آنان دومين ، افغانستان و پاکستان بشمول مشاورين  امريکااين هفته، روسای جمهور اياالت متحده

برگذار ه ای گفتگوهای مشورتی سه جانبه شانرا جهت رسيده گی به مسايل امنيت و انکشاف اقتصادی منطق
اين گفتگوها پنج هفته پس از کنفرانس موفقانه بين المللی در مورد افغانستان در الهه که در آن بيش . مينمايند

زمدت شان را جهت شکل دادن يک آينده بهتر برای از هشتاد کشور و سازمانهای بين المللی تعهد درا
  .دم آن ابراز داشتند صورت ميگيردافغانستان و مر

  
قبل از آن نشست رئيس جمهور اوباما يک استراتيژی جديد را برای افغانستان که نمايانگر يک رويکرد 

متداری سالم و در اين استراتيژی  روی انکشاف اقتصادی، حکو. متوازن تر از قبل بود معرفی نمود
ما از مدتی بدينسو در . تاکيد بيشتر صورت گرفته است بعنوان عناصر مهم موفقيته ای همکاريهای منطق

. افغانستان درک نموده ايم که افزايش عمليات نظامی به تنهائی نميتواند منجر به حل و فصل پايدار جنگ گردد
جزئيات . هم اين صرف اولين گام ضروری بودوجود آن با. استراتيژی جديد اياالت متحده پاسخ بجاست

اکنون ما بايد مطمئن سازيم که . استراتيژی جديد و چگونگی تطبيق آن برای موفقيت آن يک امر مهم است
اين امر هيچ زمانی بيشتر از امروز مهم نبوده . کمک های بين المللی بطور موثرتر مورد استفاده قرار گيرند

حکومت . ی در جهان فشار نهايت شديد مالی را باالی حکومت ها وارد مينمايداست، زمانيکه بحران اقتصاد
مصرف ه افغانستان و مراجع کمک کننده بايد در برابر ماليه دهنده گان بين المللی و مردم افغانستان جهت ب

  . رسانيدن موثر وجوه مالی پاسخگو باشند
  

را برای فرستادن صدها نفر کارشناس به کشور " یافزايش تالشهای ملک"در قدم نخست، رئيس جمهور اوباما 
حکومت افغانستان در مشوره با ملل متحد يک پالنی را . جهت بلندبردن ظرفيت افغانها و ادارات پيشنهاد نمود

هدف عمده . تهيه نموده است تا اين تالشها را رهنمائی و جامعه جهانی را در اين تالشها بيشتر ذيدخل سازد
تا حصول اطمينان گردد که کارشناسان مطابق به نيازمنديهای افغانستان فرستاده شوند، نه اين پالن اينست 

افزايش تالشها بايد از ادارات محلی هدايت گرفته و اين افراد ملکی برای کمک و تحکيم . برای تدارک خارجی
شها بايد يک تاثير اين تال. توانائی حکومت جهت ارائه خدمات اساسی به مردم افغانستان موظف خواهند شد

قابل سنجش باالی بلندبردن ظرفيت ادارات افغانستان داشته باشد و به افراد وظايف رهبری داده شود، نه اينکه 
باوجود آنهم، اغلبآ اين کار صورت نگرفته . اين متيواند يک امر مسلم به نظر بيايد. به عوض آنها کار نمايند

 ميليارد دالر صرف کمکهای تخنيکی گرديده است، اما تاثير آن به  بدينسو نزديک به دو٢٠٠٢از سال . است

   هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان
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. مراتب کمتر از آنچه انتظار ميرفت بوده است، بخاطريکه از اصول کليدی فوق پيروی صورت نگرفت
  . درنتيجه ما وقت گرانبها جهت بلندبردن ظرفيت افغانستان و ادارات آنرا از دست داديم

  
امه های ملی انکشافی مانند برنامه همبستگی ملی بطور موفقانه مورد تطبيق در قدم دوم، يک تعداد از برن

 واليت کشور ٣۴از طريق اين برنامه، منابع و مسئوليت در اختيار همه اجتماعات در سراسر . قرار ميگيرند
لی جهت اکنون برنامه های جديد م. قرار داده ميشود تا پروژه های انکشافی شانرا به دست خود اداره نمايند

افزايش توليدات زراعتی، تحکيم و انکشاف سکتور خصوصی، توسعه تجارت منطقوی و بلندبردن ظرفيت 
باوجود آنهم، کمتر از بيست . خود افغانستان جهت توليد درآمد از سوی حکومت در دست اجرا قرار دارند

رنامه های ملی انکشافی درصد کمکهای اقتصادی که به افغانستان صورت ميگيرد به اين بخشها و ساير ب
 ميليارد دالر کمک که در طی هفت سال گذشته به افغانستان صورت ٣٢از جمله حدود . تخصيص داده ميشود

ما متيقن . با نتايج مختلط فراهم گرديده است) خارج از بودجه دولت( درصد آن بطور خارجی يعنی ٧٩گرفته، 
ان کار نمايند تا برنامه های ملی را طرح و تطبيق نمايند، هستيم که اگر مراجع کمک کننده با حکومت افغانست

  . نتايج آن پايدارتر بوده و کمکها بيشتر مقرون به صرفه خواهند بود
  

اين . ضروری است) و پاکستان(سوم، رشد اقتصادی دوامدار برای پايان دادن به تنش های فعلی در افغانستان 
 مشاغل الزم برای افغانها را به وجود آورد تا در آينده نيازمند سکتور خصوصی قويتر است که بتواند

بسياری از شرايط اساسی الزم . اقتصادی کشور خود نقش داشته باشند و از گزند تند روان در امان بمانند
کمک های انکشافی بايد بيشتر بر ايجاد فضايی که . برای انجام تجارت يا موجود نيست يا ضعيف می باشد

علی . سرمايه گذاری خصوصی را جذب کند و به تاجران محلی اجازه دهد تا پيشرفت کنند تمرکز کندبتواند 
رغم شرايط دشوار، تجار محلی پيشرفت داشته اند و قادراند تا ميزان زيادی از کاالها و خدمات الزم برای 

چه در بخش ملکی، همچنان با اين وجود، جامعه جهانی، چه در بخش نظامی و . بازسازی کشور را تامين کنند
کمک های ارائه شده به افغانستان در صورتی تاثير بيشتری خواهد . به واردات بيش از نياز ادامه می دهد

داشت که کاالها و خدمات افغانها بيشتر خريداری شود تا بخش خصوصی محلی را تقويت کند و مشاغل بيشتر 
  . ايجاد کند

  
در حالی که دولت . فساد بر موثريت بيشتر کمک ها تاثير خواهد داشتچهارم، تالشهای بيشتر برای کاهش 

افغانستان بايد تالشهای خود در زمينه مبارزه با فساد در هرجايی که باشد را بايد افزايش دهد و هم به جامعه 
جهانی و هم مردم افغانستان در زمينه نحوه مصرف کمک ها پاسخگو باشد، مراجع کمک کننده نيز بايد 

. ئوليت قبول کنند و راههای تحويل کمک ها را تغئير دهند تا احتمال فساد سيستمی را به حداقل کاهش دهندمس
بعضی از . دولت افغانستان متعهد است تا اين مبارزه را تشديد کند ولی به کمک جامعه جهانی نياز دارد

ای مبارزه با فساد در تمام سطوح بخشهای مهم دولت، مانند وزارت ماليه و داخله، سياست بسيار جدی را بر
وزارت خانه های بيشتری نيز اين . اتخاذ کرده اند و بخش های تفتيش و کنترول داخلی خود را تقويت می کنند

ما بايد به داليل اصلی . اما دولت افغانستان به تنهايی نمی تواند به فساد پايان دهد. الگو را دنبال خواهند کرد
هفته گذشته، رئيس جمهور . ل دولت است مانند نحوه ارائه کمک ها نيز رسيدگی کنيمفساد که خارج از کنترو

کرزی از جنرال آرنولد فيلدز، مامور خاص تفتيش امريکا در مورد بازسازی افغانستان، خواست تا با مقامات 
  . افغانی کار کند تا ظرفيت دولت برای شناسايی و مجازات فساد را باال ببرد

  
سه جانبه اين هفته نمايانگر تقويت همکاريهای منطقه ای برای آوردن صلح و پيشرفت به مردم پنجم، جلسات 

چند روز بعد، کنفرانس گسترده تری برای همکاريهای اقتصادی منطقه ای در . افغانستان و پاکستان می باشد
زيرساخت های . باشداين گونه همکاريهای منطقه ای حائز اهميت بسيار می . اسالم آباد برگزار خواهد شد

 کمک زيادی به پيشرفت اقتصادی افغانستان خواهد کرد و کشور را -بهتر، سرک ها، راه آهن، و خطوط برق
اين باعث وابستگی کمتر به کمک هايی که امروز . قادر به اين خواهد ساخت تا به پاهای خويش ايستاده شود

يشتر از کارشناسان منطقه که با زبان، آب و هوا و اقليم استفاده ب. توسط جامعه جهانی ارائه می شود خواهد شد
و فرهنگ افغانستان آشنا هستند می تواند به بهبود ظرفيت افغانستان در عرصه های کليدی مانند زراعت تاثير 

در آنصورت کمک های هزينه کمتری خواهد داشت و پايدار تر خواهد بود تا اينکه . قابل توجهی داشته باشد
  .  از نقاط دوردست بدون هيچ شناختی از افغانستان و نيازهايش به اينجا آورده شوندکارشناسان

  
در حال حاضر، ما از جامعه . دولت افغانستان به سرعت به استراتژی رئيس جمهور اوباما پاسخ داده است

 . جهانی می خواهيم تا از دولت در رهبری انکشاف و تطبيق اين برنامه حمايت کند


