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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  م٢٦/٠٢/٢٠٠٩                               ديپلوم انجينير کريم عطائی 
  
  
  

  ٢٠٠٩ فبروری ١٦از زيود دويچه سايتونگ، دو شيبه 
کمک به اطفال " مؤ سسۀ وی بنام .  سال دارد و سرطبيت در اردوی آلمان است٦١ : راين هارد ِاروس: نويسنده 
  .کتب و کلنيک های صحی را اداره می کند م٢٤ياد می گردد و در جنوب افغانستان " افغانستان

  
  يکی می گيرد و ديگری می پردازد

  
  

، ولی از خطا های خود در افغانستان بدگوئی داردحکومت از  امريکا ، امريکا شده است، ،درغرب
  می کنددر آن کشور چشم پوشی 

  
انستان مذاکره به عمل آمد فضا  يک مرتبه باز در مورد افغ ميونشن  درگی وقتی در کنفرانس امنيته درهمين تاز

ين تيم فتبال گفتگو صورت طوری بود که گوئی در هيئت مديرۀ تيم فت بال بايرن بعد ازيک باخت در برابر آخر
يا رئيس جمهور  )  فتبالهيئت تمرين: از صحنه دور نشويم ( مسؤليت اين مصيبت را کی بر دوش دارد؟  ناتو . گيرد

  ؟) فتبالا تيمبازی کنان ي(کرزی و حکومتش 
را رئيس جمهور امريکا از حالت تقاعد به حيث مشاور امنيت گماشته است، از  رهبر سابق ناتو جمس جانس، که او

 طور مثال به پروبلم هکرزی در ميونشن  يادی نکرد ولی باتمام وضاحت به کمبودی های حکومت کابل اشاره نمود ب
ريشارد هولبروک که از طرف بارک اوبامه به حيث . ک پوليس فعال نبود دستگاه عدلی و ي،حل نا شدۀ مواد مخدر

 از ینمايندۀ خاص در حل مناقشات پاکستان و افغانستان توظيف گرديده است، نظر به معلومات خود تو ضيح داد و يک
  . ويل کردتحبه باطله دانی » ستنداطالبان از گذشته کرده نهايت با قدرت «  قبلی جنرال سابق جانس را که اتاظهار

 ." زمانيکه طالبان دوباره تقويه می شدند، سپری شده است:"  رهبر آنوقتۀ ناتو، جانس، عقيده داشت ٢٠٠٥در سال 
  ! ندرتاً  يک جنرال ناتو اين طور درامايک مرتکب سهو گرديده است

  
شور را عمالً  در دست جنوب ک.  خدائی چنان با قدرت شده اند که در بهترين روز های خود نبودنداننکضمتاً  جنگ

  ،"اهل مذهب" که ديده می شود   سو به چشم سرستند از سه سال به اينادر والياِت که با پاکستان هم سرحد  . دارند
 جنجال هایبرای حل  به خوشی از آنها  ناميده می شوند ، مردم قريه جاتو هراس با تکريم طوريکه طالبان در آنجا 

 از .برخالف قضات دولتی اين ها اقالً  در فساد اداری آغشته نيستندو دليل اين است که .   طلب قضاوت می کنندشان 
  . به اين سو نفوذ آنها در قسمت های شمال نيز توسعه می يابد٢٠٠٧سال 

  
حکومت کابل را دپلوماتانه متهم به فساد و عدم صالحيت می نمايد که طبعاً  حق به جانب هم  ،هولبروک دپلومات 

اينکه در افغانستان . يکی می پردازد و ديگر می گيرد. ما برای فساد اداری هميشه دوجانب دخيل می باشندا.  است
  . جای تعجب نيستروزمره به چشم سر می بينند کمک کنندگان با تجربه در آن کشور  و فاسد می گردد غنیِ غرب

  
. آن معيار که در هيچ جای جهان ديده نمی شودپول های کمکی با سخاوت غير کنترول شده توزيع می گردند و اين به 

 کمتر از ٢٠٠٦ مليون يورو که آلمان برای افغانستان در کمک های انکشافی می پردازد ، در سال ٨٠از جملۀ 
و معاشات مبالغ دهشتناک باقی آن همه در . در پروژه ها به مصرف رسيده استواقعی مليون به صورت ٢٥

 جلو گيری به  نه تنها بعد از شايع شدن اين ارقام  حکومت آلمان از اين بدعت.  استنا پديد گرديدهمصارف اداری 
 می  اند کهاوپوزيشن خاموشی اختيار کرد و مردم.  باال برد يورومليون١٤٠عمل نياورد بلکه حجم کمک را به 

  .پردازند
  

کی کرزی و :  خود بپرسداز تنقيد کنان کسی که عدم صالحيت و فهم حکومت کرزی را مالمت می کند بايد 
  نازدانه ساخت؟وزيرانش را به چوکی نشاند و سال های طويل 

 استقبال می کرد ، بعد از پناهندگی طغيان را با "ماو"بطور مثال وزير خارجه اسپنتا که به اساس معلومات خودش 
او در تعين .  شد بدون مؤفقيت برای شورای شهری آخن کانديد١٩٩٩  تبعۀ آلمان گرديد و درسال ١٩٨٢در سال 
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استاد .  افغان هازياد رفيق سبزش يوشکافيشر می باشد نسبت به خواهشماموريتش بيشتر مشکور احسان 
.   داردگی از تصوير افغانستانه رسانه های ما می باشد و نماينددر ه پوليتولوژی، اسپنتا، طرف محبوت مصاحب

ولی با دخالت منابع غربی هنور .  توسط فيصلۀ ولسی جرگه نسبت عدم لياقت  از وظيفه اشن منفک شد٢٠٠٧درسال 
ه غرب با اتهام کرزی به اين معنی ک. شنج است متی مناسبات کرزی باو. هم در ماموريت و شان و شوکت قرار دارد

  .افغانستان مانند مستعمره پيش آمد می کند، قابل فهم است
آلمان .  تربيه کنندۀ پوليس غربی را تقاضانمود٢٣٠٠ به تعداد ٢٠٠٨  در سال ، مسؤل تمرين،ن جنرال امريکائیکوِه
ً  امروز کمتر يک ص.  در کنفرانس پترسبرگ امور تربيۀ پوليس را بردوش گرفت سال قبل ٧ د  مامور اما واقعا

اما تا چه اندازه . قسمت اعظم آنها نه در تربيه بلکه در امور اداری مصروفيت دارد آلمانی در آنجا خدمت می کنند و
 ساله به صورت ١٨يک سر کورپورال . يک جوان افغان عالقه خواهد گرفت تا در تربيۀ  پوليس آلمانی قرار گيرد

 ماه به اين سو به حيث ٤ امنيت قوای آلمانی در فيض آباد از  يورو معاش می گيرد و در کمپ٤٠٠٠خالص مبلغ 
يورو می ٦٠ طفل دارد معاش ماهانه اش ٧سال و ٣٥يک مامور پوليس افغان که . شاگرد آشپز چمچه در دست دارد

و تعجب می کنيم . پوليس کشته شدند١٣٧٠درسال گذشته .   ممکن در اجرای وظيفه جان خود را ازدست بدهد وباشد
اگر من در مکاتب مؤسسۀ .  صرف بی سوادان به خدمت پوليسی حاضرمی شوندانوجود شمار زيادی بی کار باکه 

صرف : " خود درشرق کشور پرسان کنم که کی حاضر است به خدمت پوليسی بگرايد، مورد استهزا قرار می گيرم 
د از مکتب در جستجوی يک کار به حيث ما بع.  کار خواهند کرد دالر ماهانه ٧٠احمق ها و جنايت کاران در برابر 

.  می برآيم،ترجمان در قطعۀ بين المللی محافظ برای افغانستان يا به حيث يک مامور اداری در يک مؤسسۀ امدادی
  ."  معاش يک پوليس را بدست می آريمیآنجا ده چند

  
به طور . کش می باشنددر پهلوی قوای عادی مصروف اجرت کاری در دامنۀ هندوهزار اجير غربی  ١٢در حال 

 يو رو می  مليون٦٠در بدل اين مبلغی . معاش دارند" بازسازی" دالر درماه از بودجۀ ٥٠٠٠اوسط هريک از آنها 
و به اين وسيله می شود دست بسياری افراد .  هزار پوليس افغان يک سال مکمل معاش آبرومند داشته باشند١٠٠ند توا

  . اقالً  آنرا تقليل بخشيدو  از فساد اداری دورکرد  راپوليس
  

او . رئيس جمهور کرزی حق به جانب است ، ولی بسيار نا وقت، به قهر و مايوسانه درميونشن از غرب تنقيد نمايد
تالشی های .  مان امريکائی ها در ظرف دوسال اخير سه چند شده است تلفات افراد ملکی با بمبارد: شکايت دارد

 چه جای تعجب نيست  واين. قصبات با عدم مراعات کلتور و و حشت همراه بودعساکر بحری امريکا در دهات و 
جزا ديدگان در اثر : پيشگان در بحريۀ امريکا در خدمت هستندهزار جنايت ١٢نظر به اظهارات سی ِان ِان در حال 

 BBC و ARD جای تعجب نيست که يک همه پرسی مؤسسات .  وارد ساختن جراحات جسمی و يا دزدی های کالن
درهرسه افغان يکی آن موجوديت :  يک تصوير نابود کننده را عرضه می دارد٢٠٠٨در افغانستان در خزان سال 

خارجی ها را  فی صد افغان ها خروج ٥٠. قبل از دو سال بشتر از دو چند آن بود. فطعات غربی را مثبت می داند
ً  قلب ها و مغز های افغان ها را . تقاضا دارند افغان ها طالبان را نسبت به قوای . از دست داده اندغرب عجالتا

  .خارجی کمتر بد می دانند
  

  پايان
 


