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 11/33/3313                   عارف عباسی: مترجم
 

 «کجکی» با تسريع  فاصلۀ خروج امريکا بند
و سائر پروژه های افغانستان  پس پا میگردد

 
 

 

 :تذکر مختصر
ربین سوم کجکی از توقف کار نصب تو ديداری از بند کجکیحامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دو روز قبل طی 

ورزند کار را به  می از انجام کار اباها مودند که خارجی اظهار فرشکايت نموده  (امريکا)از مقامات خارجی 
اين اظهارات رئیس جمهور به اين ارتباط مرا واداشت تا غرض معلومات مزيد هموطنان  . مقامات افغانی بسپارند

 .مقاله را ترجمه و خدمت پیشکش نمايماين 
در   Surgeتحت پالیسی فزونی عساکر  میالدی 3313 سال درمرين امريکا   Marines ريزروبا مستقر شدن قوای 

باالی دريای هلمند بود، تا برقراری امنیت اين بند بزرگ  اين قوت اضافیجنوب افغانستان يکی از رجحانات عمدۀ 
را که برق مورد نیاز حاد  توانمندی امکانات اعمار اين پروژه  USAIDالمللی امريکا  بین ادارۀ انکشافی برای

 .کرد فراهم نمايد تهیه میرا افغانستان،  دومین شهر بزرگ ،قندهار
 

شان از محل عملیات نظامی علیه طالبان برای بیرون راندن  در اثربه حومۀ بند کجکی پر تهلکه بوده  دسترسی
 .ندرا از دست داده ا نجاه سرباز امريکايی جان خوداتصالی بیش از پ مايل سرک 33 مصؤونیت و تأمینساختمان 

را تصمیم بر آن شد   USAID.در تصرف در آورده اند فعاٌل عساکر امريکايی و افغان محل ساختمان  و حوالی آنرا 
گردانندۀ بزرگ نصب  دورۀ امتحانی رو کا به پايۀ اکمال نرساندرا ملیون دالری  322که بخش عمدۀ اين پروژۀ 

 .را به مقامات افغانی محول  گرداند(  Hydropower Turbine) مؤلد برق آبی 
 

روز های تیره و تار ولی در  بند از زمرۀ پروژه های ساختمانی بود که اکمال آن نهايت حیاتی محسوب می شد
، تقلیل قوا و تنقیص ردم از اين جنگم بیزاری ، خستگی ودوامدار امريکا در افغانستان جنگ  رنگ باخته و

و بازنگری در رجحانات و اولیت ها  و تغییر طرح پروژه گرديده  تخصیصیه های مالی سبب پس پا انداختن سريع 
  .را بمیان آورد

با ريشۀ و انکشافی  که برنامۀ مهم نمادی مال اين پروژه و نصب توربین سوم از اک USAIDاما شانه خالی کردن 
مترادف با تصمیم رئیس جمهور اوباما برای افزايش قوای نظامی بود مستلزم غور و  عین حالدر بوده وتأريخی 

 .مداقه است
کومت افغانستان ظرفیت حرا که در جنوب افغانستان خدمت نموده اند عقیده برآنست که  ملکی بسی از ماهران فنی

برق مورد نیاز منطقه را که در ثبات آن نقش مهم دارد الزم تطبیق چنین پروژۀ مغلق را نداشته و هدف اساسی تهیه 
 .به ناکامی مواجه می سازد

 

 وتوسط انجنیران امريکايی احداث گرديد برای مردم افغانستان مظهر نیت نیک  13بند آبگردان کجکی که در دهۀ 
ماهران مذکور،  نظره اگر تدابیر افغانستان در نصب توربین به ناکامی بینجامد، ب . رفت شمار میه کمک امريکا ب

 .کردن افغانستان و ضعف امريکا پنداشته می شود اره
 

                                                           

 
 3313مارچ سال  1مقالۀ واشنگتن پست مؤرخ : منبع -1

 Julie Tate پیغله همکاریبا  Chandrasekaran: نويسنده 
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abassi_a_tasrih_khruj_america_wa_mateky_proja_ha.pdf
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يکی از افسران نظامی که همسنگران خودرا درين راه از دست داده اند با عواطف و احساسات تبصره نموده 
 بسی خون ها ريخت، اظهار داشت که نام خود را نگرفت دارانی که در مبارزۀ تأمین امنیت بند شامل بود و منصب

امکان پذير ( اصطالح مروج فتبال امريکايی) ردُب حساب مصرف شد و وانداختن توپ در آخرين ده متر و زر بی
 .بود

 

 03در حدود  که  اين اداره پروژۀ نصب توربین را رها نکرده و مصارف اين کار را  USAIDيک مأموربه گفتۀ 
قراردادی امريکايی سپرده شود اداره اراده نموده که  اما بجای اينکه اکمال کار بهمی پردازد ملیون تخمین گرديده 

که مسؤول ( مترجم چشم اسمعیل جان و شرکاء روشن) پول را به برشنا مؤسسۀ افغانستان برای تکمیل کار بپردازد
 .ر قرارداد خواهد بودواستخدام متخصصین و تنظیم ام

Larry Sampler   مأمور ارشدUSAID شرکت برشنای افغانستان ی انکشافی افغانستان می گويد که مسؤول برنامه ها
اهلیت و کفايت آنرا پیدا نموده که ظرفیت های الزم و مهارت های فنی را ايجاد نموده هم سويه با قراردادی های 

یری رجعت توجه ما در مسين مرحلۀ جنگ ا به نظر موصوف در .در وقت معین آن برآيد غربی از عهدۀ اين کار
 (.سبحان اهلل، دير نشده؟ مترجم) در چوکی راننده قرار دهیمدر اسرع وقت که افغانستان را يابد تا 

 

مالحظات امنیتی و اظهارات ُمٍصرانۀ حامد کرزی انگیزۀ  ،ر وارد و شامل به امور افغانستاننظر مأمور ديگه ب
 .ديگر اين تغییر موقف است

سپاه امريکا در يازده ماه آينده احتمااٌل قوای امريکايی در بند و  30333روج تصمیم رئیس جمهور اوباما برای خ
کلیه امور امنیتی بدوش نظامیان، قوای  خواهد ماند،و يا تعداد انگشت شماری باقی  اطراف آن حضور نداشته 

خارجی در  د که درين حالت برای کارمندان و متخصصینتـلـمی غامنیتی و محافظین قراردادی حکومت افغانستان 
 (.اعتماد به خود قوت های افغانی نظر به تجارب مشکل است مترجم)گردد  بند کجکی خطرات امنیتی ايجاد می

 

ه ب بپردازدمستقیمٌا به حکومت افغانستان  مجوزه را کمکUSAID آقای کرزی از مدت ها اصرار می ورزد که 
کرزی  در ماه جنوری امسال در امريکا دخورسمی  عوض عقد قرار داد ها با کمپنی های خارجی و هنگام سفر

 .حکومت اوباما مطرح نمود رتبۀرا بطور مشخص با اراکین بلند موضوع بند کجکی 
 

اين حقیقت مجاز نیست، ولی کرزی ( کمک)حمیل شرائط باالی پول براه خدا گفتۀ مأمور ارشد حکومت امريکا ته ب
 .در موقف خود پافشاری داردرا درک نکرده 

 

توسط کمپنی  1513شمال غرب قندهار در سرآبه دريای هلمند واقع بوده در سالهای ر صد مايلی بند کجکی د
Morrison- Knudsen  1501در سال . امريکايی اعمار گرديد  

USAID  دو چرخندۀ مؤلد (Generators (اما هردو بعد از حملۀ شوروی بر  برق را باالی دو پرچاوۀ بند نصب کرد
 .غیر فعال و راکد شد 1505افغانستان  در سال 

به ساحۀ بند  مراجعت کردند آنرا تقريبٌا غیر فعال يافتند، سر انجنیر  3333زمانی که متخصصین امريکايی در سال 
طع شده را با هم  وصل کرد تا تیم از آهن پاره های بیکاره و پرزه های فالتو و سیم های خاردار بیکاره لین  های ق

 .جريان برق را ممکن سازد
تر و مصؤونتر بود  مساعد ،آرامتر بطور نسبی  بجای اينکه توربین در بدو مرحله جنگ که اوضاع و شرائط 

باآلخره اين اداره يک کمپنی دولتی چینايی را برای نصب توربین استخدام  نمود ، . تعلل ورزيد USAIDنصب گردد 
مايلی به بند بی نهايت  33آغاز نکرد ودر آن زمان سرک  3330ینايی کار را بطور جدی وفعال تا سال کمپنی چ

« تنگی مرگ»آنرا به   USAIDلذا  مسؤولین خطرناک و نا امن بوده امکان انتقال اجزای توربین وجود نداشت 
 .مسمی گردانیدند

سرباز انگلیس برای انتقال کاروان  الری های  0333قبل از ورود مرين های امريکايی  3332در سپتمبر سال 
بعد از ترک محل توسط قوای برتانوی وضع امنیتی سخت بحرانی . حامل اجزای توربین به بند توظیف گرديدند

و قرار دادی چینايی فرار را بر قرار ترجیح  گرديده مانع انتقال سمنت مورد ضرورت برای نصب توربین گرديد
 .کرد داده ساحه را ترک

آغاز  علیه جنگجويان طالب  زمانی که قوای مرين امريکايی عملیات نظامی را در امتداد سرک 3311درسال 
که مقرش در  Black & Veatchملیون دالر را با يک کمپنی بزرگ امريکايی بنام   322قرارداد   USAIDنمودند 
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Overland Park ايالت کنزاس است عقد نمود .USAID  تنقیص وجوه موافقه شدۀ قرار داد رانموده ولی بآنهم  نیت
قردادی متذکره کار تمديد الين انتقال  برق و اعمار ستیشن های فرعی را از بند تا قندهار که مورد توجه خاص 

قوماندانان عسکری امريکا استدالل می نمايند که ارتقای ظرفیت انرجی . مقامات نظامی امريکا است دوام میدهد
 .رای قندهار پشتیبانی مردم را از حکومت بار می آوردبرق ب

را مبنی بر توانمندی مؤسسۀ برشنا  USAIDبعضی از متخصصین ملکی و صاحب منصبان ارشد نظامی توجیه 
 .افغانستان را در عملی ساختن اين کار مهم مورد سؤال قرار میدهند

مفتش عمومی پروژه های  دفتر سر ی و تفتیشبررس برشنا شرکت مورد فعالیت های د افغانستان  سال گذشتۀ
انجام  را در ، ظرفیت کاری و اهلیت الزم معلوم گرديد که اين نهاد حتی توان قرار گرفت و در نتیجه افغانستان 

ی را در قندهار ندارد چه رسد به برداشتن چنین کارهای بمراتب ساده تر توزيع و توسعۀ شبکه های برق رسان
 .سنگ بزرگ

John F. Sopko   سرمفتش عمومی وجوه امدادی امريکا برای افغانستان طی بیانیۀ ماه گذشته اخطار داد که
پرداخت مستقیم کمک ها به حکومت افغانستان بمعنی کمترين حسابدهی در طريق چگونگی  مصرف اين کمک ها 

 .خواهد بود
 .بیشتر اين کمک ها معروض بخطر سرقت و سوء استفاده خواهد بود  ست کهاز اي  مهراس 

) يکی از مأمورين بلند پايۀ امريکا اظهار داشت که مالحظات و تشويش های ما در مورد عدم کفايت و نارسايی ها
ر در مورد ختم جنگ و سپردن مسؤولیت ها به افغانها عیاقصر سفید  و مهم بايد توسط فشار مؤجز (افغانستان

 .گردد
 .به گفتۀ اين مأمور چنین فیصله به نفع ما بوده و برای ما مجال بیرون برآمدن میدهد

 :تبصرۀ مترجم
 

ئیس جمهور افغانستان تضاد کلی مشهود است از يکطرف آقای کرزی با اطمینان کامل در موقف و نظريات ر -   1
مسیر بخشیدن کمک ها را رأسٌا به حکومت اضای تق از ممالک کمک دهنده  به توانمندی های نهاد های ملی پیوسته

 03افغانستان نموده اند ودرين مورد خاص يعنی بند کجکی اين خواست در حال برآورده شدن است و امريکا مبلغ 
در حالی که کمپنی ديگر امريکايی کار  دملیون دالر را به شرکت برشنای افغانستان غرض نصب توربین می پرداز

درينصورت چرا کرزی صاحب باز يخن امريکا را چسپیده اند که کار را ختم . اعمار شبکۀ توزيع را پیش می برد
اظهارات ضد . نمی کند در حال که به اصطالح توپ در میدان حکومت افغانستان می لولد، البته به استناد اين مقاله

 .ه تنها مردم افغانستان را گنگس و گول نموده بلکه دنیا را گیچ و مغشوش ساختهو نقیض جاللتمآبی ن
 

 تا حال  باگذشت يازده سال از حضور ملکی و نظامی امريکا در افغانستان بصراحت میتوان گفت که -  3
دارد که تفاوت وجود ن افغانستان  همآهنگی، تفاهم و تساند بین ادارات مختلف امريکا مخصوصٌا در امر اعمار محدد

 . نظريات هر مرجع به ارتباط اين پروژه نمايان است
 

مخالفین مسلح نه تنها به قوای خارجی خساره، صدمه و تلفات جانی رساندند بلکه جامعۀ افغانستان را چه از  – 3
و  شاندان لحاظ تلفات جانی، کشتار ده ها  هزار هموطن بیگناه و ويرانی خانه های بیشمار با قتل پدران و فرزن

خسارات اقتصادی شديدٌا متضرر گردانیدند، بطور مثال پروژۀ برق کجکی که تا چه پیمانه برای قندهار مهم بوده و 
بمراتب از تخمینات را تخريبی شان به رکود مواجه شده و مصارف  یات عامل بسی انکشافات میگرديد توسط عمل

 .اولی باال برد
 

 پايان
 
 


