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 م٢٠٠۶ديپلوم انجينير کريم عطائی                                                                                               جون، 
 

 باشورش های کابل زنگ خطربصدا آمد 
 

و همۀ    م  شهرکابل ميرساند که دولت سازی در ملک ما هنوز چقدرعقب افتاده    ٢٠٠۶ می ٢٩حادثه روز دوشينبه   
پنج سال از موافقتنامۀ بن ميگذرد و اداره موقت، حکومت انتقالی و دولت       . امور تا کدام پيمانه نا رسا و شکنند هستند

 ميليارد دالر بمصرف رسيد و اکثرمردم هنوز هم  ١٢در حدود  . انتخابی يکی بعدی ديگری پا به عرصه وجود گذاشت
اگر مقايسه شود که در پالن های انکشافی اول و دوم در سالهای      . شندشکم گرسنۀ اوالد خود را می بينند و رنج ميک 

 ميليون دالر بچه پيمانه کار در کشور انجام يافت  و چه تعداد پروژه ها        ٣٠٠م با مصارف کمتر از ١٩۶٣ تا ١٩۵۶
بلغ معاشات  ميليارد دالر با در نظر داشت نرخ انفال سيون و اينکه ازين م  ١٢بپايۀ تکميل رسيد، بايد با مصرف 

مامورين و مستخدمين دولت نيز تاديه گرديده است، بايد، اگر مبالغه نشده باشد، جاده های افغانستان طال کاری  
 .ميگرديدند

 
پوليس و اردوی ملی که در قدم اول تشکيل آن  روی دست گرفته شد تا از همه پيشتر يک امنيت قابل اعتباردرکشور         

 خونبار کابل ديده شد که نه اردوی ملی و نه پوليس، نه تنها متوجه ضمانت جان و مال       تأمين گردد، متأسفانه با حادثه
 ٧در ظرف تقريبًا . مردم نيستند بلکه خودشان در چور و چپاول دست ميزنند و هنگام ضرورت بمردم نميرسند

مسؤول امنيت   . بودساعت که شورش کابل دوام کرد پوليس  وقتی بميدان عمل داخل گرديد که کار از کار گذشته          
وزارت داخله ازدحام ترافيک شهر را در عدم رسيدن قوای امنی به محل واقعه عذر می آورد، در حاليکه در همچو       
موارد و سايل نقليه پوليس حق اوليت را دارند، صرف نظر ازاينکه پوليس بايد درهمچو وقايع هيلی کوپتر در اختيار  

پوليس بدون درنگ دست به   . اهره در اختيار بود و نه وسايل گاز اشک آور نه موترهای آبپاش ضد مظ . داشته باشد
اسلحه گرم برد که يا فير هوائی ميکرد و يا نشان گرفته و ممکن تلفات جانی هم تا اندازه ای در اثر آن بميان آمده   

ورنه هيچ . نيت را نداردبهر صورت حادثۀ کابل ميرساند که  قواه امنی کفايت کافی و يک سترا تيزی  اتخاذ ام . باشد
 . نفر زخمی درين حاثه بجامی ماند١۶٠ نفر کشته و ٢٠دليلی در دست نيست که  

حادثۀ کابل شاهد آن است که امنيت د ر کشور خيلی ها آسيب پذير بوده و هر آن اين امکان از حقيقت دور نيست که   
زل نمايند، زيرا يک جرقۀ کوچک ميتواند آتشی  دشمنان از فرصت استفاده نموده و بالی بزرگتری را بر سر مردم نا 

 . را شعله ور سازد که دامنۀ آن تمام کشور را در بر گيرد  
 

يک تيم مکمل کار، بافهم و دلسوز در چوکات دولت کمتربنظر . بايد ملتفت هم بود که کمی ها و کاستی ها زياد است
ديش و وطندوست باشد، اما بازهم يکنفر   شخص رئيس جمهور شاغلی کرزی ممکن انسان پاک، نيک ان. می رسد

است؟ هنوز چه که دستگاه دولت هر روز بيشتر در چنگال تنظيم ها ی شورای نظار، جمعيت، اتحاد اسالمی و غيره       
وقتی رئيس دولت اعمار خانه ها را در شيرپور تعطيل      .  فرو ميرود و اطراف شاغلی کرزی را تنگتر احاطه ميکنند   

 .چه رسد به اينکه از تنظيم گرائی کنار بمانند! آنرا ناديده مبگيرنداعالن ميکند، وزرايش  
دولت بايد اين سوال را تحت غور قرار دهد    . حادثۀ کابل هوشداری است برای دولت که ضامن امنيت در کشوراست   

 تنظيمها و که حقيقتًا تشکيل پوليس از يک روحيۀ ملی برخوردار است ياخير؟ آيا تشکيل پوليس از قيد قوم، قبيله،  
 !  مغرضين احزاب مبرا است؟ البته عين ملحوظ در قسمت اردوی ملی نيز مورد بحث و مداقه  قرارميگيرد   

 
با وسايل امروزی    . عاليم نشان دهندۀ آن است که درين شورش بدون شک دست های مغرضين بيشتردخالت داشته اند     

ادثۀ ترافيکی به مترصدين اوضاع و کمين کنندگان    کاری بسيار ساده است که از محل ح   ) تلفون موبايل (مخابره 
سياسی ُپرعقده  و مخربين اطالع داده شده باشد، تا دست بکار گردند که چنان هم شد و شورش در ظرف کمترين           
مدت زمانی  در تمام شهر سرايت نمود و در نتيجه تلفات جانی و خسارات معتنابه مالی به دارائی عامه و اشخاص 

 .  رسانيده شد
 

با مايوسی هائی که ملک را فرا   . عنصر مهم ديگر اين است که مردم دربرابر دولت در بی تفاوتی کشانيده شده اند 
داليل برای اين    . گرفته مردم هم حق بجانب اند تا بيشتر بخود فکر کنند نسبت به اينکه در حمايت از دولت برآيند  

 :ر ميگردد معضله  زياد است که از جمله چندی ازآنها در ذيل ذک 
در مدت پنجسال نه تنها از طرف دولت در برابر جنايت کاران جنگی کوچکترين اقدامی بعمل نيامد، بلکه کابل       -

.  پناهگاه امن برای آنها شده است و اين جانيان امروز در خانۀ ملت راه يافته اند وبنام از مردم وکالت می کنند       
حکمه سوق داده ميشود، ازآن فرار نموده و در آغوش دولت    اگر کدام جانی در يکی ازممالک جامعه جهانی بم

 . کابل مصون ميگردد
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جنگساالران تنظيمی نه تنها کمافی السابق حکمفرمائی دارند بلکه در قوای سه گانۀ دولت عمًال دخيل بوده و         -
 . بازار قاچاق مواد مخدر شان چوک است 

 . از باز سازی بصورت پيدا اثری نيست  -
رو بنا مود روز است و اعمار زيربنا فراموش گرديده،     . ر و دارنده هر روز پهنتر ميگردد   فاصله ها بين نادا -

 . مهاجرين باز گشته بی سر پناه در ميدان خدا مانده اند 
 .فساد اداری در همه ارگان های دولت از حد و حدود تير شده است      -
 فروشی ها به بيگانگان که در رسانه  جانيان شورای نظار، جمعيت و ديگر عناصر اتحاد شمال با جنايات و خود  -

های جهانی بصورت دوام دار انعکاس يافته است، گاهی عضو شورا ميشوند و گاهی از طرف شاغلی کرزی          
 .بمشاوری گماشته شده و باز در حکومت راه می يابند 

ه   غصب ملکيت های عامه و اشخاص توسط زور آوران و عدم رسيدگی از طرف قضا که در برابر اخذ رشو     -
 . فيصله های غير عادالنه ميکند، دوام دارد 

 . سطح بيکاری پيوسته رو به ازياد ميرود -
 . و در رأس همه اين عوامل عدم امنيت است که تمام جريان امور را بمخاطره می اندازد    -
 

. فتناآراميها در کابل در رسانه های جهانی نيز انعکاس قابل مال حظه يافت و مورد تبصره های گوناگون قرار گر   
 :ند از نظر ميگذرانيم  ه ا م بعمل آورد٢٠٠۶ می ٣١اينک خالصه بررسی هاۀی را که رسانه های اروپائی بتاريخ 

 
.  م در کابل، مرکز افغانستان، زنگ خطری است که بايد جدی تلقی شود   ٢٠٠۶ می ٢٩نا آرامی های روز دوشنبه   

چنين پنداشته شود که  همه کار ها دوباره سر براه    چگونگی اينکه اوضاع  روز سه شنبه به آرامی گرائيد ، نبايد   
نظريات در اينکه آيا نا آرامی ها توسط افراطيان اسالمی راه اندازی شده بودند و يا منشأ آنها يک عمل خود            .  هستند

ناخوشنوديها از حضور  : ولی يک حقيقت نبايد از نظر انداخته شود. جوش ازنارضايتی ها می باشد، متفاوت است
 .ميان خارجی  و ازدياد ِان، جی، او ها زياد باال گرفته است  نظا

 
 دو جهان متفاوت    

افغانان مغرور و خود آگاه اکثر معاونتهای نيک انديشانۀ خار جی ها را بيشتر هم سلب صالحيت خود شان احساس     
بی خبر از احتياج مردم، خارجی ها، درحاليکه در مرکز کابل زندگی دارند ولی دريک دنيای جدا و باال تر،     . ميکنند

به اين ترتيب جای تعجب نيست که سوء . در دنيايکه با جهان ايشان هيچ ارتباطی ندارد،  در فاصله با آنها قرار دارند
خود بوده وبرای ) کهنه (قسمت اعظم جامعه افغانستان تابع عنعنات قديم . تفاهمات و پيچيدگی ها بروز ميکنند

اما ناآرامی ها همچنان از وضع ديرپای خراب اقتصادی نشأت  . غير قابل درک می باشد بيگانگان غير قابل نفوذ و 
بسياری افغانها مايوس هستند از اينکه باوجود کمک های جامعه جهانی برای باز سازی، در زندگی شان . ميکنند

 .  تغييری بميان نيامده است
 

بعد از  . تر عسکری امريکا بعمل آمد، تصادفی نيستاينکه شورشها در اثر يک حادثۀ ترافيکی ذريعه يک عراده مو
ولی اين زمان ديری . م افغانها از اردوی امريکا بحيث ناجی، استقبال ميکردند٢٠٠١سقوط طالبان در خزان سال  

است که سپری گرديد و کمتر به آن ارتباط دارد که قطارهای اردوی امريکائی بدون مراعات راه خود را در ازدحام  
بلکه ُطُرق مبارزۀ نيرو های ائتالف با شورشيان در مناطق دور دست جنوب و شرق     . ابل باز ميداردترافيک ک

درجمله، حمالت هوائی بيشتر مورد توجه هستند       . کشوربه سرکردگی امريکا، هرروز بيشتر مورد تنقيد قرار ميگيرد
  .ف می شوندکه بر مواضع و پاسگاه های شورشيان صورت ميگيرد و درآنها مردم ملکی تل 

 
طالبان بدون      . با تمام سعی و کوشش که از طرف نيرو های نظامی بعمل می آيد، وضع امنی هر روز خرابتر ميگردد    

حمالت صرف درمناطق پشتون نشين صورت نمی گيرد بلکه در شمال و       . شک قدرت بيشتر جنگی کسب کرده اند 
 جنگجويان مبنی براينکه اسلحه را بزمين گذاشته و در       تقاضای حکومت کابل از تمام.   غرب کشور نيز بعمل می آيند

زنگ خطر اينکه، طبق راپور های متعدد، طالبان دربعضی از       . باز سازی وطن حصه بگيرند، بدون انعکاس می ماند
قريه جات در حصص مختلف واليت هلمند، جايکه خاشخاش برای توليد هيروئين کشت ميشود، علنًا به گشت و گذار 

  .د وبا فروش مواد مخدر َدِخل های خود را ُپرميکنند می پردازن
 

 کرزی درتنگنا قرار دارد  
او نماينده امريکا شناخته ميشود ولو کوشش بی پايان بعمل می    . از شورش های کابل مخالفت با کرزی نيز پيدا است

بسياری پشتون ها در . د آرد تا از زير سايه قدرت تحفظی امريکا برآمده و يک چهرۀ مستقل سياسی را نمايان دار
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مناطق جنوب و شرقی کشور از نظر اقتصادی خود را از نظر انداخته فکر ميکنند با آنکه کرزی هم يک پشتون است    
در سالهای اول بعد از سقوط طالبان اتحاد   . و تاجک ها در ضمن نفوذ خويش را در حکومت مرکزی از دست داده اند 

هر قدر . ا شاگردان مکاتب قرآن را از کابل راند، در قدرت بيشتر سهيم بود که با پشتی بانی امريک) تاجک(شمال 
  .وضع زندگی پشتون ها خراب باشد به همان اندازه موقف کرزی تضعيف می يابد 

 
طالبان از مناطق قبايلی پاکستان  . حکومت در کابل پاکستان را مقصر ميداند که در برابر طالبان اقدام جدی نمی کند

ولی اين   . ول اسالم آباد برآمده و تحت فرمان احزاب اسالمی قرار گرفته اند، بداخل افغانستان نفوذ ميکنند که از کنتر
. نيرو های شورشی هرروز بيشتر در بين پشتون های داخل افغانستان نيز پشتی بانانی می يابند. نصف حقيقت است

.   خوش برضا يا در غير از آن، سوالی است جداگانه   جوانان افغان به آنها می پيوندند و يا کمک می رسانند، اينکه 
  ختم. احتياج در مناطق دوردست پشتونها بزرگ است واز اين خال طالبان استفاده بعمل می آرند   

 

   و اما چاره چيست؟    
هنوز    پشتيبانی جامعه ملل ښاغلی کرزی از با همه نا اميديها که درحال دامنگير افغانهای با درد و با احساس گرديده، و         

ازجايش تکان خورده، ازسرسازش با معلوم الحاالن گذشته و مفسدين را از دستگاه دولت براند،     بايد برخورداراست،
تا باشد دلگرمی مردم بآن جلب گردد که دولت افغانستان کمافی السابق مستقل و آزاد است و قوای بين المللی درکشور        

 ! از شر تروريسم ياری رسانند وبسما محض برای آن حضور دارند تا ما را دررهائی 
تا زمانيکه تنظيم گرائی دستگاه دولت را بشمول اردو و پوليس، که مانند دانه سرطان درقيد ريشه های خود دارند،            
تصفيه نشود و يک دستگاه حقيقتًا ملی گرا بوجود نيايد، مشکل خواهد بود، روز گار بهتر نصيب مردم بی چاره ما        

شتی بانی جامعه جهانی ديگر ميسر نخواهد بود و افغانستان باز مانند سوماليا و ديگر کشور های   دير يا زود پ. گردد
 . بی سرنوشت به زمان قرون وسطی سقوط خواهد نمود 

 
 پايان

   
 


