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  ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  »چگاه فساد اداری به اين شدت وجود نداشتهي«
  

  بيالنس تيره از طرف چهار افغان سياست پيشه پنجسال بعد از سقوط طالبان
  
  

  
  رئيس جمهور کرزی در اقامتگاه قوای ايساف درکابل

  
 يک حکومت ضعيف در همکاری با .رسذ تار بنظر ميالبان بکلی تيره وآينده آفغانستان بعد پنجسال از سقوط ط

  .جنگساالران، اوج توليد مواد مخدر، خود خواهی سياسی که در سمت خالف منافع ملی در حرکت است
  

  کابل، اواسط ماه نومبر
در يکی از کارته های معتبر کابل دور هم جمع ) برنج و گوشت بره(چهار سياست مدار که برای صرف طعام شب 

آنها . از اقامت در روسيه و تاجکستان باز گشته اند تا به افغانستان کمک کنند. د، ميگويند آنها پاتريوت ها اندشده ان
سال های قبل آنها با هم مجادله داشتند . تعويض نمايدرا  وطن ميگويند افغانستان و طن ماست، هرجای ديگر نميتواند

: ، با هم در مباحثه هستند انار از شهر مزار شريف،ردن دسرتخوحال دور هم نشسته الی . و با هم در جنگ بودند
 که به مهمکار سابق جنرال دوست بسيار مفشن با بروتها و قد يک ال؛ یکمونيست سابق و رئيس اکادمی علوم در دريش

و ارنوال در کابل به ا و پسرفته در او پو زيسون قراردارد و  بازفصاحت سخن پرانی دارد؛ شخصی که درپراهن
گفته است، او بايد از اتهام بستن قاچاق مواد مخدر به وزراء خود داری کند چه در غير آن زندگی اش درخطر خواهد 

  . بود؛ و بالخر سياست مدار جوان که بيانات عاقالنه و لی خسته کن دارد
  

  دولتيک رهبر ضعيف 
 دارند که تا حال هيچگاه اوضاع در  عقيده پيشگانصرف نظر از اختالفات در مسايل عمومی و قومی اين سياست

فيض اله ذکی که سابق در خدمت دوستم بود و امروز رئيس کميسيون محيط :  استهافغانستان چينين بحرانی نبود
کبير رنجبر که     . »هيچگاه فساد اداری اين چنين پيمانۀ صعودی نداشته است«زيست د ر ولسی جرگه است، ميگويد،

 افغانستان یتراژيد« : گذشتانده است، ميگويد(Stawropol) اوروپول در يونيورستی سترا اجرت مه زياد هایزمستان
 پترسبرگ شروع گرديد، زيرا کرزی جنگساالران را در حکومت جای داد که کشور را -پنجسال قبل با کنفرانس بن

  ».در سالهای نود بخاک يک سان ساخته بودند
چنين پيداست که درافغانستان هيچ حرکتی بعمل نيامده است، با آنکه ناتو،  پنجسال بعد از پايان حکمفرمائی طالبان، 

ه ن ميليارد دالر در امور امنی و بارسازی در کشور دام90 چيزی کم  جامعه ملليو ِان، موسسات امدادی و حکومات
و رشوه شوه خوری ردر بعضی مناطق مايوسی از عمل کرد مامورين حکومت در . هندوکش بمصرف رسانيده اند

 در مناطق  سرحدی با پاکستان بين قوای ايساف و طالبان جنگ ها ،رجعت بدوران سياه طالبانی را دامن ميزندستانی 
  . شدت ميگيرند

ست که در جمله ای طالبان بشمار می روند و يا غارت گرانيکه دريک امليشياهای افغان آن تمام نواحی تحت تسلط 
ذکی عقيده دارد که . شد مغلوب شده باشند، قرار دارندان خدا که باور ميهمرزم با  مشترک روی مطلباتحاِد

اکنون شمال سرد از واليات به .  باخته اند راجنگ در کله ها و قلبهانيروهای ايساف حکومت و  ،درجنوب و شرق«
ريزم با  م در مبارزه با ترو2001گروه های سياسی شمال بنام اتحاد شمال در سال » .شهر کابل می وزدسوی 
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ما «  :ذکی ميگويد .امريکائيها همپيمان شدند، امروز سمت شمال احساس دارد از طرف ناتو در ميدان مانده باشد
مردم عام کرزی را که درغرب محبوبيت » .اسلحه خود را تسليم نموديم و لی طالبان درجنوب اين کار را  نکردند

نفوذ او صرف در احاطه مقر رياست جمهوری .  مينامند"بلرئيس بلديه کا"رد و در منطقۀ خود تمسخر ميگردد،دا
آنچه قابل گفتن است . کرزی نطاق خوب است ولی چيزی گفتنی ندارد. محدود بوده و حتی به سرحد شهر نمی رسد

مرد خوش   کرزی،عالوتًا. امريکا و چند کشور ديگر با پول افغانستان را زنده نگاه داشته اند. گويندامريکائی ها مي
 و همنوا طلب، شخصی است که از مسؤوليت گريز دارد  و با اشخاص غلط و  پرسخن با کاله قره قلهميشه باس ول

 بعقيده ».کرزی از لحاظ انتخاب گرديد که ضعيف است« يکی از سفرای غربی می گويد، . نددنا مطلوت می پيو
 گفته ،نظر به طرز تفکر سياسی . می باشد بد بختی در کشور ای پترسبرگ، منشه–بسياری از افغانها کنفرانس بن 

کرزی مجبو ر ساخته شد تا با جنک می شود در آنجا موافقت بعمل آمد تا کرزی باالی جنگساالران قبوالنده شود و يا 
غرب بسيار زياد در کرزی و بسيار کم در موسسات « : مخالف سياسی شکايت کنان ميگويد،ذکی. ساالران بسازد

و رنجبر رئيس اکادمی علوم و مناقشه جو که هم در پارلمان عضواست به اين باور » .ی کردنهادی سرمايه گذار
  .تيِژی ندارداست که کرزی اصًال کدام سترا 

  

  وسايل نظامی تنها کافی نيست
در مورد ديموکراسی از همه اولتر در مرکز کابل صحبت بعمل می آيد ولی چنين معلوم می شود که در باره يک 

خاصتًا در حضور ديپلومات های غربی، امداد رسانان انکشافی و . اتی مانند کوکاکوال سخن گفته شودمواد وارد
. تيار بودجه و صالحيت استخدام را دارندان داده می شود، زيرا خارجيها اخژورناليستها به ديموکراسی پشتی بانی نش

 سال  وه رئيس راديو و تلويزيون استاو ک. »کشور دروغگويی و گول زدن است«نجيب رو شن ميگويد اين جا 
ليکه تصديق تخصص از آلمان در جيب ابا  جرئت و مايوسی در ح. گذشته از مهاجرت در آلمان مراجعت کرده است

  در روش خود نظر بزماننجيب روشن.  عامه تبديل کند حقوقیدارد، ميخواهد راديو افغانستان را به يک مو سسه
ً  را تمجيدکمونيست ها بی تناسب کالنش  دفتر  اتاقدر.  کرد می استقبال را طالبانهدين را تشويق و بالخرمجاه،

 روشن . جلب توجه ميکند ) Edvard Munch( 1 مونچدنقاشی ادوار" چيغ"تابلویتصاوير چارلی چپلين و گاندی و هم 
   .کندبدون پرده و ماهرانه از تهديد ها که متوجه او است و هم از ترسی که او دارد صحبت مي

محمد غالم، ميخانيک ثبت آواز عقب يک ميز مخلوط صوت  استوديوی تاريک ثبت آوازسه عمارت بعد در يک 
.  يک کمپيوتر بازی دارد)Keyboard ( دکمه های کی بورد  باساخت آلمان شرقی نشسته و وقتًا فوقتًا با کلکان درشتش

 سال قبل برای آموزش به آلمان شرق 20می کند و ) edit(بيانيه ها و مضامين را اديت  سال به اين سو 27از 
زنها برگشته " از او که سوال می شود، فرق بين امروز و زمان طالبان و مجاهدين چيست؟ ميگويد . فرستاده شده بود

  ". اند
ن موفقيت ديپلومات ها در مر کز کابل به اين باوراند که با وسايل نظامی جنگ در برابر طالبان، آلقاعده و جنگساالرا

جای تعجب است که منابع زياد استخبارات و ستراتيژيست های نظامی غربی بايد در بهار سال گذشته به اين . ندارد
آنها رزمندگان خود . مفکور رسيده باشند که القاعده و طالبها مغلوب نشدند بلکه اجتماع ميکنند و مجددًا آرايش مييابند

. به خدمت ميگيرند  دولت ندارند، طرف اميدی بهبود اوضاع زندگی را ازيکه ديگر از مردمان نادار در جنوبرا
در عوض اينکه در جنوب . زيرا انکشاف اقتصادی تاحال به مناطقی تمرکزيافته است که در امنيت نسبی قرار دادرند

موسسات امدادی  و به اين وسيله طالبان را پسمان سازند، حکومت و با پول فراوان نهاد های زيربنائی اعمار گردد
  .شتر متوجه انکشاف نقاطی هستند که در آن جاها پشتی بانی مردم را بدون آن هم دارنديب

طالبان اين . رئيس جمهور کرزی از جنگساالر حکمتيار و طالبان تقاضا نمود تا به پروسه صلح در افغانستان بپيوندند
خودرا الی سرحدات جنگجويان ه اطالع رسانيده و آنها در عوض، حمالت زمستانی را ب. تقاضا را بکلی ردنمودند
حکمتيار از مخفی گاه خود در کوهای شرقی پيام ارسال داشت که او در موضوع فکر . واليت کابل داخل نمودند

امريکائی ها از سالهاست که در جست و جوی  اين مرد پير که اتحاد خود را با هر جبهه تغيير می دهد، می . ميکند
 ترک قوای خارجی از ِیجدول زمان کرزی پيام فرستاد که اماده مذاکره ميباشد، مشرو ط براينکه او به. باشند

  .زندگی سياسی کرزی تلقی شده ميتواندپايان رجی از افغانستا بمعنی اخروج قوای خ. افغانستان تهيه شده باشد
  

   دو اردو و دو ستراتيژی 
 ، مانند ذکیانبعقيده بعضی از سياستمدار. ير و بير در کار انددول غرب و افغانستان معلوم می شود ازيک ديگر ت

تجهيز اردوی ملی با کالشنيکوف ناکافی است و .  عساکر، اردوی ملی بسيار کوچک است70000عضو پارلمان با
اند ی تشکيل گردد که عمل کرده بتوي عضو ديگر پارلمان ميگويد، بايد يک اردو،رنجبر.  ازدياد نمی يابدیبودجه دفاع

 نفر ضرورت است تا سرحدات را حفاظت 200000به اساس سنجش وزارت دفاع . و هم چنان يک پو ليس ملی

                                                 
م1944 الی 1863نقاش نارويژی از سال      1  
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دالر مصرف دارد درحاليکه مصارف يک نفر 400معاون وزارت دفاع ميگويد، يک عسکر افغان ماهانه . نمايند
   .ايله گرد با مزد ميخوانندد و آنها را نمردم به عساکر اعتماد ندار . دالر بالغ ميگردد12000عسکر ناتو درماه به 

با آنکه درين . در دره نور واليت کنر، درشمال جالل آباد، عساکر ايساف بسيار بندرت و ظايف گزمه را ايفا مينمايند
د و نمنطقه يکی از بزرگترين باند قاچاق مواد مخدر در کشور، اقامت دارد، قطار های ناتو مورد حمله قرار ميگير

 شورای محل اظهار ميدارد، بعضًا از کنر ديده ميشود که مليشيا ها از ۀکالن شوند. يساف کشته می شوندعساکر ا
يا طالبان و  ، يا مزدوران قاچاق بران مواد مخدر وهستندکوها می آيند، اينکه آنها نفر های حکمتياراسالميست  

عساکر ايساف ارند و منطق شان اين است که هرقدر  باخود نگاه ميد رادهقانان اين راز. القاعده، بکسی معلوم نيست
  .، بهمان اندازه بهتر است کمتر بياينددر دره نور

:  احاطه پوهنتون کابل پرسيده شود جواب همانا يک سان استراگر از يک دهقان در دره نور و يا يک روشنفکر د
ما غير مستقيم از " جندر ميگويد، پوهاند يونيورسيتی محمد. مقصراصلی در بدبختی افغانستان، پاکستان است

رژيم .  درکابل مهمانان قطع دست پاکستان را تقاضا ميکنند"هرات"رستورانت  در ".پاکستانی ها رهبری ميشويم
 در اسالم آباد و استخبارات پاکستان در کوشش اند تا افغانستان به ثبات نرسد و ازين نگاه  پی يک ديگرهای متعدد

بربادی کشور همسايه خود را آرزو ميبرد؟ نجيب روشن با  اما چرا مشرف.  دست بردار نيستنددرپشتيبانی از طالبان
 زيرا«  اظهار ميدادر،است مناسبات نيک و عنعنوی بين هند و افغانستان را که خالف ميل پاکستان ،توضيحات
  . » با شدت و حمله به خارج موازنه را در داخل نگاه ميداردمشرف

در شهر جالآباد با هوای ماليم که طرف عالقه مردم است، آسانتر است . ستان در همه امور پيداستنفوذ اقتصادی پاک
از اينکه اوساما بن الدن چندی در حاشيه اين . روپيه پاکستانی صورت گيرد نسبت به پول افغانیخريد و فروش به 

 در بين  و تجسساند، سرگوشی هاشهر زندگی داشت و عساکر پاکستانی جاده طرف کوتل خيبر را اسفالت کرده 
  .دگيرمردان سفيد پوش و زنان چادرسياه شهر رونق مي

  

  بالخر آزادانه صحبت کنيم
؟ چه ميخواستيم ازهمه   موفقيت های هم وجود دارد و کمبودی هاايا در پهلوی تمام اين عوامل و جريانات منفی

  بدانيم؟اشخاصيکه با آنها درکابل، جالل آباد و قندز صحبت کرديم، 
صرف کردن و در باره سياست با دوستان ، طعام شب را  کردن بله، باز گشته گان ميگويند، آزادانه اظهار نظر

بر عالوه حال . ان و يا کمونيستان ميسر نبودنددجاهم اند که در زمان طالبان، در رژيم نعماِتمناقشه نمودن، اين همه 
معلوم دار اين همه . ه مکتب نمودان کرد و دختر خود را می توان روانمطبوعات آزاد است، از انترنت استفاده می تو

آزاديها برای طبقه باسواد ميباشد و اينها نمی توانند قناعت باشندگان دهات و قريه جات را فراهم نمايند که پنجسال 
  .ذسته بعد از سقوط طالبان يک موفقيت بود استگ
  

   افغانستانمبارزۀ شديد در برابر ترياِک
  

   و بانک جهانین راپور بد بينانۀ يو ِا
  

 در تازه ترين راپور خود عقيده دارند که "بانک جهانی" برای مبارزه در برابر مواد مخدر و جنايات و "يو ِان"دفتر 
  راخشک سالی های متمادی دهاقين .مبارزه در برابر تو ليد مواد مخدر در افغانستان دهه هارا در بر خواهد گرفت

  .استفاده جو درين ضمن طالبان هستند.  اين نبات که آب کم را ضرورت دارد، می کشاندبطرف کشت
  

 "بانک جهانی" و در برابر مواد مخدر و جنايات برای مبارزه "يو ِان"دفتر م 2006 نومبر 28بروز سه شنبه مورخ 
ر چيزی قابل خورسندی را در بر اين راپو. راپور ساالنۀ خود را در باره کشت خاشخاش در افغانستان به نشر سپردند

  .را بخود گرفته است و بزرگترين خطر را متوجه دولت می نمايد" پيمانه ای بدون مثال" اقتصاد مواد مخدر. ندارد
  

  ع عايدکشت خاشخاش بحيث يگانه منب
. ده است فی صد بعمل آم49 ن يک ازدياِدد مواد مخدر پنداشته ميشود که درآميالدی سال ريکارد تولي2006سال 

 بيرون . هيروئين است، از کشور دامنه هندوکش بدست می آيد ای فيصد اوپيوم در جهان که مواد اوليه90اضافه از 
مانع عمده در راه مبارزه  در برابر وسعت . اين وضع بحرانی نه تنها سالها بلکه دهه ها را ضرورت دارداز  برآمد

اقصاد مواد مخدر سوم . ری که در کشور حکمفرماست، تشکيل ميدهددر افغانستان را، فساد اداکشت خاشخاش بی حد 
 تعجب نيست که حلقات بلند پايه حکومت، اقتصاد مواد مخدر را نه یجا. حصۀ عايد غير خالص کشور را ميسازد

  .  دخيل هستند خودتنها حوصله ميکنند بلکه در آن
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 خاشخاش زندگی دهاقين را که بدون آن در ناداری راپور تاکيد دارد براينکه مساعی برای مانع شدن کلی از کشت
در مناطق دهات افغانستان زرع خاشخاش برای بسياری دهاقين يگانه منشه . مطلق قرار دارند، به مخاطره می اندازد

راپور ميرساند .  فيصد مردم به کشت خاشخاش مصروفيت دارد13با تخمينات دست داشته . عای پنداشته ميشودای 
ازان جلو گيری  خاشخاش بايد در بعضی واليات متمرکز گردد تا به اين قسم قدم بقدم بصورت تدريجی که منع زرع

. برای اين منظور بايد استفاده جويان عقب صحنه گرفتار و مزارع خاشخاش تخريب گردند. کلی بعمل آمده بتواند
اين ستراتيژی چطور بايد عملی . دستياب گرددهمزمان بايد به دهاقين مدد رسانيده شود، تا منبع بديل عايد برای شان 

  .شود، در راپور تذکری نرفته است
  

  
  فاصله دارد کابل   يک مزرعه خاشخاش در شمال واليت بلخ که تقريبًا پنجصد کيلومتر

  عنصر مهم سياسی 
وم سبب ولی خشک سالی های مدا.  فيصد ساحه زراعتی افغانستان را احتوا ميکند4در حال حاضر زرع خاشخاش 

اقتصاد مواد . کتفا می کند حد اقل آبياری اباميگردد تا ساحات بيشتری برای کشت خاشخاش گرفته شود چه اين نبات 
ازين لحاظ جای . سياسی هم دارد، زيرا مليشياهای طالبان از آن استفاده ای اعظمی را ميبرند مواد مخدره بعد نمايانِ 

يک " خاتمه می يابد تا با - مقصد منابع غرب است-کين مواد مخدرتعجب نيست که راپور با تقاضا از مستهل
  .آن بکوشنددر تقليل " ستراتيژی هوشيارانه و موثر

  
  پايان


