
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٣از  ١ :تعداد صفحات
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  م٢٠/٠٨/٢٠٠٨                    ديپلوم انجينير کريم عطائی
  
  

  رئيس جمهور کرزی در افغانستان کمتر رفيق و دوست دارد
  مردم درکابل آرزوی يک حکومت اليق و نه غرق در فساد اداری را دارند

    : اندری سپالينگر می نويسد،چاپ زوريخِان ِست ِست، نامه نگار 
  

ل بعد از سقوط طالبان اکثر افغان ها با وجود ميليارد ها دالر کمک های خارجی، در شش سا. فضا در کابل تيره است
مسئوليت اين همه نا بسامانی به حکومت کرزی و فساد اداری . غربت بسر می برند و وضع امنيتی بحرانی است

  .نسبت داده می شوند
  

  
  

يک فروشگار روی سرک نان خشک را برای 
  .فروش عرضه می کند

  
  

  ، آخر جونکابل
م به اين ٢٠٠١از سقوط طالبان در سال . برای يک غرفه جای گرفته است) مرکز کابل(عبدالعطيم در پارک شهر نو 

در پهلوی چند منظرۀ هيجان آور هندوکش، در کراچی چوبی اش . سو پوسترها و ُپست کارد ها را بفروش می رساند
مهور کرزی، رهبر قتل شدۀ مجاهدين از درۀ پنجشير، عکس های تعدادی از سرشناسان افغان از قبيل رئيس ج

مسعود، رهبر کمونست ها که طالبان وی را حلق آويز کردند، نجيب اهللا، پادشاه سابق ظاهر شاه و امان اهللا خان و 
 تعدادی از بازيکنان سينمای هند نيز در جمله قرار. سرايندۀ ملی که آوازش جاويدان است، احمد ظاهر، آويزان هستند

ً  بکلی بی دندان می گويد، ستار های باليُود از همه بيشتر خريدار دارند و برخالف . داردند فروشندۀ پبر و تقريبا
عظيم می گويد، مردم از فساد اداری و کدر سياسی کشور جان به سير . فوتوهای رئيس جمهور نگاه دار دکان شده اند

  .آمده اند
  

  مجادله برای گذشتاندن زندگی روز مره
مردم مايوس هستند که در وضع . در واقعيت هم هيچ کسی در کابل يک کلمۀ نيک هم در بارۀ رئيس جمهور،  ندارد

بی . افغانستان يکی از غريب ترين کشور های جهان به شمار می رود.  زندگی شان هيچگونه بهبودی رخ نداده است
سيون، افغانها در مجادلۀ زندگی روزمره گيرمانده کاری مشکل کالن مردم است و نظر به باال گرفتن شديد نرخ انفال

برای دست رسی به .  مليون باشنده زندگی دارند٤هزار نفر اعمار گرديده بود اکنون ٤٠٠در مرکز که وقتی برا . اند
کرزی که نام ديگرش . همچنان وضع امنيتی خيلی بحرانيست. آب نوشيدنی و برق صرق يک اقليت ناچيز موفق است

قسمت های اعظمی جنوبی از کنترول حکومت خارج است و طالبان جنگ را . است بی جا نيست" ديه کابل رئيس بل"
تنها در سال جاری تا حال . حتی در کابل نيز فضای ترس حکمفرماست. همه روزه بيشتر به مناطق شمال می کشانند

  .  حملۀ انتحاری شهر کابل را به لرزه انداخت٤
محمد يونس دشنام کنان . سبزی جات، فروشندگان از دست حکومت يخن پاره می کننددرغرب شهر در يک مارکيت 

افغانستان ميلياردها دالرکمک های جهانی را بدست آورد ولی ما از آن چيزی نديديم زيرا سياستمداران « : می گويد
يک کراچی چوبی پهن  ساله متاع فروش خود را روی ٤٥سبزيجات فروش . »همه آنرا در جيب های خود جا داده اند

کچالوهای ِشته، گل کرم، بادنجان رومی و کوت های سيرکه در گرمی ظهر زير سايه ای چادر پالستيکی : کرده است
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اکثرمردم . نرخها نظر به سال گذشته دو چند گرديده اند. فروش درک ندارد« : يونس شکايت کنان می نالد. قرار دارند
  ». نان خشک می خورنداز خريد سبزيجات عاجز هستند و صرف

 

  شيوع يافتن فساد اداری
فروشندگانِ  . يک مرد سالخورده که در پهلوی ما کچالوی جوشداده می فروشد، همرای يک پوليس مشاجره دارد

هرروز « : يونس به قهر می گويد. ديگر به کمک می آيند و پوليس بدون به مقصد رسيدن انجا را ترک می کند
و اين با وجود آنکه ما به مور پولس ناحيه ماهانه حق می پردازيم تا . خواهند مفت سودا بگيرندپوليسان می آيند و می 
  » .مارا غرضدار نباشد

نصراهللا ستانکزی، پوليتولوگ در پوهنتون . امروز افغانها در همه ساحات حياتی با مامورين مفسد در مجادله هستند
اينکه نه تنها .  برای ديموکراسی در بر گرفته داشته نسبت به طالبانکابل عقيده دارد که فساد اداری خطری بيشتر را

محدود به چند مامور بی بضاعت می ماند بلکه در تمام دستگاه دولت ريشه دوانده، باور مردم را به سيستم 
فساد او در گذشته فکر می کرد، کرزی بسيار ضعيف است تا در برابر . ديموکراسی و نظام قانونی متزلزل می سازد

  . اکنون او مطمئن گرديده که کرزی اصالً  نمی خواهد در زمينه اقدامی به عمل آرد. اداری و خويشخوری اقدام نمايد
 م پشتيبانی کرده بود می گويد، رئيس جمهور بی قدرت ٢٠٠٤يک مامور بلند رتبه که کرزی را در انتخابات سال 

برای اينکه قدرت خود را تحکيم بخشيده باشد در .  توانداست و اشخاص قوی را در اطراف خود حوصله کرده نمی
وزرای که می . سال های اخير اشخاص نااليق و جانی را در حکومت خود جا داده يا به حيث والی مقررکرده است

خواستند به جديت در وزارت خانۀ خويش به پاک کاری بپردازند، از طرف رئيس جمهور مانع گرديده و يا بر طرف 
ولی بسياری . به اساس گفتار مامور مذکور، می توان قسمت اعظم فساد را با يک ريفورم اداری تصفيه کرد. شده اند

  . ازوزرا به آن عالقه نمی گيرند زيرا خود آنها از يک دولت ضعيف سود می برند
ً  برای چوکی های واليات، پ رداخته می در کابل راِز عيان است که برای  چوکی های سياسی قيمت گزاف خاصتا

شاخص لياقت برسونل، . جای تعجب نيست که واليان با استفاده از موقف خود پول فراوان بدست می آرند. شود
او از مدرک قاچاق . دريکی ازين ُپست صاحب نفوذ گل آغا شيرزی والی آستين برزدۀ جالل آباد است که می درخشد

او باز هم .  فاميل خود می سپارد، پول فراوان بدست می آرددر کوتل خيبر و از اينکه  فرمايشات دولت را به اعضای
برخالف همرديفان خود اقالً  يک قسمت از پول دولت مرکزی را که بوی سپرده می شود، برای واليت به مصرف 

  . می رساند
رهبران مجاهدين سابق ( ستانکزی توضيح می دارد  که ديموکراس برای مردم ثمری در برنداشت زيرا جنگساالران

فيودال های جديد که اصالً  بايد به . دوباره به قدرت رسيده اند) که بعد از خروج ارتش سرخ با همديگر می جنگيدند
تيار دارند، در معمالت قاچاق مواد مخدر و ديگر جنايات حيث جانيان جنگی به محکمه سوق می يافتند، مليشيا در اخ

ديموکراسی با اشخاصيکه در رأس قرار دارند و به ديموکراسی « : پوليتولوگ بطور موجز می گويد. دخيل هستند
عقده ها در مورد ساختمان کرخت شدۀ قدرت در حکومت کرزی، جوانان زياد را به » .باور ندارند، ممکن نيست

های افغان طالبان حاکم ايديولوژی نيستند بلکه حاکم  ِان جی او به اساس کار تحقيقی يکی از. ن می راندآغوش طالبا
طالبان مقيم پاکستان از نفرت به اردوی بی گانه درکشور، الهام خود را می گيرند و مردم عادی . نارضايتی می باشند

  .نددر افغانستان با ممتازان سياسيی بی اعتبار در مبارزه هست
  

  انتخاب دوبارۀ کرزی محتمل به نظر نمی رسد
حامد کرزی می تواند برای انتخابات آينده کانديد . م به پايان می رسد٢٠٠٩دورۀ ماموريت رئيس جمهور در ماه می 

از همه بيشتر واشنگتن در کرزی باز هم . گردد و متحدين غربی اش او را با قدرت کامل پشتی بانی خواهند کردند
با آنکه نا . نتخاب را می بيند با وجوديکه او در کشور يک قسمتی از مشکالت و نه حل آن پنداشته می شوديگانه ا

کانديدان مختلف که شوق رياست جمهوری را . رضايتی از وی زياد است با آن هم احتمال  انتخاب دوبره اش می رود
نگارنگ محالت، اوالدۀ پادشاهان افغانی و از جملۀ سران ر. در سر داشتند از همين حاال دست بردار شده اند

همراهان پيشتر و نا اميد شدگان رئيس جمهور، چند نفری که وزن سياسی دارند ممکن چانس واقعی داشته باشند مانند 
بسياری سياستمداران و . وزير سابق داخله، جاللی و يا سفيير سابق امريکا در افغانستان، خليل زاد، که انتخاب شوند

اين ها معتقد هستند که يک رئيس . ن بلند پايه در کابل اميد دارند تغيری در کرسی رياست جمهوری ُرخ دهدماموري
به گفتۀ يک مامور عالی رتبه، يک حکومت قابل باور خواهد . جمهور خوب می تواند رهبری سالم را بميان آورد

اين است که  رئيس جمهورجديد يک تيم  با کفايت را مهم . توانست در ميبارزه با طالبان و مافيای مواد مخدر فايق آيد
کرزی پشتيبانی مردان با کفايت و قابل اعتماد را از دست داده . دور جود جا بدهد و اشخاص اليق را مانع کار نگردد
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 او امروز با ُمشتی از متحدين يک جاست که اعتماد به آنها ممکن نيست و تاوقتی از کرزی پشتيبانی دارند که. است
  .چوکی و پول برای شان ميسر باشد

  

  ن يک ويزۀ ايرا راه حل،  
يک آتشۀ نظامی خارجی می . در کابل همه مردم به اين عقيده نيستند که با يک رئيس جديد دولت وضع بهبود می يابد 

ِ  تقويه برای مغلوب نمودن طالبان. گويد، مشکالت از حد گذشتۀ اقتصادی و سياسی شب در ميان رفع شده نمی تواند
شده بايد ناتو تعداد عساکر را ازدياد بخشد ولی کشور های عضو نظر به تعداد روز افزون قربانيان عالقه نشان نمی 

حتی نمايندۀ اردوی محافظ بين المللی ، ايساف، اعتراف می کند که طالبان با وسايل دست داشته مغلوب شده . دهند
اين با کدام قيمت . ر می شود که با طلبان بايد از در سياسی برخورد نمودازين لحاظ درکابل آواز بلندت. نمی توانند

  .ميسر خواهد بود قابل سؤال است
نفوذ منفی کشور های همجوار که با تمام قدرت می کوشند افغانستان را بی ثبات سازند درحال ريشه های ديموکراسی 

ا پشتيبانی مالی و لوژستيک به طلبان کشور را متضرر نه تنها استخبارات پاکستان ب. جوان را بيشتر مضمحل می کند
آتشۀ نظامی عالوه می کند که افغانستان نظر . می گرداند بلکه شورشی های سنی مذهب هم از ايران تمويل می شوند

در پهلوی پاکستانی ها، ايرانی ها، . شده است" استخبارات کشورها" به موقعيت جيوپوليتيک اش ميدان جنگ 
ا و امريکائی ها همچنان روس ها، چينائی ها و هندوستانی ها، در بازی پوکِر قدرت در منطقه  دست برتانوی ه

مردم کشور ظاهرًا به . با اين حالت انتظار برده نمی شود که افغانستان در آيندۀ نزديک در صلح استقرار بيابد. دارند
ً  شنيده می شود چنين اظهار می دارديونس سبزيجات فروش نظِر را که در کاب. اين مشکل ملتفت هستند :          ل اکثرا

خارجی ها مانند سياستمداران ما به اين فکر نيستند که به مردم کمک کنند بلکه اين ها هريک درين کوشش اند تا «
  ».اين را رئيس جمهور جديد هم تغير داده نمی تواند. عالقه و ساحۀ نفوذ خود شان تأمين باشد

آنهايکه با دلگرمی .  هرکی می تواند، کشور را ترک می گويد. حاظ هم انتظار انتخابات را نمی کشندبسياری از اين ل
. مردمان غريب به آسانی وطن را ترک گفته نمی توانند. از مهاجرت باز گشته بودند، دوباره آنرا ترک گفته اند

يستی بدست آرند و در کشور همسايه پناه صبحانه در مقابل سفارت ايران صدها نفر انتظار هستند تا يک ويزۀ تور
ما در افغانستان آينده نداريم، درکابل هم کار « : سيد امير که برای کاريابی از واليت وردک بکابل آمده می گويد. يابند

 در آنجا بايد برای. يگانه اميد من ايران است.  نفری خود را چطور تغذيه نمايم٩پيدا نمی شود و من نمی دانم فاميل 
  .»روز مزد های مانند من کار پيدا شود

  
  پايان

  
  
 


