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 ديپلوم انجينير کريم عطائی
 

 نهاد های ضعيف دولتی در افغانستان
  کاهش احترام به کرزی-کسب قدرت بيشتر طالبان

 

 
  بيپردازند زيرا اغتشاشيون در ماه جوالیشا گردان بايد در هوای آزاد به تعليم

 .عمارت مکتب شان را در يک صد کيلو متری کابل به آتش کشيده اند
 

ولی   .  تقريبًا پنجسال بعد از سقوط طالبان افغانستان اکنون دارای يک حکومت انتخابی و يک پارلمان منتخت می باشد      
، همچنان ساختار اقتصادی کشور که بيشتر به اقتصاد مواد    خارج از شهرها نهاد های دولتی نتوانستند تحکيم يا بند 

 .مخدر اتکا دارد، نتوانست اساس اختيار نمايد و نتيجه به تقويت دوباره طالبان منجر گرديد  
 

اين راپور از طرف نماينده روزنامه ِان، ِست، ِست چاپ سوريش از دهلی اخير آگست ارسال گرديده که ترجمۀ آن      
 .تقديم ميگردد

 آگست فضای کابل را دود باروت پيچانيده بود و آواز فيرها بگوش ميرسيد در حاليکه آسمان شب را            ١٨ تاريخ شام
 ترس و وحشت حکمروائی ١٩٩۶ الی  ١٩٩٢بسياری از باشندگان سالهای . راکت های نورافزا روشن ميکرد

اريکار پرتاب مشدند، ايامی را بياد     مجاهدين را بخاطر می آوردند و چون اين راکت ها از کوهای مناطق بگرام و چ        
ولی اين بار  . می آوردند که درآن جا قوای توپچی گلبدين حکمتيار مردم بی چاره را زير باران های مرمی ميگرفت 

 . راکت های روشنی افزا، آتشبازيی بود که مژده می داد، فردا سالگرد استقالل تجليل ميگردد   
 

 فساد اداری تا نوک هرم
  ٢٩ نه تنها صرف به ياد جنگهای خانگی بعد از موفقيت مجاهدين می افتند، بلکه تبادل آتش در روز        باشندگان کابل

نا آرامی آنروز تو سط حادثۀ ترافيکی يکی از عراده جات نظامی امريکا . م نيز از جلو نظر شان ميگذرد٢٠٠۶می 
ها و پول دارهای   )ِان جی او(ی امريکا، مظاهرات متوجه قوا .  نفر کشته به جا گذاشت١٧بوقوع پيوست که مجموعًا 

همچنان بسياری از مظاهره   . باز گشتۀ افغان که از کابل شهری ساخته اند که نرخها در آن به آسمان صعود نموده 
عالقه مردم به کرزی به پايان ترين نقطه تقرب کرده بود و اگر دليلی   . نيز فرياد ميکردند" مرده باد کرزی"چيان 

او شخصی را بحيث قوماندان پوليس شهر مقرر نمود که  . جو ميکرديد، خودش آنرا عرضه کرد برای آن جست و 
ماه اخير درجن بست   ١٢کرزی در ظرف . گذشتۀ جنايی اش از کسی پوشيده نيست و اين يگانه حرکت وی نبود      

و بارون های مواد  قوماندان های سابق مليشيا را بوظايف پوليسی گماشت، اکثر واليها هنوز هم جنگساالران محل 
موسسات بين المللی از   .  مخدر هستند و چوکی های قضايی به اشخاص محافظه کار و رشوت ستان سپرده شده اند  

فساد اداری  که بصورت سرسام آور رهبری دولت را پيچانيده، شکايت دارند و در جمله از برادر کرزی بحيث          
عامليت حکومت در پيشبرد انکشافات ضروری بکلی . برده ميشودبزرگترين اخد کننده پول مواد مخدر از مافيا، نام   

 .نا کام است
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 احتياجات روز افزون 
يک مثال واضح برای احتياج مردم  خشکسالی است که گرسنگی را بار آورده و دونيم ميليون نفر به آن مواجه می  

در حاليکه حاصل گندم رو به . ميگردددليل ديگر زرع خاشخاش بعوض گندم قلمداد . ولی اين يگانه دليل نيست . باشد
با در نظر داشت ازدياد توليد ريکارد    .  فی صد ارتقا نمو ده است ۴۶تقليل ميرود، ساحه کشت کوکنار در سال جاری 

عوايد تخمينی فروش مواد مخدر به بيش از دونيم ميليارد دالرميرسد که    (عوايد سال گذشته از مدرک مواد مخدر   
دليل سوم عدم کفايه حکومت است   . در سال جاری شکستانده ميشود) د عايد نا خالص دولت    فی ص۵٢معادل است به  

که نمی تواند مدارک پولی امداد را در پروژه هايی از قبيل بند و انهار، بنا نمودنِ  موسسات کريديت و شبکه های      
شتن عناصرسودجو و يا جانی،    دامنۀ وسيع فساد اداری و گما    . توزيع تخم بذری و سامان آالت زراعتی بکار ببرد  

در واليت جنوبی هلمند هزارها . اسباب آن شناخته ميشوند که بسياری پروژه های انکشافی عملی شده نمی توانند
 .افغان مجبورًا نسبت قلت آب و گرسنگی دهات خود را ترک ميگويند 

 

 مهمترين ساحه برای زرع کوکنار
هلمند هم همان واليتی است که طالبان دو باره در آنجا    .  کوکنار استجای تعجب نيست که هلمند مهمترين منطقۀ کشت

روی ديگر آن را    . نفوذ بيش از حد نسل جديد شاگردان مکاتب قرآن صرف يک روی سکه است  . پای گرفته اند
ر از افغانها که در يک رويا رويی با يک نظام اداری و حقوقی  ُپ. غيابت دوام دار نهاد های دو لتی تشکيل می دهد 

ايشان چيزی را   .  فساد قرار دارند دوباره بطرف عدالت مذهبی اسالميستی که دشوار ولی حق بين است، رو می آورند       
١٢در . که يگانه موفقيت بعد از طالبان بشمار ميرود وعبارت از امور تعليم و تربيه است، زير سوال قرار می دهند  

 هزار اطفال مکتب رو که اکثر آنها دختران اند، از   ٢٠٠.   باب مسدود گرديد ٢٠٠ مکتب حريق و  ١۵٠ماه اخير 
نبايد فراموش کرد که يک نوع ارتباط متناوب بين مکاتب مسدود شدۀ دختران،    . درس و تعليم محروم می باشند 

 . حضور طالبان، کشت خاشخاش و غربت وجود دارد  
 

 نه تنها صرف اهداف نظامی
خ اول آگست، جنرال ِد ويد ريچاردس از يک ستراتژی دو پهلويی قطعات   قبل از تسليمی قوماندانی قوای ناتو بتاري

در برابر " کمپاين هجومی نظامی"اوهمپايه در پهلوی يک .   هزار نفر را در بر ميگيرد، سخن ميگفت١٨خود که 
رال  جن.بدست آوردن اعتماد مردم با تامين و ضع اقتصادی : طالبان يک هدف مردمی  را نيز در نظر گرفته بود

الکن اگر دست ." دفاع از دست آورد ها که خواستۀ همه انسان ها است بايد مارا به موفقيت برساند      : "برتانوی ميگويد
   .آورد ی بميان نيامده باشد، خواست برای دفاع  از آن هم وجود ندارد   

ی محمد رحيم وردگ     اما به يقين پيشگوئ . هنوز بسيار وقت است تا اجرأت ناتو مورد قضاوت قرار گرفته بتواند  
ستراتيژی آنها که ممانعت از : برخالف. مبنی به اين که طالبان به سقوط مواجه اند، دور از حقيقت است       ) وزير دفاع(

روز افزون . شکل گيری ستون فقرات يک دولت و از ساختمان زيربنای اقتصادی است، بنظر ميرسد موفق باشد
کوچ ميکنند و همه روزه کمتر مامورين جرئت دارند امنيت نسبی شهر     موسسات امدادی بين المللی از مناطق جنوب      

 .ها را با مناطق کم امنيت که در اختيار طالبان قرار دارند، تبديل کنند 
 

 ادارۀ بدنام
پرو گرامی که برای تشکيل مو سسات يک ديموکراسی که در    . پنجسال بعد از سقوط طالبان قضاوت روشن است    

کشور دارای يک رئيس جمهور و يک . طرح گرديده بود، در منصه تطبيق قرار گرفت م در بن ٢٠٠١آخير سال 
با عدم موفقيت در اعمار يک . ولی کرزی يک رهبر قوی نيست، حکومت و اداره بد نام هستند  . پارلمان منتخب است

شرفت های اردوی ملی و يک پوليس ملی چوکات امنيت برای بوجود آمدن حيثيت و وقار دولت که تضمين از پي  
از قوای محافظ بين المللی ايساف که وظيفه داشت بقايای طالبان را سر جای . اقتصادی ميکرد، بميان آمده نتوانست

 .شان بنشاند، قطعات جنگی ناتو بميان آمد
کشور های مانند آلمان که با عالقمندی از ايساف پشتی بانی ميکردند، با خوف کوشش داردند عساکر خود را از  

نماينده فوق العاده ملل متحد، تام کونيگ، تجارب نيم دهه اول را         .  و آتش دشمن در جنوب دور داشته باشند      مناطق
 ."در حال قلبها را از دست ميدهييم. ما ميخواستيم قلبها و افکار افغانان را بدست بياريم " :چنين خالصه ميکند

 
 پايان

    
          


