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 م٢٠٠۶ديپلوم انجينيرکريم عطائی                                                                                               آگست 
 

 به لغزش مواجه است" افغانستان"پروژۀ 
 مناقشه در مورد يک پوليس مذهبی جامعه را از هم  متفرق ميکند

 
 

 
 يک عسکر برتانوی مربوط قوای محافظ ناتو حين گزمه در شهر کابل

 
 

ن    آمــر موسسه خيـريۀ کـنراد آِد نـاور درکابــل در روزنامـه اِ   Babak Khalatbariايـن نوشتـه را بابـک خلعتبری  
ست٣١ مورخ ِست ِست،  .پ سوريش بنشر سپرده است که اينک ترجمه آن تقديم عالقه مندان است  چا، آ

 
نه تنها  به مشکالت عمده دچار گرديده است بلکه بيم آن ميرود        " افغانستان"پنجسال بعد از حکمروائی طالبان، پروژۀ   

ت گرديده، جامعۀ افغانی را با کشاکش پيچيده روبرو   پالنهای احياء کردن پوليس مذهبی که باعث مناقشا   . که سقوط کند
 . ساخته است

 
رهنمای . سخن گفت" انجام"يک " شروع"و از طرف ديگر از " شروع "يک " انجام"از يک جانب ميتوان از

م درلندن   ٢٠٠۶م در برلين، و ٢٠٠۴م در توکيو، ٢٠٠٢م در بن، ٢٠٠١افغانستان کنفرانس های ممالک کمک دهنده 
م رئيس جمهور و در سپتمبر  ٢٠٠۴م قانون اساسی افغانستان به تصويب رسيد، در اکتوبر ٢٠٠۴در جنوری  . بودند
با تشکيل قوای اجرائی آخرين مانع در راه بوجود آوردن مو سسات ديمو    . م پارلمان آن کشور انتخاب گرديد٢٠٠۵

از همه مهمتر . يندۀ افغانستان شروع گرديدبا برداشتن اين قدم ها مرحله جديد برای آ. کراسی از بين بر داشته شد
سوال دراين است که آيا حکومت افغانستان اين قدرت را دارد تا با بهبود وضع امنی، با تقليل کشت خاشخاش، با تهيه       

 انرجی، با انکشاف دهات و با فساد اداری کنار آيد؟  
 

 مکا تب حريق شده
بصورت عموم وضع امنی  . مواجه به سقوط خواهد بود " فغانستانا"اگر در اين زمينه پبشرفتی حاصل نگردد، پروژۀ 

  ٢٠٠۶ماهای جوالی و آگست سال . به اندازۀ بحرانی گرديده است که پروسۀ باز سازی با خطر رو برو می باشد
که در برابر بغاوت کننده  " نيرويی کوهی "در حملۀ . م٢٠٠١خونبار ترين او قاتی است بعد از سقوط طالبان در سال      

  ۶٠٠ان در جنوب کشور بعمل آمد، قوای ائتالف تحت رهبری اضالع متحده امريکا تنها در ماه جوالی اضافه ا ز      گ
 .مبارز طالبان کشته شده اند ولی مقاومت آنها هنوز بعيد است تا در هم بشکند  

 
از شروع سال . بيالنسی که حنيف اتمر وزير تعليم و تربيه در يک مصاحبه مختصر ارا ئه نمود، ترس آور است

در فاصلۀ  .  معلم و شاگرد بقتل رسيده اند۴١الی ماه جوالی .  مکتب تخريب گرديده است ٢٠٠م تا حال بيش از ٢٠٠۶
برعالوه در سال جاری الی   .  مرتبه چنين قتل ها بوقوع پيوسته اند١۶، قرار گفتۀ وی،  ٢٠٠۵ و ٢٠٠٢زمانی بين 

 هزار شاگرد از    ٢٠٠ هزار تا   ١٠٠تقريبًا . د را متوقف ميکردند   مکتب بايد فعاليت های خو ٢٠٨اخير ماه آگست،  
برای  . با خوشبينی مشاهدين او ضاع، بهبود وضع امنی به فرسخها دور از نظر است   . رفتن به مکتب محروم گرديده
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 نيرويی ٩٠٠٠ عسکر امريکائی، ١٩۵٠٠ هزار کيلو متر مربع وسعت دارد، ۶۵٠برقراری صلح در افغانستان که 
 .  نفر اردوی ملی در اختيار قرار دارند که اين شمار خيلی کم است ٣٠٠٠٠اف و ايس

معلوم است  " عرب های بيگانه"نظريه .  حمالت انتحاری صورت گرفته است ٣٠ بدين سو بيش از   ٢٠٠۵از نومبر 
ی هر روز بيشتر طالبان و مخالفين افراط . مفهوم خود را باخته باشد چه افغانها هم به حمالت انتحاری دست ميزنند 

 . نفوذ و قدرت کسب می کنند
 

 کابينه جدبد کرزی
حالت رئيس جمهور کرزی در   ". يک پرنده يک باله پرواز کرده نمی تواند    "يک ضرب المثل افغانی ميگويد که 

معرفی .  آن مسترد شدند ۵ آن تائيد و  ٢٠ وزير ٢۵از  .  از اين بهتر نبوده است  ٢٠٠۶معرفی کابينه اش در اپريل 
می " مرکز تجارتی"لست جديد از طرف ولسی جرگه که موکلين ناراضی آنرا   .  ماه بطول انجاميد ۴جدد تقريبًا م

تلفون های موبايل و موتر های . نظر چنين است که همه چيز با پول ميسر است. نامند، بدون چون و چرا تايد گرديد 
 . سازدلند کروزر برای بعضی از وکيل صاحبان فيصلۀ شان را سهلتر می 

جليل . او که سياست مدار حلقه شاه است قبًال وزير اقتصاد بود. محمد امين فرهنگ وزير جديد تجارت مقرر گرديد
او دکتورای خود را از آلمان گرفته و در گذشته معين وزارت آب و انرجی بود      . شمس عهده دارو زارت اقتصاد شد   

. ماعيل خان ازهرات بوده  و هردو يک جا بمکتب ميرفتندشمس مانند اس. که وزيرش جنگساالر اسماعيل خان است
او که مشاور رئيس جمهور بود از پيروان گذشتۀ گلبدين حمکتيار    . کريم خرم عهده دار جديد وزارت فرهنگ گرديد  

در کابينه کرزی صرف يک زن بحيث وزير زنان، حسن بانو غضنفر،   .  است که با حکومت کرزی مبارزه دارد
 .علق به اقليت ازبک می باشدشامل است که مت

 

 اشتياق نظم
مدِت قبل اعالن شد که امريکا در نظر دارد تا کمک مالی . بعد از تابستان خون بار زمستان سخت درپيش رو است

 نومبر ٣٠به اساس تخميتات الی .  ميليون دالر تخمين زده ميشود، قطع کند١٠٠خود را برای مواد سوخت که به 
با گذشت زمان افغانها حد اکثر باز . برق برای شهر کابل تضمين شده ولی آيندۀ آن مستور است     ظاهرًا جريان  ٢٠٠۶

در  . پوليس جديد مذهبی ممکن قدمی باشد در اين راه. گشت ايام  طالبان را آرزو ميبرند چه آنگاه نظم بر قرار بود
مهور کرزی تشکيل يک اداره را  که رئيس ج. اوايل ماه جون شورای علما احيای پوليس مذهبی را تصميم گرفتند   

کابينه و اکثريت ولسی جرگۀ محافظه کار  . باشد، تائيد ميکند" ترويج عنعنات نيکو و جلو گيری از بدعت" هدف آن 
مناقشه ها روی پوليس مذهبی جامعۀ . در آيندۀ نزديک روی بميان آمدن چنين يک اداره رای گيری خواهند کرد

 .ده است افغانی را ازهم متفرق نمو
در وقت طالبان پوليس مذهبی بصورت راديکال       . پوليس مذبی در زمان حکومت مجاهدين پا به عرصۀ وجود گذاشت    

آنگاه پوليس مذهبی که خوف و     . عمل ميکرد "امربالمعروف و نهی عن المنکر "داخل اقدامات گرديد و به اساس قرآن     
به اين روش زنها که سراپا در برقه پيچانيده نمی  . ق نمايدهراس را دامن ميزد و  ظيفه داشت قوانين شريعت را تطبي  

در زنا شوهری روابط جنسی زن با غير جزای سنگسار را  در       . بودند مورد شتم  و برخورد نا پسند قرار ميگرفتند    
ريشهای کوتاه و شنيدن موزيک با   .  مردان همچنان از نظر دور نبودند   .  جزای دزدی قطع دست راست بود  . پی داشت

باعث نگرانی اين است که اکثريت مردم نظربه از دياد فساد اداری و بحران روز افزون امنيت، .  رنه جزا داده ميشد ُد
 .هر چه زود تر منتظر تشکيل اداره پوليس مذهبی هستند 

 

 روش جديد طالبی 
در يک همه پرسی . آرزوی نظم و شفافيت قواعد در زندگی روزمره شايد رهايی بخشِ  بسياری از پريشانی ها باشد 

 فی صد طرفدار بوجود آمدن   ٧١ نفر، بيش از ٢٧٣درکابل به اشتراک  " ُکنراد آِد ناور"از طرف موسسه خيريه 
 فی صد زنهای پرسش شده صرف از طرف هر پنجم نفرزن،  ٣٣جای تعجب است که از . پوليس مذهبی ميباشد

هات قبول موجوديت پوليس مذهبی طرف داران     فرض ميگردد که در مناطق د. احيای پوليس مذهبی نفی می شد
اگر اين نظر به حقيقت بپيوندد، برای  :" عبدالکبير رنجبر، وکيل ديموکرات در ولسی جرگه ميگويد. بيشتر داشته باشد

بنياد گرايی و افراطيت در و دروازه ها باز خواهد گرديد و اگر يک مرتبه پوليس مذهبی بميان آيد، دوباره گليم آن       
 ."  دنی نخواهد بود جمع ش

ما نه بايد اشتباه   :"دافع مشهور از حقوق زن، ميرمن شکريه بارکزوی، وکيل در ولسی جرگه به تائيد رنجبر ميگويد   
و اساسًاچه کسی بايد پاسبان . بوجود همچو يک پوليس مذهبی اصًال ضرورتی نيست . تکراری را مرتکب شويم

 مذهبی تعيين شود؟  
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در پرنسيپ من بحيث يک :" پشتون در ولسی جرگه کمان را شختر نموده اظهار ميدارد     ميرمن کارو خيل يک وکيل 
و اگر يک    . مسلمان مو جوديت پوليس مذهبی را نفی نميکنم ولی در وقت طالبان بنام آنها زياد از ظلم کار گرفته شد       

 "پوليس مذهبی احياء شود پس ضرورت بقوای پوليس و قضا چه خواهد بود؟    
 

چنين پيدا است که پروبلم های اکثر افغان های ليبرال با رئيس جمهور کرزی .  اعث پريشانی ميگردداين انکشاف ب
روز نامه انگليسی  . او اتکا به نيرو های محافظه کار دارد که ظاهرًا در افغانستان در اکثريت هستند       .  ارتباط ميگيرد

به اين " رجعت به روش طالبی"ر عنوان  با يک مضمون تحريک کننده زيDaily Outlookزبان ديلی اوت لوک  
يک استاد افغان پوهنتون که در آلمان  . اين عنوان نه تنها بايد در کابل به تفکر وا دارد. موضوع ارتباط ميگيرد

به تعقيب آن چه می آيد؟  :" باشد" اخير"از يک " شروع"تحصيل کرده به اين عقيده است که پوليس مذهبی می تواند  
 " عبدالرحمن برای تطبيق حکم اعدام؟ درخواسِت آوردن   

ايتاليا عبدالرحمن را که به مسيحت پيوسته بود و در افغانستان تحت تعقيب قرار داشت، در ماه مارچ سال جاری پناه     
 . داده است 

 
 پايان


