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  ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از منابع سويس

  

  
  

  .ندر که هنوز در خرابه ها بسر می بگشتند بازنبه افغانستام  ٢٠٠٢ده ها هزار مهاجر شروع 
  برف راصرف اطفال بخوشی استقبال مينمانيد

  

  لی دهندهسدی ولی غير تاعِوضع 
  ان دانيل شورتس  با ناتو در افغانست عکاسنويد کرمانی  ونويسنده 

  
می پوشد وکاله آهنی ضد مرمی  در ميدان هوائی کابل واسکت  وم  به افغانستان ميرسد٢٠٠۶مهمان اخير نومبر سال 

 به مقر عمومی ايساف، قوای بين المللی را دريک قطار از لند رو ور های زره دار وی اون عساکر برتا.به سر ميکند
کوچک که از جالی برقع زنان سوراخ مهمان شهر را از يک . دکه عهده دار امنيت نظامی بازسازی است،  می رسانن

روز ديگر که او توسط عساکر به يک مرکز . خردتر است و در کابل ديگر چندان پوشيده نمی شود، نگاه می کند
ن اي  در.تربيوی اردوی افغانستان برده ميشود، مانند يک پهردار ميتواند از موتر سرباز به بيرون چيزی بيشتر ببيند

يکه و خيمه ها ساخته شده است، معلمين امريکائی به ر، خانه های پری فاب از کانتنرهانام دارد و" آالمو" که قرار گاه
پنج هزار اين جا آرام تر ولی محقر نسبت به قرار گاه عمومی بگرام می باشد که در آن سه هزار عسکر، . سر ميبرند

کوچک زندگی دارند و ميتواند در غرب وسطی اضالع متحده امريکا ملکی و دو هزار روزمزد افغان مانند يک شهر 
يک مرکز شاپينگ با تمام لوازم يک مارکت امريکائی از : واقع باشد و يا هم چنان در بالقان، در افريقا و يا عراق

ولته، فاکسميتيک و سپا، کورس های سويه ايش موی، مغازه ُکرآ  مغازهنه، بانک، ستوديوی سپورت،قبيل پسته خا
قرغيزی بحيث مغازه فروش اشيای يادگاری، مغازه قالين فروشی، برگرکينگ، پيساسيانو، قهوه خانه " يوتا تنت"يک 

تهيه غذا در مرکز کوچک آالمو صرف  برخالف. ، همه بچشم ميرسد و حتی تو قفگاه سرويس"گرين بينز"
  .امريکائيست وبس

  ز شهر هيچ چيزی نمی بينيد؟ اشما که د می پرسد، تاسف نمی کنيد مهمان از آفيسر که وی را در کمپ رهنمائی ميکن
، يمو بگرام نزد دوستان مير به ست، اگر خواسته باشم با سه نفر ازهمکارهای خود به ايساف و يايآخ اين پروبليمی ن
  .جواب می شنود

 دو موتر های زره شده و در هر بايد سه نفر همکار باهم  باشند، زيرا عساکر خارجی اساسًا در قطارهايکه اقًال از
 بعضی از عساکر تعجب ميکنند، مردمی را که به آنها می خواهند ياری .کدام دو عسکر جا گرفته باشد، بشهر بروند

ولی اين از نگاه امنيت ضروری . رسانند، صرف با واسکت های محافظوی به تن و کاله آهنی به سر مالقی شوند
در هريک روز سوم سفرش در جائی از ملک .  مهمان اين موضوع رادرک ميکندطبيعی است که. پنداشته می شود

رفقايش  روبرو می شود که همين ديروز یمهمان با عساکر.  به هوا انفجار می دهد رايک حمله کنندۀ انتحاری خود
مواد ضد مهمان هم درک ميکند که در مقابل هر کانتين، در تشنابها و در هر جای قضای حاجت . کشته شده اند

 که از لحاظ صحی  دات بايد آنرا بصورت کافی پاش بدهمکروب قرار دارد که هر عسکر مطابق به مقرر
اساسًا نبايد مواد غذائی افغانستان را بکار ببرد، هر دانه همان همچنان درک می کند که هيچ کانتين م. ضروريست
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 بلکه در غير آن نرخ يست نه از لحاظ  امنی ضروراين. برنج و هر قطره آب بايد تو سط طيار به کشور آورده شود
که  طوريکه نماينده يک کمپنی مشترک آلمانی و سويسی ها در مارکيت های داخلی بصورت سرسام آور بلند ميروند

نبايد تماس اينکه افغانها هيچگاه باموادغذائی . در مناطق بحران زده برای تهيه آذوقه يد طوال دارد، توضيح مينمايد
ه باشند و صرف در آشپزخانه کار های ظرف شوئی را اجرا ميکنند در حاليکه قسمت زيادی از کارکنان ايساف  داشت

 .باز هم از لحاظ صحی نه بلکه از لحاظ امنی می باشداز کشورهای مانند نيپال يا هند می آيند، ) تاحال بحيث محافظ(
 ولی ن هم اجرت کم می طلبند و هم مردم خوش مشرب هستند، ايشا آرزو دارد  افغانها را بکار بگماردهآمر آشپزخان

.  مهمان گفتار آشپزباشی را ميپذيرد .او نظر به قراردارد که درآن صريحًا ذکر گرديده است، اجازۀ اين کار را ندارد
  . با آن هم درين صحبت و در صحبت های ديگر بزودی به جای می رسد که طرف مقابلش نيز فهميده نمی تواند

ی نشيند،  نيپالی و يا هندی اش  به صحبت م، هنگاميکه مهمان با او، عملهآمر آشپزخانهصرف ناشتای صبح د از بع
ما در افغانستان هستيم ولی با افغانستان . به چه تعجب ميکنيد؟ به همه چيز که در جريان است! ميگويد، تعجب ميکنم
از  .پ از آلمان، آب از خلثج فارس، آشپز ها از نيپال، می آيندميوه از امريکای جنوبی، اسکاُل !يمهيچ سر وکاری ندار

را با طياره از کيوبا وارد ) لوبستر(گوشت خرچنگ چرا؟ امريکائی ها . همه بيشتر جای تعجب در بگرام است
   تصور کرده ميتوانيد؟! دميکنن

 که اين کشور بجای نمی دی ندارالمتميقينًا  و او   افعانها را بکار بگمارد زيادترآشپزباشی  که بخوشی می خواهد
  شانه هارا به باال جد که می دهد و می پرسد، دليل چيست؟) افسرده ("ميالن خوليک"رسد، بصورت 

  

  
   حق دارند تصور کنند که کمک های خارجیباشندگان کابل

   به طرز زندگی شان تماس نميگيرد
  

  قوماندانان برتانوی
و مصدق خوش صحبت، احترام کارانه، مستقيم، :  شيوه جذاب دارد موس"کلونل" و "نوگی"بريگيد جنرال پيش آمد 

  .داليل طرف مقابل
 رمپوليس افغان که بوسيله امريکائيها و آلمانها تربيه ميشوند؟ غير موثر، رهبری خراب، رشوه خوار و برعالوه ِه

ک وطيفه؟ جای شمار زيادی تاِر. ده بيشتر کراز دياد آفسران از پهره داران:  که سر به تاالق ايستاده استیتشکيالت
  .تعجب نيست که يک پوليس تربيه شده ايساف مزد بيشتر بدست می آرد که نزد ايساف برای خانه پاکی بماند

فساد .  هستند مقرر کرده است؟ گانگسترهاتبحيث آمرين امنيت در واليا که  رئيس حکومت کرزی  راجنگساالران
  ! کنيداداری؟ به برادر کرزی نگاه

کولونل موس خنده کنان .  ؟ خوب، متود تربيه پوليس از ايشان نسبت به آلمانها کرده حقيقتًا بسيار بهتر استاامريکائيه
 اما در افغانستان نبايد دقيق هستند و اين خوب است ومن آنرا قبول دارمميگويد، ميدانيد آلمانها بسيار زياد 

صول تربيه پوليس  ا.گ اروپا گماشته ميشوند، تحت تربيه گرفته شوندکميسارانيکه درخدمت اوسط در شهرهای بزر
 .ها تا اندازۀ سطحی است ازين لحاظ کوشش بعمل می آيد تا يک راه وسط جسست و جو گردداز طرف امريکائي

ل و ايساف، بين جنگ امريکا در برابر تروريزم و بازسازی؟ بلله، سوا" صلح پايه دار"بسيار خوب، اما تضاد بين 
همين جنوب کشور؟ همين جنوب، چه گپ است همرای جنوب، همين جنگها، همين قربانی های مردم . خوب است

ملکی، چهار هزار کشته در ظرف ده تا دوازده ماه اخير؟ جنرال نوگی جواب ميدهد، يقيناًً برای آن داليلی موجود 
  وسيع در جنوب افغانستان پشتی بانیسليم شد،ت" صلح پايه دار"ن از وقتيکه ايساف قومانده را از است که طالبا
؟ ببينيد، از هنگاميکه ما از امريکائيها قومانده را تسليم شديم، از و ضعی که بان روبرو  کدام داليل. بدست آورده اند
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ما . امريکائيها استحکاماتی داشتند که از آنها به تعقيب تروريست ها می پرداختند.  خود به تعجب افتاديمشديم،
  .ميخواستيم در پهنا برويم تا کشور انکشاف نمايد

در .  ديگر داشت جنبهها در جنوبيچرا در ظرف پنج سال تقريبًا هيچ کاری انکشافی صورت نگرفت؟ وظيفۀ امريکائ
با ) نيروی ايساف( وقتيکه ما .با دشمن بايد مبارزه بعمل می آمدنه اينکه قدم اول در نظر نبود کشور بازسازی گردد 

 ما مورد حمله قرار گرفتيم بدون اينکه .سازی می خواستيم شروع کنيم، متوجه شديم که امنيت بکلی وجود نداردباز
مشکالت ما زياد بود قربانی زياد داشتيم، تلفات ملکی بسيار زياد و . در هرجا دشمن وجود داشت. آمادگی داشته باشيم

 تابستان، راپورها از جنگ و رويا روئی با دشمن که درغرب اين بود اطالعات. تلفات ايساف نيز پريشان کننده بود
طالبان بايد عقب نشينی . بادله آنش را به منفعت خود انجام داديماما، ما م. غانستان سخن گفته ميشدافاز عراقی شدن 

سات ما کوشش داريم مو س.  آرام شناخته ميشود وضع . باين طرف تلفات نهايت کم شده استراز اکتوب. ميکردند
ما از ساحات که در آن ها امنيت تامين است شروع . امدادی را متقاعد سازيم درجنوب دو باره به کارشروع کنند

ما بايد به . جد و جهد بيشتر بخرچ دهدناتو درک نمود که بايد برای باز سازی . ميکنيم  و قدم بقدم آنرا توسعه ميدهيم
  .اين يک ستراتيژی بهتر است نسبت بجنگ. لبان بهتر خواهد بودافغانها اثبات کنيم که وضع حيات شان بدون طا

مهمان می پرسد، که آيا پروبلم در ستراکچر باز سازی نهفته نيست به اين معنی که افغانها از قسمت اعظم پولهای 
ازی و چطور است با کمپنی های که از امريکائيها مامور بازس. بله، جواب جنرال است. امدادی مستفيد نمی شوند

 . بله، اين کمپنی ها از طرف امريکائيها موئظف ميگردند؟.ميشوند و مفاد ازحد زياد را به جيب ميزنند
 قرار نمی گيرد؟ ما ميدانيم که هريک - قلب ها و تفکر مردم که بدست آورده شوند–آيا قربانيان زياد ملکی ضد هدف 

 نوگی است که با هيجان کامل به گفتارش ادامه می کشتۀ ملکی ازدياد يک صد دشمن را در بر دارد، جواب جنرال
ما منابع بيشتر برای امور . افغانستان از نظر نظامی بدست آمده نمی تواند: ما دقيق ميدانيم. ما اشتباه ميکنيم: دهد

سوالی بجاست که چرا . برای باز سازی امنيت ضروری است! نظامی ضرورت نداريم ولی برای پروژه های ملکی
  سرمايه گذاری بسيار قليل بود؟ ای که در جنوب امنيت مشکلی نداشت، در باز سازی در ساله

کولونل موس آه کشيده می گويد، من چه بگويم، اينکه اگر جنگ در عراق شروع نمی شد، افغانستان بکجا می رسيد؟ 
شرفتی زيادی می داشتيم، چه ۀ يست ولی از نگاه افغانستان بايد گفت که ما پيجنگ عراق بجا بود يا خير، بحث جداگان

 this war is - با موفقيت همراه استجا اينجنگ در -اين جا عراق نيست. اندازه؟ تخمين کرده نمی توانم
winnable“ „ .  

 چيزی که توجه جامعۀ ملل را بخود جلب ،جنرال نوگی عالوه ميکند، پريشانی بزرگ اين است که چيزی واقع ميشود
  .ستان يک مربته ديگر بفراموشی ميگرايدميکند و آن اينکه افغان

شايد در يک طعام شب در کلوپ افسران . بسيار دلچسپ بود با شما صحبت داشته باشيم. بحث از اندازه بطول انجاميد
  .دوباره ببينيم

  

  
  در قرار گاه عمومی امريکا در بگرام

  

  مهمان درين سفر از طرف  ناتو پذيرائی ميشود
از دور نمای ناتو مهمان .  نفر بر دوش دارد٣٢۵٠٠انده نيروهای بين المللی حفاظه صلح را باناتو در افغانستان قون

اين برای مهمان جديد است ولی برای ژوناليزم معمول، با آنکه معمول نيست از آن ياد . به کشور نظر می اندازد
  خارجی از قسمت يکود و بحيثداخل کشور شهرکی ميتواند با ابزار ملکی . افغانستان عراق نيست. آوری گردد

در يک پوش فرد ملکی يک وضع امنی خوشبختانه آنقدر بحرانی نيست که انسان بحيث .  اعظم آن ديدن نمايدهای
مهمان نوازی افغانها هميشه . ماند و از داخل سنگينی آن احساس گردد" استروناوت"قرار گيرد که از بيرون به لباس 

 که برای جامعه ملل بعد از سقوط م نظامیو چطور مفه، خواسته باشد مشاهده کنداما هرکی. جزء کرکتر شان است
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اتحاد شوروی تغييرنموده، نبايد صرف از بيرون به وسايط حمل ونقل زرهدار که با آنها غرب هميش در کشور های 
ايساف به يونيفورم عساکر و  .، نظر اندازی داشته باشدبيشتردر حرکت است تا نظم آنها را  نگاه و يا دوباره اعاده کند

  . اصرار دارد" کمک و همکاری" نوشته ها به حروف عربی مانند
کسی که با ناتو در افغانستان روان باشد نبايد ازين احاظ طرحش را  که کمک های بشری را جزء ستراتيژی نظامی 

 .ری نمايد، کمتر عميق نگاه کندقرار می دهد تا برای قطعات خود محيط با امن خلق کرده و اطالعات مطلوب جمع آو
بمب های بشری که يک گوينده ناتو بر ( گرديده " کمک های بشری"او ميتواند به انفال سيونِ  که نصيب مفهوم  

ميکند که مهمان بروز فهم و بعضًا آفرين اما در سطح مناسبات شخصی . باور نداشته باشد )کوزوو پرتاب آنرا ميديد
.  مذاکرات رسمی و بدست آوردن اطالعات مختصر را داشت فرصتاو نه تنها .م نمی زدقبل از سفرش آنرا حدس ه

اکثر اوقات او صرف نظاره کننده در پرواز های عسکری، در و سايط زرهدار، در کانتينها و بارهای موقتی، 
با . ه می سازد انتظار کشيدن بی حوصل.با عساکر، در خيمه ها و صالون های انتظار هم ميبودجاده ها درگزمه 

در هيچ جای به عساکر چنين بلديت . نظاميان همراه بودن از هر سمينار عبادت بيشتر حوصله افزائی می آموزاند
  .حاصل نمی شود مگر اينکه با آنها ساعت ها و يا روز ها انتظار کشيد

. ا مهمان با آنها روبرو شودمانند باشد و ضرور نيست که تنه" رامبو" وجود داشته باشد که رفتار شان شايد عساکِر
را " کمک های بشری در افغانستان"در عوض مهمان با عساکر جوان آلمان روبرو می شود که وطيفۀ شخصی خود 

 او باهيچ . نظامی آلمان نظير آنرا نخواهد توانستاتلم اعالنکه يک ِفدهند س می انعکاچنان شفاف و قابل باور 
 در عوض او . با بمباردمان بدست آورد را  نميتوان قلب ها و مزاج مردم،يدافسری روبرو نمی شود که توضيح نما

خويش در يک ساحه عاری از " صلح پايه دار"از هرطرف و هر جای تنقيد می شنود که امريکائيها در عمليات 
ايساف قانون درحرکت بوده با تالشی ها، بمبارد و در حبس گرفتن بی حد و حصر مردم  شهرت و امنيت نيروهای 

  . را بخطر مواجه کرده اند
سرجنت رتبه اول، ويبر، ميگويد .  صرف ميخواهند کمک نمايندندر ضمن امريکائيها اصرار می ورزند که ايشا

ولی بزودی متوجه . وقتی که او بار اول به افغانستان ارسال گرديد فکر ميکرد او برای يک عمليات نظامی آمده است
 وظيفه اش در ساحه بشری بفيصله رسانيدن  بسرموفقيت و عدم آن در. ه مهمتر استکه امور ملکی از هم: گرديد
زيرا او وظيفه اش را از همين نگاه يعنی کمک به : اين دليل بود که او برای باردوم به افغانستان آمده است .ميرسد

  .گ بپردازده انسان ياری رساند تا اينکه بجناين خود بخود قابل فهم است ک. مردم انجام می دهد
در رخسار روشنش رگ های باريک بنظر می رسد و در تحت بروت هايش . سرجنت اول ويبر قواره جنگنده ندارد

با کشيده او وقتی کاله آهنی را کنار ميگذارد يک کاله نمدی را بسر . هميشه لبخندی مهربانانه جلب تو جه ميکند
ه می کند که در آنها قطعه اش کمک های صحی بمردم قدار اين سرجنت اول از دهات افغانستان قصبرچشمان 
که چند روز کرد  قصه  نيزاو از يک مال. د، از صحبت هايش با کالن ساالن و از زنان و اطفال که ميخنديدنديميرسان

 کمک های صحی ت بعد از آن زنان قريه ديگر غرض درياف. از طرف طالبان حلق آويز گرديد ویبعد از آمدن
  .دندمراجعه نميکر

اين   اسبابمهمان بيان داشت که افغانها از پيش آمد امريکائيها رضايت  خاطر ندارند و پرسيد که آيا سرجنت ويبر
   ؟نارضايتی را فهميده می تواند

بايد از لحاظ امنی هميشه  با سرعت زياد و بدون  وقتی ما با موترهای خود در راه باشيم.  ، بلهميدهدسرجنت جواب 
  مقصد مهمان ميگويد،– .من هم اگر افغان باشم ازين کردار رنجيده خاطر می شوم .عبور نمايم مراعات به ديگران

نيست بلکه قربانيان ملکی در اثر بمباردمان است که جان های خود را از دست ميدهند و شما  ترافيک شتاب درازاو 
  ؟ دچار نمی کنددانیبه اضطراب وجيک عسکر ث را بحي

 به آن رو برو ميشوم اين است که يک خرد سال مرا با يک تفنگچۀ )سياهی پخش کردن(خواب اخطاريکه مرا در 
:  مهمان پشت سخن را گرفته ميگويد–.  فيرکنم بطرف اومن گمان نمی کنم که درين صورت مقابلتًا. بازی تهديد کند

. ال بمبارد کردن چيزی ديگريست نسبت به اينکه طرف مقبل با اسلحه بطرف کس نشانه گرفته باشديک قريه را از با
 قبل ، از هروقِت به اين طرف در افغانستان بيشتر بعمل آورده اند٢٠٠۶ حمله که قوای هوائی امريکا از جون ٢٠٩۵

  .فته است حمله هوائی صورت گر٨٨در عراق در عين زمان : بطور مقايسه. زياد تر است
  . يقين کنيد هر مرتبه فيصلۀ کردن امر يک حمله هوائی بسيار مشکل است: سرجنت ميگويد

  و چه بمغز شما خطور ميکند اگر فيصله غلط ثابت شود؟
  . من هم نميدانم چطور موضوع قابل جبران خواهد بود، جواب سرجنت است
فاع از خود بيان ميدارد به اين معنی که مورد بعد از يک لحظه سکوت، سرجنت ويبر ضرورت حمالت هوائی را، د

 قطعۀ درصورتيکه حالت بسيار خطرناک باشد بحيث يک عسکر ميدانم که در مواقع ضروری. حمله قرار گرفته اند
 بوجود می آيد که درآن قربانی چند نفر برای نجاب انسان های بيشتر  حاالِت.من مرا نيز ياری رسانيده نمی تواند

  .ه می شودضروری پنداشت
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  گزمه ايساف در يک کارته کابل که زنان بصورت عموم برقع بسر دارند

 مهمان از افسران خدا حافظی ميکند
 از شنيدن راپور های شخصی را  او ميکوشد افکار خود. و در سرک مقابل قرارگاه عمومی ايساف يک تکسی ميگرد

گمان . ولی او ميخواهد بداند که چرا جريان اوضاع درست نيست. او باور دارد که آنها نيت بد ندارند. عساکر آزاد کند
بندش ترافيک، خرابه ها، بالک های کانکريت بعوض خانه : اولی ازيک وضع عادی غير تسلی دهنده نمايندگی ميکند

آنهايکه در . ، عدم موجوديت قهوه خانه، عدم موجوديت چهرۀ خندانسرسبزی و درخنتانها، غربت، عدم موجوديت 
 برقع و نزنها نيز روی جاده ها ديده ميشوند و اکثر از ايشان بدو. ار جاده ها توقف دارند اطفال و يا معيوبين هستندکن

. انسان بايد به آنها نگاه کند تا به افسردگی فرونرود! ولی اطفال مکتب ميخندند. اطفال مکتب، دختران  و پسران
قبل از پنجصد سال، قبل از پنجاه سال و يا قبل از بيست و پنجسال هرکی  در راپور های سفر خوانده باشد که کابل 

درين جا انگور، انار، . کابل وقتی يک باغ بود.  در زندگی ديگر روز خوش نخواهد داشت وچطور ديده ميشد،
م  در سرگذشت خود می نويسد، ١۵٠١در سال  طوريکه قيصر بابر ،زردآلو، سيب، بهی، ناک، شفتالو، آلو و بادام

 قسم گلهای الله که در کابل می روئيد، برابری کرده ٣٣تمام عظمت هند که از طرف وی اشغال گرديد با . می رو ئيد
نيکوالس بووير "م ١٩۵۴هنوز در سال . اقسام فراوان چهار مغزها و خسته باب فرحت بخش بود. نميتوانست

در يک رهنمای پوليتولوگی از . برابری دارد" لاز شهر قشنگ کاب"  بيانی از کابل دارد که با ترسيم بابر"یسويس
های جاده . ی را وعده ميدهد که هيچ کشور جهان عرضه کرده نمی تواند"خاطرات ممتاز"م به سفر کننده ١٩٧۴سال 

 با یعصر جديد در ساختمان های مرمر و کانکريت. زدسفر را سهلتر می ساعصری و ميدان های هوائی مجهز، 
کابل به مرکز معتادين مواد مخدر تبديل شده است  تأسف ميداند که یپوليتو لوگ جا. ی ميکنندروی کار از شيشه تجل

  . که به شهرت اروپائی ها بر می خورد
متخصصين . افغانستان امروز پروبلم خود را صادر ميکند: برخالف. هيپی ها امروز در افغانستان مشکلی نمی بودند

را هيچگاه زرع خاشخاش چنين وسعتی  بصورت تخمين ،عد از سقوط طالبانملل متحد اطالع ميدهند که پنج سال ب
رشد . از اين جا تهيه ميشود) ترياک( درصد حجم جهانی اوپيوم ٩٢. نداشت مانند حال زير نظر جامعۀ ملل از غرب

نتر که در ويالهای جديد، عمارات دفاتر و شاپنگ س. اقتصادی افغانستان بصورت حد اقل از باز سازی نشئت می کند
جنرال داوود که مسؤول مبارزه در .  تمويل گرديده اندخدرمکابل بنظر ميرسند همه و همه حد اکثر از معامالت مواد 

  .برابر مواد مخدر است، خود از جملۀ مواد مخدر ساالران کشور بحساب ميرود
  

   جوانۀ نويسندتدر مشايعمهمان 
حسن زاده با عضو .   امرار معيشيت ميکند، به پارلمان ميرودمسعود حسن زاده که بحيث راپورتر صدای امريکا

فراکسيون "در  پارلمان، هموطن هراتی وی که از جمله شيعه گان روحانی می باشد و احمد علی جبرائيلی نام دارد و
حاظ ازين ل. اقليت ها را خواهان استپشتی بانی جبرائيلی مملکت قانون و  . مصاحبۀ داردقرار گرفته،" متجددين

درهمين لحظۀ : "اوبه نويسنده نگاه عميق انداخته، ميگويد. ضرورنيست قانون اساس تعديل گردد بلکه بايد تطبيق شود
 ." فيصد همه امور در دولت به اساس روابط شخصی اجرا ميگردد، نه بروی قانون٨٠که من باشما صحبت دارم، 

، اب اين سوال که آيا پارلمان از ملت افغان نمايندگی ميکندبجو. هبی است ولی نه مانند ايرانافغانستان يک کشور مذ
. جبرائيلی جواب ميدهد، انتخابات بصورت درست به انجام نرسيده ولی در عموم خواست ملت برآورده شده است

 :  هدادامه ميد هيم و به تنقيد طالبان اشاره نمودجبرائيلی ميگويد، ما از قضاوت پاوشالی در قسمت پارلمان دفاع ميکن
  ."از تخريب در برابر پارلمان دشمنان در داخل و در خارج کشور سود ميبرند" 

 تذکری  در موقف سياسی فراکسيون که آيا  کدامولی مهمان. چيزيکه اين روحانی اظهار ميدارد منطقی بگوش ميرسد
سن زاده بعد از مصاحبه مسعود ح. است، نشنيدشامل حکومت در  ياملی، در اوپوزيسيون و در قرارگاه مذهبی و يا

همه از تجدد پشتی بانی دارند، تخنوکراتها که حکومت . جای تعجب نيست، فراکسيونها همه يک گفتار دارند: " گفت



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
6

را تشکيل ميدهند، ديموکرات ها که کمونيست ها سابق ميباشند و اسالميست های کهنه که از همه اول نام متجددين را 
اده روزگذشته با يک کمونيست کهنه مصاحبۀ داشت که بياناتش با اسالميست ها حسن ز. بخود اختصاص داده اند

ولی بايک . اداری، در ديموکراسی و در برابر خويش ساالری  در دولت قانون، در برابر فساد،بکلی همنوا بود
گری دارد بلکه جبرائيلی اسالميست کهنه هيچگاه يک جا نخواهدشد، نه از اين لحاظ که او نظزی دي کمونيست کهنه،

   .از محتوی درميان نيستدرين جا سخن . ازين لحاظ که او به قرارگاه ديگرمتعلق است
بهرصورت اکنون يک . مهمان از حسن زاده ميپرسد که آيا مشکالت پارلمان بعد از سه سال جنگ طبيعی نيست

 و از جنايت کاران جنگی هب دانستحسن زاده اساسًا مهمان راحق بجان. پارلمان وجود دارد که مشکالت خلق ميکند
ولی در افغانستان جانيان جنگی در پارلمان نشسته .  بايد اينها بمحکمه سوق ميگردندیدر کشور ديگر. صحبت ميکند

  . و به سوالهای که بقتل هزارها انسان متهم هستند،  جواب ميگويند که درجنگ هيچ کس  نان و حلوا تقسيم نمی کنداند
اين يک بيانی . يش نيست که اينها هريک اقًال بيرق ديمو کراسی را بلند کرده اند؟ مهمان سوال ميکنداما يک قدم به پ

شايد در . است از حقيقت افغانستان که همه به يکبارگی از صلح و حقوق بشر سخن ميزنند تا در انتخابات برنده شوند
 آيا بديلی وجود –.  حسن زاده جواب ميدهدن،زما ممکن ولی در دير–. دير زمان شعار ها سياست را هم تغيير دهند

  .يا اين حکومت فاسد به کمک غرب می ماند و يا ما هستيم جنگ و طالبان.  نه خير-دارد؟ 
  
  

  
  پسته خانه عساکر امريکائی در بگرام

  

   ريد ميرودنزد فمهمان 
 ۀاين دکان در کارت. ال شوئی می آيدکا مغازهعايد او از يک . که بحيث مامور پروتوکول در پارلمان مشغوليت دارد

 در آن زندگی دارد به مشکل سراغ می شود، چه  مردمکه طبقه اوسطکابل ) پری فابريکه(بقايای خانه های روسی 
در جاده ها چراغ نيست، اعالنات روشن شده وجود ندارد، حتی درخانه ها روشنی : تنوير سرکها اساسًا وجود ندارند

 جلب تو جه  که موتر استهایجز اينجا و آنجا يگان چراغ پلکک ميزند و در غير آن چراغچراغ بنظر نمی رسد، ب
 شب است به ندرت روی جاده ديده ميشوند زيرا برق نيست و لذا ٩اما موتر ها هم درين وقت که ساعت . ميکند
  .ی شبانه هم نيستگزند

 
. انه صرف سه الی چهار ساعت برق جريان داردپنج سال بعد از سقوط طالبان در شهر ميليونی کابل هنوز هم روز

مهمان تکرارًا از جنراالن ناتو می شنيد که .  جا دارد منازل در زير زمينهایوضع آب رسانی خيلی محقر و بده رفت
 خير او فکر می کند. نه در ميدان جنگ بلکه در ساحه بشری به فيصله می رسددر وظيفۀ  آن  و يا عدم ايشانموفقيت
، در حاليکه  ايستاده تکسی اش از بين جاده های خالی کابل، از بين دند های آب و!ين صورت شب بخير درديگر،

از شهرک های بزرگ و   به شدت از پهلويش عبور می کنند، غربی باسرنشينان " يیدرايف چهار عراده"موترهای 
ز رستورانت های فرانسوی و ويالهای تاريک خيمه ها که در آنها مهاجرين باز گشته سال پنجم را بسر می برند، ا

 ٢۴جديد که درآنها خارجی ها و افغانان نو بدولت رسيده برق و آب ازمنابع شخصی تهيه ميدارند و توسط ستاليت 
  . ، اورا می کشاند بيرون ارتباط دارندنساعت با جها

ی، اقتصاد دولت های کمک عمًال چنين معنی می دهد که باز ساز. بذات خود ملت سازی يک فکر بسيار خوب است
 امريکائی از قبيل هاليبرتن "کانسرنهای" را به  حجماضالع متحده امريکا فرمايشات کالن. بخشدکننده را تقويه مي

Haliburton ، برگر Berger و يا کيللوگ  Kellog  می دهد که نه با عرضۀ مساعد بلکه با البيينگ موثر با تماس های
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 از خود  ها به سلسلهکانسرن ها از طرف خود قراردادی و قراردادی.  به ميدان می آيندتنگاتنگ و تمويل اتنخابات
  .  و قسمت اعظم پول بحيث مفاد در دخل کانسرن و قراردادی ها گم می شود. را بکار می گمارند هاقراردادی

 خوراک،. ه جای ميگيرد به افغانستان ميرسد دوباره در اقتصاد کشور های تمويل کنندهدر نهايت پولی که باالخر
محافظين، مواد ساختمانی و اکثرًا حتی کارگران، از خارج توسط  ل اقامت،، محمنجمنت، انجينيران، وسايل و وسايط

طياره آورده ميشوند مانند اکثر مواد غذائی و وسايل آسايش از قبيل تلويزيون، آيرکنديشن، موترهای ضد مرمی، 
 که Dynocorpُکرپ کمپنی دينو  تنها .د تا به افغنستان برودننير عرضه می شوجنريترهای توليد برق که بيک انجي

که هرکدام است  عراده موتر های لند کروزر ضد مرمی ٣٠٠عهده دار تربيه پوليس می باشد، در افغانستان صاحب 
اصلی ن کشور يک مشاور خارجی نظر به سنجش نيويارک تايمز برای ماليه دهندگا.  هزار دالر قيمت دارد١۵٠آن 

هزار دالر معاش، باقی برای تامين امنيت، مخارج زندگی و ١۵٠:  هزار دالر تمام ميشود۵٠٠بصورت اوسط اش 
 دالربيشتر از آن است که يک ٣آب نوشيدنی اش روزانه با . می آرد) کمائی ميکند(پول اضافی که کمپنی اش بدست 

  . ست می آرددافغان ب) طبيب(داکتر
انکشاف کرده، که  ذخيرۀ طال  را با ذهنيت ريگ شوی ها   ) Industrie(رفته بحيث يک صنعت ملت سازی روی هم

برو به کشوری، بساز منفعت آزاد از ماليه را و  :بميان آورده است) کسی که از ريگ شوئی طال بدست می آرد( 
 ی کار آن سالم است، مکاتِب در اکثر جاها شفاخانه های است که از روز اول صرف رو اين مصارفنتايج !خداحافظ

که در اولين برفباری سقوط ميکنند، جاده های موتر رو که چند هفته بعد از افتتاح مجلل صرف ريگ و جغل از آن 
که در آن اکثر دهاقين بلديت ندارند و تربيه نشده اند و در اخير مايوسانه بجا مانده باقی می ماند، يک زراعت ماشينی 

 افغانان زياد و خارجی های هستند ،در پهلوی استفاده جويان! ديده ميشود پروژه های يکهدربيش  ونتايج موفق کم  .اند
 . نيز محسوس استبصورت عموم کمبود زير بناه اخير توان برای بازسازی می کوشند، اماکه همه روزه الی مرحله 

  .نه ،نتيجه همين است در زمان طالبان برق وجود داشت و در زمان امريکائی ها
 حقيقتًا فريد در حاليکه چراغ تيلی - شيشۀ کلکين تک تک ميزندبه وبالخره مهمان شماره خانه مطلوب را مييابد 
يک چای . از دکان همسايه که به پدرش تعلق دارد، کوکه کوال می آرد. بدست دارد، در وازه دکان خود  را باز ميکند

  .  به برق ضرورت است بود و لی برای چایمیبرای مهمان بهتر و ارزانتر
 دکان تمام روز باز است من بايد عجله بخرچ بدهم تادر - تو کاالشوئی را  در سه ساعت برق چطور می کنی؟ !فريد

  .بعضًا که برق بکلی نمی باشد کاال کوت ميشود. خالص شودکار سه ساعت همه 
  

 
  معيوبين ماين ها که گدائی کار روز شان است، منظره شهر کهنه را می سازند

  
امروز که او در پوهنتون کابل، .  آيدکار پالمان خوشم می. مهمان از فريد راجع به کارش در پارلمان می پرسد
فريد ميگويد تحصيل خوب بود، محصلين از مشاورين زياد . مشاورين امريکائی درآن کار ميکنند، درس خوانده است

يا ظاهرًا ديموکراسی تمثيل   در پارلمان جدًا مباحثه ميشود و آيا. و پارلمان؟ مهمان می پرسد–. استفاده کرده اند
  ميگردد؟ 

در پهلوی اعضای رشوه خوار .  ميباشند هم جدی ،صرف تظاهر نيست مباحثات ،او ميکويد، نه. بفکر فروميرودفريد 
  .  اعضايکه برای افغانستان پيشيبان هستند همهستند
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مهمان . به مهمان نگاه ميکند و دست بر سينه می برد  فريد-. سقوط طالبان خوش هستی اين چنين بايد فهميد که تو از
  آيا تو اين را تصور کرده ميتوانی؟.  تااين جا ريشم دراز بود، تا اينجا فريد تکرار ميکند-. نمی تواندفهميده

 خويشاوندان فريد جمع شده بودند، پدر، برادر بزرگش، دو پسران ،درضمن مردان: مهمان اطراف خود را نگاه ميکند
 يقينًا مهمان از ريشهای دراز شنيده بود که هرمرد در .همه مانند فريد دست به سينه ميبرند و ميخندند. کاکا و ماما

زمان طالبان تاسينه بايد ميداشت، ولی وقتی انسان دريک حلقۀ مردان خوشخوی و ريشهای پاک تراشيده شده نگاه 
 در روشنی خفيف چراع تيلی با دستمالهای گردن، باالپوش ها  مردان؟چهريش داشتن يعنی ميتواند پی ببرد که ميکند، 

 و تقريبًا مانند يک گروپ کوه نوردان بنظر ميرسند  کنار گذاشته نمی شوندو کاله که درکابل در زمستان در خانه هم
فريد جزاهای را شمار ميکرد که طالبان انهارا تحت .  در چپری باهم يک جا شده باشند،که بعد از کوه گردی با ُمشقت

دن موزيک، تعداد زدن ُدرنه برای تراشيدن ريش، تعداد اعدام ها تعداد روزهای قيد برای شني: اجرا قرار ميدادند
  .درصورت زناء

. پسانتر مهمان از فريد از خاطر سوراخ کلکين دکا پرسيد که بصورت عاريتی با پارچۀ پالستيک پو شانيده شده است
امروز .  چيز دزدی نمی شد دکان شبانه باز ميماند و هيچندر زمان طالبا. فريد ميگويد، قبل چند روز دزد آمده بود

   و پوليس؟ –. حتی کسی وجود ندارد که بوی اطالع دزدی داده شود
  .حلقۀ حاضرين باز شروع بخنده کردند

  
  نپايا

 
 
 

 
 
  


