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  م١٢/٠٤/٢٠٠٩             ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  
  ياد داشت

جنگ ساالر، قاچاق مواد مخدر و فساد : سه عنصر عمده که کشورما را به بربادی و فنا کشيده اند عبارت اند از
ر مورد افغانستان مبالغه جناب کرزی رئيس جمهور افغانستان بار ها اظهار نموده اند که رسانه های غربی د. اداری

چاپ زوريخ،   ِان ِست ِست  نامه نگار روزنامۀ .  می کنند و مثالً  فساد اداری آن طوريکه بيان می گردد نيست
 از ترينکوت مرکزواليت  ارزگان چشم ديد خود را از اوضاع جاری آنجا در راپور آتی شرح " آندری آسپالينگر"

  . می دهد
  

  زگان چيزی ديده نمی شودازيک دولت مشروع در ار
  

  جنگساالران و نمايندگان مفسد حکومت ديموکراسی جوان افغان را تضعيف می کنند
  

در واليت ارزگان در جنوب افغانستان ديده می شود که چقدر مشکل است ساختار کهنۀ قومی را با يک  دولت 
 پشتون ها تشکيل نمی دهد بلکه نفوذ پروبلم اساسی را مقاومت جمعيت محافطه کار. مشروعِ  جديد تعويض نمود

 .دوامدار جنگساالران و فساد پيشگان قدرت مندان دولت جديد
  

  
  
 

پليسان در برابر عمارت مرکزی قوماندانی 
  .پليس خواندن و نوشتين را می آموزند

  
  

  ترينکوت، آخر ماه مارچ
چه مدت ديگر او در آنجا .  در قيد استعبدالعزيز از دوسال به اين سو در محبس ترينکوت، مرکز واليت ارزگان،

آنها می گويند، من بايد کسی را به قتل رسانيده باشم، « . او هم نمی داند که چرا اين جا می باشد. خواهد ماند، نمی داند
شخصی از قريۀ پهلو کسی را از فاميل من به قتتل « .  ساله٥٠، اين است گفتار قهر آميز اين پشتون »که حقيقت ندارد

) قاعدۀ قومی پشتون ها(که نظر به قواعد پشتونوالی » .از اين لحاظ ما کسی را از فاميل آنها به قتل رسانيديم. سانيدر
او در يک اتاق تاريک زير زمينی محبس جا دارد که شبهارا با . بکلی درست است، اظهار اين مرد ريشدار است

از وقتيکه به اين جا آمده به درد شديد معده . ريض استاو می نالد که م. بيست محبوس ديگر در آن سپری می کند
  . دچار گرديده است

  

  خود سری ها در عوض دستورالعمل قومی
 اکثر محبوسين از طرف روز در حويلی يک عمارت محقر گلی روی فرش های بافته شده از پالستيک می نشينند ، 

يک تن آز آنها . کهنۀ ترانسيستوری موزيک می شنوندباهم صحبت می کنند، قطعه بازی می کنند و يا از يک راديوی 
ديگری از آنها در يک ُکرد گلهای جريبن را . در بين يک قفس پرندۀ را باخود آورده است که مستانه آواز می کشد

 بسيار خراب و  جمع شده بودند می گفتند، صرف نظر از خوراک) راپورترها(محبوسينِ  که بدور ما . تربيه می کند
مشکل کالن اين است که آنها نمی دانند .  وابِ  غير قابل تحمل، ديگر وضع در اين جا بصورت نسبی بد نيستجای خ

  .يک مرد جوان می آفزايد که هيچ يک از آنها محاکمه نشده اند. چرا و چه مدتی دراين جا ماندنی هستند
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ً  با يک اين پشتون های تا گلو محافظه کار که تا حال به جز رسوم پشتونوالی چي زی ديگری را بلد نيستند و دفعتا
بد تر از همه . دولت ُمدرن مشروع روبرو می گردند که آنرا فهميده نمی توانند، هنوز مشکل بزرگ پنداشته نمی شود
  .اينکه دولت جديدِ  مبتال به فساد و برخالف قواعد قبيله وی از طرف هيچکس منصفانه احساس نمی گردد

 به حيث يک طالب احتمالی گرفتار گرديده ايسافه می کند که او در اثنای يک عمليات شبانۀ  ساله قص٣٠محمد قاسم 
من دريور الری هستم و شب در راه بودم تا « . ، ناله می کشد»اما من طالب نيستم«. و به محکمۀ محل سپرده شد
 دادند و با آن هم از طرف محکمه  نفر از قريۀ او اين را شاهدی٣٥در جريان محکمه » .زمين خود را آيياری نمايم 

 برخالف محبوسين همراهش، محمد قاسم در برابر عساکر خارجی هيچ اعتراضِ   . سال حبس محکوم گرديد٥به 
اين مرد جوان با دستار سياه می گويد، ايساف در عمليات های خود به اطالعات مردم محل احتياج دارد که آنها . ندارد

پروبلم اين است که ايساف متهمين را به محاکم . های بی گناه را مقصر جلوه می دهندنظر به اغراض شخصی انسان 
  .محل ارجاع می دارد که بصورت مطلق از بررسی عاجز اند

اما به گفتۀ  .  اگر مقصد از محبوسين ترينکوت باشد اين ها همه بايد بی تقصير باشند که اين به کلی امر بجا نيست
مثالً  عبدالعزيز با . بايد اکثر محبوسين به صورت نسبی  بدون دليل به اين جا آورده شده باشندبسم اهللا، محافظ محبس، 

محافظ . يک تن از برادرانش حبس گرديده است ولی از قبيلۀ که اين ها می خواستند اتتقام بگيرند هيچ يک گرفتار نشد
ديمو کراسی به . و يا به پليس پول داده باشدسالخورده اظهار می دارد که طرف مقابل بايد وسيله و واسطه داشته 

  .ارزگان عدالت را نياورد بلکه ساختار های بيشتر قدرت طلبی را باعث گرديد
  

  جنگ ساالران باقدرت
کمک های . امروز درغرب فهميده می شود که جنگ با افراطيان اسالمی تنها با و سايل نظامی مؤفق شده نمی تواند

افغانستان به يک اردوی مجهز، تا اندازۀ به يک . ای دولتی نيز مهم پنداشته می شونداقتصادی و اعمار ساختاره
حکومت قابل اعتماد و يک پليس فعال و محاکم ضرورت دارد، اگر بعد از خروج قوای خارجی از کشور، دوباره به 

  . اثری ديده می شودولی در مدت هفت سال بعد از رانده شدن طالبان از همچو شرايط کمتر . نيستی سقوط نکند
ارزگان يکی از پسمانده ترين واليات کشور، مثال برجستۀ آن می باشد که چقدر مشکل است در يک جامعۀ غريب و 

 هزار باشندۀ ٤٠٠ فيصدِ  تقريباً  ٩٠. بی نوا، متکی به عنعنات کهنۀ قبيلوی ساختار های ُمدرن دولتی را اعمار نمود
دختران . زنها حتی در زير برقع در مجالس رسمی ديده نمی شوند. ن، ها می باشنداين واليت جنوبی افغانستان پشتو

 به اين سو مانند ديگر ٢٠٠١گرچه در ارزگان از سال .  فيصد باشندگان از سواد محروم اند٨٥. به مکتب نمی روند
هنۀ قدرت ، فساد اداری ولی ساختار های ک. واليات يک والی ، يک اداره واليتی و محاکم محل و واليت وجود دارند

. و روی شناسی فعاليت اين ادارات را فلج کرده و باعث آن می گردد که موجوديت يک دولت قطعاً  احساس نگردد
 ، معتقد است که طالبان در ضمن نسبت به جنگ ساالران، مافيای  ميدندراپقوماندان قوای ايساف در ارزگان، جنرال
  . کمتر را برای دولت ايجاد می کنندقاچاق مخدرات و مامورين مفسد، خطر

ناميده می شود و مطيع اهللا خان ) خ. م. ج(در ارزگان جنگ ساالر قبلی جان محمد خان که در اين واليت صرف 
خ، يک سرکردۀ قدرتمند قومی و مجاهد قبلی مؤفق گرديد بعد از سقوط . م. ج. کمافی السابق اختيار دار هستند

. خالفين ديگرسياسی  شان را کنار زده و خود را به حيث مرد قدرتمند واليت معرفی کندطالبان، خوشبين ها و نيز م
ً  به حيث والی مقررکرد و لی نظر به فشار . م. رئيس جمهور کرزی که رفيق خوب ج خ، می باشد او را مؤقتا

ه در اين  واليت  قاچاق اين جنگ ساالر که برعالو. هالنديها بايد دوباره عزل کرد و اما به مشاوريت خودش گماشت
مواد مخدر را نيز اداره می کند، توانست قدرت خود را توسط سگ زنجيری اش مطيع اهللا که به حيث يک جنگ 

« خ، است خود را به آمريت . م. مطيع اهللا که برادرزاده يا خواهر زادۀ ج. ساالر ظالم شناخته می شود، توسعه بخشد
 ِ با مليشيای خود راه ارتباط حياتی ارزگان با قندهار را که عايد سرشار دارد، واليت  رسانيد و » پليس شاه راه
. م. به اردو سپرده می شد اما حکومت کابل نظر به رفاقت کرزی با ج» پليس شاه راه « اصالً  بايد . کنترول می کند

 چشم ديده نمی شوند ولی سايه هردو مردان قدرتمند واليت هيچگاه  شخصاً  به. خ، هردو چشم را از آن ُپت می کند
. خ و مطيع اهللا، والی قادر به هيچ اقدام ِ  نيست. م. چنين گفته می شود که بدون موافقۀ ج. وار در هرجا حضور دارند

  .حتی قوای ايساف و کمک کنندگان غربی بايد اين حرامزادگان را در اتخاذ تصاميم خود شريک سازند
  

  يک آمر پليس که خريداری می شود
نمايندۀ ملکی . هالنديهای که قوای نظامی و بازسازی را در ارزگان رهبری می کنند به اين چلنج بزرگ را آشنا هستند

دولت . ، اظهار می دارد که مؤسسات دولتی ضعيف هستند "Joep Wijandsجويپ ويجاندس"دنهاگ در ترينکوت ، 
عالوه برآن اکثر مامورين دولت هيکل های . دارددر حيات انسان ها نسبت به فاميل، قوم و قبيله نقش کوچک  

بی « اين دپلومات می گويد، . مشکوک اند و به اين وسيله مايل نيستمد باور مردم را در ديموکراسی تقويه نمايند
حوصله گی بزرگترين دشمن ماست، افغانها نتايج آنی را انتظار می برند ولی يک دولت مشروع شب درميان به 

  ». تواند؛ برای آن اقالً  يک نسل به کار استوجود آمده نمی
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ولی آن مؤسسات دولتی که مسؤليت آنرا بر . برای آفغانها بعد از سی سال جنگ ثبات امنيت بزرگترين آرزو ست
يک تن از همکاران يک . دوش دارند، يا مانند پليس به فساد آغشته هستند و يا مانند مسؤلين عدلی ضعيف می باشند

لتی می گويد، در بسياری از حوزه ها قوای پليس از مليشيا های قبلی تشکيل گرديده و بيشتر از يک مؤسسۀ غير دو
  . از اين نگاه پليس برای مردم حافظ امنيت نه بلکه منيع خطر است. گروه جنايت کار نيست 

ن وظيفه گماشته شد و خ به اي. م. او توسط  ج. آمر پليس واليت ، جمعه گل، قبل براين يک مامور پايان رتبه بود
اسداهللا .  نثار نمی کنند ديگر مامورين در واليت به جمعه گل يک کلمۀ نيک هم. بيشتر ازيک آلۀ دست او نمی باشد

والی می گويد، او معاش پليسان را به جيب خود می . همدان والی ضمن مذاکرات، آمر پليس را مفسد می خواند
 هزار دالر دريافت می کند تا در برابر عاملين آن اقدامی به عمل ١٠٠در ماهانه عالوه برآن از قاچاق مواد مخ. اندازد
رئيس (همچنان والی، قاضی . و قتبکه جمعه گل بر طرف شود می توان در واليت حق و نظم جايگير گردد. نيارد

  . ، محمد خان را آغشته به فساد و غير شايسته می داند)محاکم 
ت دارد که والی و همکارانش به صورت مؤثر کار نمی کنند و پول های زياد رئيس محاکم از طرف ديگر شکاي

قاضی بلند رتبه با موهای سفيد که قبالً  مالی قريه بود با تلخ کامی از عدم صالحيت ادارۀ . کمکی به هدر می روند
تربيه ) کاتب دينیم( قاضی است که در مدرسه ٤محاکم واليت در واقعيت دارای . عدلی در اروزگان شاکی می باشد

رئيس محکمه، خان، با دفاع از خود . از حقوق جديد که امروز آنرا تعبير و تطبيق می کنند، بکلی بی خبرند. شده اند
او توضيح می دارد که قضاوتش . » عقل سليم در مسلک ما نسبت به تربيه بيشتر دارای اهميت است«می گويد،

 و اگر چيزی در آن تشريح نشده باشد، به قوانين شرع رجوع می مطابق به قانون اساسی جديد صورت می گيرد
  .گردد

قاضی بلند رتبه دردفتر کوچکش که نه در آن کدام ميز دفتر يا . خان نيز آمر پليس را مورد دشنام قرار می دهد
بان از قاچاق مواد مخدر مشکل بزرگ در جنوب افغانستان است، زيرا طال« :کمپيوتر و جود دارد اظهار می دارد

با آن هم در ارزگان دربرابر آمر پليس اقدامِ  صورت نمی . » مدرک آن مصارف شورش خويش را تکافو می نمايند
قاضی عالوه می . هيچ يک قاچاقبر تا حال به محکمه سپرده نشده است. گيرد زيرا او در معامالت قاچاق دست دارد

  .  هيچ اقدامی صورت نگرفته استکند که او از جمعه گل درکابل شکايت کرده ولی تا حال
ما اين جا هستيم تا قوای امنيت را تقويه کنيم که خود در « ويجناندس می گويد، . هالنديها به اين مشکل ملتفت هستند

در حاليکه در ايجاد اردوی ملی در سالهای اخير پبشرفت قابل مالحظه به . » دراز مدت به مشکالت رسيدگی کنند
سمت پليس تا حال آنچه به وقوع پيوسته با آنکه در اعمار يک دولت مشروع نقش به سزای عمل آمده است، در ق

دپلومات هالندی می گويد، در حال قوای پليس افغان در مبارزه با طالبان نسبت به اردو تلفات .  دارد، ناچيز است
 ماه به اين سو در ٦از . ونداين ضروريست که مامورين بايد به صورت بهتر تر بيه ش.  زيادترا متحمل شده است

نصراهللا خان که در برابر عمارت مرکزی . واليت يک پروگرام مورد نظر که انعکاس خوب دارد، تطبيق می گردد
تربيه توسط قوای ايساف « . پليس، چندی از پليسان را به خواندن و نوشتن بلد می سازد، اين حقيقت را تائيد می کند

 فيصد ٩٩.  پليس در ارزگان هيچ يک تا حال کدام تمرين را نديده اند١٤٠٠ از جملۀ .بسيار ضروری پنداشته می شد
  ».صرف چند افسر مانند من می توانند نوشت و خوان کنند. از آنها بی سواد هستند

جمعه گل با گلهای پالستيکی و ديگر چيزهای چتی رنگه، دفتر خرابه مانند خود را که بايد هرلحظه سقوط کند، تزئين 
در حاليکه تصوير رئيس جمهور کرزی به . او کوشش نهائی را به خرچ می دهد وضع را توصيف نمايد. رده استک

بزرگی زندۀ وی از ديوار مقابل به وی لبخند می زند، می گويد، از وفتيکه او آمر پليس است ، اوضاع خيلی بهتر 
اما او، الفزنان می گويد، در ارزگان . روبلم هستندجمعه گل قانع است که پليسان رشوه خوار در افغانستان يک پ. شده

 قوماندان را حبس کرده زيرا سالح را دزديده بودند و از ١١او درماهای اخير . بآلخره گليم اين ها را جمع کرده است
  . اخاذی پول می ستودند

  

  مالمتی های خود سرانه
به اساس نظر جمعه گل اين ها . ه دار می باشند محبوس در ترينکوت پليسان سابق٦٣نفر از جمله ٢١در حقيقت هم 

اما گفتار . ثبوت زنده برای آن اند  که او چقدر مصمم در برابر گمراهان ولی از همقطاران خودش، اقدام می نمايد
اخترمحمد يک قوماندان سابق پليس می گويد، جمعه گل پولِ  را که بايد : اشخاص مورد نظر از داستان ديگری است

مرد جوان مايوسانه . کسی که با آن مجادله کند به زندان انداخته می شود. ن بپردازد، به جيب خود می ريزدبه ديگرا
و قتی معلوم گرديد که اين قضيه . بيان دارد که آمرپليس او را متهم نمود، سالح را دزديده و به فروش رسانيده است

تا حال کدام محکمه صورت نگرفته و او نمی . رده استحقيقت ندارد، جمعه گل او را متهم به تجاوز به يک پسر ک
  .داند تا چه وقت بايد اين جا بماند

  پايان
  
  


