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       ٢٠٠٩ فروری،٦                        ماللی موسی نظام                                                                           
                                  

 واقعيت های دردناك درافغانستان
 ، شما زود تردرچند جبهه ميجنگيد؟زادهجناب همايون حميد

 
 عينی آه در مملكت دانتنوع جريانات ووقايع افغانستان تا حدی است آه خواننده و شنونده وحتی شاه وز هادرين ر

مشكالت و درد بی درمان دست به گريبانند،  جنگ زدۀ ويران ما ازظلم و بيدادوتبعيض يك اقليت چپا ولگر، با هزار
 .نميتوانند اين همه رويداد ها را پی گيری و تعقيب نمايند

معاون دوم آقای آرزی به ايران ميباشد آه ارمغان ايشان برای دولت افغانستان و مردم » خليلی« لتر از همه سفر آقای او
اوليای امور دولت آخوندی ايران در مسائل و جريانات افغانستان است و » ؟!« آن، دقيقًا حق مداخله و نظر دهی ای 

را » !«سايگان ايران، منجمله افغانستان همچنان حق مداخله و نظردهیالبته اين سوال را هم مطرح مينمايد آه آيا هم
به اتفاق ميزبانان ايرانی چه مشكالت » خليلی« بالمقابل در امور داخلی آنكشوردارا ميگردند يا نه؟ اينكه جناب آقای 

اين مقاله بيرون بوده و ده اند، از حوصلۀ يو سبب گرد جديدی را برای مهاجرين مظلوم و بيچارۀ افغان به وجود آورده
 .بحث اسفناك جداگانه ايرا ايجاب مينمايد

خبر ديگری آه باعث شگفتی و حيرت جهانيان گرديد همانا خيز بزرگ آقای آرزی، رئيس جمهور افغانستان مبنی بر 
ت جنگی در بليون غراما» ۴۵«نه تقاضای استمداد نظامی ازدولت روسيۀ فيدرال به منزلۀ آزموده را آزمودن، ميباشد،

 آه يکونيم مليون کشته و درهمين حدود معيوب بجا گذاشت مقابل تجاوز وحشيانۀ قوای سرخ بر ملت بی دفاع افغان،
وبرهان الدين ربانی بدون داشتن صالحيت، برخالف قوانين بی المللی ورويداد های مشا به به آن درجهان، حق ملت 

  !افغانرابه ولی نعمت جديد، روسيۀ فدرال بخشيد
» کامًال«علی الرغم ديدن، شنيدن و خواندن خبرمذکور زريعۀ ميد يای وسيع بين المللی، بعد تر سمت و جهت موضوع  

توسط سخن گوی موفق، با منطق و باجرات دولت افغانستان، آقای همايون حميد زاده، به انحراف آشانيده شد، چنانچه 
و و امريكا در مملكت اشغالی، مراجعه به اوليای امور اتحاد شوروی اصًال فهميده نشد که واقعًا باموجوديت عساکر نات
  سابق، چه هدف و منظوری راميتواند بيان نمايد؟ 

  
  در پهلوی وقايعی آه ذآرگرديد، جريانات ديگريهم ازقبيل نحوۀ انتخابات، شناسائی آانديد ها، عقب انداختن غيرقانونی 

 اساسی افغانستان ميباشد وموضوعات خرد و بزرگ ازهر نوع، روزانه از انتخابات آه الجرم نقض مبرهن مواد قانون
 .طريق همين ميد يای جهانی برای مردم دنيا عرضه ميگردد

برياست جمهوری امريكا و توجه خاص وی بر مسائل » اوباما« يكی ازين موضوعات قابل ذکر آه بعد از انتخاب 
فه مطرح ميگردد، هما نا ارزيابی واعتراضات چند جانبۀ دول غربی افغانستان و ماورای سرحدات آن، از منابع مختل

  درين زمينه چند روز قبـــل، وزارت دفاع. مبنی برعدم آفايت و آاربرد سالم دولت موجودۀ افغانستان است
 ستاناعالم داشته است آه دولت موجودۀ افغان» ميك مولن« با يک گزارش رسمی توسط قوماندان» پنتاگان« امريکا يعنی

به تائيد برين ادعا اظهار ميدارد آه ايجاد يك دولت بهتر با رهبری » ميك مولن« . "ضعيف ترين دولت در جهان است" 
نامبرده آه در عين زمان رئيس . قوی در افغانستان، نميتواند تحفه ای از جانب  قوای نظامی امريكا برای مردم آن باشد

ت، اضافه مينمايد آه افغانستان در شرائط موجوده به يك حكومت و ادارۀ قوی تمام قوای اضالع متحده درافغانستان اس
  !!تر و جدی تری ضرورت دارد تا تعداد اضافی ای عساآر امريكائی

درافغانستان بی آفايتی و عدم ادارۀ جدی و فساد اداری و عدم پيگيری مخالفين و » ناتو« از جانب ديگر آمر قوای 
ولت افغانستان، علت ناآامی در پروگرام های صلح و باز سازی دانسته و بران انتقادشديد و حنايتکاران را از جانب د

 .جدی نموده است
همچنان انگشت انتقاد به نحوۀ آار و فعاليت دولت افغانستان گذاشته و بی آفايتی و » انگلستان« درين بين حكومت 

 . های صلح و باز سازی در مملكت ميداندضعف آنرا علت ناآامی های همه جانبه در بر آورده شدن پالن
 به حيث ٢٠٠۴ الی ٢٠٠٢باالخره يكی از اعضای سابق آابينۀ آقای آرزی يعنی داآتر اشرف غنی احمد زی آه از سال 

وزير ماليه درکابينۀ دولت آقای آرزی ايفای وظيفه مينمود و گمان ميرود آه يكی از آانديد های رياست جمهوری آيندۀ 
« درانتخاباتی آه پيشرو است باشد، در بيانيه ای ابراز نمود آه عملكرد دولت افغانستان در مبارزه با فساد، افغانستان 

وی . بوده و نتوانسته است آه درمجازات آسانی آه به شكل گسترده در فساد دست دارند، جدی عمل نمايد» ضعيف 
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خواست ها ی مردم در جلوگيری از فساد سرسام آور افزود آه درين چند سال اخير نظام اداری افغانستان در قسمت 
  .اداری و مبارزه بر عليه نا امنی ها  نتوانسته آاری را از پيش ببرد

 
در مورد اعتراضات و شكاياتی آه از جانب ممالك و ارگان های بين المللی و آقای داآتراشرف غنی احمد زی آه همۀ  

 صورت گرفته است و طوريكه مشاهده ميگردد، نحوۀ انتقاداتی که ذکر شکايات متذکره درهفتۀ اخير از منابع مختلفه
داشته ودرمجموع ضعف و بيكفايتی مبرم دولت و ناآامی مفرط پالن های صلح و بازسازی » مشترک« گرديد همه چنبۀ 
ه معترضين درمقابل، جناب همايون حميد زاده سخن گوی رياست جمهوری افغانستان، يك تنه با هم. را احتوا مينمايد

دولتی و شخصی پنجه نرم نموده ودرحا ليکه تمام ادعاها وانتقادات را نفيه مينمايد، با عصبانيت و داد و بيداد با هرکدام 
 !به نحوی جنگيده است ايشان گويا با کمال جسارت آفتاب را با دو انگشت پنهان می نمايند

   امريكا، را مبنی بر تاآيد برين حقيقت آه افغانستان دارای،  وزارت دفاع»پنتاگان« آقای همايون حميد زاده، راپور
« با قاطعيت و عصبانيت،  BBC» « است، با روايت اآثر منابع مطبوعاتی منجمله»ضعيف ترين دولت در جهان« 

  !نميباشد» قطعًا ضعيف « رد نموده است و ادعاميدارد آه دولت فعلی افغانستان » آامًال
  

اق جوان و با انرژی مقام رياست جمهوری علی الرغم زندگی در شهر آابل، چگونه از بالی  فهميده نشد آه جناب نط
، رشوه خواري، چور و چپاول اموال بيت المال، قبض و استمالك صد ها »فساد اداری« خانمان سوزومنحصربه فرد

ين پوشالی، استقرار هزارجريب زمين های دولتی و شخصی توسط زور آوران، تفنگداران و جنگ ساالران و مجاهد
جنايتكاران جنگی وخائنين ملی دردفاتردولتی و پارلمان بی لجام افغانستان آه اآثرًانمايندگان آن از چوآی های شان برای 

جدًا اشتغال دارند، فقر وحشتناك به پهنای مملكت با موجوديت بليون ها دالر » آار های شخصی « ماها ناپديد بوده و به 
 بازار های جهان را بيشرمانه ٪٩۶ت سال اخير، اشغال افغانستان توسط مافيای بين المللی و داخلی آه سرازير شده درهف

در اختيار دارد، تجاوز و خشونت بر زنان و اطفال، مخصوصًا در صفحات شمال توسط قدرتمندان منطقوی وعدم 
 ك پرنسيپ های حقوق بشر با موجوديت بازخواست اوليای امور از حق آن مظلومان، نقض و پامال  گسرده و وحشت نا

آمسيون های مستقل حقوق بشر درهر منطقه، اغماض مطلق درقسمت بازخواست جنايتكاران و عدم وجود يك عدالت 
انتقالی، عدم اجرای مجازات جنايتكاران ومجرمينی آه دستگير و محاآمه ميگردند، آمبود يك ته بنای اقتصادی آه بتواند 

 نموده و همچنان از ترجيح آارگران پاآستانی و ايرانی به مقابل آارگران بی بضاعت افغان قشر بيكار را جذ ب
جلوگيری نمايد و در مجموع انهدام بنيادی يك جامعۀ مريض و ساقط را آه ايشان با عينك خوشبينی رنگ و روی آاذ بی 

ادالوصفی ازتمام نا به سامانی های متذکره انکار به همۀ آن نارسايی ها ترسيم می نمايد، نا ديده گرفته و باجرائت ذي
  .ميورزد

  
باور بفرمائيد آه مثال های فساد و نارسائی های بنيادی و اجتماعی ای آه در باال ذآر گرديد، صرف مشتی بوده است از 

ش رسمی مينمايد، درحاليكه گزار» !«ولی جای افسوس است آه جوانی آه در صدر قوۀ اجرائيه اجرای وظيفه. خروار
ما ميپذيريم آه يك دولت در حال : ای وزارت دفاع امريكا را رد نموده وباجرائت تمام برای خبر نگاران اظهار ميكند آه 

جای ! داريم» ضعيف«، جوان و در حال رشد هستيم، ولی اين را به هيچ وجه نمی پذيريم آه يك دولت »!«باز سازی
را به طرف ديموآراسی، نظام مردمی و آوردن صلح و » !«قدم های بزرگی ما : ديگری آقای حميد زاده ميفرمايند آه 

 !!می انجامد» !«ثبات، ترقی و آبادی آشورخود برداشته ائيم و اين قدم ها ثابت بوده و به موفقيت
سوال درينجاست آه با آنچه در افغانستان جنگ زدۀ ويران ميگذرد و بدون شك و شبهه ای اوضاع آن از آغاز دولت 

وين، هر سال بد ترو بدترين گرديده است، يقينًا منظورآقای همايون حميدزاده از حالت رشد، اعمار بلند منزل ها ومنطقۀ ن
است آه از پول های غير قانونی با غصب زمين های دولتی و انفرادی، بوجود آمده استکه » شيرپورنشينان« اشرافی

بنا گرديده اند، وگر نه تا امروز آدام پالن اقتصادی ای گسترده آه بدون آدام نقشۀ منظم شهری و اصول مهندسی اساسی 
بتواند برای مردم ما منبع آار و نجات از فقر مفرط گرديده ومفاد اقتصادی ملت دران مضمر باشد، صورت نگرفته 

  !است
م نخواهد بود، ، يقين که منظور شان حكومت مردم، برای مردم و توسط مرد»ديموآراسی«  در مورد ادعای موجوديت 

. چون اآثريت مطلق ملت افغانستان تحت هيچ نوع فيصدی ای از مزايای تعريف يك دولت ديموآرات مستفيد نگرديده اند
درديموآراسی طورمثال، هيچگاهی عدالت اجتماعی چنين ناپديد نبوده و چور وچپاول اموال مردم و عفو جنايتاآاران 

  !استوعدم پيگيری آنان امکان پذيرنگرديده 
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در مورد صلح و ثبات، فكر ميكنم آه اگر تصوير خون آلود ملت مظلوم و بی دفاع افغان و ازهم گسيختگی شيرازۀ 
اداری و حكومتی درسر تاسرافغانستان، مانع نگردد، با آنچه شب و روز باالوقفه بر آن مملكت و آن ملت واقع ميگردد، 

ولی در عوض، حال زارمردم .  يك فكاهی مسخره به قهقهه خنديدبر ادعای صلح وثبات آقای حميد زاده بايد بحيث
رنجورو مظلوم افغان با انواع مظالمی که روبرو هست، منجمله بمباردمان های امريکا و ناتو بر بی دفاعان مناطق 

رت و غم پشتون نشين افغانستان با قتل عام ها و آوارگی هزاران بيگناه واستعمال مسخرۀ آلمات صلح و ثبات، اشك حس
 .و نا اميديرا بر رخسار هر افغان با احساسی سرازير ميگرداند
و آبادی آشور ايشان، بايد رفت و به چشم سر نظاره » !«در مورد قدم های ثابت آقای همايون حميدزاده در شاهراه ترقی

ت مهندسی و زندگی بازهم اگر ترقی را در اعمار همان بلند منزل ها، شهرك های بدون پالن شهری و اساسا! نمود
 !صحيح بوده و ايرادی ندارد» !«مرفه يك اقليت آوچك بدانيم، البته که ادعای ايشان آامًال

 
دولت افغانستان، آقای داآتر اشرف غنی، يكی از آانديد های » ادارۀ ضعيف« باری برعالوۀ انتقادات منابع بين المللی بر

اليه ورئيس پوهنتون دردستگاه حكومت آقای آرزی هم ايرادات و احتمالی برای رياست جمهوری آينده، سابق وزير م
انتقاداتی را بر دولت فعلی وارد نموده است آه موجبات خشم، عصبانيت و رد ادعا های داآتر غنی احمد زی راتوسط 

 .آقای همايون حميد زاده فراهم نموده است
. بوده است» ضعيف« انستان درمبارزه با فساد آامًالداآتر غنی احمد زی همچنان ادعا مينمايد آه عمل آرد دولت افغ

وی چهار روز قبل دولت افغانستان را درقسمت عدم مجازات آنانی آه به صورت گسترده در فساد اداری دست دارند، 
داآتر احمد زی تالش حكومت افغانستان را در بر آورده شدن توقعات مردم برای اعادۀ صلح و امنيت و فساد . متهم نمود

 .گستردۀ اداری، ناآام وناقص وانمود آرد و تغيرات بنيادی ای اداری را درين راستا خواستار گرديد
اينكه داآترا شرف غنی احمدزی و يا هر آانديد ديگری آه به مقام رياست جمهوری آيندۀ افغانستان انتخاب ميگردد تا چه 

ن و پالن های واقعی ای صلح و باز سازی و اعمار يك ته حدودی در بر آورده شدن اميال مردم مظلوم و بيچارۀ افغانستا
تا زمانيكه ملت افغان تعميل وعده های هرآدام را به . بنای مستحكم اقتصادی موفق ميگردد، بحث و ادعايی نميتوان نمود

يد زاده بازهم ولی جناب همايون حم. چشم سر نبيند، نميتوان قضاوتی در مسئلۀ ادارۀ از هم گسيختۀ دولت افغانستان نمود
وی ادعا دارد آه چون داآتر احمد زی از . بيكار ننشسته و با عصبانيت به جنگ با داآتر اشرف غنی هم پرداخته است

 خود وزير ماليه و جزء تيم آاری دولت بوده است و به نحوی بنيان گزار دولت موجوده محسوب ٢٠٠۴ـ ٢٠٠٢سال 
  !ته، آنرا انتقاد مينمايددانس» غير مسئوالنه« گرديده و گفتار ويرا 
در ارگان دولتی ايكه آقای حميد زاده سخن گوی جدی، عصبانی و پرخاشگر آن ميباشد، » ديروز«  سوال اينست آه اگر

در مملكت » امروز«يكی از مامورين، بهر دليلی دست از آار بكشد، تا ابداالباد حق انتقاد و يا انگشت گذاری بر آنچه 
؟  اين استدالل مارا به صورت وسيع به اين نتيجه ميرساند آه گويا ايشان هيچ نوع انتقاد و يا ويران ميگذرد، ندارد؟

نظری را از جانب اوليای امور برحال و يا سابقۀ حكومت بر موضوعات مربوطۀ ادارۀ مملكت، جائز ندانسته و فكر 
التی های قانونی و اجتماعی افغانستان پرده يك مامور بايد بر تمام عيوب و نارسائيی هاو بی عد» وفاداری« ميكنند آه

  !آشيده ومانند ايشان ازان کورکورانه دفاع هم نمايد
 

جای تاثر و تاسف است آه ارز يابی و انتقادات گسترده بر اوضاع نا بسامان و منحرف افغانستان، به عوض اينكه اوليای 
ارزه به فساد گستردۀ اداری رهنمون و فعال بسازد، با اموردولت را به اصالح آمبودی ها و مشكالت بی عدالتی ها و مب

جنگ و اعتراضات با گزارشات جامعۀ بين المللی و فردی و آتمان اوضاع نابسامان اجتماع سرتاسری افغانستان، وادار 
  .مينمايد

« قابل ايراددر مورد اعتراض دولت بر فساد اداری ای ناشی از موسسات مربوط به آمك های جهانی آه چندی قبل به م
برضعف اداری دولت افغانستان، صورت گرفت، بايد اظهار نمود آه فساد اداری موسسات آمك دهنده برای » ناتو

افغانستان هم مسئولت ادارۀ بی لجام دولت ميباشد آه بايد اين موسسات و نحوه و مصرف آمك های آنان در آنترول و 
از جانب ديگر اگر هم اين آمك ها متاسفانه، با . انمند آن قرارگيردمراقبت دولت مرآزی بوده و جزء ادارۀ جدی و تو

فساد اداری از جانب خود اعضای منتخبۀ اين ممالك حيف و ميل ميگردد، دليل ندارد آه در پاسخ، چنانچه آه دولت 
  .د را معذ ور بداندافغانستان ازان انتقاد مينمايد، خود دولت نيز در فساد اداری به سويۀ پهنای مملكت غرق باشد و خو

  
، آقای همايون حميد زاده آه اين روز ها با صد ها خبر نگار و ژورنالست داخلی و خارجی سر دچار ميباشند، با نتيجتًا

جار بلند فقط وقايع درد ناك افغانستان عزيزرابه شد ت آتمان نموده و نفيه مينمايند، غافل ازانكه اين رويه نه تنها ملت 
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  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

رده و نا اميد ترميسازد ، بلكه در ساحۀ بين المللی هم اعتباردولت را با پنهان آاری های بی موجب رنجورافغانرا آز
 .وآودآانه، ضعيف ساخته وازبين ميبرد

  


