
  :ھا اند؟؟؟یک کشور خشونت در مثلث قدرت و

   یستیترور یها گروه و ی، جنگ ساالران محلیفعلدولت 

  )صباح(

  
    ستیھا وفا ن ییآشنا بھ شھر

  ست یرنگ صفا ن یبرنگ دوست

    آباد ما را برو بنگر خراب

 .ستینوا کس آشنا ن یب یبھ آھ

چ یھ یابانیاگر در ب: بھلول گفت. ده یپند بھلول مرا یا: ھارون گفت. ھارون وارد شد بھلول بر یروز

آب دھند  یتا تو را جرئھ ا یدھ یچھ م یھالکت برس بھ یخواھ یغلبھ کند و م تو بر ینباشد تشنگ یآب

 یت ندھد چھ میبھلول گفت اگر صاحب آن بھ پول رضا. طال ناریصد د: ؟ گفتیراب کنیکھ خود را س

وم یس الی، اگر بھ مرض حیدیپس از آنکھ آشام: لول گفتبھ. دھم یخود را م یپادشاھ نصف: ؟ گفتیدھ

: ھارون گفت ببرد؟ نیرا ازب یضیآن مر یتا کس یدھ ی، باز چھ میآن را رفع کن ینتوان و یگرد مبتال

ک یمت آن ینباش کھ ق ین پادشاھیمغرور بھ ا پس: بھلول گفت. دھم یخود را م یگر پادشاھینصف د

  !؟یکن یکوئیعزوجل ن یخلق خدا ست کھ باینا سزاوار یآ. ستیش نیجرعھ آب ب

  



 را یسوگوارانھ حاکمان کنون سوگمندانھ و، میکنیمرورم افغانستان را ت دریخ حاکمیکھ صفحات تاریزمان

پروا  یب، نیت تریمسوول یب، نیران ترذروزگ، نیف ترییضع، نیاداره تر یب، نیاراده تر یب از یکی

ن یفاصلھ تر با، نیراحت طلب تر، ملت ھن ویدرد م زمامداران ازن یتر خبر یب، نیر تریگوشھ گ، نیتر

ھ یمقامات بلند پا ت باال رفتھ است ویجنا ھمچنان گراف جرم و و. میابیم.  . . مردم وطن و حاکمان از

  . ده اندیعامھ بجان ملت افت ییچپاول دارا و چور دندان بخاطر چنگ و دولت با

جھت  و تالش در ییاد گرایر زندگی مردم و موجودیت تفکر بنتقویت و تسلط جنگساالران بی رحم ب

ھم گسیختگی  استبداد طوالنی و تاریخی، نظام مرد ساالرانھ و پدرساالرانھ، از: تحکیم آن، بر عالوه

تاریخی و اجتماعی، فقر شدید و جانسوز، جھل و تعصب و دھھا عامل دیگر، مانع جوانھ زدن ریشھ ھای 

تعرض خشونت آمیز جنایی ـ دزدی مسلحانھ، اخاذی و آدم . کشور ما میگردد دموکراسی در آزادی و

ـ تعرض بر مطبوعات و فعاالن سیاسی، و نقض جدی  یت ملیربایی توسط نیروھای نظامی، پولیس و امن

  .دینمایم دایقبل ادامھ پ روز از شتریب روز گذشت ھر با، حقوق انسانی زنان و دخترا ن

ت یوضع بھ روز مود بلکھ كھ روزیپ را نھ یبھبود نھ تنھا روند رو بھ كشور تیوضع "طالبان"پس سقوط 

 یبھ چشم نم یگرید زیمشكالت چ و یرانیو و یبدبخت م جزیبھ شھرھا نگاه كن یشده است وقت بدتر

ی، شود از رھبران احزاب، قوماندانان جھاد یده مید یمجلل خانھ ساختمان و کشور اگر در خورد

مربوط بھ صاحبان  آنھا و وابستگان، ھ دولتیبلند پا یاعضا، نھیران کابیوز و ھورس جمئیران یافراط

است كھ مردم  یحال ن دریساختھ شده است ا پوست و گوشت مردم مظلوم خون و است كھ از زر زور و

 ش ویبھ حدی خراب است اگر خانواده ھا خو کشور در وضعیت کار ك لقمھ نان سرگردانندیدنبال  ما

 دولتمردان کشور آنقدر زمامداران و. مردن ندارند جز یمملکت نداشتھ باشند چاره ا رون ازیب در یقوم

 دیكھ با جھان آنطور یبشردوستانھ كشورھا یجذب كمك ھا یبرا را یمناسب كھ نتوانستند بستر تندیكفا یب

چنگال  دن دریلغز و ون دستارداریشدن افراط دور وچنگ جنگ  افتھ ازی ییرھا كشور در دیشا و

 یتنگدست و فقر ھم كھ صورت گرفتھ است نتوانستھ است از ییاندك كمك ھا و فراھم كنند، پکولداران

 شدن چند سال از یسپر پس از ،د شده استیروز بھ روز تشد یگر نا امنیطرف د از. كند یریمردم جلوگ

ت یامن ھنوز ت وكلمھ شكل نگرفتھ اس یواقع یبھ معن یمل یاردو س ویھنوز پول یحكومت كرز عمر

  . گانھ استیب یروھاین وابستھ بھ حضور

سَ چون  ھا ینبجپول ا کھ با یچند شرکت مخابرات دار و رین گیدر َ روزانھ  ده اند ویک بجان مردم چسپخ

 از یکی. است اکثراوقات ضرب صفر در زین یت مخابراتیفیک برند ویبھ تاراج م را یونھا افغانیلیم

اش  یتجارت یکمپن ھا و یرکانھ بھ نفع اجنبیغات زیتبل و یخوش خدمت طرکھ بخا یمخابرات ھای شرکت



 یون مشتریلید کھ حدود سھ میگویخود م د وینمایت میریمد زیرا ن یچاپ و یریتصوی، صوت یرسانھ ھا

مصرف ارتباطات  را یده افغان روز اگر یمشتر ھر م وییشان محاسبھ نمایا حسب گفتھ خود اگر و دارد

 ادارات کنترول و وزارت مخابرات و و بردینفع م یون افغانیلیم ین شرکت روزانھ سیا د وینما یمخابرو

آب تکان  آب از نموده و ازعملکرد چپاولگرانھ آن چشم بستھ عبور ف ویخدمات ضع از زیش دولت نیتفت

  . خوردینم

ستم اصالح نشده یسن ینھ تنھا ا اکنون تا ده ویھم پاش از یقدرت خواھ نگ وجسالھا  یط یستم اداریس 

كرده  رشوت آنچنان دھن باز یادارات دولت در، كندیم دادیآن ب ھا در یحق تلف ھا و یعدالت یاست بلکھ ب

 اقتصاد یت نباشد ستون ھایامن در كشور یوقت .ردیبگ را یده منفین پدیا تواند جلوینم یچکسیاست كھ ھ

، دارند حضورچپاول  و چور فقط بھ فكر یاسیرھبران س صاحبان قدرت و یختھ باشد وقتیر آن فرو در

 یشركت ھا یوقت، شوندی م مدل سال سوار یموترھاسنگ  خاک و از پر ران ویو یجاده ھا در یوقت

 یشانھ ھا یرو جان و یب كریپ یرو یوقت، پردازند یم یزراندوز بھ تجارت و س كرده ویتاس یتجارت

ک تعداد یب یفر یبرا مقاومت را و جھاد یوقت، سازند یفرزندان شان كاخ م خود و یبرا زخم وطن پر

 یماھ ل کردن ویب گآ یکھ برا یوقت، ندینمایم ن شان صادریت ننگیموجود گمراھان بخاطر کوردالن و

 وه ھزار ک ویتاج و یجنوب و یشمال و یافغانستان ش بنام افغان ویخو شرم آور یت بقایموجود گرفتن و

بھ  و ل نمودهیم ف ویحق مردم جنگ زده را ح وه ویم و بیتین ھزارا حق و حقوق یوقت، پشتون بودن

ک مرد یبھ اندازه  زن را سخنان دو درجھ دوم و موجود زنان را یوقت، پردازند یھا م یشھرك ساز

غ ین دریشرمگ  یائتالف ھا ن ویچگونھ اعمال ننگیھ قدرت از پول و یکھ برا یدھند، وقتیارزش م

 یت ضد بشریجنا و ییدروغگو یبرا یلھ یوس را ینیمقدسات د خدا وخانھ ، کھ قرآن یوقت، کنندینم

توطئھ  سھ ویدس، تیش دست بھ جنایآدمکش خو قاتل و یگروپھا و باند با یوقتدھند، یم ش قراریخو

بھ خون مردم ی خارج حدود چھل کشور ینظام یرویت نیموجود ناپاک شان با یھا یدست یوقت، زنندیم

ق ین طریا از باشند و ش دھھا محافظ داشتھیخو یکار دفاتر و خانھ ھا رند درن است كھ مجبویمظلوم رنگ

 یوقت، نھ درك دارند و نھ درد دوش ملت اند و آنان بار یوقت، ل كنندیجامعھ تحم بر را ینیمصارفات سنگ

ت مل ونند یب یرنج نم و را با ھزاران درد ھ مردمیان بقیل و اطرافیمخود و فا جز غرور و کبر یرو از

 یست كھ كشور بھ جایمورد ن ین حال بیا بانامند یخاشاک م ش خس ویخو یرانیباداران ا د ازیتقل را با

   .دیمایبپ را ینابودجاده  یآباد

ھ یترب م ویتعلی، صح نظر از ندارند و اریاخت در را ین امكانات زندگیتر ییما ابتدا دهیمردم ستم د امروز

کشور  كھ در ھا خوشحالند ییكایآمر .مشكل ھستند دچار یگ هدمختلف زن یدربخش ھا كار و كسب و و



 ون ویسیجاد کمیپس ا. خواھندیش میآسا رفاه و، تیامن، ھمھ نان آورده اند اما مردم قبل از یدموكراس

 و یکرس، غاصب قدرت و ان مشھوریجنگجو از یکیون نام نھاد صلح کھ یسیجملھ کم از یون بازیسیکم

، را ینھ گماشتھ انتصاب شناسند ویت میرسمبھ ون را یسینھ کم "طالبان" و، اند راسش گماشتھ در پول را

  . خواھد کرد را دوا یچھ درد

ن حوادث یكانون ا در. اسى مطرح كرده استیادى را براى ناظران سیھاى ز د حوادث پرسشیجد ریس

 ھمھ در را "البانط"ر حركت كاروان نظامى ینشانى و مس. قرار دارد "طالبان"ز تحركات یانگ سؤال

 دولتى خود را ات ضدیمناطق عمل ھا، مرزھا و كدام گذرگاه از "طالبان"ست كھ نداند ین یکس. دست دارند

ھاى نبرد   را سازماندھى و روانھ صحنھ "طالبان"ھا و مركزى كھ  حتى قرارگاه. ندنشروع مى ك

نى یزم ریك گروپ زیظاھر شدن  .کایآمر س ویانگل بجز شناسند اما اسى مىیكنند، اغلب آگاھان س  مى

در  "طالبان"ده یھم پاش ستان ازیك ماجرا آنجا است كھ تروریست، بلكھ نقاط تاریھ شگفتى نیچندان ما

پاره  زم گلویمبارزه با ترور یبرا ناتو یكشند كھ ھنوز قوا  زمانى حضور دوباره خود را بھ رخ مى

  .کنندیم

روھاى یبھ خود مشغول ساختھ است كھ براستى بازگشت ن ھا را گونھ ذھن ن پرسش معماین رو ایاز ا

است كھ آرامش مردم ستم  یمدت .ردیتى انجام مى پذیاسى ـ امنین قدرت سیدوش كدام بر "طالبان" یفرار

 ن دریخشونت ھاى خون. آشفتھ شده است "طالبان"ھاى   ده کشور با صداى وحشت گامیکش زجر ده وید

وحشت براى اعالم  و ھاى کشتار وهیھمھ ش از "طالبان"ش است یتخت رو بھ افزایپا شرق، جنوب و

تعرض بھ  ھاى منسوب بھ دولت گرفتھ تا ترور مقام رند ازیبھره مى گ صحنھ کشور ت خود دریموجود

 ن دریا. دھند؟ینھ انجام نمیزم در ید اقدامات قاطعیچرا ائتالف کاخ سف .روھاى مسلحین ای مردم عادى و

غرب قرار  و كایمتحد سرشناس آمر سوى آن دو دو اتى كھ دریك منطقھ عملی در "طالبان"حالى است كھ 

المللى با زبانى  نیب اى و ھاى منطقھ ن است كھ ھمھ طرفیا تر جالب و كنند  فاى نقش مىیگرفتھ اند ا

غرب، با  ینظام تى ویاسى، امنین مقام سین مدت چندیا یط. كنند مى واحد از وجود آن ابراز خطر

کمک قاطع  و کشوران ناامنى در یآباد، قول پا اسالم رھبران متحد خود در كابل و مقر رحضور د

ى، یده شد، فقط تكرار و تداوم ماجراجویعمل آنچھ د دادند اما در زم رایترور مبارزه با امر پاکستان در

 در سر ابھام و زاى ا ھالھ کشور، ناامن و در ز دریھ ھمھ چین پایا بر. بس و بود کشتار قتل و مداخلھ و

بھ  اى و فرامنطقھ اى كشور گران منطقھیھاى باز كھ از تناقض ستندیتنھا مردم ن. برد  سر مى گمى بھ

  .است ز گرفتھین ن سردرگمى دامن ناظران امور رایا تنگ آمده اند كھ اكنون بخشى از



ک یاز . داده است ادگرا ارائھیروھای بنین خدمت را بھ نیق بزرگ تریترور حداقل از دو طر جنگ با

 تفنگداران و( کا فروختھ اندیاست توسعھ طلبانھ آمریآغاز خود را بھ س روھای کھ ازیطرف با جذب ن

رت یفساد ح وشرح کھ تخت نشستھ اند ی، قدرتی منفور کھ در پا)نامندیمجاھد م جنگ ساالران کھ خودرا

ت ینوع مشروع ابستھ و فاسد کھ فاقد ھرروی وین نیا .ن مختصر نمی گنجدیا در انز و تکان دھنده آنیانگ

گر کشتار مردم بی گناه و دامن زدن بھ ناامنی توسط یاز طرف د.  . . ندارند "طالبان"تفاوتی با ، است

مرجعی برای پناه بردن نگذاشتھ است بھ جز  ن دولت محسوب می شوند، ویکھ متحد ا یخارجروھای ین

  . کنندیروھای ناتو مخالفت میت و نن دولیمرتجع کھ حداقل با ا "طالبان"ھمان 

  
را در دست گرفت، اكثر كشورھا انتظار داشتند جنگ تا حد زیادی  کشور زمانی كھ ناتو كنترول امور

عوض، روز  توسعھ و تثبیت شرایط داشتھ باشند، اما در متوقف شده و نیرو ھای شان تمركز بیشتری بر

اند در مورد مسالھ   و رھبران اروپایی ھنوز نتوانستھ شود  بھ روز بر تعداد مجروحین شان افزوده می

تالش زیادی الزم است، بھ مردم خود پاسخ  "القاعده"و  "طالبان"اینكھ چرا برای از بین بردن  افغانستان و

 در از حدود نزدیک بھ چھل کشور یخارجھزار نیروھای  پنجاه و کصدیموجودیت . كننده ای بدھند قانع 

نظر جغرافیوی بھ اندازه یک ایالت آمریکا نیست و این قوتھا با  کھ ازدارند  یت نظامیافغانستان موجود

با گذشت ھر روز درین  مدرن ترین سالح و تجھیزات نظامی زمینی و ھوایی مجھز اند و پیشرفتھ ترین و

 بھتر و جنگ تباه کن و خانمانسوز زبون و زبون تر و شکستھ و زمینگیر تر شده و مخالفین از تاکتیکھای

. از روحیھ ی قوی تر برخوردار و بسوی شھرھا و بخصوص پایتخت در حالت پیشروی قرار دارند

چمن حضوری، عملیات پالن شده باالی  عملیاتھای انتحاری و ترورییستی در رژه نظامی ھشت ثور در

در ریاست عمومی محابس و وزارت عدلیھ در پنجاه متری ارگ ریاست جمھوری و حمالت ھر روزه 

ھا ھغارھا و کو آیا گروپھای ترورییستی کھ در. ندینمایم ینامگذارشھرھا و بخصوص شھر کابل را چھ 

، اف شانزده و ۵٢سنگر گرفتھ اند تا این حدود نیرومند اند کھ ھواپیماھای بدون سرنشین، ھاواکس، بی 



زمینی و ھوایی آمریکا، اف ھجده و راکتھای کروز و پرشینگ و نیرومند ترین اردوی دنیا یعنی قوتھای 

و یا زیر کاسھ نیم . انگلیس، آلمان و مجموعا کشورھای غربی نمیتوانند با آنان مقابلھ و رویارویی نمایند

  کاسھ یی دیگری وجود دارد؟ 

فضایی گسترده و باز برای گفتگو، کار مشترک،  عذاب است، نبود بی ثباتی و بیداد گری در از کشور

  . رک، صداقت مشترک، مسوولیت مشترک و دلسوزی مشترک رنج میبردھدف مشترک، اندیشھ مشت

امکانات و ظرفیتھای دست داشتھ را از دست داده اند، در  مردم ما کھ در اثر جنگھا و قدرت خواھیھا ھمھ

ھمھ مھمتر گرسنھ گی دامنگیر اطفال، زنان و کھن ساالن  قرار گرفتھ و از ردیف فقیر ترین مردم دنیا

 .ندارند گرسنھ گی را زانھ صد ھا انسان دست بھ گدایی زده و راه فرار و بیرون رفت ازگردیده و رو

تا عاید سرانھ مردم را بلند میبرد، اما حداقل نتوانست و یا نخواست کارھای را  دولت کھ متعھد گردیده بود

ً گراف گرسنھ گی، فقر و تنگدستی را پایان آورده و یا مھار کرد اما روزانھ . ه باشدانجام بدھد کھ اقال

و . میلیونھا دالر مصرف جنگ و نظامیگری وسیلھ دولت و قوایی بیگانھ مستقر در افغانستان میگردد

ی، دوب یبھ بانکھا و میلیونھا دالر دیگر از راه ھای مختلف بھ جیب معاملھ گران و قدرتمداران میریزد

  . گرددیانتقال م اروپا، کایآمر، ھیترک، کستانیتاج، ھیروس، رانیا

گمی در درون حاکمیت، درماندگی و ناکارایی نیروھای ائتالف، اختطاف ھا و  در ھرج و مرج و سر

قانون گریزیھا در مناطق تحت حاکمیت دولت، تنشھا و تشنجھای روزافزون، دلسردی و نا امیدی مردم 

وی ھای ، حضور چشمگیر و پیشرکشور بی دفاع از قوتھای دولتی و نیروھای خارجی مستقر در

در واقع بھ معنیی  "طالبان"مخالفین، جنگھا و رویارویھای جدید و حمالت متداوم انتحاری و ترورییستی 

ناکامی جامعھ بین المللی برای محقق کردن تمام وعده ھایی کھ بر اساس آنھا زندگی بھتری را پس از 

  . جنگ برای مردم افغانستان بھ ارمغان خواھد آورد

حملھ امریکا بھ افغانستان می گذرد و کشور ھنوز از نبود امکانات اولیھ رنج می  نزدیک بھ دھسال از

ھشتاد تا نود فیصد مردم نگران . برد و اکثر مردم کشور تنھا بھ دنبال یک لقمھ نان و یک سرپناه ھستند

خاطر اما در قلمرو دولت و نیروھای خارجی ھر روز ب. تامین یک شکم نان برای خانواده ھایشان ھستند

  . مصروف سازی و پوشاندن اشتباھات و ناکامیھای دوامدار، شاھد بازیھا و تنش آفرینھای متعددی ھستیم

چندی موجودیت این  موجودیت نیروھای بیگانھ بھ مردم شکایت میبرد و بعد از از زمانی رییس جمھور

میاید و دست دوستی و  دشمنی و کینھ خواھی پیش در از دیگر حیاتی و ضروری میداند و روز قوتھا را

مقابل  در. ھمکاری را بسوی کشورھای منطقھ دراز نموده و خودرا مالک این آب و خاک قلمداد مینماید

خارجیھا، دولت کرزی را دولت قاچاق و فساد خطاب نموده و ازعملکرد اداره وی تا نیویارک تایمز، 



گرما گرم این  سی شکایت میبرند و در بی.سی و بی. بی. ان و سی.ان. واشنگتن پست، فاکس نیوز و سی

جنگ بھ اصطالح زرگری چنین تعبیر میشود کھ کرسی نشینان کابل در یک محکمھ بین المللی بھ جرم 

قاچاق، بی کفایتی، فساد و رشوت ستانی، بیکارگی و روزگذرانی، یاوه گویی و دروغ پردازی محاکمھ 

اما بعد از چندی نھ شکوه است و نھ  .واھد شدسرنوشت کشور بدست مردم دردمند سپرده خ میشوند و

 در. شکایت و نھ حرف است و نھ حکایت و گویی ھیچکدام بھ دیگرش حرفی نگفتھ و سخنی نرانده است

 مال با خانمش نشستھ بود کھ در - یک شام سرد زمستان : میگویند. حقیقت ھمان قصھ ی لحاف مال است

ش پیچانده از منزل  و مال لحافی را بلند شدصدایی  کوچھ سر و َ ور َ کھ در دسترسش قرار داشت بھ د

ً خنک خورده بود، چنگ زده لحاف مال را ربود و مال مایوس و  بیرون شد، درین زمان شخصی کھ شدیدا

 - نا امید بخانھ برگشت، خانمش بدون مقدمھ گفت کھ مال در کوچھ چھ نزاع بود؟ و مال مایوسانھ گفت 

  . ھیچ، ھمھ سر لحاف ما بود

فقط و فقط خاک زدن بھ چشم مردم . نان وجود نداردآدر پشت پرده ھیچگونھ کشیدگی و اختالفی بین 

 جانب دیگر از یکطرف سخن از ناکامی و شکست قوای ناتو در افغانستان سرزبانھا است و از. است

ی، و با این بازی ھا چنین وا نمود نمایند کھ رییس جمھور شخصیت ملی، جنگ یژیاسترات یناکام

وطنپرست حقیقی، شخص با کفایت و درایت بوده و با عملکرد و موجودیت نیروھای خارجی مخالف بوده 

و کرزی صرف و صرف خیر و سعادت، سرفرازی نیک نامی کشور را میخواھد و تنھا فردی است کھ 

کی دو دوره با این رنگھا و نیرنگھا میخواھند تا وی ی. میتواند مردم را از فقر و تنگدستی نجات بدھد

 دور یھا کسی نیست کھ بگوید طی این سال. گرده ملت سوار شده تازیانھ قدرت و شوکت بکوبد دیگر بر

امنیتی، سیاسی و حقوقی، اقتصادی و بازسازی، پایان  عرصھ ھای نظامی و چھ دستآوردھای در دراز و

امنیت قانون، دموکراسی و دولتداری، حقوق بشر، آزادی و عقیده و حاکمیت ھای محلی، تامین نظم و 

  ؟.بیان وجود دارد

جامعھ جھانی و حاکمیت دولتی، ھنوز  ک بھ دھسال از حضوریکشورما با گذشت نزد دولتمداران در اما

است مردم از نبود قانون، حاکمیت ملی، عدالت اجتماعی، کار بھ اھل کار، خویشخوری، گروپ  کھ ھنوز

ک الطوایفی، خانواده ساالری، فساد ھای اخالقی و اجتماعی، قوم گرایی و پارتی وبندی، خود سری، مل

مسوولیت پذیری، جواب گویی، حساب و محاسبھ دھی حقیقی، خدمت بھ مردم خستھ از . بازی رنج میبرند

ان، اگر در حق مظلومی وسیلھ قدرتمدار. بیروکراسی و توطئھ گری بصورت مطلق وجود ندارد

ستم شود و یا مستمندی مورد تحقیر و توھین و تجاوز واقع شود، بھ کجا و نزد کی  - ثروتمندان و ظالمان

  ؟ . ؟ و یا کو مرجعی کھ حق مظلومی را از ظالم بستاند.شکایت ببرد



ھسال دو طی این . روزانھ دھھا اختطاف، قتل و غارت اتفاق می افتد و اما آب از آب تکان نمیخورد

سیاسی زیادی بوقوع پیوستھ است، اما قاتلی در پنجھ قانون سپرده نشده است تا درسی عبرتی شود قتلھای 

  . برای قانون گریزان و ستمکاران، کھ دست از جرم و جنایت بردارند

عرصھ اقتصادی مثل سایر عرصھ ھا در ھم و برھم گردیده است کھ بھ مشکل میتوان برای آن بنیاد و 

کھ از جملھ . ت، تعداد زیادی از مردم، بھ حرفھ ھای کاذب و زیانبار رو آورده انداساسی را در نظر گرف

بعد از فروپاشی . می توان بھ کشت، تولید و ترافیک مواد مخدر و قاچاق ثروتھای طبیعیی اشاره کرد

 و بیرون شدن کشوراز انزواى مطلق و آغاز پروسھ اصالحات اقتصادى، سیاسى و "طالبان"حاکمیت 

براى مبارزه  عى، ھمچنان فقر بى سابقھ گلوى مردم را مى فشارد زیرا برنامھ فراگیر و ھمھ جانبھاجتما

کشور در شرایط موجود از كمكھاى جامعھء بین المللى نیز  .با این پدیده روى دست گرفتھ نشده است

ثر اقتصادى با پدیده فقر كھ از سا برخوردار بوده ْ  لھا دامنگیر ملتو میتواند با برنامھ ریزی ھاى مو

ثر داشتھ باشد ْ   . ماست، مجادلھ مو

سالی و قحطی بر مردم كشورغالب شده و تمام محصوالت زراعتی بھ  از طرف دیگر شوربختانھ خشك 

بخش مھمی  محصوالت للمی كھ در بسیاری از مناطق كشور مخصوصاً . اند  دلیل كمبود آب از بین رفتھ

بسیاری از  در .شتاد تا نود فیصد از بین رفتھ و محصولی نداده استداد، ھ  از تولیدات غلھ را تشكیل می

 مناطق ھم كار بھ جایی رسیده كھ مردم حتی آب آشامیدنی ندارند و برای تأمین آب آشامیدنی خود مجبور

ھ توان درك كرد ك با این مشکل می . ھستند تا كیلومترھا راه را بپیمایند تا شاید آبی برای آشامیدن پیدا كنند

. گی ھستند ھموطنان ما در خطر مستقیم گرسنھ  بحران تا چھ حد خطرناك و جدی است و بسیاری از

گیرد و بعد   كند و مسئلھ را جدی نمی  متأسفانھ، دولت تا وقتی كھ كارد بھ استخوان نرسد، ھیچ اقدامی نمی

ھا   اكثرا ھم این كمك كند كھ ھا می  از جدی شدن موضوع، شروع بھ پیدا كردن راه ھا و تقاضای كمك

رسند و گاھی وسیلھ دالالن و زورمندان بھ تاراج برده میشود و یا   بسیار دیر بھ دست مردم می

تولید و قاچاق مواد مخدر یکی از  -با اندوه و درد کشت . سھراب شوند بعد از مرگ  نوشدارویی می

اعظم این مواد کشنده در افغانستان تولید متأسفانھ بخش . پرابلمھای عمده کشور طی سالیان اخیر بوده است

  . می شود

طبق گزارش سازمانھای بین المللی نود فی صد ھیروئین مصرفی اروپا و ھشتاد فیصد مواد مخدر مورد 

نیاز در سرتاسر جھان در کشورما تولید می شود و توسط باندھای مافیای داخلی و بین المللی بھ 

اما در جھت جلوگیری از تولید و قاچاق مواد . انزیت و قاچاق می شودبازارھای آسیا، اروپا و آمریکا تر

مخدر، علی رغم تبلیغات گسترده کھ در سطح کشور و جھان انجام شده و نھادھای متعددی کھ با ھدف 



مبارزه با آن در کشور ایجاد گردیده است، بازھم، در اکثر نقاط کشور، دھھا ھزار ھکتار از زمینھای 

  .کوکنار اختصاص یافتھ است زراعتی بھ کشت

. خطرناک می دانند بسیاری از دست اندرکاران اقتصادی ادامھ این روند را از جھات مختلف برای کشور

از جملھ آنکھ، اکنون اقتصاد کشور متکی بھ مواد مخدر شده و بسیاری از مقامات دولتی در تولید و 

د روز بھ روز سلطھ مافیای مواد مخدر بر برین مبنا، احتمال می رو. قاچاق مواد مخدر دست دارند

سیاست و اقتصاد کشور افزایش یابد و جامعھ جھانی کمکھا و مساعدتھای خویشرا قطع نمایند و یکبار 

در کشور بعضی از مقامات دولتی، مسوولین نظامی و  .دیگر افغانستان بھ فراموشی و انزوا سوق گردد

و بھ ھمین دلیل کشت تریاک بدون ھراس و آزادانھ . دارندتنظیمی در تولید و قاچاق مواد مخدر دست 

  .انجام می شود و بھ سھولت بھ خارج از کشور قاچاق می گردد

روز  افغانستان ھر اقتصاد مواد مخدر در بارنت رابین استاد روابط خارجی پوھنتون نیویارک میگوید،

ضعف سیاستھای امنیتی و . ل آن استکنترول عوام بزرگتر می شود و این مسالھ بھ دلیل ضعف دولت در

اقتصادی در افغانستان سبب می شود تا ھر روز بر شماری افرادی کھ وارد این صنعت می شوند افزوده 

امارھا نشان می دھد از سال دوھزار و یک تا بھ حال نھ تنھا سھم تولید تریاک در افغانستان کاھش . شود

مخدر مصرفی جھان را تامین می کند و این بھ معنی فاجعھ ی  پیدا نکرده بلکھ اکنون نود در صد از مواد

و حضور نیروھای ائتالف در کشور این  "طالبان"پس از فروپاشی  .بزرگ برای افغانستان و جھان است

اما . با موجودیت این نیروھا امنیت بھ سرعت در سراسر كشور برقرار خواھد شد تصور وجود داشت كھ

  . بھ دالیل مختلف نشد

ھای كمك چند  وعده کابل با لندن و، از استقرار دولت جدید كنفرانسھایی متعددی چون توكیو، برلین پس

نشد كھ این كمكھا چگونھ و در چھ  گاه بھ طور دقیق روشن  حالی كھ ھیچ میلیارد دالری برگزار گردید در

شده بود بھ مصارف سوی ایاالت متحده اعالم  راھی باید بھ مصرف برسد چنانكھ بیشتر كمكھایی كھ از

  .نظامی اختصاص پیدا كرد

میلیارد دالر بھ کشور  ٣٩/۵طبق اظھار مقامات دولتی در کنفرانس ھا، جامعھ جھانی وعده داد مبلغ 

 ٢۵/۵این میلیارد دالر آن بھ امضاء رسیده و از مجموع  ٢۵/۵ کمک کند و از این مبلغ تا کنون قرار داد

اما مقامات دولتی نمیگویند کھ این . آن در امربازسازی مصرف شده استمیلیارد دالر  ١۵/٢دالر میلیارد 

توان  ؟ مھمترین عوامل كندی روند بازسازی کشور را می.مبلغ چگونھ و درکجا بھ مصرف رسیده است

اروپا  المللی و بھ خصوص ایاالت متحده و جامعھ بین. جامعھ جھانی بھ دولت نسبت داد اعتمادی در بی

كمكھای توافق شده در  یت خود را از دولت جدید اعالم كردند كھ در عمل حاضر نبودنددر شرایطی حما



ً در اختیار ادارات دولتی قرار دھند المللی میلیارد   جامعھ بینھا سال ن یاطی . اجالس مختلف را مستقیما

ده و بقیھ بھ رسی بیست و دوفیصد بھ دولت كمك كرده كھ از مجموع ا ین كمكھا فقط دالر بھ افغانستانھا 

  . دیگر نھادھای خارجی و داخلی واگذار شده است

ً مھمترین دلیل برای این مسألھ  فساد اداری و امكان حیف و میل پولھا در سیستم بروكراسی دولتی ظاھرا

المللی و مؤسسات غیردولتی چنین امكانی  سؤال اینست كھ آیا درسازمانھای بین اما. عنوان شده است

اعتراضھای زیادی از  چنین مكانیسمی تردیدھا و دلیل نیست كھ در رابطھ با مفید بودن بی. ندارد؟ وجود

ازین حقیقت نباید منکر شد کھ تا زمانیکھ دولت و  .سوی مردم و حتی مقامھای دولتی مطرح شده است

نی ملت خود اقدام الزم را انجام ندھند، بازسازی بھ پیش نخواھد رفت ھمچنانکھ تا كنون موفقیت چندا

  . نداشتھ است

ھر راھی برای زورمندان و قانون گریزان مشروع است و بھ  از کشور پول پیداکردن و قدرت داشتن در

حتی معاملھ ھای پیدا  اعم از رشوت، قاچاق، چپاولگری، وطنفروشی، - خاطر پول و چوکی بھ ھر کاری

 درین مدت قشر نوپای از. و پنھان منطقوی و بین المللی بر ضد وطن و مردم وطن روا پنداشتھ میشود

سرمایھ داران، دالالن، نوکیسھ گان، افراد و اشخاصی نزدیک بھ مقامات کشوری و لشکری، چاپلوسان، 

بی بند و بار، دستیاران سبوتاژگران بین المللی،  درباریان، سبوتاژان، تاجران خون و آتش، بازاریان

رکت ھای کنش دار کشور را بسوی نابودی و با ح. . . مافیای اقتصادی، نظامیان پول پرست خارجی و

این روند با گروپھای پخپل سر کھ برضد منافع عمومی عمل مینماید، . پرتگاه ھدایت و مدیریت مینمایند

آن ھا تابعیت کشورھای غربی و شرقی را دارند و برای تامین منافع . را بھ کجا سوق خواھند داد جامعھ

ھزار نیروی  صدوپنجاهعلی رغم موجودیت دولت، حضور . تھ اندسرمایھ اندوخ خارجیان عمل نموده و

، تشکیل اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی، ھنوزکشور تا برقراری صلح و امنیت کامل یخارج

  .فاصلھ زیادی دارد

جامعھ است کھ ھمچنان مسئلھ تداوم  سر در دلیل این امر حضور نیروھای سالحدار و غیرمسوول و خود 

ظالمان و زورگویانی کھ در کرسی ھای قدرت لمیده اند . نونیت و عدالت را زیر سوال میبردحاکمیت، قا

و راه گیری، از زورگویی و بی بندوباری، از کشتن و بستن و  سالیان درازی از چور و چپاول، از دزدی

میخواھند و  آنان نھ نظام حقوقی. ثروت انداختھ اند بردن، از بی قانونی و پخپل سری و از ظلم و وحشت

در کشوری کھ تفنگ، جنگ، ظلم، وحشت، بربریت، بستن و بردن حرف اول را . نھ قانونی و دولتداری

 .بگوید نامبردن از دموکراسی و دولتداری حرف پیش پا افتیده ای است کھ ھیچکسی با ان توجھ نمیکند

 با. روزانھ برنامھ می سازد ند و برھمین اساس مصالح گروه ھای گوناگون متعھد می دا دولت خود را بھ



و بر آیند آن . . .  و قدرتمندان درون دولت، با قوماندانان محلی، نیروھای محافظھ کار، با جامعھ جھانی

گیرد و نقشی را کھ می تواند بر  در این میان آنکھ ھرگز مورد توجھ قرار نمی. نیز ھمین است کھ ھست

کشور است کھ از فقر و بیماری و بی سر پناھی و بیکاری  معھده بگیرند نادیده گرفتھ میشود اکثریت مرد

دولت با تشکیل ادارات  -کشوری کھ با گرسنگی؛ فقر و قحطی دست و پنجھ نرم می کند . رنج می برند

استخباراتی و پولیسی و با بودجھ کمرشکن و با خشونت و زورگویی یکی پی دیگری عرض اندام نموده 

این است دموکراسی و حکو مت شایستھ ساالری کھ می خواھد بھ حیات  بر درد مردم افزوده می شود،

قلبھای رنجور و دردمند با خون بنویسند  خویش ادامھ بدھد و دموکراسی را بھ ارمغان بیاورد و در

  .دموکراسی

  
ادامھ شورش مرگبار، ضعف اداری و : سدینویوزارت خارجھ آمریکا در گزارشی درمورد افغانستان م

میراث دو نیم دھھ جنگ، عللی است کھ مانع  تی و عنعنوی، فساد اداری، قاچاق مواد مخدر وموسسات سن

افغانستان ادامھ دارد، بشمول  مشکالت حقوق بشر در. بھبود وضع حقوق بشر در افغانستان شده است

زندان ھا، معافیت از مجازات مامورین بلند پایھ،   کشتار ھای بدون محاکمھ، شکنجھ، شرایط خراب

آزادی مطبوعات، محدودیت ھا بر آزادی ھای مذھبی، خشونت و تبعیض  حدودیت ھای روز افزون برم

 در. اجتماعی علیھ زنان و اقلیت ھا، قاچاق انسان، تجاوز بر حقوق کارگران و استخدام اطفال برای کار

است کھ قوای امنیتی دارند، مواردی وجود داشتھ  حالیکھ مقامات ملکی بطور عموم کنترول موثر بر

بھ اساس گزارش ھای متعدد، . بدون اجازه حکومت، عمل کرده اند اعضای قوای امنیتی مستقالنھ و

  .غیر قانونی دست میزنند حکومت و یا نمایندگان آن، بھ کشتار ھای مستبدانھ و

قلت پولیس تربیھ دیده، زیربنای نا چیز و مواصالت معدود، و یک نظام ضعیف عدلی، در راه تحقیقات 

. اقدامات غیر قانونی یک مانع بوده و از ثبت و شمارش موثق حوادث، جلو گیری میکند مورددر 



ً، در جریان جنگ ھا، تلفات افراد ملکی، کشتار ھای شخصیت ھا تو کشتار  و سط عناصر مرموزعالوتا

بستھ در نتیجھ خشونت ھای دھشت افگنان وا. بھ وقوع پیوستھ است. . .  ھای ناشی از انگیزه ھای سیاسی

افراد ملکی کشتھ  یک تعداد زیاد  ٢٠٠٧سال  و حزب اسالمی گلبدین حکمتیار در "القاعده"، "طالبان"بھ 

خشونت ھا توسط این گروه ھا شامل افزایش در تعداد حمالت دھشت افگنی، با استفاده از بم . شدند

د ملکی و افرا ۶۵٠٠طول یکسال، در اثر خشونت شورشیان بیش از  در. گزاری ھای انتحاری است

حمالت بر قوای امنیتی حکومت، ساز مان ھای بین المللی، کارمندان .  . . پرسونل نظامی کشتھ شدند

امداد بین المللی، ھمکاران محلی آنھا، منافع خارجی و اتباع داخلی، افزایش یافت کھ بعضی سازمان ھا 

سازند و یا بعضی نواحی کشور را وادار ساخت تا فعالیت ھای انکشافی و یا بشر دوستانھ خود را محدود 

  .را ترک گویند

کارمندان تیم ھای باز سازی والیتی یعنی پی ار تی، سازمان ھای غیرحکومتی یعنی  مخالفین ظاھراً  

انجو ھا و قرار دادی ھا را بحیث وسیلھ جلوگیری از مساعی بازسازی و بیرون راندن جامعھ امداد بین 

انجو ھای خارجی،  سر و صدای کارمندان اختطاف ھای پر در. کشور، ھدف قرار میدھند المللی از

با وجودیکھ قانون اساسی . ژورنالست ھا و قرار دادی ھا، افزایش قابل توجھ صورت گرفتھ است

ناپدید شدن ھا و اختطاف ھا کھ جنایت کاران  اختطاف را منع میکند، در طول سال، گزارش ھای از

شکنجھ، سایر مظالم و روش ھا و برخورد ھای غیر بخش  در. مرتکب میشوند، بھ نشر رسیده است

مامورین حکومتی، مقامات در زندان . انسانی کھ قانون اساسی افغانستان، ھمچو اعمال را منع میکند

  . محلی، قوماندانان امنیھ و رھبران قبایلی، بر حقوق مردم تخطی میورزند

ا بکار میبرند، بشمول لت و کوب و شکنجھ بیش از اندازه ر ظلمانجوھا گزارش میدھند کھ قوای امنیتی 

آن خاطر نشان ساختھ بود کھ یک قسمت  در سرمنشی ملل متحد گزارشی را نشر و. افراد غیر نظامی

قابل توجھ قضایا، روش نا مطلوب و شکنجھ، برای بدست آوردن اقرار و اعترافات زندانیان، بکار رفتھ 

یک گزارش دیگر نشر گردید کھ در آن گفتھ شده بود کھ و بتاریخ بیست و یک سپتمبر سال گذشتھ، . است

بتاریخ . اداره امنیت ملی، تحقیق کند حکومت باید اتھامات شکنجھ زندانیان را توسط مامورین مخصوصاً 

ن گفتھ شد کھ زندانیان آ در و سازمان عفو بین المللی گزارشی را نشر ٢٠٠٧یازدھم ماه نومبر سال 

عالوه شده کھ گزارش ھای رسیده از افراد و سازمان ھای بین المللی  پیوستھ معروض بھ شکنجھ بوده و

  . روش نا مطلوب توسط اداره امنیت ملی است حاکی از شکنجھ و



مثال ھای متعدد از تخلف بر حقوق بشر در والیات مختلف، بد رفتاری جنسی در زندان ھای دولتی ثبت 

ز کسانی را کھ بھ پشتیبانی از ائتالف و قوای نی "طالبان"شده است و بر اساس گزارش ھای مطبوعاتی 

  ... حکومتی متھم میکنند، شکنجھ و بعضا بھ قتل میرسانند

سازمان نظارت برحقوق بشر می گوید کرزی باید با اتکا بھ حمایت مردمی موجود، افرادی را کھ جنایات 

امھ یاد آوری می کند کھ او ن اما این سازمان در .گذشتھ بھ آنھا منتسب دانستھ می شود را کنار بگذارد

و وحشت  خشونت و زور مسئول اداره کشوری است کھ جنگ ساالران و فرماندھان محلی ھنوز از

این نامھ از کرزی  در .استفاده می کنند آفرینی برای مرعوب کردن بخش عظیمی از نفوس کشور

لکھ برای کاستن از میزان کابینھ خودداری کند ب خواستھ شده بود کھ نھ تنھا از انتساب چنین افرادی در

  ). انجام دھم دل درد شوم یکار اگر، دیگویم یاما کرز(.قدرت آنھا اقداماتی انجام دھد

 سالح بھ ھر یجمع اورکشور،  ت بلند مدت دریامن ثبات و یبرقرار ین راه برایده ما مناسب تریبھ عق

كند بوده  یلیبھ دال ید بازسازن حال رونیاست با ا یتوسعھ بازساز و ین عدالت اتقالیتام لھ ممکن ویوس

  .است

. ستین یكاف یبازساز یافتھ برایاختصاص  ین المللیب یزان كمكھایھا، میاد خرابیبا توجھ بھ وسعت ز

پروژه ھا را منوط بھ برقرار شدن ثبات و  یز اجراین یكشورھا بھ تعھدات خود عمل نكرده و برخ یبرخ

ن یانساندوستانھ و تام یصرف كمكھا افتھ ھر كشوریاص اختص یاز كمكھا یادیبخش ز. ت كرده اندیامن

افتھ یاختصاص  یكمكھا. شود یم یامداد یو گروه ھا یردولتیغ یاقامت سازمان ھا تردد و ینھ ھایھز

ً توسط كشورھا رد ویگ یم ار دولت قراریاخت كمتر در و  یكمك دھنده و درقالب خدمات عموم یعمدتا

دارد  یغاتیو تبل یشتر جنبھ شعاریمواقع كمكھا ب یاریبس نھا دریر اعالوه ب. گردد ینھ میانساندوستانھ ھز

  . یواقع یتا كمكھا

کمک  صرف بخاطر صرف و گرید ین المللیك كنفرانس بیمناسب است  یع در روند بازسازیتسر یبرا

 یکشور، كمكھا د دریط جدینظر گرفتن شرا با در ل گردد ویتشك، وطن یرانھ ھایو یبازساز بھ دولت و

 كشورھا از یو امتناع برخ یتیبا درنظرداشت مشكالت امن. را بھ كشور اختصاص دھد ازیمورد ن

کشور  یھ در بازسازیھمسا یش نقش كشورھاین راه ھا افزایاز مناسب تر یكیافغانستان،  در حضور

نگرش  ین المللیار، افغانھا و جامعھ بیو حكمت "طالبان"دا و پنھان پاكستان از یپ یتھایل حمایبھ دل. است

خود  یھ شود كمكھایكمك دھنده توص یاست بھ كشورھا یضرور. نسبت بھ عملكرد پاكستان ندارند یمثبت

  . سازند ییربنایز یند صرف پروژه ھاینما یش از آن كھ صرف خدمات انساندوستانھ میرا ب

  



 .ده استیاستفاده گرد یخبر یبخشھا از مختلف و یھ ھاینشر سنده درینو یمقالھ ھا از
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