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  مظلومیت مردم افغانستان و آمریکا سیاستنیرنگ پاکستان، 

  افغانستان کا دریآمر یقوا حضور ین سالیدھم یھ یحاش در
  سومبخش 

  )صباح( از یپژوھش

  یت دولتیحاکم در یزیقانون گر و یزیمردم ست

  
، قانون شکن و یزورگو، شھیفساد پ و چپاولگر، گذران روز منفعت طلب و یگروپھا

این  دولت کرزی در یداخل رھبر در. . .  یاقچچقا و قاچاقبر، ساالرجنگ  و تفنگدار

با نشانھ ھای  ندو تا توانست ندبھ قانون شکنی روی آورد ندچند سال تا جایی کھ توانست

عقب نشینی . ندو نقض حقوق بشر را گسترش داد نددموکراسی در افغانستان مقابلھ کرد

افزایش ، پارلمان جمھوری وانتخابات ریاست  تقلب در، از برنامھ ی عدالت انتقالی

این است کھ  ھمھ و ھمھ نشان از یخبر یرسانھ ھا سانسور رسانھ ھا و خبرنگاران و

  . اعتقادی ندارد حقوق بشر م بھ ھیچ وجھ با دموکراسی ویاین رژ
ا حمالت یانفجارات و ی، از حمالت انتحار، رسانھ ھای داخلی و خارجی است کھ در یکمتر روز

 دوم دور شروع بھ کاررفت با  یکھ انتظار میدر حال. دنخبر ندھ، اط کشوراز نق یکیبھ ی، راکت

 یماریبشود کھ  یده میاما د، دیق آیفا، موجود در مقابل خود یاز چالش ھا یبھ بخش، دولت، پارلمان

 یولس ینافھم لجاجت و و یباز باند و باندی، جنگ ساالریی، ماجراجوی، قانون یب، صعب العالج

در  یچالش عمده ا جادیباعث ا، ھا ید نا امنیتشددولتمداران و  یزیگرقانون  و یکارشکن، جرگھ

ن کننده یتام یو خارج یپرشمار داخل یروھایتخت کشور کھ در آن نیکابل پا. شده است، مقابل دولت
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مورد حمالت  ودومدار سابقھ یبمصئون نمانده و بطور ، ھا یز از گزند نا امنیوجود دارند ن، تیامن

روز بھ روز ، تیدھد کھ امن یھا نشان م ینظم یوب یریدرگ. رندیگ یراکت قرار مر یو ف یانتحار

، تواندیمق آمده نیفا تبھ حل مشکالوه ورفتارین شیباچناست کھ دولت  یھیبد. رود یخراب تر شده م

ر یکھ تمام ز یدر کشور. دینخواھد رس یابیبھ کام، باز سازی و نوسازی یق پروسھ ھایدر تطب

ب یتخر ادگرایون بنیافراط یوشاخمال یمیتنظدر دوران جنگ ، آن یو اقتصاد یاجتماع یساخت ھا

خدمات د بھ یاز شدین، شیآبرومندانھء خو یقادر شدن بھ گذران زنده گ یبرا، شده و مردم کشور

باز  یکار در راستاو یت سراسریامنی، میمواظبت دایی، دلجوی، دلسوزی، قانونمداری، اجتماع

خن یازسران جنگ وتفنگ  کوتاه نمودن دستو یاجتماع یبھبود زنده گ، تیامنن یتام، دارند یساز

ن مشکالت بطورعاجل مرفوع یکھ ایدر صورت. دیآ یبھ حساب م ریرناپذیمبرم وتاخضرورت  -مردم 

باز ی، خدمات اجتماع یدرعرصھ ھا، گریالزم د یار مشکل خواھد بود تا حرکت ھاینگردد بس

 . ردیمجدد صورت بگ یایو اح یساز

 یدرسفر ھا، دیگو یدولت سخن م یو کارکردھا یش از بازسازیھا یدر سخنران، کھ اغلب یکرز

 یاما نم، دولتش چیزی بگوید یاز کارکردھا، کند تا در جلب اعتماد مردم ینکھ کوشش میبا ا، شیخو

درسراسرکشورروز بھ روز گسترش می دامنھ نا امنی ھا . گردد یتیت نا بسامان امنیتواند منکر وضع

 . یابد

برای بیشترمردم سرنوشت گروھھای مختلف سیاسی مھم نبوده ونیست چون بارھا و ن اکنون یھم

ومردم . بارھا برسرآبرووعزت آنھا با عناوین مختلف زیبا وفریبنده معاملھ صورت گرفتھ است

ی، میتنظافراد و گروھھای مختلف  درمقاطع مختلف مظلوم وتنھا قربانی امیال وھوسھای گوناگون

گی سراسر پریشانی ومشقت بارآنھا تغییر مثبتی صورت ه نظامی و سیاسی شده اند بدون اینکھ در زند

منتھا ھرگاه کھ جنک برسر منافع و بھ دست آوردن قدرت صورت می گیرد کسانیکھ بیش . گیرد

حوادث ھمواره باید تاوان خود  مردم ھستند کھ درکوران، ازھمھ ضررمی کنند وقربانی می شوند

 . را بپردازند یمیرھبران وقوماندانان تنظخواھیھا و قدرت طلبی ھای 

و ثبات  یپروسھ بازساز، تیچپاولگر وناآگاه درحاکم، دزد، بندوبار یبی، میت افراد تنظیموجود

بھ چالش کا یتوسط امر "طالبان" یبعد از سرنگون یعنیشتر از گذشتھ ھا یکشور را ب یتیوامن یاسیس

 یکرسفروش ، سیتوسط پول یاز دزد یبا گذارش ھائ یبھ کرز یاعتماد عمومنجااست کھ یا. بکشاند

 یکمک یش قاچاق مواد مخدر و غرق شدن پول ھایافزا، انیوقاچاقچ بھ ثروتمندان یدولت یباال یعا

 . رو بھ زوال گذاشتھ است

ن فالکت نجات یچگونھ کشوررا از، کھ پرسشی کھ ھمچنان برای ھر انسان وطن مطرح است اینست

و  "طالبان"دادوچھ نیرو و جریان سیاسی میتواند افغانستان را بسوی یک جامعھ پیشرفتھ رھبری کند؟ 
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را چپاول واختال س ی، مل یوقاچاق ثروتھایا جنگ ساالرانی کھ رھبری تولید و صدور مواد مخدر 

  . رھبری می کنند؟

کسان یعدم رشد اقتصادى ، بانک جھانىو  ییومنطقو یبزرگ خارج یورسانھ ھا ین المللیب ینھادھا

 . خواند یمش مواد مخدر یو افزا تیعدم امن، در افغانستان را ناشى از فساد ادارى

د و ین نبردھا شدیا یگاھ. و القاعده پا بھ عرصھ وجود گذاشت "طالبان"دولت با خصلت جنگ با 

ان ین جریداشتھ و ا یر نزولیت و مردم از دولت سیحما ن مدتیا یاما ط، ف بوده استیھم ضع یگاھ

 . ھمچنان دوام دارد

، باپژواک ییدرگفتگو یومشاوردولت کرز ایجمعھ خان ھمدرد والى پکت، میکھ شاھد بودیھمانطور

از جامعۀ جھانى خواست تا در ، م خواندهیک تنظیار یک نظام شخصى و در اختینظام کنونى را 

، اقتصاد، نظام شکل شخصى بخود گرفتھ، ات کشوریارى از والیدر بس. ندینمان کشور کمک ینجات ا

ن یم قرار گرفتھ و ایک تنظیک قوم و یار یز در اختیشھ ھاى اربکى و ھمھ چیمل، سیپول، اردو

  . عض ھاى قومى را بھ بار مى آوردیکشور را بھ سوى تباھى مى کشاند و تب، تیوضع

و جلو اشخاص ، ندیرون نماین انحصار بیاست تا کشور را از اموصوف از دولت و جامعۀ جھانى خو

و براى آن ، ندیب مى نمایگانگان تخریش بیرند کھ نظام را از داخل و بھ فرمایى را بگیو گروه ھا

  . جاد مى کنندیمشکل ا

د بھ شکل جدى یو با، م ھاى قومى و سمتى در داخل نظام استیتشکل تنظ، مشکل بزرگ -وى گفت

نھ صلح بھ کشورخواھد آمد و نھ ھم ملت ھا با ھم متحد ، رى نشودیگرفتھ شود؛ اگر ازآن جلوگجلو آن 

ک فرد یکھ ، د و صلح ھنگامى مى تواند باز گرددیشرفت نمایزمانى مى تواند پ، کشور. خواھند شد

 ن ملت ھایات کشور کار کند و در بیر والیکندھار و سا، ھرات، مشرقى، کایپکت، ایشمال در پکت

کھ ، م مربوط شده استیک تنظیا یک گروه ینظام ھم اکنون بھ ، اتیدراکثر وال. دیت کسب نمایمحبوب

  . رى شودید ھرچھ زودتر از آن جلوگیجاد خواھد کرد و باین مردم و دولت فاصلھ این کار بیا

ً از تام ھ صلح یعلند و ھمھ روزه در رسانھ ھا یرى مى نماین صلح جلوگیبرخى گروه ھا و افراد قصدا

ل با صلح ین دلینند؛ بھ ھمیمنافع خود را در جنگ مى ب، ن تعداد مردمیوى افزود کھ ا. شعار مى دھند

، ن مى رودین جنگ اقتصاد ما از بیدرا. ن مورد با خساره روبرو ھستندیمخالف اند و پشتون ھا درا

، نگ را دامن مى زنندن مردم جیا. رد و بزرگ ما بھ قتل مى رسندا قربانى مى شوند و خومردم م

اى ین مردم مى آمدند و در پکتیاى کاش ا. ک نمى شوندیز نزدیلومترى جنگ نیولى خود بھ صد ک

ھ صلح صحبت مى یبعد اگر عل، دندین مى جنگیھ مخالفیو مشرقى بزرگ عل، کندھار بزرگ، بزرگ

  . د شنونده مى داشتندیشا، نمودند
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، دیگویو سفیر پیشین آمریکا در کابل در نشریھ نشنل انترست م ییکایل زاد افغان آمریخل یزلم

با ادامھ قتلھای زنجیره ای می خواھند دولت افغانستان و جامعۀ جھانی را بی اعتماد سازند و  "طالبان"

  . نیز یک خالء قدرت را بھ میان آورند

شدن داوود در تخار آغاز شد  این قتل ھا با کشتھ. قتل و ترورھای زنجیره ای در افغانستان ادامھ دارد

غالم حیدر حمیدی شھردار قندھار و جان محمد ، و بھ تعقیب آن احمد ولی کرزی برادر رییس جمھور

تالش قتل چند شخصیت دیگر بھ شمول رییس جمھور کرزی و . خان والی سابق ارزگان کشتھ شدند

کرزی ھنگامی در قندھار سوء قصد علیھ رییس جمھور . والی ھلمند گالب منگل نیز صورت گرفت

انجام شد کھ یک نفر بمب پنھانی در دستار خود را در مراسم فاتحھ خوانی احمد ولی کرزی منفجر 

اما خود رییس جمھور در این مراسم حضور ، ساخت کھ در نتیجھ چندین نفر کشتھ و زخمی شدند

رند روشن نیست اما انگشت اگر چھ انگیزه دقیق این قتل ھا و کسانی کھ در عقب آن قرار دا. نداشت

  . . . متوجھ می شود کھ مسؤلیت این قتلھا را بر عھده گرفتھ اند "طالبان"اتھام بھ سوی 

ً دو ھدف را در چنین قتل ھا دنبال می کنند "طالبان" اول این کھ با بی ثبات ساختن افغانستان ، احتماال

در عین حال سعی دارند شخصیت ھای و منطقھ می خواھند ناکامی ھای اخیر خود را تالفی کنند و 

ً در جنوب از بین ببرند وی این قتل ھا را با . مؤثر سیاسی را در تمام افغانستان و خصوصا

درنظرداشت وضعیت کنونی افغانستان یک تھدید جدی پنداشتھ می گوید کھ باراک اوباما در سال ھای 

تباھات جدی شده و عکس العمل اول حکومتداری خود در تعامل با رییس جمھور کرزی مرتکب اش

عجلھ غیر مترقبھ حکومت امریکا در خروج نیروھای امریکایی از . منفی از خود نشان داده است

افغانستان وضعیت را پیچیده تر ساخت و گفتگوھای ھمکاری استراتژیک درازمدت میان دو کشور را 

  . نیز متوقف نمود

بار دیگر افغانستان را چون سال ھای بعد از خروج نگرانند کھ امکان دارد امریکا اکثر افغانان 

از سوی دیگر حکومت افغانستان ھم با . نیروھای اتحاد شوروی سابق بھ حال خود تنھا رھا کند

و کلیدی  مردم افغانستان نمی دانند کھ حکومت این کشور در مسایل مھم. مشکالت متعدد روبروست

ویژه و رسوایی کابل بانک محکمھ رد بھ جنجال پارلمان وخلیلزاد در این مو. چھ راھی اختیار می کند

  . افزود کھ این مسایل ھنوز ھم الینحل مانده اند

زیرا اسالم آباد ھنوزھم از ھراس ، کرزی تاکنون نتوانستھ است روابطش را با پاکستان بھبود بخشد

ل كمك ھاى سخاوتمندانھ روانھ افغانستان یسشود کھ یگرده سال میازجانب د. افگنان پشتیبانی می کند

اما دولت مردان کشور . ت دشوار كنونى عبور كندیگر بتواند از موقعیك بار دیشده تا حامد كرزى 

 یاسیشترى درباره اوضاع سیاكنون نگرانى ھاى بھ مراتب ب. رامتاسقانھ ندارند ین کاریاستعداد چن

  . سرقت و ربودن مردم بھ گوش مى رسد، ھر روز خبر از قتل، ابراز مى شود یتیوامن
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