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      قیام الدین قیام

 

 قسمت هفتم                      

 ثور را، به یاد دارم 8و7

 

به رهبری آقای  "کنفرانس بن"نظام برخواسته از

 "کرزی"

 میزان 5و  ثور 7،8رویدادهای پیامدیست، از
 

 ننده محترم!اخو      

 

به  (آن قلودو برجهای جمله بهاز )ایاالت متحده آمریکا  ۀمنطق چنددر ،کهداشتیم  ۀدشتابن فشرده و ییرقبالً مرو       

 فرماندهیاجرا و مرکزاز  .صورت گرفت یحیرت آور و ، پیچیدهکنندهگیچ  ت تروریستیحمال ،ش 0881/6/01تاریخ 

 یاالت متحدها "بوش" رئیس جمهوردبلیو آقای. ارایه گردید متضاد و حتا گون گون تعبیرهای تفسیرها، ،ت مذکورحمال

 در "رژیم طالبان"رهبری  بدین لحاظ از دانست. خود کشور تروریستی در ثهحاد این اصلیالقاعده را مقصیر ،آمریکا

)به  طالبان رژیم تحت حاکمیت ،افغانستان خاک در ،را که "القاعده""اسامه بن الدن" رهبرآقای تا  ،خواست افغانستان

آمریکا، از  خواست جانبتقاضا و . این نماید تحویل دولت آمریکا ،جا خوش کرده بود رهبری آقای مال محمد "عمر"(

 ،را قهراً  "طالبان "حاکمیت یکجا و متحدانه دوهر "بریتانیا" و "آمریکا"دولتهای  پذیرفته نشد و "رژیم طالبان"طرف 

 ند. را در افغانستان متالشی ساخت "اعدهالق"شبکه  همچنان نمودند. تار و ماررا می رژیم مذکور نیروهای رز و هدکنار ز

 

کنفرانسهای بین  ،برای افغانستان ،ایاالت متحده آمریکا سأر جامعه جهانی دربخشی از سقوط رژیم طالبان،  بعد از       

دولت اداره و یا را برای تعین " یمیکانیزم - ، دومموقت" و یا دولت ایجاد "اداره برای - نخست ،متعددی را المللی

دوره  در - که تصویب اش -افغانستان  اساسی نبرخواسته ازمتن قانو)  نظام سیاسی تشخیص نوع - انتقالی"، سوم

 -پروگرام  - چهارم ،"ثبات"با  انتخابی و دولتبسوی  ،برگزاری انتخاباتبا  را تحقق آن و بود(پیشبینی شده  -نتقالی ا

 مبارزه -، ششم دموکراسی، تحکیم آزادی برپایی - پنجم برای مردم افغانستان، "هعجامعه مرف" یی زمینه هاآورفراهم 

 -هفتم  ،"طالبان"قایایی ی آنها و درهم کوبی بای فزیکهتعقب نیروبخصوص  ،"تروریزم " و "مواد مخدر"علیه 
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مسایل مکمیل موضوعات  -و هشتم  دولت افغانستان، نظامی و اقتصای ی سیاسیحکومتداری خوب و بازیافت توانمندیها

 : دطراحی گردی اینگونه - دیگری یکی پس از ...بیان شده در فوق

 

 0-00/0/ 0881توکیو" ) " للیین المب فرانسنک (،ش 6 -01/ 9/ 0881) مورخ "0 "بن کنفرانس بین المللی بعد از      

بین  فرانسنک ش(، 05/ 1/ 0881کنفرانس بین المللی "روم" )(، ش 00/ 0/ 0888"برلین" ) س بین المللین، کنفرا(ش

بین المللی  فرانسن، ک(ش 07/ 0887/8"پارس" ) بین المللی فرانسنک (،ش 8 -9/ 00/ 0885لندن )      "المللی

کنفرانس بین المللی "هاگ"  (،ش 8/ 0888/00) "0"لندن  ین المللیب، کنفرانس (ش 08/ 00/ 0887"مسکو" )

 08/ 8/ 0889ون" )لزب "(، کنفرانس بین المللی ش 09/ 1/ 0889ابل" )ک" کنفرانس بین المللی ش(، 0888/00/00)

(، کنفرانس ش 01 /9 /0891" )0"بن  (، کنفرانس بین المللیش 0891/8/00تانبول" )س"ا کنفرانس بین المللی (،ش

 سه کنفرانس بین المللی (،ش 1/08/ 0890توکیو" ) "کنفرانس بین المللی (،ش 8/0 /0890"شیکاگو" ) بین المللی

 کنفرانس بین المللی آخرین و هراتشهراختیارالدین"  قلعه "در ش( 0898/7/5 و 08 - 0890/7/01،  /0890/7)امنیتی 

در مرکز ایالت خود  بریتانیاطقه خود مختار کشور منو ولز(  )انگلستان، اسکاتلند، ایرلند شمالی در یکی از چهار

  .دگردی گزاربر (ش 1 -0898/6/5) تاریخ "کاردیف" در شهر ،لز""ومختار

 

 گیری ویلو تح "موقت یا دولت اداره" رهبری همزمان با ایجادو ش( 6-0881/9/01" )0درپی کنفرانس "بن        

مشروعیت حاکمیت آقای که ) ش 0881/01/0بتاریخ  "ربانی"الدین از آستاد برهان  ،"توسط آقای حامد "کرزی حاکمیت

انتخاب  ه  نحو و اعضا ترکیب چگونگی صرف نظر از ،بود( حفظ شده ،سازمان ملل متحد و محبت با نگاه فقد ،"ربانی"

ی، تسلیحاتی، لسیاسی، نظامی، ما و بی دریغ ی همه جانبهکمکبه  ، اداره مذکور()جداً سوال برانگیز است "دولت موقت"

 ایاالت متحده آمریکا ،آنها سأر در و سازمانهای بین المللی، دنیاکشورهای مقتدر استخباراتی  لوژیستیکی، تخنیکی و

، ع ملیکمیسیون دفامانند:  مستقلغیریا مستقل و ، جرگه ها، کمیته ها، شوراها، هئیتهایها طریق ایجاد کمیسیوناز

 میسیونسیستم عدلی و قضایی، ک بازسازی اداره ملکی، کمیسیونکمیسیون امنیت ملی و استخبارات، کمیسیون اصالح 

 ررسیب کمیسیونرادیو و تلویزیون، نظارت بریون کمیس کمیسیون مستقل استخدام کشوری، انسجام کمک های بین المللی،

گمرکات و جمع  ، کمیسیونهاها و جایدادری، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون ملکیتسرمایه داتصدی ها، کمیسیون 

نهاد مبارزه  08 ، بیش ازبدنبال آنها اداره مستقل اصالحات اداری و ،تدوین قانون اساسی آوری عواید ملی، کمیسیون

، در سه نوبت انتخابات و شکایات انتخاباتی مستقل های کمیسیون ،و ارتشأ مالی ،فساد از جمله فساد اداری انواع علیه

ن حل ، کمیسیون تحکیم صلح و آشتی ملی، شورای عالی صلح، کمیسیون اساسیانونظارت برتطبق ق کمیسیون مستقل

و  "حقیقت یابچندین هیئت "انتقال وظایف امنیتی،  انسجام کمیسیون و روحانیون، اشورای علم ،منازعات مردم با دولت

 بی شمارند و از جمله هاتعداد آنکه  نهادها ،نهمچوغیره  وی" اقتلهای زنجیره  رد پای مسببین " نیافتجهت  ،کمیته ها

 لحاظ و بدین د،ایجاد گردی "طالبان، پس از"دولتی و نظام سازی ایجاد ساختار )تشکیالت( -به هدف  صرف ،برخی از آنها

  دند.ش دست بکار کل در ، نهادهای ایجاد شده،ی خطیروظایف چنین یاجرای برای

 

 عمر سال 08 که)هر چهار دوره  انتخابی اول و دوم "جمهوری اسالمیدولتهای "موقت"، "انتقالی"، " ،نتیجه در     

لز" "و جهانی کنفرانسر ی( اال آخش 6 -01/ 9/ 0881شده، شروع از کنفرانس "بن اول" )به وظایف پیشبنی بردند، بنا 

برای برگزاری:  ترتیبه ب با کمک جامعه جهانی، (ش 5/ 0898/7) و کنفرانس بین المللی هرات (ش 0898/6/5-1)

ریاست  -دو دوره  (، انتخاباتش 01 /01/ 0880"قانون اساسی" )ش( و 01/ 0880/8های اضطراری" )"جرگه 

 0889/6/07 -و 0881/8/08 و انتخابات دو دوره پارلمانی ) (ش 0888/5/09)دوم ش(، 0888/8/08اول ) جمهوری

-0886/5/08امن ) و جرگه های ش( 0888/5/09و  0881/8/08) ها تگانه والی 81ره، شوراهای والیتی و دو دو ش(

 ،دولت های افغانستان و ایاالت متحده آمریکا "موافقتنامه امنیتی"برای  مشورتی ش( و 00-0889/8/01ش(، صلح ) 00

والیت  81راهای والیتی وسوم انتخابات ریاست جمهوری و شه دور برگزاری ریآخ و درش(  0890/8/81)خ مور

، هیچ یک از )بعد از آن که م انتخابات ریاست جمهوری مذکوردو ش( و دور 0898/0/06خ )بتاری مشترکاً، افغانستان

 ، در این راستا اقداماتبرگزار گردید ش( 0898/8/01) تاریخه ب رای را به دست آورده نتوانست( 0% آرا + 51کاندیدان 

 شمار و بی مانند قانون اساسی دولت اسالمی افغانستان( بیتطبق " و 0توافقنامه "بن  –)گویا برای تطبیق  یهاتالش و

 .صورت گرفت

 

  زم هاییکانمو  ساختارها" ،داشاره ش آنها به که )داخلی( لیبین المللی و م موثر بی مانند و و اقدامات تالشها اثر در      

 گردید. همچنان " تائید مشخص و "جرگه اضطراری"نتقالی" در"اافغانستان در کنفرانس "بن"، دولت  موقت""اداره )
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 سایرؤ ههای جداگانبا صدور فرمان . نیزدرسی تصویببه " ش 0880/01/01مورخ " سنتی جرگهقانون اساسی" در

)اول و  ذیناف ،ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای والیتی "انتخابات های"قانوناول و دوم(  انتخابی ی انتقالی،دولتها)

 "یانتخابات مدیریتهایاداره " همزمان نهادهای ،گردیدآخری با تصویب قانون انتخابات( و  تقنینیدوم با صدور فرمان 

" و سومی با آماده ساختن فهرستی از میان داوطلبان توسط رئیس جمهور نامیاولی و دومی با صدور " فر ،سه دورهدر

  د.دیگر ایجاد گردی یکی پس از، آقای "کرزی" دستچین نمودن رئیس جمهور از میان آن "کمیته گزینش" و

  

 معبر نیست نیست اب      هوشدار "فضلی" که بی خارشیوه ی نا راستی ها کرد انسان را خر                 

 

جمهوری  دوره اول و ی موقت، انتقالیدولتها سال اول حاکمیت خویش )در شش تاچهار  در آقای حامد "کرزی"       

، نخواست و یا نتوانست در (مسلح کشور ییقوا سرقومندان اعلی و دولترئیس  رئیس حکومت،بحیث  ،اسالمی افغانستان

و جامع ی" کمپلکس"سی یپالیک  ،ت اجتماعی و فرهنگیخدما امنیت، داخلی، خارجی، اقتصاد، سیاست از جمله بخشهای

های  آماده و طرحسکتوری را  ۀداگانعرصه های ج های ژیاسترات ،تا در روشنایی آن ،تدوین نماید را دولت داری موثر

میان نیروها  گیریها در برای یار ،"بده و بستان" مشغول چون .دمهیا ساز هاژی این استراتی ی ازق هر یکیبرای تطب ،را

و  "فساد اداری"جمله  فساد از دار، این گیر و . دربود شده بیرون از آن چه تارهای دولتی وساخدر درون چه  ،و تنظیمها

عرصه ، درییمافیا هسته های .افتی ی بیشترعمق و پهنارخنه کرده بود،  اش دم و دستگاه دولت قبالً در ،که "مالی"

 .گسترده گردید بلکه ،تنها شکل گرفته های مختلف ن

 

دم و  در " و رسوخ "مافیای رنگارنگ"فساد" موجودیت ،"سیاست بده و بستان")و شرایط  چنین اوضاع در      

در درون  سوی حلقاتی از کشورهای خلیج و با همبرخی  کاری مالی همدر استخبارات کشور پاکستان، ،(او دولتدستگاه 

با  که ،یازیدند شبکه های مرتب به آن دست تشکیالت نظامی طالبان و ساختاربه احیا و بازسازی مجدد  "ناتونیروهای "

 به کشور ناسنجیده و ناحق، حمله که در)آمریکا و بریتانیا  دهایاالت متحبی تفاوتی و یا مصروفیت دولتهای  استفاده از

حساب  جنوب و شرق کشور از ش 0881 سال در "طالبان" گروه هایفعالیت ،(گیرمانده بودند در آن سرزمین که عراق

 جا -جا در  ،و "آیساف" قوتهای نظامی "ناتو" ولت افغانستان،دو بی تفاوتی رهبری بی توجهی  با گردید و آغاز شده

که در چوکات  یمجهول برخی از حلقات های بنا به سیاست ش، 0886از نیمه دوم سال  د وحضور یافتن گام بگامکشور، 

بصورت  ، حتاندساخت فراهم مناطق شمال کشور در را "طالبانگروه" ی نفوذزمینه ها ،نظامی داشتند "ناتو" فعالیت

کندز و بغالن  سمنگان، از جمله افغانستان، لشما در والیتهای ،طالبان –نیروهای جنگنده ، هاهلیکوپتر زریعه ،عریان

با  باشد و صرف خبر از اصل ماجرا "کرزی" بیحامد آقای  ،ما رئیس جمهور که، ستامکان بعید ااز پیاده گردید.

 ، خموش مانددپیگیری نکر با این بزرگی را ۀیضو ق بسنده کرد "؟تاس کشور کی ها مربوط کدام"این هلیکوپتر ی:پرسش

   .دنش وقایع دنبال آن و

    

 کنیدمی لیک     ترس طالب را سالح حیله و افسون  - چشم خلق دزدیدید خواب راحت را ز                      

 

بانی و مهر "طالبان" زندانیان "کرزی" برای رهایی حامد آقای خیرسالهای آ طالب پروری،های  موضع گیری مگر      

ن نیروهای رزمی چگونگی پیاده شدهلیکوپترها و  ، که از پروازثبات می رساندبه ا ش با برادران ناراضی )طالبا(های

 به همین. ودنگش به سخن در این باره لب اما .و دارد آگهی الزم داشتهواقف بوده و  ،در مناطق شمال کشور "طالبان"

 یافت و در های زنجیره ای ن تروربیبرای دریافت مسب در ظاهر کرزی"ترتیب فرمانهای جداگانه رئیس جمهور آقای "

شماری  بی ت آقای رئیس جمهور هیأ ایشان نبوده و "طالب پروری"جدا از پروژه  ،به هیچ وجه اب )ت یقهای حقیهیئت

وزیر هوانوردی،  عبدالرحمان "فنائی" با نام اصلی فضل احمد : داکترسرنخ قاتلین آقایان تا بتوانند  ،را موظف ساخت

 عالی رایهوانوردی، آستاد برهان الدین "ربانی" رئیس شو "صادق" وزیرشهرسازی، میرویس ی عبدالقدیر وزیرحاج

جنرال خان محمد "مجاهد" قومندان امنیه والیت کندهار، جنرال محمد داود "داود" قومندان  صلح، حشمت "کرزی"،

ل موالنا جهان "نوری" قومندان امنیه والیت تخار، غالم حیدر ، ارسال رحمانی عضو شورای صلح، جنرا818زون 

، صبغت "سرفراز"کاظمی و نازکمیر شاروال شهر کندهار، احمد ولی "کرزی"، محمدهاشم "وطنوال"، سید مصطفی "

تن اهالی و  71هللا "ذکی"، صاحب الرحمن "همت"، عارف "ظریف"، انجینر عبدالمتین نمایندگان در پارلمان با 

محمدخان ولسی جرگه، ان "سمنگانی" و مطلب بیک وکال دراحمد خ ،(ش 0886/8/05) در والیت بغالن هاگردان مکتباش

  را تعین نمود. و...( ضحاکمحمدعمر والی والیت کند، جواد  نرمشاور رئیس جمهور، انج
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 بگرفت به دندان انگشت به رهی دید  یکی  کشته   فتاده        حیران شد و  عیسی                        

 تا باز که او را بکشد آنکه تو را کشت؟"       کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ گفتا که "                         

 تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت    به  در کوفتن کس       انگشت مکن رنجه                         

 

. های حقیقت یاب گذارش نگردیدتئیه، نتایج کارکردهای بدست نیامد و  -هیچ یک از مقتولین زنجیره ای  سرنخی اما      

 کمر بست و ولین را چیزی داد و بعضی را با دستمالمقت یگان، یگان وابستگان ،ضمن آقای حامد "کرزی" با هنرمندیدر 

 در اعمار نمود. مردم فقیر مقبره مجلل از جیب ،ای جیرهمقتولین زن از خیرتبه احزازی از کیسه خلیفه بخشید، برای بر

 -به ریشدلش،  )خلوت( با یاران هم خفا در ، اشک نا باورانه ریخت،سهم گرفت - ی ایشانها جنازه ها و فاتحه خوانی

ی از بسیاریمورد  در لیک .ندقربانیان، بسیار و بسیار خندید گانوابست سادگی و تراشیدگان ریش بروت بر ریشداران و

گردید، همه را  به بازماندگان آنها ن توجۀ نه شد وه نامی از آنها برده ، نه داشتند و نه وسیلۀجانباختگان، که نه واسط

  آگاهانه، به فراموشی سپردند.

   

 دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر    کز دیو و دد ملولم و انسانم  آرزوست                              

 گفتند  یافت   می نشود  جسته  ایم  ما      گفت آنک یافت می نشود آنم آرزوست                              

     

هایی کشور و ر در شماری از والیات شمال هلیکوپترهای پیاده کننده طالبان صاحبان فکر می شود، پیوند عمیق میان      

آمریکا، پاکستان، بیرون کشیدن برخی از رهبران طالبان از فهرست سیاه  زندانی های خطرناک از زندانهای افغانستان،

 د شده آنها به پیشنهاد دولت افغانستان و شورای عالی صلح، فرارسازماندهی شدهمان ملل متحد، رهایی پولهای منجمساز

          .مه داردبه گونه و شیوۀ دیگری ادا و این سریال وجود دارد ه زندان کندهارو ..از جمل زندانی 1111

 

 

 

 

، (مهم همراهست سواالت جدیدکه با  ،دوم "انتخابی" اول و "انتخابی" ،"انتقالی"، "موقت")  دولتهای چهار دوره     

 از کنفرانس "بن" 

آقای حامد  ریاست ت( تحبه حیث رئیس جمهور "احمد زی" آقای - تحلیف روز ش 0898/6/7)شروع الی اکنون 

 برخی کارها ،دگردی احیا، بازسازی و نوسازی - همه عرصه ها ، درهرتذکدولتهای م های شکیالتها و تساختار ،"کرزی"

 های مقنینه( و تشکیالت و یهئیه، قضاقواه سه گانه )اجرا گرفته تا جمهوری ریاست از قدمب - قدم د،صفر شروع ش زا

توام ) شمار بی ارگانهای موازینهادها و قدم فراتر گذاشته شد و حتا . تکمیل گردید ها ولسوالی و اداری والیات واحدهای

 اریها، بعضاً بایگروه ها، هم  ،اشخاص خاطر برای ارضا صرف) غیر ضروری بعضاً نهادهای ،(با تداخل وظیفه وی

د، تشکیالت ایجاد گردی گسترده بسیار ،(مرز از بیروناستخبارات شبکه های  گاهی با اشاره، و دولتها برخی از فرمایشات

 مروج و سیاستهای تداومسال، در 08لین این چهار دوره حاکمیت در و باتاسف، مسئو اما. ددولت بی حد متورم ساخته ش

         .گام گذاشتند افغانستانخیز آفت زمام داران گذشته سرزمین منفی دیرینه

 مرا ،خوب حکومتداری و دولتداری برای که ،س کشورجهت سرشماری نفو دردیدیم به چشم مردم خاک زدند و       

و  ها، قریه جات شوراهای ولسوالی برای انتخاب کذا ها د.شتنگامی بردا د و نهنه فکری ش ،می رود شماره حیاتی ب

 مردم برای ""جرگه قانونی تکمیل کننده ها، عناصر ولسوالی طریق ایجاد شوراهای ، تا ازدفکری نگردی ،شهرداری ها

 زندان کندهارکندهار زندان 
 
 

 آغاز تونل داخل زندان گویا پولیس بعد از فرار زندانیان آگهی یافت پایان تونل بیرون از زندان 
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" )ترکیب قانون اساسی تسجیل شده در "جرگه عوضبه . اما آگاهانه تعلل کردند تا بتوانند، دیگردمی فراهم  افغانستان

خواست ه بیش مطابق  )ترکیب اعضا "سنتی"جرگه های از ،(انتخابیست به استثنای سناتوران انتصابی، همه اعضای آن

)جرگه عنعوی  آن، ازو امیال خویش بحیث ابزار برای مقاصد ،غیر قانونی و (دتعین و مشخص می گرد دارانحکام و زمام

  .ندسود جسته باش یا سنتی(

خیر خود را  ،افغانستان مانند محافظه کاران چند قرن اخیر، او "کرزی" شرکای تازه به دوران رسیدهآقای حامد         

صاحب  نویسانتاریخ  ببینیم وانتظار بکشیم، آیاحال  .نددرک"شر" و ناهنجایهای مردم افغانستان جستجو در نابجا

 سال با 08دراین  ،همدلش کرزی" و یارانآقای حامد " -کارکرد باره  در سرزمین ما،ا گرت واقعی و یغیر دولت - یتحصال

 هند نوشتاچه خو )اکثراً به هدر رفت( قرار گرفته بود افغانستان و مردم آن،اختیار که در و طالئی ستثناییشرایط ا وجود

 همین اکنون تاسف . باکردد نخواه یاد "القابی"و  "نام" چه به را  "هایشهکار"و  ها"مهارت"ین ا گان، گرداننده و

 "مهارت"و  ، "درایت""توانائی" ،را کشور "خاک زنی به چشم مردم"چنین  اطرافیان و حواریون آقای "کرزی"

 ند.بنام میدان هوایی بین المللی  حامد "کرزی" تسجیل نمود همین اکنون ند و میدان بین المللی کابل راا ه کردهیتوج

 دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیمم     خرما نتوان خورد از این خار که کشتی 

های خانه وزارت وسط ت که دولتی یهاساختمان ساخت و ساز های عرصه سازی و نوسازیاحیا، باز به همین ترتیب      

 در بین المللی و یا سازمانهای کمک رسان ی از کشورهاسایه برخزیر بعضاً  ،قراردادیها یا "انجوها" و ، سکتوری

 چون: بخش خصوصیدر. درجه پایین قرار دارند از بابت کیفیت در و چشمگیر نگاه کمیت از ،صورت گرفت افغانستان

کیفیت  کمیت، از "ها یشهردار"و  "سازینان رونق یافت که، حتا "وزارت شهرشهرک سازی چهوتل، رستورانت و 

این نوع شهرک  نران،و انج صاحب نظران، کم از کم درج دفتر کرده نتوانستند. به گفته خصوص شهرک سازیه ب و آنها

و  با معیارهای شهرسازی ، اعمارکردند کهماسترپالن بدون ز،مجو ، که بیشتر آنها بدونسازی و بلند منزل سازیها

 غیر شهرک آن غیر قانونی و 081ه حدود جملشهرک در شهرکابل و درمجموع کشور ساخته شده از 811) یانجینر

درآن اعمارگردیده،  و دولتی که این شهرکها جریب شخصیزمین  088من از این بابت ضدر بت شده است.معیاری تث

از  ،را مشکالتِی به هیچ وجه، مطابقت ندارد و نمایان می شود...( ان، اگر کسی بخواهد و بپرسد غاصبی اندغصبزمینهای 

بی توجه ای به ، زیبایو محیط زیست شرایط پارکینگ وسایط، ،کانالیزیسیون مقیاس زلزله، ، مقاومتتنقبیل مدنظر نگرف

شرایط  بیش از پیش ضمنو در هساخت ها را مهیا زمینه های قانون شکنی جانبینیازمندی های دیگر خدمات اجتماعی، از

ما به  ار تاریخی مردم و کشور افغانستانافتخ چنانچه "شیرپور" ،نددنمو فراهم مافیایی غصب زمین ران فربه ساخت

 د.مسما گردی تاریخ ما(ننگ ) "شیرچور"

 بازار!  بماند   تا کی گیرم   دست آزار!     ای زبردست زیر                                     

 مردم آزاری همردنت به ک    جهانداری ؟     بچه کار آیدت                                      

    

ایست حفظ می گردید. بنا به دشواریهای ب  - ه بودنافغانستان، محل تاریخی و گنجیمربوط وزارت دفاع شیرپور ساحه        

ها و اثر نامالیمات داخلی منجمله جنگ ند و به تدریج درآنجا مسکن گزید جا و بی پناه از سالیان دراز درافسران بی زندگی،

 قهختند. خانه های این منطآشیانه گلی سا 811 ، به خودآنجا پناه بردند - بی جاشده داخلیمردمان  ، کتله ازبی عدالتیها

آقای مارشال محمد قسیم  عبدالبصیر سالنگی(، با آمر یاآق قومندان امنیه وقت کابل )توسط  ش، 0880/6/00بتاریخ 

 لدوزر ویرانوبتوسط   آقای "کرزی"، با رئیس جمهور تفاهم ، درهمزمان وزیردفاع -ت دولت سایمعاون اول ر م"ی"فه

 و منزل گیر ماند 09 هاآوار مخروبه  تاسف زیر با د، چند تنبه دور دستها رسان را محل فغان مردم گردید، که و هموار

در یک ائیتالف پایدار و غیر قابل  نمبر ) هر نمبر دارایی چهار بسوه( 811نقشه شد و ساحه "شیرپور"  شدند. مجروح

 تقسیم گردید. آقای مال تاج محمد  "کرزی(آقای بزرگ )سایه شیر زیر  – بین پلنگان تجزیه )نمونۀ نایاب در افغانستان(

نمره های شیرپور بخاطری به اراکین دولتی و برادران  " د:سرداصدا نین در برابر پرسش خبرنگاری چوالی وقت کابل، 

آنها توان  ، خراب می سازند،های محقر هخاناعماررا با  "اکبرخانچشم انداز "وزیر ،بزرگ داده شد که مردم غریب

 " را ندارند". خانیراکبرزو"مفشن  ساختن قصر

 

 وایشان از –براستی  ،محل را ترک گفتند ،آب دیده گریان و چشم با ،سالها آنجا زیسته بودند ،کسانیکه در نتیجه      

 های ساختمان ()قبلن شیرپور، حال شیرچورآنجا عوض در .یمآگه ن زمین و زمانروی خدای ، گانه بند اینسرنوشتی 
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اینکه این پولها از کجا بدست آمده همه می  .ندره مصارف کم نظیااز ناگ ، کهگردیدبا مصرف کالن اعمار و باسبک خاص

( و پرسش آن ...رئیس مبارزه با فساد اداری) لودین" " عزیزالدین داکتر آقای در برابر توضیحات آقای "کرزی" دانند،

زمانی این هدایت اش  بلند منزل بسازند. بکنند، -هرچه می کنند :گفته بود اید کرد،چه ب با این غاصبین زمین و مفسدین که

، دوبی و بکنند -هرچه می کنند" کردبا افتخار تکرار ،شده بود آورییاد - دکه از فسا دیگر، را در یکی از جمع آمدهای

 ی می رسد.دربند حویلخمانها به...سانمرات و این  شمارش ، بلند منزل بسازند."، داخل کشورنبرند، در خارج

  

از  سال 00که  وزهنتا را  (و یا چورشده اخذات ر)نم قیمت زمین پول قصرها، نزدیک به کل صاحبان آن جالبش اینکه،     

 مبلغ ماهوار به ،این ساختمانهاضمن زیادی از در خت نکردند.اپرد ،س آن خود جادارنددر را که ،به دولت آن می گذرد

خانه های به کرایه داده ساالنه  از درآمد (ت)تکس محصولبه کرایه داده شد، اما  و یا بیشتر از آن، آمریکاییدالر 01111

به شرکت  پول مصرف برق این خانه های قشنگ را ، حتاها ند، بسیاریشهرداری  نپرداخت به وزارت مالیه و ،را شده

پور" با وجود خی از صاحبان خانه های ساحه " شیربرعالوه بر .اند و پلنگان شیران از جمع که ند، چونسپاریدن برشنا،

داشتن چندین خانه دیگر در شهر کابل و والیات، از سهم مستحقین بی خانه ها از شهرک قصبه برای خانه رهایشی ثبت 

 را چشیده باشند. نام کردند و صاحب خانه فقیرانه جدید شدند، تا از این طریق لذت خانه های فقیرانه قصبه 

 

 بر آورند غالمان او درخت از بیخ           اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی                                                           

 ر مرغ بر سیخبه پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد    زنند لشکریانش هزا                                                       

 

و یا  سایه کشورهای تمویل کننده زیر ) و انجوها یشرکتهای ساختمان هایفعالیت که گفتیم،آنطور  بدینسان        

 اختندراه اند نهً بگو را، و ساز ، ساختدولت افغانستانل ارگانهای مسئوبدون همآهنگی با جانب  سازمانهای کمک رسان(

حالیکه  در ،کشور نقاط دوردستدر  کلینیکها عضآمثال اعمار ب طور .دغیر ضروری ارزیابی گردی ،لیبعضاً بعد از تکم که

نظرداشت  م دولت و بدون دردوا )زیرا جدا از پروگرابوده، اما نه داکتر دارد و نه پرسونل و نه هم  محل مردمنیاز  جداً  که

 برخی از آنها بعد می باشد،طلب  مصرف سویاز و اضافیکار طرفیکاز  ها،چنین ساختماننگهداری  ( وظرفیت حکومت

 ،ها، پلچکهاپل ،از قبیل اعمار مکتبها، شفاخانه ها ،گرعام المنفعه دیکارهای  .شد دبطل ترمیم - ن استفادهبدو ،تکمیل از

 ، انجوها،حکومت) آنها سازماندهندگان میان ین و بدون همآهنگییدارای کیفیت پا ،اکثراً یا  غیرهویا خام  سرکهای پخته و

طور جداگانه  ،کیآنها را هر اکثریت اریذگ پالنلیت که مسئو (یرسان خارج و سازمانهای کمک های کمک کنندهکشور

واقع  و مفید چندان موثربدین لحاظ  .دندجام داآن ،که خواستند، آنطورخاص خود و فهم عالیقبا سلیقه،، ندخود بدوش داشت

 دزدانه عمل کردند بسیار و وها" جفاکار بودند"انجزیادی از ،کهدیده شد  .نگردید

 

 کار بنیادین نشد در اقتصاد    بس فریب بود وعده ها، باد هوا                                    

 

"بشردوست" بحیث زمانی آقای رمضان  ش، 0888سال  "،بیاد دارم در نخستین سالهای حاکمیت آقای "کرزی        

ارش، در ضمن ارائه گز کشورت" به رئیس جمهورآقای "بشردوس می نمود.اجرا وظیفه  ،ایشان کابینه رد پالن وزیر

فعالیت و دارند،  خود با کار "جوازو " راجستردر افغانستان تا حال  "وانج "سه هزار بهنزدیک  :پیشنهاد داشت چنین

و صداقت  آنها، متباقی توان اجرایی وظایف معدودی از ودیده می شود جز ،گردید و برسی آنها ارزیابیاز  ،زیادیکارکرد 

 ویرانه ، بسیارافغانستان  بلکه به حال ،تنها مفید نبودهه ن ،"انجوهااز" این بخش ندارند،را  مردم و کشور برای به کار

به آنها  ،ندمفید" که یوهای"انج عده از اجازه دهید، تا آن (مردم مستقیم نماینده"رئیس دولت" )ند. شما محترم بار زیان

 فعالیت "جواز"دم نخست ق ند، دربار بلکه زیاند تنها سودمندی نداره متباقی را که ن مشویق شان باشیم،مکاری کنیم و ه

ند، به ارگانهای های مشهود ا دزدی ند و مرتکیبکرد س" که اختالی"انجوهایآن  گام بعد، د و درگرد مسترد ایشان

" راجستر شده یوهایوع "انجرا در مجم ارزیابی، مکافات و مجازات این پروسه .سپرده شوند " کشورعدلی و قضایی"

وارد  پیشنهاد ،(لح افغانستانرئیس دولت، رئیس حکومت، سرقومندان اعلی قوایی مس). آقای حامد "کرزی" یمعملی ساز

" می دانست، پشت سر این آقای "کرزی)معلوم  و قبول نکرد نپذیرفت این باره در را "بشردوست" رمضان معقول آقایو

 .دارند( وها" نیروهای داخلی و خارجی زورآور قرارنوع "انج

 

 ترحم، بر پلنگ تیز دندان     ستمکاری بود بر گوسفندان                                  

https://www.google.com/search?biw=1280&bih=869&q=%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%8C+%D8%A8%D8%B1+%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF+%D8%AA%DB%8C%D8%B2+%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D8%AA%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%88%D8%AF+%D8%A8%D8%B1+%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86&spell=1&sa=X&ei=toZtVOPYHsefyASM4YH4Bg&ved=0CBkQvwUoAA
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=869&q=%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%8C+%D8%A8%D8%B1+%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF+%D8%AA%DB%8C%D8%B2+%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D8%AA%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%88%D8%AF+%D8%A8%D8%B1+%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86&spell=1&sa=X&ei=toZtVOPYHsefyASM4YH4Bg&ved=0CBkQvwUoAA
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)اقتصاد پالنگذاری  از وزارت با اعتراض ،ش 0888/01/5 تاریخ ،تصمیم اش را گرفت ای "بشردوست"آق نتیجه در       

عطایت به  ،حامد "کرزی" -آقای رئیس جمهور د:و اضافه نمو ترک گفت آقای "کرزی" را ۀبینکا( استعفا داد. یلفع

منافع  از ت،اشد که بخصوصی "توانایینا "و  "توانایی "آن  و "کرکتر"آقای "بشر دوست" با آن  آن بود که لقایت.

و بدون  پایدار ،در این سنگر با نام نیک سته تا هنوز که هنوز ،دکر دفاع جانانه در آن مقطع زمانی کشور و مردمش

  .ستتزلزل باقی

 

 

 

 

      

 

 

           

 

 

       

         

 

 خودستایی چیزی دیگر نیست نیست جزغرور و    بوده ایم  قابل چهگرنیست ما را قابلیت             

                        

حاکمیت آقای "کرزی"  م( 0101 – 0101) هایآخرین سال ، درکشورحیاتی  مهم و داستان یک قرارداد ،دیگر ۀنمون     

قیسار" منطقه  " هرات را بهالمان" والیت منطقه  "که  حلقه وی کشورده جااز بخشی رارداد:  قارش گردیدگز طور این

)نهاد تمویل کننده( و شرکت بین "بانک آسیایی"  کیلومتر طول دارد، 080 حدود وصل می نماید و والیت فاریاب

 شرکت مذکور .عقد گردیدقراداد یدالرآمریکای نلیویم 108مبلغ  هب ،بنام شرکت "میتگ ای سی سی آ" (یترک -)آمریکایی

وظیفه خود  ،بیش از یکسال می شود و اخذ نمودمی شود  میلیون دالرآمریکایی 017 ت آنرا کهپرداخ پیشفیصد پول  05

والن ئدر تبانی با مس مئسولین شرکت، همچنان .نبود امنیت از دولت جبران خساره طلب دارد ،به بهانه را آنجام نداده،

ش،  0898سال به بهانه عید فطر ،آنها ع الخروج بودنممنو ،با وجود، کرده را برداشت ضمانت بانکی شرکت، پول امور

 د. دیگرش این که،نندارقرار آقای "کرزی" هکابین -عامه فوایدوزارت  سرا در دستاکنون  ه،درا ترک نمو افغانستان

و  مطالعات .ندبرداری نموده با خود بردهکالرا  وطن مای همافراد، اشخاص و نهادها دارایی دالر از میلیون 11مبلغ 

نه هم سابقه  داشته ورا )ساختمانسازی( نه توانمندی چنین کاری ، که شرکت مذکور ،دنشان می ده های اخیر ارزیابی

 . دردا کاری درستی

 

 در، که آن خانه دو در دارد ترا بر در نشاند او طراری که می آیم         تو نشین منتظر بر                   

 

 ابع تمویلمن که، ستا این اصلی می گوید: مشکلت آقای "کرزی" حکومعامه وزیر فواید "اوژن" نجیب هللا آقای       

یت بلد زبان انگلیسیه ب ،کهالمللی صین ساختمانی و حقوقدانان بین ما متخصضمن  ه، دردخود قرارداد عقد نمو ،کننده

جهت ظرفیت  در داخلی و خارجی مداوم هایتالش با هنگفت و مصارفبا  آنهم سال 08مدت درراستی  باشند نداریم. داشته

دوازده هزار  شده از بیرون به افغانستان با معاش ص سرازیرمتخص این همه ؟اش همین نتیجه ،رآخپروری سازی و کدر 

 آقای ؟ می بینیم،نان همیشراکنتیجه  ،گرفته شدند اروپا بکار مریکا واز قاره های آ آن،از و یا بیشتر دالربیست هزار یا

تا حق  ،ی می نشینیموای به دعبین الملل دادگاهی مساله، دربا این   رتباطا ، درمی گوید دولت عامهوزیر فواید "اوژن"

و متباقی اش حق  که "مال را دزد برد این ،دزنده می کن ما را " افسانهصه دزد و فالبینق"! همان عجبا .مطلب بدست آید

 "فالبین

 

  ه بود هر کسیکه هوشیار استجکه در شکن خرد ماند    جهان در مجلس مستان بی                        

 

 آقای "کرزی" سرک بی کیفیت سرک بی کیفیت آقای "بشر دوست"

https://www.google.com/search?biw=1280&bih=869&q=%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D9%85%D8%A7+%D8%B1%D8%A7+%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA+%DA%AF%D8%B1%DA%86%D9%87+%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84+%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D9%85+%D8%AC%D8%B2+%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1+%D9%88+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1+%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA&spell=1&sa=X&ei=P4ZtVJmvO9iAygSu3YHABA&ved=0CBkQBSgA
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 در ،اعمار و یا ترمیم شده چند باره را (، نو)جدید های تازه رکعلت خرابی س عامه، دوایلین محترم وزارت فمسئو       

می داند، این  بی کیفیت بودن کار قراردادیها و "ژموترهای "بلند تنادر رفت و برگشت  ،از جمله سالنگها شاهراه عمومی

تا  ،ستدولت اارگانهای به  ، مربوطها نگهداری سرک نظارت کار قراردادیها و لیتمسئو زیرااستدالل قابل پذیرش نیست، 

 کنترول نماید.را " تناژ سازی و هم عبور و مرور موترهای "بلند سرک –ساختمانی  شرکتهایکار  -از چگونگی  هم

. نه کسی و مرجع دیگر. ،ستاسه گانه دولت ور و ارکان هاختیار رئیس جم در ،ولیت و صالحیتئمس سکان اداره،چون 

. مسئولین و ارگانهای دولت جمهوری ؟، در زمینه کی و کیها، کدام ارگان این وظیفه را عهده دار استاگر چنین نیست

در شن ما پرواز  –برند، می گویند باراگر الزم باشد تا  طور:. ایندندعمل کرتا اکنون همسان شترمرغ  افغانستان، اسالمی

 آیا که مطرح شود این گونه با جایزه سوالی ما از جنس بار برانیم. اگر –است و اگر ضرورت افتد، تا پرواز کنند، می گوید 

 خواهد بود.جواب بکلی نه  ،یافتتوان گاران و بزرگان در کره ارض می  خدمت چنین هم مانند،

 

ی متوازن وزارتها "کرزی" شاهد فعالیتهای غیر حامد آقای سال اخیر حاکمیت بازسازی و نوسازی هفتدر مورد         

 چون: سیاست با پالیسیظاهراً ، دبود و بیداد می کر " حاکمیامن بد"  که ،کشور آن بخشهای از در بویم، کابینه سکتوری

 دولت به آغوش مسلح دولت روی برتابند و مخالفیناز  تمحال این مردم ،که تا ،را راضی ساخت - شورشگر مناطقمردم 

روی  یش از پیشب )نا آرام( مناطق آن را، در دو( )یا هر نوسازی باید پالن بازسازی و یا . بنااً برگردند آقای "کرزی"

ساختمان  حال تکمیل یا در ...( تکمیل گردید ومکتب، کلنیک)پل، پلچک،  ساختمانی اگر به همین خاطر .ه شوددست گرفت

 دولت مداران ما .تش کشیده شدتخریب گردید و یا به آ و دهشت افگنان گاهی چند بار، توسط خرابکاران -باردو بود و

ال نیست. زیرا ضرورت به مثد. فکر میکنم زدندوباره، آن ساختمانهای آتش زده و تخریب شده  دست به بازسازی ،مجدداً 

مه در یک کل ی وقومض سمتی، زبانی، تبعی رواداشتن نا خوش" و تصویر"نا پسند" ، عطر"ردامو همچو در مثال آوردن

 با درک و رز تفکر انسان امروزی با، با طرساند کهمی خواننده "دماغ"و  "چشم"ه را ب دردآور - همچو مسایل وفساد 

 خالصه ندارد. و همخوانی هیج وجه، سازگاریبه  عصر تخنیک و تکنالوژی دوران ما، و00قرن احساس روزگار مردم 

  ما."طالبان" روزگار حرکاتی "داعشیان" و چنین طرز فکر و عملکرد مساویست به 

 

 معبر نیست نیست شیوه ی نا راستی ها کرد انسان را خراب    هوشدار "فضلی" که این بی خار                 

 

ه ب را کمتری مصرفی ۀجبودهمچنان  مساعد بود،ا و مهیسازی بازسازی و نو ۀزمین شرایط و هک اطقعوض مندر        

 لینو مسئو انکارکن محافظت ارزانتر و ،نامبا امن یا نسبتاً  مناطق هب رساندن مواد آرام می طلبید، چونتناسب مناطق نا

چندان مطرح نبود،  - مناطق  باج و خراج به خرابکاران در چنیناصالً  و داشتی برمی کمتر نههزی آن محالت ،یپروژه ها

و  "آرام مناطق"درنخواستند  ،اما دولتمداران و حاکمان باج بگیر بوند و بس. که صف دولتهم  ،ندانصرف برخی زورم

 )آرام( مناطقمردم این  دیرین دشمن ،می شود خدای نا خواستهفکر بیشترشوند. وبهتر  مصدر خدمت ،"آرام نسبتاً " یا 

کمک ه ب ،حد توان در – معقولی از کارکردهایو  گسترده نمونه های "آرام و امن"می بایست در مناطق  باشند. اما

 دولتسوی ب ،را تشویق مردم مناطق نا آرام ازاین طریق زمینه د تاسات کمک کننده جهانی عرضه می شکشورها و موس

 با .دفراهم می گردی جهانی کمکهای بیشتر کمک کنندگانزمینه جلب مونه های موفق، ه چنین نبا ارائ د وش می فراهم

 با نخواستند، و -" افغانستان زمین و گویا هوشیار باز نیرنگ " -چهار دوره آقای کرزی مداران قدرناشناس  دولت تاسف

از برکت سیاستهای  "آرام"مناطق  به جای رسید، کار ست(یهانه )نتیجه هر دو یکه یا نا آگا بی اعتنایی های عمدی و

بی اعتنا باید"  -  آنچه مفت آید" زیرا  گردد. "نا آرام" ،زده و زخمی تاریخی ما -بزرگان انتخابی و انتصابی سرزمین

 .باشد ست" غیر از این چه می توان0رای در کنفرانس "بن  08یا  00رای  پیروز بر  0حکومت خداداد و مفت 

 

در"زندانها" را  و زبانی سمتی تعادل قومی، "اشرف غنی "احمدزی"(، )آقای محمدما  برالیو ل دانشمند دموکرات        

د: این چگونه و پرسش خویش را چنین مطرح می سازبه طور متوازن جستجو دارد  مناطق"های " مان بمبارد و

 همیش ،آنها سمتو  به همین ترتیب مناطق این قوم  استپر مردم  یک قوم و یک زبان ، که زندانها از ستعدالی

به  خود می داند، نمی شودآقای "احمدزی"  .؟چرا -ئون اند مص هااز شر بمباردمان. اما مناطق دیگر، دبمباردمان می شو

که ی، مردم دیگری ، برای تعادل و توازن زبانی، قومی و سمتدارد تعلق یک زبان و یا یک قوم به ،که یعوض تروریست

انون پذیر ق مردم  عوض مناطق شورشگران، مناطقیا به  در تروریزم سهم و نقشی ندارند به زندان کشیده شوند.

 ، همچنانخود فاشیزم عریان است ،شونیزم همین را گویند و پا فشاری روی این مساله و تاکید با زور بمباردمان گردد.

 زندانها، بمباردمان وردم در یتعادل ، چنینبا تداوم چنین سیاستی که شکی وجود ندارد داشتن تعصب همین را گویند. روا

در مناطق که تاهنوز از برکت مردم گری و تروریزم  افراطی ، عقبماندگی، کشت مواد مخدر،ها، کوچی گری، کوچنده گی



9 
 

صنف پایین مکتب  درش،  0811زمانی در اواخیر دهه  گردد. برقرار تعادل منفی ، خدای ناخواسته،اش، نسبتاً آرام است

و  "توازن "، "تعادل " در مجله ای خوانده بودم، شنیده وجای دیگر  و هم گفته بود هنگام درس مضمون تاریخ معلمی

مگر فرمول  ".عذاب"و  "رنج"نهفته است، نه در یک کشور " به شهروندانثروت "و  "قدرت"در تقسیم  "تساوی"

به متفکرین زمان  د،این بر می گردباشد که هنوز از آن آگاه نیم. شده  معکوسحال تعادل"  " و "تساوی "و  "عدالت"

  بودم.متوسطه ما نه آن زمان که شاگرد مکتب 

 

   یکی خندد زآبادی  /     چه بازیها شود رسوا   /     چه شادیها خورد برهم   /     خدا گر پرده بردارد ز روی آدمها       

چه     /  چه کاذب ها شود صادق   /  یکی از دل کند غوغا  / یکی از جان کند شادی  /   بربادی یکی گرید ز              /

چه تلخی ها   /  چه زشتی ها شود رنگین  /   چه فاسق ها شود مال  /   چه عابدها شود فاسق   / صادق ها شود کاذب

که پرده بر  /    عجب صبری خدا دارد   /   اسفلها شود علیاچه                       /  چه باالها رود پایین  / شود شیرین

  زجیب محتسیب مینا     /   ورنه بر زمین افتد     /    داردینم

            

داشتند، آستین  که عالقمندی یعرصه های در داخلی و خارجی، بازرگانانو خصوصی  متشبثین به همین ترتیب        

های صحی، ساختمان  کیهایشی، کلینر تجارتی، رستورانتها، هوتلها، ،ورزشی ساختمان هایدر جهت ایجاد و  برزدند

فابریکهای کوچک  پروری، مالداری و شکده ها، پروژه های کوچک زراعتی، مرغ پروری، عسلدان ، دانشگاه ومکتبها

 ند.دبوبرخوردار ن آقای حامد "کرزی" از پشتیبانی الزم دولت متاسفانهسرمایه گذاری نمودند و  ...و تولیدیصنعت 

بسیاری از تصدیها را  در نظر نگرفت و ین خصوصی راو متشبث ، مردمجهت خصوصی سازی منفعت دولت حکومت در

  .میان باشدپای سبوتاژ در  -گویا ،یا فلج ساخت داده وبرباد 

 

ستد  -داد  در جهت المللی،های بین بانکبرخی از های یگنمایند شایی مستقل و بازگبانکها اریذگ ایجاد و پایه همچنان     

دولتی: "پشتنی بانک"،  : بانکهایردیف می شود راین طو فهرست برخی از آنها، برداشتند، گاماعتبار بانکی  بانکی و

بانک"، "افغان  بانک"، "باختر بانکهای خصوصی: "عزیزی بانک"، "میوند بانک"، "غضنفر."بانک ملی"..

فرست میکرونانیانس"، "بانک بین المللی افغانستان".... نمایندگی  برک بانک"نوی کابل بانک"، "یوناتیدبانک"، 

پنجاب نشنل پاکستان"، "نشنل بانک آف پاکستان"، "حبیب بانک لمتید پاکستان"، "بانک الفالح  بانکهای خارجی: "

  بانک"، "آرین بانک"...ستندرد چارترد پاکستان"، "

 با دارایی کابل بانک، دولت آقای حامد "کرزی" زیر سایه در ،و تزویر زر اقتصادی صاحبان زور،اما مافیایی       

 داخل در تبانی حلقاتی در استفاده جو، با تاسف آگاه، اما، درعدم مدیریت مجرب، کار ش 0101درسال  دالر 908111111

مراقبت و سیاست  در - دو هردر حال که ایی وزارت مالیه و ریاست بانک مرکزی، با بی پرو توام ،و خارج از آن دولت

یا  و دند بی توجۀ بو یا "کابل بانک" به بحران کشاندندر  این دو نهاد لیت دارند،کداری در افغانستان مستقیماً مسئوبان

 کاهش یافت. نقدی میلیون دالر 551 به ،شهروندان کشور تۀگذاشامانت در نتیجه دارایی های به  ای رویداد بودند. شریک

کابل بانک"چنان گلی را " قضیه ارتباط با در ت،متباقی به شکلی از اشکال و به شیوه های گوناگون مورد تاراج قرار گرف

و حیثت  افغانستان ضرب صفر نمود در را اعتبار داد و ستد بانکی داری را به لرزه درآورد،، که عرصه بانکبه آب داد

کابل  و نوی کابل بانک" با وجود پمپ کردن پول از بانک مرکزی به " اقتصادی افغانستان را مورد سوال جدی قرار داد.

 .دکر نوی کابل بانک" تغیر نام  به " شدنش، ورشکست بابانک 

 

به مساوی مهوری اسالمی افغانستان، ج از دارایی دولت تا ،فرمان صادر نمود ،رئیس جمهور حامد "کرزی" آقای       

به بانک  و پرده پوشی مافیایی زر و زور، بل بانک""نوی کا سقوط حتمی از جلوگیری بخاطر ،مقدار دالر به تاج رفته

مواجه گردید. نیز  اقتصاد و بانکداری هعرص این عمل رئیس جمهور با مخالفت جدی صاحبنظران د.مذکور انتقال گرد

 .پیگیری شود "کابل بانک"ه هدایت داد تا قضی

 

تن متهم قضیه "کابل  51از جمله  ایجاد گردید، کابل بانک"" هئیت تصفیه در روشنایی فرمان رئیس جمهور،       

پیوندی با مقامات  به دالیل سیاسی و هم بنا "کابل بانک" متهمان اصلی قضیه )متباقی متهم و کم توان تن 00فقد بانک"، 

حل عدلی وقضایی در محکمه بعد طی مرا  (و قضایی قرار نگرفتندعدلی رگانهای ا مورد تعقیب و پیگرد، درجه اول دولت

 01111پرداخت  به محکوم یکتناز جمله  ،شمس الرحمن "شمس" آقایبا ریاست  ش، 0890/0/06تاریخ اختصاصی به 

سال   5تا  )قابل تطبق( تنفیذی حبس یک سال آن  –از جمله یک  حبس به جزاییتن محکوم  00، افغانی جریمه نقدی

ساعت  01ن )بخشی از ی" به سوی زنداو خلیل هللا "فیروز محکوم به زندان گردیدند. دوتن هریک شیرخان " فرنود"
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تنفیذی  حبس تن دیگر با وجود محکومیت جزایی 09سپری می کنند( رفتند.  نه های خوددر خا را، خویش در روز -حبس

کشور  سفارت - با ضمانت دو تن شهروند کشور هندوستان حکمه به زندان می رفتند، برعکسم که باید مستقیماً از

 فعلی "زاخیلوال" وزیر مالیه آقای "کرزی" و مشاور اقتصادیعمر تنی چند با ضمانت آقای هندوستان در شهر کابل،

قاضی  حامد "کرزی" و امرا اشاره آقای ب آقای آصف "دالوری" توام "بانک مرکزی"س آقای "احمدزی" و رئی

      رها گردیدند. آقای عبدالسالم "عظیمی" القضات

 

 نظـــام وحشت جنــــگل روان و در کار استت    درین جهان که کنون حکم زور واجـــبار اس                  

 

بحیث آقای محب هللا "صافی"  له از جملهبالفاص - با قید ضمانت رها شده محکومانِ  قضیه اینکه: دیگری جالببعد        

وجود محکومیت سه سال  هر یک با)بانک"  بحیث رئیس "نوی کابل موسی خان "غازی"رئیس "بانک ملی" و آقای 

وظیفه  اجرای در پستهای ذکر شده سال 0مقرر و بیش از  «(قابل تطبق»یک سال حبس تنفذی  –حبس از جمله یک 

 دته و رو کردن اسنا ، باکرهبجای این اشخاص در هر دو بانک متذاز طریق جا ،ندو مقامات خواست شرکا  . چرا؟نمودند

 است، انها را گم کرده و همه چیز را اختالس "کابل بانک" و اسناد شواهدآنچه قضیه "کابل بانک"،  مربوط به بحران

 ند.ده باشحد اقل دستکاری کریا نابود و ا برخی از اسناد مهم را که ،کند قراین و شواهد حکم می .ساخته باشند مخشوش

 

ب مجدد دوسیه "کابل یتعق ش جهت 7/07/ 0898بتاریخ  )رئیس دولت جدید( فرمان آقای غنی "احمدزی" آنگاه که     

ه گر، با تهیرها شده دی با ضمانت -ان تن محکوم 7با  )"صافی" و "غازی"(رئیس  هر دو ،دصادر نمو فرمان بانک"

برعالوه سرقت،  .دندک کررا تر افغانستان ،کشور سمیحکومت، از بندرهای ر تی دردر همکاری حلقا سندی جعلی، یقینً 

از  بیش الر و مجموعاً،میلیون د 7 حدود ر هر ماهتا حال دبحران  شروع  از"نوی کابل بانک"  ،جعل و دزدی های قبلی

 و هر ن و خساره کارش را ادامه می دهدبه تاوا "بانک خساره برداشته است. عجبا "نوی کابل تا حال دالر میلیون 51

طرف بیت المال و از  از دولت با هدایت آقای "کرزی" خساره "نوی کابل بانک" )بانک خصوصی( ساالنه سال از بودجه

، لبرای انتقال و تزریق پو ،افغانستان در این زمینه مجلس نمایندگان د.جبران می گرد دولت فقیر افغانستان بودجه ساالنۀ

 دارد کامل زبانی هم همصدای و ،با رهبران حکومت "کابل بانکنوی  جبران خسارات " گویا برای

  

 نیست نیست شــأن بـاور ایــن عـمـل درزشـت تــر از    ران دیگــ مـیـل آتـش بــه خـانــه ی خــود را زنـیــم        

                 

که رهبری قاضی القضات کشور  زیر اد محکمه اختصاصی و حکم آن محکمه،ازایج سال،گذشت نزدیک به چهار با      

آقای  سایه حاکمیت ماموریت اش را، زیر سال 8ش از بی عبدالسالم "عظیمی" بدوش داشت و آقای مسئولیت آن را

های ریاست در آغازین سخنرانی  ،(رئیس جمهور جدید)"احمدزی" آقای غنی و ه بودادامه داد "کرزی" غیر قانونی

با دیدگاه  در مغایرت آقای "احمدزی"همین  ،د، چند روز بعدنمو متهم به فساد -را  افغانستان نظام قضایی ،جمهوری اش

کشور به  س قضاتأکه در ر (عد از استعفایی مصلحتی اش)ب آقای عبدالسالم "عظیمی" ، برای قاضی القضاتقبلی خویش

، این عمل آقای رئیس جمهور تفویض نمود مدال امان هللا خان را ،گفته آقای "احمدزی" فساد پیشه قرار داشت

 حمدزی" حیرت دیگران را بر انگیخت، که جناب شان چیزی می گوید و خالف آن عمل می کند. "ا

 

. در علنی دایر گردید ش، طور 0898/8/01تاریخ ناف با ریاست محترم معراج الدین "حامدی" به یمحکمه است       

ده سال،  -، هر یک به ده عامل آن خلیل "فروزی" مدیرآقای شیرخان "فرنود" رئیس "کابل بانک" سابق و  آقای نتیجه

سابق، به  تن از سهمداران "کابل بانک" 00به جزایی حبس تنفیذی و پرداخت پول محکوم گردیدند. همچنان دارایی 

تن  00، به همین ترتیب به منجمد الی تصفیه حسابات خود شدند د "کرزی" و آقای حصین "فهیم"شمول آفای محمو

دیگر، فیصله محکمه اول کافی دانسته شد. صاحب نظران قضیه "کابل بانک" را از همان آغاز سیاسی، جزایی و حقوقی 

ستانی ها و دادگاه ها همه را سیاسی می دانستند و چگونگی جریان تحقیق را از هیئت تصفیه "کابل بانک" شروع الی دا

داند. بخصوص فراموش کردن متهم اصلی آقای عمر زاخیلوال، خانمحمد عضو شورای عالی صلح و مصارف "کابل 

و  ش ریاست جمهوری به نفع آقای "کرزی" و غیره را معامالت سیاسی روشن 0888بانک" در کمپاین انتخاباتی سال 

  د.می دانن حرکات پشت پرده
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 شرافت نی   امان است در   ناموس نه        ظلمت  پای در  فتد   چـــــون عدالت                              

 

)سکتور(  بخشدرو بدون تولید،  زودرس برای بدست آوردن مفادین خصوصی خارجی و داخلی، متشبث شماری از          

اینکه سیاست ازدند. ش به افغانستان های بی کیفیت از دیگر کشورهاکاال اتوارد در پی و عمدتاً  و بازرگانی تجارت

ضمن قوانین  و ندارد، در و همخوانی نداشت سازگاریبه هیج وجه  ما، کشور گذشته و حال با شرایط "اقتصاد بازار"

 دولت مداران، گامی عی "اقتصاد بازار"یی بستر طبزابه تصویب نرسید، همچنان در جهت زمینه س آن تکمیل کننده

  بدبختانه بازار چنین اقتصاد و چنین  خواصاز خوی وفرسنگها  ،کشور پیشه گان تجار و بازرگانانی از سو نداشتند.بر

آقای حامد  د.آفری فاجعه تنها سودی نبخشید، بلکهه ن "اقتصاد بازار"سیاست  بدین لحاظ نتیجه کارکرد ،دنفاصله دار

اقتصاد " از مروزمانند ا آغاز من در" ساله خویش گفت: 08 ختم کاری آخرین روزهای رئیس جمهور، در "کرزی"

در جرگه  افغانستان""قانون اساسی  را در "بازاراقتصاد "ه فرمول سیاست نمی دانستم، ورنه به هیچ وج چیزی "بازار

  "نمی پذیرفتم. قانون اساسی

 

 در ،در بطن خود دارد که محتوایی و ای جدیها و کاستیه کمیصرف نظر از ،نظام  پیشرفته سرمایه داری راستی        

در اثر  گردد، گاهیحفظ می  کیفیت کاال اص()به استثنایی شرایط خ "تجارت" و "سرمایه"نظام  درون هایرقابت -اثر

ه هنگ سقف پایینبازار در در قیمت "کاال"تا داردند،  این بر کوششدر حاالتی  می شود و از پیش بهترکیفیت کاال  رقابت،

تجارت و شبح  صدور - اما در جامعه فقیر و پمپ شده .دقیمت کاال پایین می افت - راً جب  ،حاالتی در ، حتادداشته شو

مطابق میل و  را آن نرخکیفیت کاال و  و عمل کردند مافییاییهمه  ،بازرگانان و داران سرمایه ،افغانستان جمله از سرمایه،

بدین  ،دنکرد از این طریق همه ساز و برگ اقتصاد و تجارت را مهندیسی و ،ند، "سر و سامان" بخشیدخواست خویش

 بیداد راه سخت ،هرا در دست گرفت ه و کنترول بازارداشت همه سطوح حاکمیت در و تجارتانحصارمافیایی سرمایه  -معنی 

هستیم و زمانی یکی از  خود دارای گازکه  حالی در) آنهم با کیفیت پایین می بینیم نرخ یک کیلوگرام گاز را پیش گرفتند.

مین ه چالو درسیر ک افغانی و نرخ یک 011مبلغ  به در شهر کابل ،د(بو تشکیل داده گاز ،قلمهای صادرات کشور ما را

، رهبران جهادی، شورای علمای اسالمی، مجلس نمایندگان، مجلس جمهوری اسالمی زیر زنخ همه رهبران دولت ،شهر

را  "گران بها"یمت و نرخ دیگر کاالهای ، قدافغانی جایگاه می یاب 811عتی ما کشور زرا سنا کشور و نخبگان میهن، در

 زنید.خود حدس 

 

 دیشش جهت فتنه و ادبار خدایا مد  چارسو خصم بد اندیش و بد آئین و شرشر                                

 

 افغانستان، خواستمکشورم  ها در گران فروشیناسازگاری ها، بی رحمی ها و  بی تفاوتی ها، در ارتباط با این       

زمین لرزه م  8/00/ 0100به تاریخ  بکشم : ه تصویرب ،ه بودرخ داد "ژاپن کشور"در  چند سال قبل را که ۀحادث ارشگز

منطقه شمال شرقی آن  در «ژاپن»دقیقه به وقت محلی  06 و 01ساعت  در ریشتر 1،9بقدرت  "توهوکو " سونامیو 

خیلی عظیم و ، این حادثه و مشکالتی ناشی از خسارات متر رسید. 01به  این حادثهرخ داد. ارتفاع امواج ناشی از کشور

واده بدون آب، احد اقل سه میلیون خان 1،0 ژاپن" بدون برق، میلیون خانواده در شمالشرق " 1،1، گسترده گزارش گردید

د. بیلیون دالر برآورد گردی  6،80 تا   01 ،5 آن از هیدروجن منفجیر شد. خساره مالی ه شده گازانباشتته ی هس راکتور

بیش  تزریق نمود. کشورعادی سازی وضعیت بازار به سیستم بانکی را برای  دالربیلیون  088بانک مرکزی ژاپن 

تن  07111، از خود بجا گذاشت مجروع د، خیلیگردی الدرک کشور شهروند آن 0606حدود نفر قربانی گرفت،  05881از

 "ژاپن"دولت  ،مذکور حادثه محالت برای احیا وبازسازی ویرانی های و برگردند ی اولی خویشنتوانستند به محل زندگ

ی ناشی از حادث ها یخراب تا دم زمان پیشبینی گردی 0106نج سال الی پ و تخصیص دادجه بودی آمریکای رد دالرمیلیا 051

  . تکمیل گردد آباد و دوباره ،"سونامی"

 

 قاضی اختصاصی "شمس" قاضی استیناف "حامدی" خلیل هللا "فیروزی" محکوم شیرخان "فرنود" محکوم کابل بانک
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 شمار کشته و زخمی ز بیش افزون است  دوباره سرخط اخبار چون است   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   توان گرفت آری به اتفاق جهان می        حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت                             

 

" مواد رادیو اکتیف" ، "محیط زیست"،  "انسانی"  خدمات به بخشی وسیع از دوکتوران عرصه های "ژاپن"دولت      

 .دنهرچه عاجل وارد منطقه حادثه گرد خود وظیفه سپرد، زیر فرمان شهروندان کشور "نیروهای خدماتی دیگر " و

 "متقاعدین" دولت ژاپن، - اعالن همزمان با شوند. وظایف خویش دست بکار یبرای اجرائ دوکتوران، یک کتگوریهر

 "داکترهای" نباید -نباید  – نباید ،ندو تاکید ورزید ندداشتها اعالم طریق مراجع رسمی و رسانه از  متذکره،عرصه های 

و  فعال ،رسماً  "ژاپن " در جامعه همین اکنون ،که و محیط زیست خدمات اجتماعی "صینمتخص" ه وعرصه های یادشد

 آلوده با مواد مسموم کننده باشد. ،فضایی محیط حادثه ممکنشوند.  "سونامی"حادثه  وارد صحنه ،ندامصروف کار

 رسد و شماعمر ما دارد به پایان می ، زیراشویممی دست بکار  (عرصه های ذکر شده) "متقاعد صینمتخص"رید ما اذگب

نیاز شدیداً به شما  و پس فردا، فردا ،" و مردم آننژاپ کشور" آینده دارید و (هاتر از ماصان یاد شده و جوان)متخص

 .خواهند داشت

 

 همچو مـردان جـان سپردن زندگیست      در جهـان نتوان اگر مــردانه زیست                        

 

آنجام  نددر توان داشت آنچه ند وزدند، آنچه گفتآستین باال  دست و - بربستند کمر "متقاعد" صینمتخص آن بود که            

جالب  . دنبالهدر مکان امن جابجا گردیدندو  هانتقال یافتتگان به مناطق امن همجوار، مجروحین و متباقی نجات یاف ند.داد

 خرابی سونامی
 
 

 خرابی سونامی
 خرابی سونامی خرابی سونامی خرابی سونامی

 خرابی سونامی
 

 

 خرابی سونامی
 

 

 خرابی سونامی
 

 

 خرابی سونامی
 

 

 خرابی سونامی
 

 

 آبادی بعدی سونامی آبادی بعدی سونامی آبادی بعدی سونامی سونامیآبادی بعدی 
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و  هاانسان کمک به برای ،اولیه ضروریات دیگر و ت غذاییرداران عرصه تجابازرگانان و مغازه  دیگر قضیه اینکه،

انتقال  به مغازه ها ت مورد نظرمحالبه  و دیدند را تهیه و کافی مواد الزم ،از حادثه "سونامی" نجات یافته یاتحیوان

ساعت مواد ضروری خویش  01صرف برای مطابق نیاز خویش،  ،نیازمند های دهخانواو  تن هریک د:ناعالن داشت دادند،

ان خریدار د،نکرها مواد را بدون مفاد عرضه  فروشنده ،(مفاد حد اقل قیمت تمام شد بدون گرفتنا البته ب)بس رند ورا بردا

 کهنساالن"چگونه  حادثه غم انگیز: سه درس از اینند. چیزی اضافی برنداشت - خویش ساعت 01جز نیاز  هم به زمندانی

در  چگونه تجار پیشه ها .و دل می سوزانند می اندیشند ، عالیفردای سرزمین خویش به جوانان و متقاعد" صمتخص

و  ندوظیفه وجدانی و انسانی خود می شماری را بدون منفعت مادی رسانخدمت  ،لحظات حساس پی منفعت خود نشده

به این فکر اگر  -نمی دارند ز ضرورت برارا بیش قیمت غذای ارزان  ،نوعان خود شدههم فکره ب ،ده هاز یبتچگونه مص

برعکس در  .نرسد مواد ،مانند من دیگریو نیازمند به مصیبت زده  ممکن و شاید - میبردار خویش  از ضرورت بیشتر

، سیرسعودی می قیمتها "برات"و  "عید"در روزهای  "، بچه زیر پای -زانو گویند "آب تاها میی تاسف بعض وطن ما با

  چند و چندان می گردد. صفتی" دیو و " اره گی"و"خونخ "،لمیتظا"و  "آز " "،حرص"، حسحاالت خاص پیماید و در

 

                       آب ما خون گشت اما آتش ما آتش است     گریه گر شد بي اثر از ناله ما کن حذر

 

 هامثال می توان اتاز حیوان حتا .دهدمی یکه همه چنین نیست، ببینید زنی را که برای نجات طفلش چه دارد انجام در حال 

                                              .زد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 چـَــهار پای از آن شرم کرده بیزار است          ز آنچه وحش دوپا میکند درین عــــالم

 

و فیصد  5 ،صادرات آنصد و  در  65اش  تداروا ،ستا تجاری کشورافغانستان اکنون فاجعه بار اقتصادی بیالنس       

با جان و مال  ،که مستقیماً  یادویه جات ،حتی تشکیل داده، را کشور ضروری وارداتمواد بی کیفیت و بعضاً غیر 

تلفات انسانی ناشی ، کجا شد( دانم هوخست ما)نمی  به حد وافر وجود دارد بازار کشور ما،در  دارد،سروکار  شهروندانش

 یبت آفرین شده و باعث بی اعتباری و بی اعتنایی جدی مریضعوارض جانبی آن، مصاقل یفیت و حداز دواهای بی ک

، بدین لحاظ مریض داران، مریضان خویش راغرض دمی گردبت به داکتران ورزیده سرزمین ما نس -داران مردم کشور

مردم ما به خارج از کشور خروج ثروت و دارایی بابت  این ، به کشورهای هند و پاکستان انتقال می دهند، ازتداوی وعالج

باال  افغانی 811افغانی و یک سیر کچالو تا  011یک کیلو گرام گاز تا  نرخ که گفتیم. ارزیابی می گردد خیلی تکان دهنده

قیم و یا غیر مستقیم با مستفیصد مردم افغانستان  75که نزدیک به  حالی ردبحیث نمونه بیانگر چیست؟ این ، گرفت

و  مرغ ، گوشت، تخملبنیات سبزیجات، میوه جات، مواد اولیه چون روریاتجمله فیصدی ض ازد و نکار دارزراعت سرو

ارتباط با صدور  ، ایران و گاهی چین، درنپاکستا های حکومت د.و چین وارد می گرد ، ایراناز کشورهای پاکستان  ،...

سیاست مداران  تاسف . باندرا پیشه کرد "سیاست "دمپینگ ، به افغانستانهای صادراتی خویش بسا قلم مواد اولیه و

آگهی  سرزمین ما ۀدر گذشت چینی سازی "شاکر" هفابریکشدن ما یا از ورشکست  و سرمایه داران ، بازرگاناندولتی

همصدایی  رهای دیگردر پاکستان و برخی از کشو موختند، یا در چنین سیاستی با حلقات)تاریخ( نآ درسی از آن ندارند و یا

 .نددار

دنیای محبت حیوان و 
 انسان دور از عداوت

شیر مادر به دفاع از 
 چوچه آهو برخواسته

مادر زندگی فرزند خویش را 
 در مرگ خود می جوید 

چوچه های بی مادر 
 بی محبت نمی ماند 
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 نی اهــل ِ مداوا شـده ، نی اهـل درنگـــیم       بر گنـج سـواریم و به صد رنج دچـــاریم

 

و  ارجی پایه گزاری گردیدداخلی و خ پیشه گان،ت عمدتاً به ابتکار تجاردر افغانستان،  ابرات مدرنمخ همچنان        

، ارائه دهنده خدمات بیسیم"افغان مخابراتی " پایه گذاری شد، شرکت افغانستان کهاولین شرکت مخابراتی  .توسعه یافت

د. بدنبال آن شرکتهای مخابراتی "روشن"، "ام تی این گروپ"، بکار آغاز کر ش 0881سال که در ،بود" "موبایل

 00 یک بهنزد مجموعاً، "اتصاالت"، شبکه دولتی "تیلی کام"، شبکه مخابراتی " سالم"، شرکت "افغان تیلی کام"... 

از  ،که به تماس مخابراتی ضرورت دارند را جامعه افغانستان مردم کتله هایاِزی ازنی و میلیون مشترکین را حذب نمودند

ه ن که ، معلومندمی باش متذکره یمشترکین، شرکتهای مخابرات که کشور خشی وسیع از مردماما ب ند،داین بابت رفع کر

 ن طریق فراهم شده است.از ای ،آنها تفنن و سرقت پول" همراه ندارند، بلکه وسیله  هایتنها نیازی به تلیفون

 

فیصد مردمش زیر فقر زیست  75 و بیکار تشکیل داده ،جمعیت نیروی کاری آن را % 15ما که، حدوداً  کشور فقیر در     

هم از خانم دخترها و  کشور، از جوانان وسیع با آماده گی های فکری بخشی (موبایل) مدرن جانبی این پدیدهاز ،دارد

ی خود و خانواده های درد سر در بسا موارد باعث، اری نداشته وگ زسا افغانستان، بیکار و کمکار خصوصه ب پسرها

)محصول(  یکسااز بابت ت، صرف درآمد دولت را نداشته ۀتوج حد اقل این راستا درلین امور اما مسئو. دمی گردشان 

تاسف فرهنگ و کلچر جامعه را نادیده انگاشتند.  با –ند بکار می بر را" اقتصاد بازار" مهحرف و کل .دهندمی معیار قرار 

از  دارند سهم ،یاد شده " که در شرکتهای مخابراتیخارجی"تجاراین بابت پولهای گزاف از مفاد سهم  جانبی ازاز

که با  گران است، عکس آناز افغانستان به خارج و بر نلفمه تلقیمت مکاد. جهت دیگر مساله افغانستان بیرون می رو

د. بدین لحاظ در پهلوی کننافغانستان را خالی میخیلی بی انصافانه، جیب مردم  هیچ کشورهمسایه همخوانی ندارد،

می  فاجعه به مرزدارد که  می باشد، حال گسترش و در عمق و پهنا یافته وغنی چنان ریفاصله بین فق ،دیگرل یعوامبسا

 سد.

 

 دلم از صحبت این چرب زبانان بگرفت    بعد از این دست من و دامن لب دوختگان                           

 

ابتدا این شرکت در از نظر بگذرانیم. روشن""شرکت مخابراتی بنام  را مخابراتی هایبیاید کارکرد یکی از شرکت           

 دولته دالر ب 111111تا اکنون بیش از  از زمان تاسیس .دز نمواعالیت آغمیلیون دالر به ف 611ی با سرمایه تجار

والیت نصب نموده،  81آنتن را در  0111 .زیر پوشش خود دادجمعیت کشور را ساحه فیصد  71 ،همالیه پرداخت افغانستان

 05نتن هرآ درمتوسط  در حد زمینه کار فراهم نموده و هزار نفر 81به  را نصب نماید. دیگر آنتن 51 ،سالهر در نظر دارد

 میدان ورزشی، بازسازی و نو سازی 09شرکت مخابراتی "روشن"  یا مفاد خالص درآمد د، ازمصروف کار می باشنفر

 .طریق پروگرام "آشیانه" غذا می دهد میلیون طفل را از 0، حدود کارهای انجام داده چند مکتب ، به همین ترتیب درشده

در والیت بدخشان  مانند شفاخانه "میرویس" در والیت کندهار و شفاخانه فیض آباد برخی از شفاخانه های کشور،رابط 

مجموع این اگر . تامین و بر قرار نموده است طبی کشورفرانسه، نستیتوتنه های "هاروارد" آمریکا و ابا شفاخا ،را

 ماه و سال روز، مذکور را خالص شرکت می توان مفاد در نظر بگیریم، ،را دولتو پرداخت مالیه ب ذکر شده مصارف

سال گذشته  تا دوازده سال و باآلًخره در ده ، دررا مخابراتی یشرکتها درآمد خالص سایر به همین ترتیب، .دحدس ز

 ،دج می گردخاردان خارجی، از افغانستان ن شهروناینکه چه مقدار از این درآمدها به عنوان سهم، سهمدارا دانست.

 خیلی گراف باالیی دارد راست

  

 کی ما را پریشان کرد و رفت دخاک غارت پرور بنیاد این ویرانه ایم     هر کی آمد ان                             

 

 

 میلیون شاگرد در 0. 5، اکنون حدود کشور به اساس گزارش رسمی وزارت معارف در افغانستان آموزش و پرورش      

وکات وزارت مذکور مصروف فراگیری آموزش می باشد )این ارقام تا هنوز مورد تائید نهادهای معتبر بین المللی چ

 07711آموزگار در  001111مجموعاً، توسط  هد،د می تشکیل ها  دخترخانمفیصد آن را  11. 7  قرارندارد(، از جمله،

میلیون طفل بنا بدالیلی مختلف از  0. 8غیر فعال بوده و  امنی باب مکتب، نسبتی نا 801ند. آموزش می بینباب مکتب 

آموزش و سواد محروم اند. موسسه کمک رسان، در پهلوی وزارت معارف کشور، جهت با سواد ساختن و فراگیری 

افغانستان سازگاری  معارف سالشان با نصاب تعلیمی -زمانده اند و سن دانش، برای آنانیکه از گرفتن سواد و آموزش با
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و این موسسه، مدد  کمک برخی از موسسات خارجی ایجاد گردیده و چند دوره فارغ داشتهه ب 00ندارد، الی ختم صنف 

 به کتله محروم از سواد و تحصیل، در افغانستان شمرده می شود.مثبت  - رسان

  

باز، گاه همراه با گرد و خاک، باد، باران و آفتاب  یا در فضای -فیصد شاگردان، در خیمه ها  51آموزش نزدیک به         

سوزان، مشکالتی ساحه معارف را دو چندان ساخته و نبود ظرفیت برای مصرف بودجه انکشافی جهت اعمار 

مجلس نماینده گان را برآورد، نبود معلم زن در مناطق جنوب  ساختمانهای پیشبینی شده معارف، صدای وکالیی دلسوز، در

بهترین حالت با ختم صنف  مکتب رفتند، در قی کشور، باعث گردیده تا دختر خانمها، یا به مکتب نروند، اگرو جنوب شر

   ولسوالی افغانستان حاکم است. 61ششم، آموزش را کنار می گذارند، این حالت در بیش از 

 

یل مختلف ازجمله نا امنی، تشویش از در دوام فراگیری آموزش، بنا بدال شوند وشامل مکتب می ،همچنین خیلی از اطفال    

وغیره،  در ختم تحصیل نبود بازار کار تشویش از ، به نهادهای تحصیالت عالی، یا00عدم راهیابی بعد فراغت صنف 

نقاط مختلف کشور به  فیصد ساختمان مکتب در 51حرفه ای، کمبود حدودی  آموزگار مکتب را ترک می نمایند. کمبود

آنها توسط مخالفین مسلح  خصوص تروره دالیل گوناگون به د میز، چوکی، تلفات جانی معلمین بشمول شهر کابل، کمبو

جمله مشکالت عمده معارف  سیستم درسی و سطح پایین کیفیت آموزش، از دولت، عدم سرپناه برای استادان، نواقص در

می نارسایهای معارف افغانستان گفته اسناد تحصیلی جعلی، از دیگر  یاجرای ه بازی، رواجطکشور شمرده می شود. واس

 شود

 

 

 

 

کمیت شاگردان به تناسب سالهای قبل رو به تزاید است، لیک کیفت معارف از نظر صاحب نظران قابل پذیرش نمی          

باشد. پایین بودن سطح معاشات معلمین به تناسب عرصه کارکنان ساحه دیگری دولت، درآمد پایین اولیای شاگردان برای 

حتا در شهر کابل، خویش خوری، نبود توازن در بسا مسایل در  -ان رفع نیازمندیهای اولیه و ضروری خانواده های ش

خانواده معارف، برخورد سیاسی در مواردی که خیلی روشن و آفتابیست، کمبود کتاب های درسی و از همه بدتر در 

  خانواده معارف موجودیت فساد، از جمله فساد اداری و مالی، مایه نگرانی جدی معارف دوستان می باشد.

 

زمین برای ایجاد مکتب در محل زیست خویش، به معارف اعانه  ،از نقاط کشور مردم هان امور، در برخیگفته آگاه ب       

برایشان اعزام معلم مطابق پالن  ،اما وزارت معارف ،نددادند و در اعمار ساختمان مکتبهای متذکره کمک رسانی کرد

افغانستان برای  ، درکه پژوهشهای معتبر نشان می دهد. ها نداشتندچنین مکاتب الزم برای بهبود، ۀنکرد و مسوولین توج

کشور پاکستان مصرف ساالنه یک اختصاص یافته، در حالیکه در  آمریکایی دالر 61می یدر یک سال تعل ،یک شاگرد

  می رسد. آمریکاییدالر 511ایران این رقم به  در کشور دالر و 051شاگرد 

 

 رنجور دالن بر تو همه فاش بگفتند           نقشی  همه   تابنده  ز نقاش   بگفتند                              

 نفرین به اعمال تو،  پاداش   بگفتند         آن خانه لطیف است نشان هاش بگفتند                              

 

نهادهای آموزشی و پرورشی، وزارت تحصیالت عالی جمهوری  ل، درمحص 011111به همین ترتیب حدودی           

خانمها  تشکیل  فیصد آنها را، دختر 11جمله  ند، ازا مصروف فراگیری آموزش -آستاد 1111افغانستان، توسط اسالمی 

دیریت، م ، این وزارت بنا به ناتوانی درمی دهد. با وجود کمبود ساختمانهای تدریسی، نیاز وزارت مذکور در سراسرکشور

سال اخیر، در والیتهای بلخ، خوست، هرات، بدخشان، بغالن، جوزجان، و نتوانست بودجه انکشافی خویش را در چند 

 مکتب در هوای گرم مکتب بدون میز مکتب بدون چوکی مکتب بدون ساختمان
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مابعد انتقال  هایماقبل به سال هایچند نوبت از سال جه های والیات متذکره دربرساند، بدین لحاظ بودفاریاب بمصرف 

 .گردید

 

 تن باالترین عیب هاست             جاهالن منفعل از جهل را جاهل مخوانیافعیب خود نا                     

                                                                                                                   ادامه دارد   
                                                     

  


