عبداالحمد فیض

مسوول اوضاع پیشآمده یك هاست؟
افغانستان دربدترین وضعیت امنیت وسیایس خود برس می ربد ،شدت حمالت جنگجویان طالب،
ر
خارج درجبهات به هدف تقویت مواضع جنگ ،ناتوان
ورود كم سابقه دستجات مسلح باهویت
دررهبی ومدیریت جنگ ،گسبش دامنه رنبد روان به هدف تضعیف روحیه رزیم نبوهای دفایع
ر
وخروج كامل نظامیان دوستان نیمه راه به وخامت اوضاع فزون بخشیده وباعث شده است تا
درنتیجه سقوط پیهم حاكمیتهای محیل ،دامنه تهاجمات دشمن در پبامون شهرهای بزرگ متمركز
گردد.
غب واقعبینانه نخواهد بود اگر اذعان نمود كه عیل الرغم رشادت ،دلبی وفداكاری های نبوهای دفایع
در میادین جنگ ،خطرات بالقوه ،دولت كنون ونظام سیایس موجود را تهدید نموده ونگرانیهای
فزاینده از ناحیه فروپایس دولت وساختارهای موجود بر روح وروان مردمان رنجدیده مان مستول
گردیده است ،لذا این پرسش تاكنون پاسخ روشن بخود نگرفته است كه كیها وچه عوامل سبب
شده است كه تا وضع خالف توقعات جمع انكشاف یافته ویكباردیگر خطر خالی قدرت
ودرگبی های شبیه ده نود میالدی این كشور را تهدید نماید.
به باورم پاسخ واضح است ،ما خود مسوول شكل گبی وضعیت مرگباركنون دركشور خود هستیم،
گرچه درینجا در داخل در میان حلقات مختلف سیایس ،روشنفكری وغبه عمدتآ عادت شده است
ون
كه ذهن وداوری های مان نسبت به بدبختیهای موجود تحت تأثب تفكر حاكم درجوامع عقبمانده ر
ر
عنرصخارج نسبت میدهند ،قرارگرفته وسع
ثبات كه پیوسته مسوولیت مشكالت داخیل شانرا به
ر
خارج همكارمانند ایاالت متحده
میشود كه یكرسه بارسنگی خر ران اوضاع موجود را بدوش دولتهای
و یا مداخالت كشورهای پبامون كه در طراج وتمویل جنگ نقش دارند انداخته شود ،اما آنانیكه
ر
خارج ومساعدتهای رن حساب جامعه بی الملیل كه به تریلیونها
در یط دودهه حضور نبوهای
دالر بالغ ودرین كشورهزینه گردیده است ،این رقم درشت دركجا وچگونه به مرصف رسیده است؟
پولهای باد آورده با رقم نجویم دریك كشوریكه بعدازبیست سال حضور ر
خارج ،هفتاد درصد مردم
شان از دسبیس به ابتدان ترین خدمات محروم ودر فقر مطلق زیست میكنند  ،میلیونها معتاد،
مهاجرتهای اجباری ،نهادهای ضعیف وملوث به فساد.

ازدید مردم هرگزپنهان نخواهد بود كه تعدادی انگشت شماری كه درروزهای آغازین دولت تحت
حمایت غرب حتا از حداقل معیشت برخوردار نبودند ،یكشبه به میلیادرها مبدل وبه ثروتهای
فرعون دست یافتند ،تفاوتهای طبقان اداره فساد وسیستم مافیان دردو دهه گذشته بحدی گسبده
است كه كسب ثروت نا مرسوع توسط یكفرد ویا غنای دزدانه یك عنرص فاسد موجب فقر میلیونها
افغان گردیده است ،چهره های به رسنوشت مردم حاكم شد كه خود شعار فساد را رسدادند .سیستم
فساد زای مال والیگاریس رسمآورازمجرای یك ساختار مفسد یعت كلیپتوكرایس (اداره دزدان) در
جامعه سایه افگند ،مفسدان معلوم الحال درفقدان یك نظام عدل میل وپاسخگو ،از معافیت جزان
برخوردارگشت ،نهادهای حراست ازحقوق در تحت تحكم سیایس ومال در دودهه گذشته قادر
نگردید تا عامالن فساد بزرگ مال را به محاكمه كشاند ،بخش عظیم ثروتهای میل در ببون از مرزهای
میل به كمك جنایتكاران جرایم سازمانیافته منتقل گردید ،تقرری های غب عادالنه بر پایه وابستگیهای
گوناگون واعطای معاشات وحقوق بلند دالری كه نظبش در كشورهای مدرن واقتصادهای بزرگ
وجود ندارد ،درین وطن درگبجنگ ،هیوالی فقر ومواد مخدر به پالییس حاكم مبدل گردیده است.
ثروتمندان وقدرتمندان قرین به ارگ با امتیازات نامحدود در دفاتب لكس نشته واز اداره دولت كه
مسوولیت خدمت بوطن را داشتند ودارند بمثابه باشگاه خوشگذران استفاده نموده درحالیكه
مدافعان این خاك را كه ر
اكبآ قرس تیه دست وروستان تشكیل میدهند ،با كمبین حقوق با شكم
كرسنه در سنگر دفاع قراردارند.
كمبكیس را ازمیان قدرتمندان رساغ خواهید داشت كه درچنی وضعیت خطبدرسنگر دفاع از وطن
قرار داشته باشد ،هكذا ستون پنجیم ها كه دردامن فساد رشد وازحمایت بیدری غ برخوردار هستند
همی اكنون مرصوف دسایس دربراندازی نظام در محور منافع سكتاریست وقویم است ،قدرتهای
محیل از خود دولتهای موازی ایجاد نموده است.
جامعه بی الملیل طوریكه درفوق تذكاریافت منابع هنگفت مال وتخنییك را درعرصه های گوناگون،
منجمله تمویل سكتوردفایع ،صحت ،معارف ،كاهش فقر و توسعه زیربنان در دسبس افغانستان
قرارداد تا افغانها خودبه كمك منابع بزرگ مال مسب انكشاف خود را رن پیماید ،درحالیكه بخش
عظییم این كمكهای توسعوی به تاراج رفته ونتیجه آن مكاتب خیال ورسبازان خیال چبی بیش
نبوده است.
دریك چنی برهه رسنوشت ساز كه موضوع بقای وطن مطرح است ،سیاسیونیكه از نام مردم بر
رهبی دولت بودكه
گرده های شان سوار است كماكان در ن مبارزه ونزاع قدرت است ،درحالیكه بر ر
تا قدمهای محكم در جهت انسجام میل ،مدیریت جنگ وحتا با قرار گرفی در میدانهای جنگ ،اعالم
فوری وضعیت فوق العاده دركشور ،ابتكار را بدست میداشت ،تا مردم اطمینان كسب مینمود كه
اهبدی درین مقطع خاص قرار ندارد.
كشور در نبود زعامت وخالی ر ر
با عطف توجه به فكتورهای فوق كه بدور از حب وبغض وخیالبدازی های غب منصفانه درفوق
رصاحت یافته است ،خطرات اجتناب ناپذیری با تاسف وطن را تهدید مینماید كه مسوولیت آن
بعهده كسان خواهد بودكه در دودهه گذشته فرصتهای تاریخ شگوفان واعمار كشور را در اوج
حمایتهای بیدری غ بی الملیل قربان منافع شخص وگرویه نموده است.

