
 

 

 

 

 

 ۹۲۹۲جنوری  ۹۲چهارشنبه                                                       مرجان کمال               

 به یادداشت های پراگندهبرگشت 
 مرجان کمال به زبان فرانسوی: نویسنده

 فریده نوری: مترجم

 قسمت نهم

 دت ز باغ منرخ گل، که بـاد ربوـای س

 گفتی به باد خیره، چه بر باغبان گذشت؟

 

 :به ادامۀ گذشته   

جات برای  هیک قسمت غل از عاید به دست آمده :می نویسد (Gilbert Etienne)جیلبر ایتین »

از طرف دیگر از این  .ران افتادن پول و برای تغذیۀ شهرها و حتی کابل در جریان می افتدبه دو

اولین . دوش می روی دست گرفتهخلق نمودن فابریکات صنعتی  وجهت پیشبرد تجارت، عایدات 

 .در قندوز و محیط اطراف آن ساخته شد میالدی 5391کارخانۀ تولید و ذخیره پنبه در سال 
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پنج سال بعد ماشین های تصفیه نمودن بوره در بغالن به کار افتاد و به تعقیب آن فابریکۀ نساجی 

 .در ُپل خمری شروع به کار کرد

 .ابریکۀ دیگر در جنوب هندوکش در جبل السراج و گلبهار اعمار گردیدفدو 

 .«میالدی، اولین کارخانۀ سمنت پل خمری فعال شد 5319ـ  5395در شروع پالن پنج ساله 

تغییر شکل : میالدی ادامه یافت 5311ـ  5391در طول سال های  پیشرفت، ترقی و رشد منطقه 

با پدیدار شدن سرک های اسفالت شده و پخته و به وجود آمدن بازار های پر جنب و  و تبدیل شدن 

 .شهر های حقیقی را دادخمری، بغالن و قندوز چهرۀ  پل والیات بهجوش 

میالدی یک پروگرام مجادله علیه مالریا از جانب سازمان جهانی صحت  5391 بعد از سال

(OMS( )Organisation Mondiale de Santé ) ی کار گرفته شدور. 

آن ها، به صورت تدریجی تغییرات به دلیل امواج مختلف و متواتر مهاجرت ازبک ها و بیجا شدن 

با روی کار گرفتن پروگرام های نو آوری دهات و قصبات، . در محیط زیست سابقه پدیدار گردید

مانند دو پروگرام اساسی و مهم که عبارت از روی کار آمدن صنعت بافت تکه توسط فابریکۀ 

بهره  ازدیادگردید تا جهت سپین زر، تولید و صادرات پنبه، روغن نباتی و صابون باعث نساجی 

 .زیاد خلق گرددبرداری مواد زراعتی مانند پنبه، نیشکر، لبلبو و خربوزه، ساختار های 

 5391ـ  5391ارتباطات بین پشتون ها و اهالی منطقه ازبک ها و تاجک ها در سال های 

دم و والی میالدی یک اندازه متشنج به نظر می رسید، الکن این تنش مخصوصاً در رابطه بین مر

 .تر هویدا بودزیاد

میالدی والی والیت  5391ـ  5391، در سال های ( L . W. Adamec)ادمک هارات اظقرار 

العمل  سزیرا هر لحظه خطر یک عک»قندوز محل اقامت خود را در منطقۀ خان آباد انتخاب نمود 

 .«از طرف اهالی می رفت

موجودیت ساختار های واقعی از قبل به صورت غیر منظم، در عدم  جدیدجا به جا نمودن جمعیت 

 .مستقر نمودن جمعیت باالی یک بنیاد قومی گذاشته شد همچنان این آماده و

 :در این مورد چنین می نگارد( Gilbert Etienne)جیلبیر ایتین 

رای باشغال نمودن زمین به صورت غیر منظم بود، در قیمت زمین تنوع زیاد وجود داشت، »

جمعیت غیر مردم قریه از یک  یک نمره زمین مجانی به دلیل خدماتش داده می شد، و  ،یکی

 : بود تشکیل شده متجانس



، سمرقند و بخارا با هم نژادان بومی خود (Merv)مرو  لاصی یتاجک ها، ازبک ها و ترکمن ها

 .منطقه بودند یکجا شدند لکه اصی

یک تعداد از مناطق خیبر، یک تعداد دیگر از هماهنگ و غیر متجانس، قبیله پشتون به صورت نا

 .این جا مستقر ساخته شدند رجالل آباد، غزنی و قندهار د

قسمی که در اکثر قریه جات مالحظه می شود، گروپ های مختلف با هم مخلوط نمی شوند، فشار 

ل نمی را تشکی نسایک جمعیت متجها زیاد است، تقسیات آب منصفانه نیست، خالصه که قریه ها 

 .«دنده

ارتباطات بین ادارات دولتی محلی و مردم به قرار سلطه » :(Adamec)قرار تعریف ادمک 

 .«گری قومی صورت می گیرد

عدم عملکرد درست ادارات دولتی به دلیل بی کفایتی و بی لیاقتی از یک طرف و از طرف دیگر 

به قرار ادمک در . و صدمه رسیدموجودیت پدیده های مربوط به فساد، به ادارات شدیداً آسیب 

توسط پدیده های رقابتی بین ساختار های نو پیدا با مستقر  اخیر قرن نزدهم میالدی فساد اداری

 ،خان ها تشکیل شده بود ۀساختن پشتون ها و ساختار های سیاسی از قبل موجود که به واسط

 .تبارز نمود

تی غیر مؤثر به ضرر اقتدار محلی سابقه و والی جدیدمشترکاً، وسعت یافتن ادارات  عملیهاین دو 

باعث پدیدار شدن یک شکل یا یک نوع  عدم انتظام برای تطبیق نمودن پروگرام های انکشافی

 .دگردیغربت در دهات و قصبات 

نوع ارتباط دولت ـ جامعه که با تطبیق پروگرام های انکشافی زراعتی ایجاد گردید، نتائیج آن 

ظر ساختاری از ن میالدی 5391اجتماعی مناطق و محالت در سال های  باالی موازنۀ اقتصادی ـ

 یدر والیت مرکز( قندهار و هلمند)با پروگرام های که در والیات جنوب  بود سان و هم مانندیک

  .تطبیق   می شد( ننگرهار)و در والیت شرق ( لهوگر)

تهداب  مختلف درگیری علیۀ اشغال شوروی که قوت های مسلح بود یک زمینهدر چنان شرایط 

 .اجتماعی خود را بنا نمودند

 ادامه دارد

 


