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انجمن واليان ؟
به امر اشغالگران امريکائی ،برای بار اول "انجمن واليان" در افغانستان اشغال شده به عنوان يک "نھاد مدنی" روی صحنه
آمده است .ھدف از تأسيس اين انجمن ظاھراً استفاده از تجارب يک ديگر و تبادلۀ اندوخته ھا در ادارۀ واليات کشور است.
در واقعيت ،اين انجمن برای تسلط و حاکميت بيشتر اشغالگران امريکائی در واليات و در دست داشتن والی ھا خلق گرديده
است.
گالب منگل والی سابق ھلمند می گويد که "انجمن واليان افغانستان يک نھاد خالص افغانی است و بر اساس قوانين کشور و
صرف برای حکومت داری خوب ثبت شده است" .اين فرد خالی ذھن نمی خواھد بداند که در يک کشور اشغال شده ،ھيچ
نھاد مھم نمی تواند خالص باشد .يکی از اھداف اشغالگران ،رخنه کردن در تمام تاروپود کشور اشغال شده است که مجالی
برای تصميم گيری آزاد برای کسی باقی نماند .انجمن واليان ھم می تواند يک نوع ميکانيزم کنترول اشغالگران امريکائی
بر عملکرد واليان و حوادث واليات مستقل از مرکز است.
در اساسنامۀ اين انجمن آمده است که "انجمن واليان افغانستان نھاد مستقل اجتماعی بوده که به ھيچ حزب ،تنظيم و يا سازمان
سياسی تعلق ندارد .اين انجمن بر مبنای قوانين نافذۀ کشور ،در راستای غنا بخشيدن فرھنگ مدنی ،تقويت فرايندھای دولت
سازی ،آوردن اصالحات الزمی بر مبنای تجارب عملی در حکومتداری محلی ،توسعۀ متوازن فرھنگی و اقتصادی در
کشور تالش می ورزد و خواستار توسعۀ متوازن سياسی ،فرھنگی و اقتصادی در جھت تقويت پايه ھای دولت ملی و
مرکزی افغانستان است" .کی می تواند باور داشته باشد که درافغانستان توته توته ،اين نھاد از تأثير گروه ھای جنگ ستيز و
دشمن بشريت مصون خواھد بود؟ در يک کشوری که به ھدايت استعمار در آن چند "حکومت" به وجود آمده و صد ھا جنگ
ساالر به اتکای امپرياليسم عمل می نمايند ،آيا انجمن واليان می تواند مسقالنه به پيش رود؟ تصورش نا ممکن است.
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