موجوديت قواي خارجي ووتامنندي قواي مسلح کشور
« رويداد هاوحوادث سياسي ونظامي افغانستان »
استاد صباح ()6

امنيت وآرامش امروزدروطن به يک رويايی دستنيافتنی وامنيت به يک کابوس وحشتناک تبديل شده
است .امنيت به دست کسانی هست که ديروزبه منظورحرفه ی شدن نشانهزنی ،عابرين را به گلوله
میبستند .به دست کسانی هست که افتخار خرابی اين شهر را به گردن آويختهاند  .آنانيکه سالهاي سال
است که درمقابل ملت ستم ديده ومردم رنج کشيده زورگفتند  ،کشتند  ،بستند وبردند وازاموال بيت المال
وازخون ملت قصرها ،بلدنگها وآسمانخراشها ساختند ودرمقابل ديد جامعه بين المللي وقواي ناتوثروت
ملي را به تاراج ميبرند ودستان شان بيشترازگذشته وبه خون بي گناهان آلوده شده است .
بهـــــار نو و آزادی و مردي
طراوت گرنبخشــــــــد اين چمن را
سرود خوانان روند درکنج خلوت
که صبحی نيست ديگراين وطن را .
جنگ افغانستان ،طوالنیترین جنگ خارجی درتاریخ امریکا ،حدود یک تریلیون دالربرای مالیات دهندگان امریکایی هزینه
داشته و پس از پایان رسمی آن در ماه جاری نیاز به صدها میلیارد دالر سرمایه دیگر دارد  .روزنامه فایننشال تایمز در
گزارشی درباره هزینههای جنگ افغانستان برای امریکاییها با استناد به تحقیقات مستقل آورده است  -حدود  ۸۰درصد
مصارفات جنگ افغانستان در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما تامین شده است .
اوباما اززمان آغازرياست جمهوریاش در سال  ۲۰۰۹حضور نظامی درافغانستان را شديدا افزايش داد .هزينههای
گسترده برای اين جنگ  ۱۳ساله که دولت هرگزجزئيات آن را منتشر نکرد موجب گسترش ترديدها درباره جنگ در
امريکا شده است .نظرسنجیها نشان میدهند که اکثرامريکايیها معتقدند که جنگ افغانستان ايده بدی بوده است.
در حالی که جنگ عراق تاکنون حدود يک تريليون دالر برای امريکايیها هزينه داشته ،هزينههای جنگ افغانستان عامل
مهمی در بيزاری گسترده مردم امريکا و دولت اوباما جهت دخالت نظامی در ساير نقاط دنيا از جمله اعزام دوباره نيرو
به عراق بوده است .
جان ساپکو ،بازرس ويژه دولت امريکا برای افغانستان کسی که سازمان تحت سرپرستیاش پروژههای بازسازی
افغانستان به ارزش بيش از  ۱۰۰ميليارد دالر نظارت دارد ،میگويد :ميلياردها دالر از سرمايههای اين پروژهها به هدر

رفته و يا دزديده شده است .آن هم طی پروژههايی که معموال تاثير بسيار کمی بر شرايط افغانستان دارند .
او در اين باره اظهار میکند :مطمئنا ما دوباره نمیتوانيم چنين پولی را از دست بدهيم .مردم امريکا با اين موضوع کنار
نمیآيند  .ساپکو با اشاره به تورم میافزايد ،مبلغی که امريکا صرف بازسازی افغانستان کرده بيش از هزينهای است که
طی طرح مارشال برای بازسازی غرب اروپا صرف شد  .من درسازمان کمک رسانی ،امريکا دولت و پنتاگون به افرادی
برخورد میکنم که گمان میکنند در کانزاس هستند نه افغانستان .بازرسان من اطالعاتی درباره برنامههای هزينهها ارائه
میدهند که من فقط میتوانم بگويم شما اينها را از خود ساختهايد .
عمليات نظامی ناتو در افغانستان که مدت کوتاهی پس ازحمله  ۱۱سپتمبر در سال  ۲۰۰۱آغاز شد متاسفانه در حالی تا
پايان دسمبر پايان میيابد که شورشيان طالبان با وجود اينکه کنترول هيچ شهر بزرگی را در دست ندارند ولی همچنان
قدرتمند هستند  .طبق برنامه فعلی حدود  ۱۰هزار نيروی امريکايی تا پايان سال  ۲۰۱۶در افغانستان باقی میمانند با
اين وجود دولت امريکا باز هم برای افزايش نيروها در اين کشور به دليل نگرانیها درباره تجديد فعاليت طالبان با خروج
امريکايیها تحت فشار رو به افزايشی است  .ازسال  ،۲۰۰۱دولت امريکا حدود  ۷۶۵ميليارد دالر برای جنگ در
افغانستان اختصاص داده است .بيشتر اين هزينهها مربوط به مخارج وزارت دفاع و بخش ديگری نيز مربوط به وزارت
خارجه بوده است  .نکته جالب اما اين است که هزينه مالی هر دو جنگ عراق و افغانستان قرض گرفته شده بود و
براساس مدارک دانشگاه سيتی در نيويارک امريکا تاکنون  ۲۶۰ميليارد دالر ازبدهیهای اين جنگها را پرداخت کرده
است  .در راس اين هزينهها ،تامين منابع مالی برای درمان و دواهای سربازان زخمی و آسيب ديدهای است که اردو را
ترک کردهاند .ليندا بيلمز ،اقتصاددانی که تحقيقات گستردهای در زمنيه هزينههای جنگ انجام داده ،برآورد کرده است که
هزينههای صحی ودرمانی سربازان هردو جنگ عراق و افغانستان تاکنون به  ۱۳۴ميليارد دالر رسيده است .
با اين حال بيلمز معتقد است دسترسی به هزينههای درمانی تنها برای سربازان جنگ افغانستان غيرممکن است چرا که
يک سوم اين سربازان در هر دو جنگ عراق وافغانستان شرکت داشتند .جنگ افغانستان باعث افزايش هزينههای
عمومی ديگری نيز شده است مانند بودجه جداگانه جنگ که از سال  ۲۰۰۱به بعد مطرح شده ،بودجه اوليه پنتاگون که
تمام هزينههای اين نهاد را پوشش میدهد و جنگ درعراق و افغانسان يکی از مهمترين عوامل افزايش اين هزينهها
بوده است  .همچنين براثر فشارهای سياسی ناشی ازجنگ حق بيمه سالمت اردو که توسط پرسنل اين نهاد پرداخت
میشود تا حد ممکن ارزان نگه داشته شده است .همزمان حقوقها به دليل افزايش تورم افزايش يافته است .به عالوه از
سال  ،۲۰۰۱بودجه اوليه وزارت دفاع به  ۱.۳تريليون دالر افزايش يافته است .
هزينههای آتی جنگ افغانستان احتماال به بيش از صدها ميليارد دالر ديگر میرسد .پنتاگون پيش بينی کرده است که اين
نهاد برای سالهای  ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۹نياز به بودجهای بالغ بر  ۱۲۰ميليارد دالر دارد .
با اين حال هزينههای ديگری بستگی به عملياتهای آتی ی دارد که کاخ سفيد درباره آنها تصميم گيری میکند .
درهمين حال پرداخت بدهیهای ناشی از هزينههای جنگ ،هزينههای درمانی نيز به شدت درحال باال رفتن هستند چرا که
برخی از سربازان اين جنگها اکنون وارد دهه  ۶۰زندگی خود شده و نيازشان به سرويسهای درمانی نيز افزايش يافته
است  .طبق برآوردهای پروفيسور بيلمز ،هزينههای ناتوانی و درمانی سربازان جنگهای عراق وافغانستان طی دهههای
آتی به  ۸۳۶ميليارد دالر خواهد رسيد .اين دوجنگ همچنين هزينههای بازنشستگی را برای پنتاگون افزايش دادهاند .

اردو متعهد شده تا  ۱.۲۷ميليارد دالربه سيستم بازنشستگی خود اختصاص دهد .انتظار میرود اين هزينه تا سال
 ۲۰۳۴به  ۲.۷۲تريليون دالربرسد .با اين حال منابع اين هزينهها هنوز تامين نشده است .
به گفته يکی از مقامات دولتی حقيقت تلخ درباره جنگ افغانستان اين است که پنتاگون يا هرکس ديگری در دولت
نمیتواند بگويد اين جنگ چه قدر برای ما هزينه داشته است.
همچنان گزارشها ازسوء استفاده چندين ميليارد دالری ازبودجه بازسازی افغانستان ازسوي محافل و مقامات امريکايي
حکايت دارند .نتايج يک بررسی جديد دراردوي آمريکا نشان می دهد که ميزان سوءاستفاده ازبودجه بازسازی وحيف
و ميل آن به چندين ميليارد دالر رسيده است .آرنولد فيلدزبازرس ويژه بازسازی افغانستان با تاييد اين مطلب گفت  ،ميزان
سوءاستفاده از بودجه بازسازی افغانستان همچنان درحال افزايش است  .وی با انتقاد از سياستهای آمريکا
درامربازسازی افزود  ،هيچ واحد کنترولی مناسبی برای بررسی اينکه پول ماليات دهندگان آمريکايی درکجا هزينه می
شود وجود ندارد .مقامات امريکايي ادعا مي کنند که ازسال دوهزارودو تا کنون پنجاه وشش ميليارد دالربرای بازسازی
افغانستان هزينه شده ،اما به گواه واقعيتهاي اين کشور ،نتيجه اي نداشته است  .ازاين مبلغ بيست ونوميليارد دالرصرف
بازسازی نيروهای امنيتی وشانزده ميليارد دالرصرف توسعه اين کشورشده است .اين درحالي است که با گذشت حدود
يک دهه نه تنها وضعيت نيروهاي امنيتي ونظامي افغانستان بهبود نيافته بلکه مردم وبخصوص زنان و کودکان با
مشکالت عديده روبروهستند  .به گونه اي که به گزارس صندوق کودکان سازمان ملل ،يونيسف بيش ازيک چهارم
کودکان هفت تا چهارده ساله همچون يک فرد بزرگسال کارمی کنند ،به طوريکه وضعيت کودکان کار به عنوان يکی از
معضالت اصلی دولت اين کشور به حساب می آيد .براساس گزارش وزارت صحت عامه کشورنيز ،ازسي ميليون افغان
دوازده ميليون نفرزيرخط فقر زندگی می کنند که ازاين دوازده ميليون فقير ،سه ميليون نفرکودک زيرپنج سال هستند که
ازسوء تغذيه رنج می برند .البته بازرس ويژه بازسازي افغانستان به بقيه هزينه هاي بازسازي که امريکا ادعا مي کند
ازسال دوهزارودو دراين کشورهزينه کرده ،اشاره نکرده است  .ازاينروگزارش تفتيش ويژه بازسازي ازفسادهاي
گسترده نهادهاي غربي فعال بخصوص امريکايي درافغانستان حکايت دارد .
حمالت انفجاری و درگيريهای مسلحانه طی روزها و هفته های اخير درافغانستان به شدت افزايش يافته است .با توجه
به اين که اهداف اين حمالت بيشتر مقامات دولتی و نظاميان خارجی درافغانستان بوده است اما تعداد زيادی ازمردم
مخصوصا زنان و اطفال هم در اين حوادث جان خود را از دست دادند  .شدت حمالت اخيرطالبان به حدی بوده است که
شماری ازتحليلگران ازوضعيت امنيتی موجود درافغانستان ابراز نگرانی کردند .
طبق گزارش هيئت کمک رسانی سازمان ملل متحد درافغانستان طی سال گذشته درمجموع ده هزاروپنجصد نفرازافراد
نظامی در افغانستان کشته وزخمی شدند و اين در حال است که اين رقم درسال دوهزاروسيزده هشت هزاروسه صد نفر
بود .ازجمله تعداد کشته شدگان با بيست وپنج درصد افزايش به سه هزاروهفتصد نفروتعداد زخمی ها با بيست ويک
درصد افزايش به هشتهزاروششصد نفر رسيده است .اين باالترين تعداد کشته ها و زخمی ها ازسال دوهزارونوبه
اينطرف است .قوماندان جديد نيروهای آيساف گفته است که امسال نيروهای امنيتی افغانستان تلفات جنگی بيشتری را
متحمل شده اند .به گفته او ،درسال جاری نزديک به نوهزارعضو نيروهای امنيتی درجنگ با شورشيان کشته و زخمی
شده اند .پس از آنکه نيروهای ناتوزيرقوماندانی اياالت متحده امريکا حضورشان را کاهش داده و رهبری اکثر وظايف
جنگی را به عهده حکومت و اردوی افغانستان سپردند ،تلفات نيروهای داخلي دردو سال گذشته افزايش يافته است .
جنرال جان کمبل قوماندان نيروهای بين المللی کمک به امنيت در افغانستان گفت که تلفات عمومي نيروهای داخلي -اعم
ازکشته ها و زخمی ها  -درسال دوهزاروچهار نزديک به نوهزار نفرمی باشد.
او گفت پس از آنکه نيروهای افغانستان مسئوليت را از ناتو به دوش گرفتند ،تلفات نيروهای افغانستان آشکارا افزايش
يافته است .اما اين چيزی بود که انتظار می رفت زيرا آن ها در رهبری جنگ قرار دارند .کمبل گفت که مخصوصا ً تلفات
نيروهای پوليس افغانستان زياد است ،زيرا آن ها تجهيزات کمتری دارند و بيشتر آسيبپذير می باشند .درصدی
بسياربزرگتر (اين تلفات) متعلق به نيروهای پوليس است ،زيرا آن ها واقعا ً درخط اول دفاعی قرار دارند.
آنها با عين برابربا اردوی ملی و نيروهای خاص عملياتی مجهزنيستند .بنابراين ،احتماالً آن ها بخش بزرگ اين تلفات
را متحمل می شوند .جنگ های شديد اخيردر واليت جنوبی هلمند که قطعات بزرگ تفنگداران دريايی اياالت متحده امريکا
آنجا را ترک کرده اند ،شمار تلفات را بيشتر ساخته است.
درشش هفته اخيردرهلمند جنگ تقريبا ً تمام عيارجريان داشته است .درجريان سيزده سال جنگ افغانستان بيش از
دوهزاروسه صد سرباز امريکايی کشته و بيش ازنوزده هزار تن ديگر زخمی گرديده اند .اما تلفات نيروهای امريکايی
وناتو دردو سال گذشته شروع زياد کاهش يافته است.

قطع نظر ازنيروهای خاص عملياتی اياالت متحده امريکا ،اکثر سربازان امريکايی ديگر درعمليات جنگی در افغانستان
شرکت نمی کنند .هنوزحدود چهل هزار سرباز اياالت متحده امريکا درکشورحضور دارند .
همچنان درگزارش ساالنهی يوناما در رابطه با محافظت غيرنظاميان درجنگهای مسلحانه نشان میدهد که در سال
 ۲۰۱۴تلفات غيرنظاميان ۲۲درصد افزايش يافته است .گزارشی که منتشر کرده است ،افزايش جنگهای زمينی بين
طرفهای درگير يکی از داليل اصلی افزايش تلفات غيرنظاميان گفته شده است .در سال  ۲۰۱۴تعداد تلفات
غيرنظاميان۱۰هزار و ۵۴۸تن گزارش داده شده است که بلندترين آمار ازسال  ۲۰۰۹تا به حال گفته میشود.
اين ارقام ،شامل ۳هزارو  ۶۹۹کشته ( ۲۵درصد افزايش) و ۶هزارو  ۸۴۹زخمی ( ۲۱درصد افزايش) که در مجموع
۲۲درصد افزايش در شمار کشته و زخمی در مقايسه با سال  ۲۰۱۳است .ازسال  ۲۰۰۹تاکنون؛ اين باالترين رقم تلفات
و زخمیشدگان در نتيجهی جنگهای زمينی بوده است .شمار جنگهای زمينی در مقايسه با سال گذشته تا ۵۴درصد
افزايش يافته است .ازدياد تعداد غيرنظاميان کشته و زخمی شده در سال  ۲۰۱۴نشان دهندهی ناکامی تعهدات برای
حفاظت ازغيرنظاميان میباشد .طرفهای درگير بايد عواقب اعمالشان را بدانند؛ مسئول اعمال خود باشند و حفاظت از
غيرنظاميان را اولويتشان قرار بدهند .اين گزارش نشان میدهد که ۷۲درصد تلفات توسط گروههای مسلح مخالف
دولت ۱۴ ،درصد توسط گروههای دولتی ( ۱۲درصد توسط قوای مسلح افغانستان و  ۲درصد توسط قوای بينالمللی)
و ۱۰درصد در نتيجهی جنگهای زمينی گفته شده است.
همچنين ۳درصد ديگر تلفات توسط بقايای جنگی و ۱درصد ديگر توسط گلولههای مرزی کشته شدهاند .اکثر تلفات در
نتيجهی جنگهای زمينی بين قوای مسلح افغانستان و گروههای مسلح مخالف دولت افغانستان صورت گرفته است که
تلفات ناشی از راکت و نارنجک بودهاند .تعداد تلفات زنان و اطفال نيز تا ۴۰درصد افزايش يافته است .تعداد تلفات اطفال
۲هزارو  ۴۷۴تن گفته شده است که از آن جمع  ۷۱۴کشته و يکهزارو  ۷۶۰زخمی میباشد .تعداد تلفات زنان تا
۲۱درصد ازدياد يافته است ۲۹۰ ،زن کشته و  ۶۱۱تن ديگر زخمی شدهاند .زنانی که شوهرانشان را در اين جنگها از
دست دادهاند ،مسئول خانواده شدند که باعث ايجاد مشکالت اجتماعی و اقتصادی بسياری شده است .دراثر ناداری بعضی
خانواده مجبور شدهاند تا دخترشان را در بدل قرضه به فروش برسانند و يا اطفال مجبورشدهاند تا به جای مکتب به
کارهای شاقه دست بزنند.
ازطرف ديگرحکومتی که تاشش ماه  ۵۰درصد کابينه خود را تشکيل نتواند وسياست های داخلی وخارجيش را حداقل به
صورت نسبی تنظيم کرده نتواند ،شکست خورده است  .مردم در مجموع ،به خصوص شورای ملی ،مجلس سنا ،شورا
های واليتی و نهادهای جامعه مدنی ،ازهم فروپاشی حکومت وحدت ملی نگران هستند  .رييس جمهورغنی ضمن اعالم
پالن پنج ساله کاری حکومتش ،تاکيد کرد که سياست های داخلی را تنظيم کرده و تغييرات در برخی از نهادها به
خصوص کميسيون مستقل انتخابات و مبارزه با فساد اداری از اولويت های کاری وی می باشد ،اما تا کنون گام های
موثرعملی در اين راه ها بر داشته نشده است  .اين در حالی است که به گفته او کمک های بين المللی تا اندازه زياد
وابسته به اصالحات درون حکومتی درافغانستان می باشد .
جامعه جهانی درحالی کمک های خود را مشروط به اصالحات بنيادی و از بين بردن فساد درافغانستان کرده است که تا
حال اکثر وزارت خانه ها و واليت ها توسط سرپرست ها اداره می شود که آنان حتی صالحيت عزل و نصب را ندارند در
حاليکه تغييرات و عزل و نصب ها درهرنهاد دولتی توسط رهبری آن نهاد يک امر ضروری است .
کسانيکه درحيطه کاری خود صالحيت عزل و نصب و مجازات و مکافات را نداشته باشند ،چگونه می توانند مصدر
خدمت واقع شوند ،بنا بر اين بايد گفت تمام عوامل موجود سبب می شود که دولت وحدت ملی روز بروز ضعيف تر شود.
دولت وحدت ملی همانگونه که در سياست های خارجی ضعيف عمل کرده است ،در سياست های داخلی خود نيز تا کنون
شکست خورده است ،زيرا اقتصاد کشور با رکود مواجه است و تاجران ملی و بين المللی عالقه ای به سرمايه گذاری در
افغانستان را ندارند و همچنين بيکاری و فقر در حال افزايش است .
در ابتدا گمان می رفت که رييس جمهورغنی کله اقتصادی خوبی دارد و طبق گفته های خود افغانستان را به يک کشور
توليدی تبديل می کند ،اما بلند بردن ماليات پيش ازتغيير وتوسعه اقتصادی وهم چنين تظاهرات عده ازدکانداران و
نانواييها درشهرکابل به دليل بلند بردن ماليات از سوی دولت ،نشان داد که اين روند با اقتصاد فعلی کشورسازگار نيست
و دولت درسياست های داخلی خود ضعف دارد .
دولت همانگونه که تاکنون درسياست های داخلی خود ناکام بوده است درسياست های خارجی نيزبا تعامالت که دراين
اواخربا برخی ازکشورها داشته است .به خصوص اعالم حمايت ازکشورعربستان سعودی درقضييه يمن ضعيف عمل
کرده است  .گفتنی است که هفته گذشته برخی ازنمايندگان مجلس نيزازفرو پاشی دولت وحدت ملی به دليل ضعف های
که دارد ابراز نگرانی کرده و ازعموم اعضا خواستند که دو روز کاری خود را جهت بررسی بحران های موجود
درحکومت به خصوص علت تاخير درمعرفی اعضای کابينه اختصاص دهند.

ازجانب ديگرفساد اداری بيداد ميکند ،امنيت رو به وخامت می گرايد و دولت درراستای حل مشکالت کشوری عاجر است
و برنامه عملی ندارد.شيوع فساد اداری به شکل بی سابقه آن درادارات دولتی ،بروزبد امنی ها وزمينه هی گسترش آن
وناکافی بودن وغيرموثربودن کمکهی جامعه جهانی و روند بازسازی درکشور .بحران وبد امنی عوامل فساد اداری
وحرکت ُکند بازسازی ونوسازی ودليل غيرموثربودن مساعدتهای جامعه جهانی به کشورکه باعث بوجود آمدن روحيه
مخالفت عليه نظام وسرانجام منتج به بروزمخالفتهای نظامی می گردد ،دولت درزمينه رفع اين عوامل کوچکترين اقدام
عملی انجام نداده است که با گذشت زمان ساحه فعاليتهی تخريبی تروريستان درواليات جنوب ،جنوبغرب  ،شرق وشمال
کشورتوسعه يافته ،زمينه ها وانگيزه هی نارضيتی ومخالفت درساير واليات محسوس است ،فساد اداری به اوجش
رسيده ،بازسازی ونوسازی بطورالزم آن با توجه به مبالغ هنگفت به مصرف رسيده انجام نيافته است.
اينان همه زاده ائتالف هاي مصلحتي وزود گذراست که به اساس ضرورت ومنافع شخصي وگروپي انجلم ميگيرد
وهيچکدام نسبت به کشورومردم کشوردلسوزي وپابندي ندارند .
ازطرف ديگرمتاسفانه نه تنها رقابت بين نيروهای مسلح کشور وجود دارد بلکه خواستگاه قومی وحزبی پيشتر از ملی
بودن برای اکثريت اولويت دارد .تا حديکه برای شموليت درنيروهای مسلح خصوصا ً اردو فيصدی اقوام مشخص شده و
در ريفورم پوليس ملی نيز معيار قوميت يکی ازاساسی ترين اصل بود ،حتی کسانی بودند که برای اشغال پست بهتر در
سوانح خود دستکاری نموده خود را از اقوام که صاحب منصب کمتر دارند معرفی کردند.
اکنون کرسی های بلند و پائين نيروی مسلح براساس قوميت و احزاب و وابستگی افراد به اشخاص با نفوذ تنظيم شده
وحتی اين وابستگی به سياست حزبی (اپوزيسيون و پوزيشن) و نيز جهت گيری پارلمانی بطور فوری تغيير می کند.
کمترجنرال را می يابيد که وابسته گی سياسی نداشته باشد ممکن بطور رسمی فورم شموليت حزب را خانه پری نکرده
باشند ولی بطور مستقم از جانب گروه ها و افرادی سياسی حمايت می شوند وبه اشاره آنان حتی اصول و ارزشهای
مسلک و قانون را زيرپا می گذارند.
ارزش مسلکی جایش را بطور مسالمت آمیز به ارزش سیاسی وزور سیاسی و اندیوالی خالی کرده و کمتر برای مسلک
اهمیت داده میشود ،حتی روزگاری منسوبین قواه مسلح به حالت رسیده که باید برای اخذ ترفیع قانونی خویش باید از
جانبی باالی مسئولین اعمال فشار کنند و حتی اتهامات وجود دارد که رشوه می پردازند .شمولیت درمراکز تحصیالت عالی
و یا مکاتب نظامی نیز سهمیه بندی شده که از فالن قوم چند نفر و از فالن قوم چند نفر می تواند شامل شود .این در واقع
برمیگردد به سیاست زدگی نیروی مسلح و زیرپاه شدن ارزشهای مسلکی و قانون کشور.
جامعه جهانی با آنکه وضعیت کنونی را بطور دقیق وهمه جانبه زیرنظر دارد و میداند وضعیت به کدام طرف پیش میرود
بالدرنگ به درخواست های این سیستم بدون اینکه آنرا اصالح کند پاسخ مثبت میدهد ،از جمله میتوان به حمایت جامعه
جهانی ازتشکیل پولیس محلی که خود یک پروژه سیاسی و یا در واقع مسلح سازی افراد زورمند محلی درعرض نیروهای
ملی کشوراست اشاره کرد ،که خود بگونه مرض سرطان در بدنه نیروهای مسلح کشور در حال فعالیت بوده و احتمال
میرود اگر وضعیت حمایوی از آنان به چنین حالت پیش برود دیگر قابل جمع نخواهند بود.
اشرفغنی ،مبنی برتعلیق قراردادهای خرید مواد سوختی وزارت دفاع ملی واعالم ممنوعالخروج شدن مسووالن

هدایت
لوژستیکی این وزارت ،زنگ هشداری را برای عامالن فساد دروزارت دفاع ملی به صدا درآورد .وجود مصارف گزاف
میلهای گسترده در وزارت دفاع ملی ،بهخصوص خرید و مصرف مواد سوختی ،حدیث کهنهای
سوختی و تداوم حیف و 
است که هرازگاهی ازسوی رسانهها و برخی از نهادهای بیطرف روایت شده است .اما در برابر این روایتهای افشاگرانه
گوشهای مسووالن امور یا چنین صداها را نشنیده و یا هم موانعی
و شفافیتطلبانه هیچ واکنشی نشان داده نشده است  .
فراروی رسیدن این صداها به گوش آنان وجود داشته است.
تخلیه تانکرهای رنجرهای اردوی ملی توسط رانندگان و حتی صاحب منصبان این نهاد ،یکی از مواردی بوده است که
بارها شهروندان شاهد آن بوده و نویسنده نیز این پدیده را بارها با چشم سر مشاهده نموده است .جدا از خورد و بردهای
جزئی ،فسادهای کالنی نیزدرمصرف مواد سوختی وزارت دفاع ملی وجود داشته است.
ازسوی دیگرگزارش تحقیقی انجام شده از سوی کلیدگروپ درسال سیزده نودخورشیدی نشان میداد که مصارف گزاف
سوخت دیزل جنراتورها درشش قول اردوی وزارت دفاع ملی برای این ارگان نظامی کمرشکن است .مسووالن این قول
اردوها درهمان زمان ازوصل شدن سیستم برق این قول اردوها به سیستم برق شهری سخن گفته و هزینه سوخت این
جنراتورها را غیرمنطقی خوانده بودند .شش قول اردوی زمینی ویک قول اردوی هوایی ویک فرقه مستقل به نام
یکصدویازده کابل شامل تشکیالت اساسی وزارت دفاع ملی میباشد که دیزل جنراتورهای قطعات فوق به منظور تأمین
انرژی برق نزدیک به ششصدهزارلیتر تیل را درهربیست چهارساعت مصرف میکند.
همین امر نیز باعث شده است تا رییسجمهوردرهماهنگی با نهادهای داخلی و خارجی و حضورداشت اداره
سیگار(سازمان بازرسی ویژه ایاالت متحده امریکا برای بازسازی افغانستان) دست به اقدام قاطعی مبنی بر تعلیق

قراردادهای خرید تیل وزارت دفاع ملی بزند .اداره سیگار نیز که بارها از وجود فساد گسترده در وزارت دفاع ملی گزارش
نموده بود و سخن از حیف و میل هزاران دالر در ساخت و سازهای این وزارت به میان آورده بود ،با اقدام
ریاستجمهوری هماهنگ شده و در صدد است با آوردن شفافیت در خریدهای این وزارت ،جلو مصارف گزاف موجود در

این نهاد گرفته شود .حقیقت این است که هرگاه حرکت اصالحی ریاستجمهوری در زمینه تحقق اهداف آن که همانا کاهش
هزینههای سرسامآور است به فرجام رسیده و محقق شود ،کار بزرگی در راستای شفافیتزایی صورت گرفته و بخشی از

وابستگیهای شدید مالی دولت در عرصه تأمین نیازهای مالی برای نهادهای امنیتی و نظامی کاهش خواهد یافت .زیرا

بیشترین مصرف دولت افغانستان در بخشهای نظامی و امنیتی است و هرچه این ارگانها به کمکهای خارجی نیاز
بیشتری داشته باشند ،به همان اندازه آسیبپذیری و ضربهپذیری دولت و حکومت افزایش یافته و این مسأله ،حکومت را
بیش از پیش ضعیف و متزلزل خواهد ساخت.
توانمند شدن نهادهای امنیتی و کاهش هزینههای بیجا وهنگفت از روی دوش این نهادها به استقالل امنیتی و ببات
سیاسی کشورنیزکمک خواهد کرد ،زیرا هرچه نظامهای امنیتی به لحاظ اقتصادی ومنابع تمویلی دارای مصارف گزاف
باشند ،شدت وابستگی آنان به کمکهای خارجی بیشترشده و نظام سیاسی را وابستهترخواهد ساخت .این مسأله به ضرر
ببات سراسری و امنیت پایدار نیز میباشد .زیرا تا هنوز هم دولت افغانستان نتوانسته است منابع مالیاش را در بخشهای
دتهای بیرونی وابسته است.
انکشافی وامنیتی ازعواید داخلی خویش تأمین نماید واین مصارف به مساع 
اما اصل سخن دراین است که آیا رییسجمهور و تیم اصالحاتی وی که ازمرکزقدرت (ریاستجمهوری) رهبری وهدایت
میشود ،درآوردن اصالحات موفق خواهد شد این پرسش ازآن رو اهمیت دارد که باندهای فاسد درادارات مختلف دولتی

زیانبارشان جلوگیری کرد.
ریشهدارتراز آن است که بتوان با یک حرکت اصالحی ریشه آنان را خشکانده واز دوام عمر 

باندهای فساد درادارات دولتی همواره یک گام جلوترازدولت بوده و به محض آغاز هرگونه تکتیک مبارزه با فساد،
شگردهای قویتری را اختیار نموده و جلو اقدامات اصالحی را میگیرند .لذا ضروری است تا حکومت متوجه هرگونه
نیرنگ باندهای فاسد بوده و نگذارد تا اقدامات انجام شده خنثی شده وعدم تأبیرگذاری آن ،ابهت و هیبت حکومت را
شکسته واقتدار آن را برای باردیگر برزمین بزند .ادامه دارد...

