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وطندارازبرايت گريه کردم
براي درد هايت گريه کردم
زظلم وخودسريهاي اين وآن
شنيدم تانوايت گريه کردم .
با اندوه زياد تطبيق قانون  ،حاکميت ملي  ،تحقق دموکراسي  ،آزادي وعدالت اجتماعي ،قاچاق ،توليد
وعرضه مواد مخدر ،اداره مرد م ساالري  ،جلوگيري ا زجرم وجنايت ازقبيل ( رشوت  ،دزدي  ،مردم
آزاري  ،زورگوي  ،فشاراجتماعي  ،تصرف داراي عامه  ،خريد وفروش امالک دولتي  ،خود سري )...
به اوج خودرسيد وبرعکس طي اين مد ت فقط وفقط فشار ،زورگوي  ،حق تلفي  ،تحقيروتوهين به مرد م
بي دفاع وروشنفکران ستم ديده چه درداخل وچه درخارج روا داشته شده است وبه شکل ازاشکال د سيسه
ها ونيرنگ هاي گوناگون بکارگرفته شد تا جلوحقايق گويي وحقيقت نويسي روشنفکران وسيله تفنگدارا ن
د ردا خل ونمايند گان رسمي وغيررسمي آنان دربيرون گرفته شود .
بعد از قضيه کابلبانک ،دومين جفاکاردرحق ملت وزارت معادن است که ميلياردها دالرازپول مردم را حيف وميل کرده
است .نفت آمودريا با يک شرکت چينايی قرارداد شده واين شرکت تعهد سپرده که بيش از  ۴ميليارد دالردرداخل افغانستان

سرمايه گذاری می کند که دراين صورت  ۴هزار شغل ايجاد می شد؛ اما براثربی توجهی وزارت معادن ،شرکت ياد شده
خالف قرارداد به  ۵۰۰هزاردالراکتفا کرده است .
نمک اندخوی فی تن  ۱۲۰افغانی قرارداد شده ،اما کسی حاضراست که فی تن به  ۶۰۰افغانی اين معدن را قرار داد کند؛
معدن طال درمساحت  ۵۰۰متر مربع قرارداد شده؛ اما شرکت استخراج کننده  ۴هزارمترمربع زمين را کاوش کرده و
طاليش را استخراج می کند .اداره نورم و استندرد نيزبا يک شرکت پاکستانی قرارداد دارد که ازواردات هرتن مواد نفتی
 ۵دالر می گيرد؛ اما خود حاضر استم که واردات فی تن مواد نفتی را به  ۵۰دالر قرارداد کنم.
شرکت پاکستانی ،روزانه  ۲تا  ۳صدهزار دالر سود اين قرارداد را ازافغانستان خارج می کند  .تمام معادن دراختيار
زورمندان است و حکومت به ويژه وزارت معادن هيچ چيزی گفته نمی تواند .پيش از اين؛ رييس جمهور اشرف غنی گفته
بود که با زورمندان برخود جدی وقانونی خواهد کرد.
همچنان ديده بان شفافيت ميگويد استخراج معدن طالء قره زغن درولسوالی دوشی واليت بغالن به صورت غير قانونی
ت است که ادارهء ديده بان شفافيت آن را متهم به استخراج غيرقانونی
جريان دارد .شرکت منابع طبيعی افغان کرستال شرک ِ
ذخايرطال ازمعدن قره زغن واليت بغالن می کند .اعضای اين اداره می گويند ،براساس قرارداد شرکت منابع طبيعی افغان
کرستال مکلف بود تا پروسهء اکتشاف اين معدن را تعقيب کند ،اما اين شرکت ازسه سال به اينسو خالف مواد قرارداد،
وارد مرحلهء استخراج شده است.
براساس سروی آنان اين کار باعث ازدست دادن منابع وعايدات گرديده است :اين شرکت فعاليت ها واستخراج غير قانونی
را درساحه انجام داده که باعث ازدست دادن منابع و عايدات برای حکومت شده ،برخالف قراردا ِد که با وزارت معادن
داشته ،به جای اکتشاف به مرحلهء استخراج هم رفته و به شکل غيرقانونی معدن را استخراج کرده است.
هشتاد درصد باشنده گان اطراف اين معدن درفقر زند گی می کنند که بايد برطبق قرارداد در پروسهء اکتشاف اين معدن به
کاراستخدام می شدند ،اما اين شرکت کارمندان خارجی را در اين معدن به کار گماشته است.
امنيت ساحهء معدن ازسوی محافظين اين شرکت محدود ساخته شده است که داخل شدن به معدن و نظارت ازآن را محدود
ساخته است .ساحهء معدن طالء قره زغن که درولسوالی دوشی واليت بغالن موقعيت دارد ،متشکل ازچهار کلستر طال
بوده که استخراج آن درطول دوالی سه دهه صورت گرفته است.
کمپنى افغان کرستال نيچرل ريسورس ،فعاليت هاى خود را به تاريخ  ۱۳اکتوبر سال  ۲۰۱۰ميالدى ،به رهبرى سيد
سعادت منصور نادرى ،آغاز کرده است .قرارداد استخراج طالى بغالن ،ميان وزارت معادن و پطروليم وکمپنى افغان
کرستال نيچرل ريسورس ،به تاريخ  ۲۰جدى سال  ۱۳٨٩هجرى ،به ارزش  ٥۰ميليون دالرامضا شد.

اختالس هاي ميليونی دربنادروگمرکات کشور

وطندارم مرا کردي پريشان
غمهاي تونموده تيد وپاشان
بيادتوشب وروزغصه خوردم
شده ام رنجوروسردرگريبان .
روزنامه «نيويارک تايمز» به تاريخ  ۱۱نوامبر  ۲۰۱۴درگزارشی از فساد گسترده دربنادرافغانستان
پرده برداشت  .براساس اين گزارش «با تخمين بسيار محافظهکارانه» ،ساالنه  ۵۰۰ميليون
دالردرگمرکات به تاراج می رود وازنتايج «بازرس ويژه امريکا برای بازسازی افغانستان(سيگار)» نقل
می شود که «افغانستان نيمی ازعوايد گمرکی اش را دراثر فساد ازدست میدهد» و دولت نيز از اين
غارت سرمايه ملی به خوبی آگاه است واسناد کافی هم در اختيار دارد؛ ولی آن را ازديد ملت مخفی
ساختهاست . .يکي ازاحزاب سياسي ادعا می کند که به اسناد معتبر«اداره عالی مبارزه با فساد اداری»
و چندين نهاد ديگردست يافته است که از جزئيات چپاول دهها ميليون دالری درگمرکهای تحت مديريت
عمرزاخيلوال؛ سرپرست وزارت ماليه پرده برمیدارد.
روزنامه «نيويارک تايمز» به تاريخ  ۱۱نوامبر  ۲۰۱۴در گزارشی از فساد گسترده دربنادرافغانستان پرده برداشت .
براساس اين گزارش «با تخمين بسيار محافظهکارانه» ،ساالنه  ۵۰۰ميليون دالردرگمرکات به تاراج می رود وازنتايج
«بازرس ويژه امريکا برای بازسازی افغانستان(سيگار)» نقل می شود که «افغانستان نيمی ازعوايد گمرکی اش را دراثر
فساد ازدست میدهد» و دولت نيز از اين غارت سرمايه ملی به خوبی آگاه است واسناد کافی هم در اختيار دارد؛ ولی آن
را ازديد ملت مخفی ساختهاست . .يکي ازاحزاب سياسي ادعا می کند که به اسناد معتبر«اداره عالی مبارزه با فساد
اداری» و چندين نهاد ديگردست يافته است که از جزئيات چپاول دهها ميليون دالری درگمرکهای تحت مديريت
عمرزاخيلوال؛ سرپرست وزارت ماليه پرده برمیدارد.
کارشناسان می گويند که انتشاراين گزارش تکان دهنده ،يک زلزله قدرتمند ديگر دراليه های فاسد نهادهای اقتصادی است
و حکومت به رهبری اشرف غنی را که وانمود می کند به جنگ با فساد مالی و اداری برخاسته است به چالشی تازه و

بزرگ فرامی خواند  .با آغازکاراشرف غنی به عنوان رييس جمهور  ،او درنخستين روزهای کاراقدام به برخی
جابهجايیها درحکومت کرد ازجمله در نخستين روزها عمر زاخيلوال؛ وزير ماليه حکومت کرزی را به عنوان مشاور
اقتصادی خود به کار گماشت .زاخيلوال يکی از مهرههای کليدی درحکومت کرزی بود؛ کسی که درعين حال ،گفته می
ش ود از متحدان نزديک رييس جمهور اشرف غنی نيز است؛ اما اين مسايل سبب نمی شود که اتهامات گسترده مطرح شده
در زمينه دست داشتن وی در فساد وسيع مالی در حکومت فاسد کرزی ،ناديده گرفته شود.
اخيرا يکی ازمسئوالن پيشين کابل بانک وازمتهمان رديف اول پرونده فساد مالی اين بانک نيزدرجلسه محاکمه متهمان اين
دوسيه ،از زاخيلوال به عنوان يکی از مسئوالن تاراج پول های اين بانک نام برد.
اظهاراتی که با واکنش تند زاخيلوال مواجه شد؛ البته نه درجلسه دادگاه؛ بلکه در يک نشست خبری يکطرفه.
البته اين تنها اتهام وزيرماليه کرزی وسرپرست وزارت ماليه دولت اشرف غنی و مشاوراقتصادی او نيست.
پيش ازاين نيزعزيزهللا لودين؛ رييس پيشين اداره عالی مبارزه با فساد اداری ادعا کرده بود که زاخيلوال درمدت سه و نيم
سال وزارتش به سمت وزيرماليه  ،حدود يک و نيم ميليون دالر ،به حساب های بانکی خود افزوده و از طريق انتقال اين
پول ها به کانادا برای خود و بستگانش درآنجا خانه خريده است .زاخيلوال متهم به فساد گسترده است و به رياست
جمهوری نامه فرستاد؛ تا وظايف زاخيلوال را تا روشن شدن وضعيت حقوقی وی ،به حال تعليق درآورد؛ اما کرزی در
پاسخ گفت که اين موضوع وی بايد ازطريق سارنوالی پيگيری شودوهيچ وقت پيگيری نشد.
اکنون با مطرح شدن فساد واختالس گسترده درگمرکات که ازمهم ترين منابع درآمد مالی هرکشوری است به نظر می رسد
سلسله اتهامات زاخيلوال پايان پذيرنيست .بيشترعوايد داخلی ازناحيه گمرکهاست که براساس شواهد و اسناد منتشرشده
جديد ،چپاول لجامگسيخته درآن جريان دارد .عوايد گمرکها ازسوی وزارت ماليه جمع آوری میشود؛ به همين دليل ،اين
وزارت و کسی که دررأس آن است متهم رديف اول تاراج ميليون ها دالرازعوايد گمرک ها شناخته می شود .اختالس و
سوء استفادههای مالی در گمرکها بارها به بحثهای داغ رسانهای مبدل شده است.
حدود دوسال پيش نيزعزيزهللا لودين؛ رييس سابق اداره مبارزه با فساد اداری ،در جلسه کميسيون عدلی و قضايی ولسی
جرگه درمورد ميلياردها افغانی اختالس در بنادر حيرتان و تورخم گفت .سايت رسمی ولسی جرگه به تاريخ  ۲۳دلو
 ۱۳٩۰نوشت«:در جلسۀ کميسيون عدلی و قضائی رئيس ادارۀ عالی نظارت برتطبيق استراتژی مبارزه با فساد اداری...
از مفقود بودن  ٨۳٩ميليون افغانی در گمرک تورخم ،سه ميليارد و پنج صد ميليون افغانی در گمرک حيرتان و طلبات
شرکت آريانا خبر داد .
براساس اين گزارش اداره گمرک حيرتان زيرنام محصول گمرکی ازشرکتها مقداری پول به دست آوردهاست؛ اما اين
پول وارد خزانه حکومت نگرديدهاست .مجموع پولی که اين شرکتها ازماليات آن فرارکردهاند بيش از  ۷۰ميليون دالر
ذکرشدهاست .هيات اعزامی حکومت دريافته که هزاران موتربدون ثبت و راجستر رسمی ازبندر تورخم وارد خاک
افغانستان و به همين ترتيب ازافغانستان بيرون شده؛ اما پول اخذشده ازمحصول آن وارد خزانه حکومت نشدهاست.
نظربه تحقيق اين هيات ،تغييرات فاحشی درجدولها و کتابهای وارده و صادره که فاقد سيستم کمپيوتری بوده مشاهده شده
وهزاران وسايط نقليه طی مراحل گمرکی نگرديدهاند.از قرار تفاوت ورودی وسايط تورخم و رياست گمرک ننگرهار
جمعا  ۱٤٦۷۷فورم ت ۱وسايط اين عمل شان موجب خساره تخمين مبلغ  ٨۳٩۲٤٤۷٩٥افغانی به دولت گرديده است که

خود نمايانگر يک نوع توافق بين مسئولين مربوط وقت رياست گمرک ننگرهار را نشان میدهد .
نزديک به ۱۷ميليون دالرمعادل  ٩۰۰ميليون افغانی فساد مالی دراين دوگمرک است که هيات اعزامی دولت به آن دست
يافتهاست .گفته شده که مسئول اصلی غارت دارايیهای عامه در گمرکهای افغانستان شخص زاخيلوال است .
اين درحالی است که اشرف غنی در بيش از يکماه کارکردش به عنوان رييس جمهوری بارها تاکيد کرده که با مفسدان و
اختالسگران برخورد جدی میکند ودرکابينه او برای چنين اشخاصی جايی نخواهد بود؛ اکنون اسناد اختالس گسترده
مشاور ويژه او درامور اقتصادی تيتررسانه هاست  .بنابراين ،اگراين اسناد درست و واقعی ثابت شود ،اين پرسش مهم
مطرح می شود که غنی تا کجا در امر مبارزه با فساد جدی است و با مفسدان بزرگی که همچنان درپناه حمايت ارگ
رياست جمهوری به کار خود ادامه می دهند چه معامله ای می کند؟.
شهرک بندری حيرتان در شمال کشور زمانی به مسکو کوچک معروف بود و شريان تجارت و ترانزيت واليت بلخ
محسوب میشد .اين شهر در سرحد با ازبکستان در شمال واليت بلخ واقع شده و از بندرگاههای مهم تجارتی به شمار
میرود .اما اين بار وقتی وارد اين شهر شدم ،خالی و خاموش و چهره ترسناکی به خود گرفته بود.
افراد مسلح با راکت و پيکا برساختمان رياست شهربه چشم میخورند و کمی اينسوکنار در مهمانخانه رييس شهر افراد
مسلح در حال آمادهباش بودند .درنگاه نخست فکر کردم به زودی جنگی در حال وقوع است و نسبتا فضای جنگی مردم را
نيز سراسيمه کرده بود .وقتی پرسيدم داستان از چه قرار است؟ گفتند رييس شهرعبدالروف اميرى تازه از سوی عطا تعيين
شده اما قاضی نجيب ،رييس قبلی حاضر نيست شهرک را ترک کند و مهمانخانه را در تصرف خود درآورده است .يعنی
کاپی حکومت ع و غ در يک شهرک کوچک که حاال دو رييس و يک کرسی دارد! رييس تازه شهر هم باوجود يک هفته
از آمدنش هنوزسرگرم مراسم تبريکی و چپنگيری و گلگيری ازجانب چاپلوسان است.
شهرک حيرتان که عوايد سرشارآن زمانی به جيب عطا دربلخ واريزمیشد وقطرهای از آن به حکومت مرکزی داده میشد
 .عطا و شرکای تجاریاش ازدرک واردات وصادرات اموال تاجران و بیشمار شرکتهای نفت وگازساالنه صدها ميليون
دالربه جيب میزدند .فساد دهها ميليون دالری دربندرحيرتان حدود دوسال پيش از سوی «اداره مبارزه با فساد اداری»
مستندسازی شد .عطا به عنوان امپراتوربلخ که در يک دهه گذشته برتمام راه های تجارتی وشريانهای اصلی ثروت
درشمال سينه انداخته است ،کليد اصلی چوروچپاول درحيرتان را دردست کسانی داده که مشروط به حفظ منافع مالی وي
میتوانند برکرسی شان تکيه بزنند اما درصورتی که کمی هم ازدساتيراوسرپيچی کنند روی آرامش و رنگ سبز دالر را
نخواهند چشيد .رشوت ،دزدی ازاموال تاجران ،بروکراسی دراسناد تجارتی وترانزيتی ،زوروقدرت قوماندان های جهادی
حاکم درحيرتان بسياری ازتاجران را نسبت به ادامه کاردرحيرتان دلسرد ساخته بساط شان را برچيده اند .تنها آنانی اقبال
پيشرفت و سودآوری را داشتند که با مافيای حاکم در ساخت و پاخت بودند.
عطا اخيرا تصميم گرفته تا شرکت دولتی آستراس را شخصی سازد و خود مالکيت آن را دردست گيرد .اين شرکت حدود
بيست ميليون دالرسرمايه دارد و افراد مربوط به عطا تالش دارند تا با خريد اجناس واموال شرکت و دستکاری اوراق
خريداری بخش بزرگ اين سرمايه را به جيب بزنند وبخش ديگرآن را در جمع سرمايه های اين شرکت درج کنند.
همچنان فساد درخريداری دو ماشين ريل که هر يک پانزده ميليون دالرقيمت دارد وحاال زيرترپال توقف داده شده اند نيز
زبانزد بسياری ازکارگران بندردوم است .گفته میشود اين ماشين ها بدون استفاده مدتهاست آنجا ايستاده اند.

وضعيت تکاندهنده کنونی شهرک حيرتان به حيث مهمترين راه تجارتی با آسيای ميانه نشان میدهد که حکومت پوسيده
وحشت ملی با آن الفهای عوامفريبانه دوران مبارزات انتخاباتی «ايجاد شغل يک ميليونی و وصل افغانستان از طريق
آسيای ميانه به اروپا و امريکا» تا چه حد مضحک و خيالی جهت اغوای مردم بود و با گذشت حدود يکسال جز تشديد
فساد و غارت و فقرکاری انجام ندادند و نخواهند داد.

