چپاول علين غارتگران درادارات دوليت
(استاد صباح)

چرا طوفاني گشته ساحل ما ؟
گرفته باد وباران حا صل ما
نه ديروزونه امروزونه فردا
ديگرياوه مخوان تو بردل ما.
بيش از دوهه ميگذرد ،اما مردم هنوز هم در سايه تفنگ ،فساد ،استبداد و آدمکشي جنگساالران بسر برده و زندگی برای
مردم بیواسطه و فقيرشکنجهبار ودردناک است .فقط تفاوت انان با يک دهه قبل اينست که ريش وپکول وبعضياز کلمات
مانند «دموکراسی»« ،انتخابات» و غيره را نيزياد گرفته اند و با آن بازی میکنند .قوماندانهاوجنگ ساالران غارتگر و
آدمکشش که از راه رذالت و چپاول و فساد و قاچاق مواد مخدر به ميليونر ها مبدل شده اند.،
دست پرورده های جرنيل های پليد پاکستانی با بيشرمی تمام از قاضی حسين احمد ،يکی ازخاينان به وطن و مردم ما
تجليل به عمل میآورند .اما از اين اخوانی های ميهن فروش نبايد گله داشت ،وابستگی به نيروهای خارجی و خودفروشی
مشخصه عمده افکار ارتجاعی و ضدانسانی اينان را تشکيل میدهد .
داستان مزدوری و سرخمی تنظيم های هفتگانه جهادی مستقر در پشاور به دولت و استخبارات پاکستان ،از حقايق تلخ و
دردناک جنگ مقاومت ضد روسی مردم ماست .هفت تنظيم ساخت پاکستان و بخصوص چهار حزب بنيادگرای گلبدين،
سياف ،ربانی و مولوی خالص در آغوش آی.اس.آی رشد نموده و با دالر امريکا به اژدهای خونخوار مبدل شدند .اينان
عمال مبارزه آزاديخواهانه ملت ما را از پشت خنجر زدند و عامل سيهروزی های ملت ما اند .
پاکستان نه تنها به اين تنظيم های جنايتکار و تاريک انديش حزب و تشکيالت ساخت بلکه زمانی اينان را در دولت
مسخرهای به نام «دولت عبوری» مجاهدين گردهم آورده بود .

در ميزگرد های تلويزيونی ،امروز تعدادی از اين جهادی ها کامال از گذشته ننگين شان انکار نموده به چشم مردم خاک
میپاشند .تنها با مروری بر نشريات اين احزاب ،به روشنی میتوان به ميزان بیاراده بودن و نوکری رهبران تنظيم ها به
دولت پاکستان پیبرد و ماهيت خاينانه ديروزی شانرا که آينهدار امروز شان است برمال نمود .
طشت های رسوايی نوکری رهبران جهادی را دگروال يوسف آی.اس.آی .در کتابش «دام خرس :داستان ناگفته افغانستان»
سالها قبل ازبام انداخته بود ،اما درزير دونمونه را ازنشريه «مجاهد» ارگان نشراتی جمعيت نقل میکنم و قضاوت را به
خوانندگان میگذارم :
مجاهد به تاريخ  ١٧جنوری  ٢٠١٣نوشت  :سال  ١٩٧٩ميالدی برای مجاهدين با يک خبرعاجل آغاز شد .به رهبران تمام
تنظيم های جهادی مستقردرپشاور خبر داده شد تا با اعضای شورای اجرائيۀ شان به کمپ جلوزو در پشاور حضور بهم
رسانند .اين گردهمائی توسط جنرال حميد گل رئيس اداره استخبارات نظامی اردوی پاکستان آی.اس.آی در روز اول
جنوری که فقط شش هفته به خروج نيروهای روسی از افغانستان باقی مانده بود ،فراخوانده شد .در اين جلسه برعالوه از
رهبران هفت تنظيم ،يکصد وچهل تن از اعضای شورای اجرائيۀ آن تنظيم ها ،از هر تنظيم بيست نفر ،شرکت کرده بودند .
حميد گل طی سخنانی با تندی بسيار ،رهبران مجاهدين را به خاطر اختالفات شان ،مورد انتقاد قرار داد و از اعضای
اجرائيۀ تنظيم ها خواست که بيش از اين در انتظار وحدت رهبران شان نمانند و در مدت سه روز طرحی برای آيندۀ
افغانستان ارائه داده و دولتی تشکيل دهند .قرار براين شد تا يک شورای  ٤٢٠نفری که از هر تنظيم  ٦٠نفر در آن شرکت
داشته باشند ،تشکيل گردد .
رهبران جهادی هرکدام دراين جلسه صحبت مختصری داشتند .سخنان حميد گل انعکاس از آن داشت که حوصلۀ پاکستان
از اختالفات مجاهدين بسر آمده است .وی از عدم موجوديت يک طرح از طرف اتحاد اسالمی مجاهدين افغانستان برای
آيندۀ افغانستان اظهار نگرانی شديد نمود .
دولت عبوری مجاهدين تحت نظر حميدگل ساخته شد که عمال آی.اس.آی .قيضهاش را در دست داشت تا به وسيله آن
هست و بود افغانستان را نابود نموده از کشور ما يک ويرانکده بسازد .هفت رهبر جهادی حيثيت مهره های بیاراده در آن
را داشتند .برای اينکه بدانيد اين به اصطالح دولت تا چه حد رسوا و دست نشانده بود ،به بخشی از مصاحبه با صبغت اله
مجددی ،رئيس وقت دولت عبوری که در نشريه «مجاهد» (بخش اروپايی ،شماره چهارم ،ميزان  ١٣۶٩ـ سپتامبر
١٩٩انتشار يافته است توجه کنيد :
ما در اين مرحله برای تشديد عمليات خود که بايد به پيمانه وسيع صورت بگيرد ،به مشکالت روبرو هستيم .
برای اينکه اکثر چيزها بدست برادران پاکستانی ما است و تمام کمکها که میآيد بدست آنها قرار ميگيرد .من بحيث رئيس
دولت اختيارات يک ميل کالشنيکوف را ندارم .اختيار پنچ روپيه کلدار را ندارم که بيک قوماندان کمک کنم .وزارت دفاع
ما هيچ کاری کرده نميتواند تا وقتيکه خود برادران پاکستانی ما فيصله نکنند .ما از برادران پاکستانی خواهش کرديم که
حاال حکومت است ،وزارت دفاع است بايد اين چيز ها به وزارت دفاع سپرده شود و مطابق پالن وزارت دفاع بايد کار
شود .
مسئله ديگر اينکه کمکها روزبروز کم شده ميرود ،ممالک و کشورهائيکه کمک ميکنند ،ميگويند ما تا حال فوقالعاده کمک
کرديم .برادران پاکستانی ميگويند :نه ،کمک نيست ما نمیفهميم پيش ما حقيقت گم است .

تا جائيکه معلومات داريم ديپوها کامال از مهمات پر است ،الکن آنها بما داده نميشود .نظر من اينست که چون روسها رژيم
کابل را ماهانه تا  ۴٠٠ميليون دالر کمک ميکنند در حالکيه به ما ساالنه  ٣٠٠ميليون دالر کمک نميشود که اگر وضع به
همين طور ادامه يابد ما نميتوانيم در ده سال يک شهر را بگيريم .
و اعتراف قاضی امين «وقاد» از گردانندگان حزب گلبدين که درهمين شماره «مجاهد» انتشار يافته است :متاسفانه ...
وجود حکومت موقت و نام نهاد فعلی مايه ياس و نااميدی مردم ما گرديده بخاطريکه حکومت عبوری موجوده بیحيثيت
ترين حکومت درجهان معاصر است که از حمايت و پشتيبانی ملت مسلمان و مجاهد افغانستان بهره نداشته و حيثيت و
اعتبارسياسی و بينالمللی را از دست داده فاقد هرنوع ابتکار عمل در ميادين سياسی و نظامی میباشد ....با توجه به اينکه
اين تنظيم ها و رهبران شان از ابتدا به چاکری و وابستگی به يک نيروی بيرونی عادت کرده اند ،امروز هم هرکدام خود
را به اين و آن کشور فروخته و بدون حضور نظامی امريکا و مداخله پاکستان و ايران ،ادامه حاکميت شانرا ناممکن
میدانند .
در اين طرح معاشات ماهانه چنين در نظر گرفته شده است :
برای رييس جمهور  ۴۸٧هزار افغانی
برای معاونان رياست جمهوری  ٢٧۶هزار افغانی
برای وزير ،مشاور ،امنيت ملی و لوی سارنوال  ١٩۵هزار افغانی
برای روسای نهادهای مستقل از  ١۶٢هزار تا  ١٣٠هزار افغانی
برای معيننان وزارتها  ١٢۶هزارافغانی
برای وزير مشاوران  ١٣٠هزار افغانی
برای روسای شورای ملی  ٢٢٧هزار
برای معاونان شورای ملی  ١۶٢هزار افغانی
برای منشی ها  ١۵۶هزار افغانی
برای ساير اعضای شورای ملی  ١۵١هزار افغانی
برای رييس ستره محکمه  ٢٢٧هزار افغانی
برای ساير اعضای ستره محکمه  ١٩۵هزار افغانی
برای والی واليت های درجه اول  ٩٧۵٠٠افغانی
برای والی واليت های درجه دوم  ۸١٠٠٠افغانی
برای والی واليت های درجه سوم  ۶۵٠٠٠افغانی
در اين طرح برای رييس جمهور حدود ده هزار دالر ،معاونانش هر يک حدود پنج هزار دالر ،رئيس و ديگر اعضای
ستره محکمه هرکدام حدود چهار هزار دالر معاش پس از پايان دوره کاری شان نيز مشخص شده است .در کنار معاش،
برای تمامی اينان خانه ،امنيت ،خدمات صحی ،موتر و پاسپورت سياسی به صورت مادامالعمر در نظر گرفته شده است .
گل رحمان قاضی ،رييس کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسی در دفاع از اين کيسهبری نوين مقامات از جيب ملت
میگويد «تضمين آينده مقام ها ،برای آرامش فکری آنها و برای جلوگيری از فساد اداری داشتن همچنين تضمينی

ضروريست ».اما او به اين حقيقت چشم میپوشد که اين مقامات غرق در فساد هرکدام ميليونها دالر در دوران حاکميت
خود از راه نامشروع به جيب زده اند و آينده شان از نظر اقتصادی کامال تضمين است .اما از چيزی که اينان تضمين
ندارند و هراس اند ،تنفر و دادخواهی ملت است که شما با دادن پاسپورت سياسی بعد از خدمت به اينان زمينه فرار از
محاکمه را مهيا می کنيد تا با خاطر آرام همانند صديق چکری ،قدير فطرت ،نادر آتش ،زلمی حقانی و  ....به زير بال
باداران خارجی شان بروند و با دالر های بادآورده در اثر خيانت به ملت عياشی کنند .
زمانيکه طرح تازه حکومت روی ميز اعضای ولسی جرگه قرار گرفت ،طبق معمول اکثريت اعضا قبل از آنکه به فکر
رد و يا تصويب اين طرح شوند زمينه را برای افزايش امتيازات خود مساعد ديده يک بار ديگر چانه زنی برای معاشات
خود را آغاز نمودند .
مارهای خفته در آستين مردم گاهی خود بخشی میکنند و با تصويب قانون جنايت های خود را میبخشند و گاهی هم برای
آسودگی خود پاسپورت سياسی میگيرند و نمبر پليت های "و-ج " و "م-ج" نصب میکنند .پاسپورت سياسی برای کار و
بار قاچاق هيرويين در خارج و نمبر پليت های ويژه برای خود کامگی ها در داخل .معاشات دالری بلند ،موتر های ضد
گلوله ،منازل و قصر های ميليون دالری ،سفر های تفريحی به دوبی و پاريس و لندن و واشنگتن و دهها امتياز ديگر همه
برای رفاه وزرا و وکال و روسای است که تکيه بر کرسی های بلند دولتی زده اند .
افزا يش چهل درصدی حقوق اعضای پارلمان در افغانستان :
چندی قبل کميسيون امتيازات و مصونيت ولسی جرگه فيصله کرد که بايد امتيازات اعضای مجلس افزايش يابد .بر اساس
اين فيصله :شصت و هفت هزار و پنجصد افغانی تنها خرج دسترخوان هر عضو مجلس در نظر گرفته شده است .
سی هزار افغانی کرايه منزل
دوازده هزار افغانی برای روغنيات موتر
هفت هزار افغانی برای مصرف تلفن
هم اکنون يک عضو پارلمان ماهوار يکصدو سی هزار افغانی معاش دريافت میکند که با افزايش چهل درصدی آن به
درخواست کميسيون امتيازات و مصونيت ولسی جرگه اين رقم میشود يکصد و نود دو هزار افغانی .
کابينه و پارلمان در يازدهمين سال حکومت مافيايی کرزی پا لچ کرده اند تا آخرين شانزده پولی دخل دولت را به جيب
زنند .در حاليکه مردم حتی مجبور شده اند تا کودکان دلبند خود را به فروش برسانند تا از گرسنگی نميرند .
همه روز ه بر آمار شش ميليون بيکار که همين حکومت جنايت پرور آنرا ارايه کرده افزوده می شود .عايد روزانه
چهارده ميليون افغان تنها صد افغانی يا معادل آن (دو دالر) است .
سه صد هزار کارمند رسمی دولت از چهار تا هجده هزار افغانی ماهوار معاش دريافت میکنند ،معاشی که بخور نمير
است و حتی کرايه يک ماهه خانه هم نمیشود .
قيمت گاز ،تيل ،آرد و روغن به طور سرسام آور افزايش يافته و مردم ديگر توان خريد را از دست داده اند .
بازسازی وتوسعه کشورچه شد؟؟؟

آيا کمک های جامعه جهانی درافغانستان به گونه درست ان به مصرف رسيده است يا خير؟
شماری براين باورند که بيشتر کمک های جامعه جهانی حيف وميل شده اند وبگونه ای که انتظارآن می رفت اين کمکها
دربازسازی مؤثر نبوده اند .نبود ظرفيت درنهادهای دولتی ،فساد اداری ،عدم هماهنگی ميان دولت وکشورهای کمک
کننده درعملی شدن پروژه ها وچندين دست شدن قراردادها ازعلتهای عمده ای هستند که سبب شده است بخش زيادی از
کمکهای جامعه جهانی حيف و ميل شوند.
افغانستان به دليل چند دهه جنگ داخلي دچارتوقف درهمه بخش هاي توسعه شده است .اما اکنون بستر تدوين برنامه هاي
بلند مدت و کوتاه مدت توسعه درافغانستان فراهم شده است .امروزه عالوه برمبارزه با تروريسم  ،مواد مخدر و فقر بايد به
رشد و توسعه فرهنگ  ،اقتصاد و سياست نيز توجه جدي شود .توسعه فضاهاي آموزشی  ،فراهم کردن بسترهاي مناسب
تحصيل رايگان و امکانات مطلوب آموزشی ازمولفه هاي رشد فرهنگي و توسعه تعليم وتربيه درافغانستان است .
درعرصه اقتصاد نيز توسعه سرمايه گذاري خارجي وتقويت بخش هاي توليدي بايد بيش از گذشته مورد توجه واقع شود .
به نظر مي رسد تقويت ساختارها و نهادهاي حاکميت به منظور حاکم شدن مردم افغانستان برسر نوشت خويش
نيزدرچارچوب توسعه سياسي مفهوم مي يابد .
به نظرميرسد  ،توسعه همه جانبه و متوازن درافغانستانبه دليل محدوديت امکانات داخلي نيازمند همکاري جامعه جهاني
است  .بايد توجه داشت که سازمان ملل که موضوع توسعه رادردستور کارخودقرار داده بايد برنامه هاي ويژه اي را در
اين زمينه براي افغانستان تدوين کند .به اعتقاد ناظران سياسي کميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل مطابق با
وظايف و تکاليف خويش بايد منابع مالي بيشتري براي رشد و توسعه درافغانستان اختصاص دهد  .بي ترديدتنها بيان
مشکالت و ناهنجاري هاي موجود درافغانستان از وظايف سازمان ملل و نهادهاي وابسته نيست  .فراموش شدن موضوع
بازسازی و توسعه افغانستان ازسوی ناتو وآمريکا  ،با انتقادسازمان ملل متحد مواجه شده است .
" جان ماری کوهينو " رئيس صلح بانان سازمان ملل ازناتوخواست به کارتوسعه افغانستان بيشترتوجه کند  .وی با اشاره
به ضرورت تامين امنيت درافغانستان ،حرکت درمسير توسعه را برای کشورحياتی دانست  .کوهينو همچنين خاطر نشان
کرد که سازمان ملل به نيروهای خارجی درخصوص احترام به فرهنگ و مردم افغانستان ،تذکر داده است  .نيروهای ناتو
که باشعارکمک به بازسازی واردافغانستان شده اند درطول سالهای اخير ،عملکرد مطلوبی نداشته اند  .آمارها نشان می
دهد که با گذشت سالها از حضورنيروهای خارجی خصوصا ناتو  ،روند بازسازی درافغانستان بسيار کند بوده است .بايد

توجه داشت که اصلی ترين پيش شرط توسعه  ،وجود امنيت است که افغانستان به دليل سياستهای امريکا وناتو ازان بی
بهره است .در شرايطی که افغانستان با معضالت بسياری همچون تروريسم ،فقر و مواد مخدر روبرو است  ،آمريکا و
ناتو تمايل چندانی برای رفع مشکالت مردم راندارند .
سياست های دو گانه آمريکا و ناتو در خصوص طالبان باعث شده است فعاليتهای تروريستی درافغانستان همچنان ادامه
يابد  .برخی محافل سياسی معتقدند که آمريکا وناتو به صورت غيرآشکار با برخی رهبران طالبان ارتباط نزديک دارند .
ازسوی ديگر بايد توجه داشت که از بين رفتن کامل طالبان  ،توجيهی برای تداوم حضور خارجي ها باقی نمی گذارد .
بنابراين به نظر می رسد که آمريکاوناتو برای استمرارحضور خود درافغانستان نيازمند سطح کنترول شده ای از خشونتها
و درگيری ها هستند.همچنين وجود طالبان  ،اهرم فشار آمريکا بردولت درجهت تبعيت ازسياست های دولت آمريکا
محسوب می شود.
موضوع افزايش کشت خشخاش و توليدمواد مخدر نيزازمعضالتی است که جامعه افغانستان برای رهايی ازآن نيازمند
کمک جامعه جهانی است  .در حالی که معيشت بيش از دوميليون دهقان به کشت خشخاش گره خورده است  ،ارائه کشت
جايگزين و ايجاد منابع جديد درآمدی به تنهايی درتوانايی دولت نيست و جامعه جهانی بايد دراين زمينه فعال شود .در
خصوص موضوع توسعه نيزروند کند بازسازی باعث شده است همچنان فقربرسرمردم کشورسايه بيافکند ،برخی گزارشها
نشان می دهد که تنها بخشی از کمکهای بين المللی به موضوع بازسازی اختصاص يافته است وبخش زيادی ازاين کمکها
صرف هزينه حضورموسسات خارجی درافغانستان می شود .
دراجالس ناتو درسويل اسپانيا  ،تاکيد برخی کشورهای بزرگ اروپايی بر رويکردهای غيرنظامی و تمرکز برمقوله
آموزش وتجهيز اردو و پوليس ملی نشان دهنده اختالفات دردرون ناتوبود .اگرچه تاکيد رئيس صلح بانان سازمان ملل
برتوجه بيشتر ناتو به امور توسعه نشان می دهد که عالی ترين نهاد بين المللی نيزازعملکرد ناتودرزمينه بازسازی انتقاد
دارد اما بی توجهی سازمان ملل به توسعه افغانستان نيزجای پرسشهای بسياری دارد .به اعتقاد کارشناسان ،افزايش سطح
رفاه عمومی و تسريعدربازسازی  ،به کاهش خشونت و ناامنی درافغانستان منجر می شود.
اما سؤال اينجاست که آيا کمک های جامعه جهانی درافغانستان به گونه درست ان به مصرف رسيده است يا خير؟
شماری ازکارشناسان براين باورند که بيشتر کمک های جامعه جهانی حيف وميل شده اند و بگونه ای که انتظار آن می
رفت اين کمکها دربازسازی کشورمؤثر نبوده اند.
نبود ظرفيت درنهادهای دولتی ،فساد اداری ،عدم هماهنگی ميان دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده در عملی شدن
پروژه ها و چندين دست شدن قراردادها ازعلتهای عمده ای هستند که سبب شده است بخش زيادی ازکمکهای جامعه جهانی
حيف و ميل شوند.شماری ازکارشناسان اقتصاد و مسؤالن اتاق تجارت و صنايع براين باورند که بيشترکمکهای جامعه
جهانی ازطريق اينجوها در بخش های زيربناها ،ساختمان سازی  ،جاده سازی و ديگر پروژه ها مصرف شده اند.هشتاد
درصد کمکها برزندگی واقتصاد مردم عادی اثری نداشته است ونهادهای کمک کننده بيشتر پروژه ها و بويژه پروژه های
بزرگ را با شرکتهای خارجی قرارداد کرده اند که درنتيجه چندين دست شدن قراردادها تنها سي تا پنجاه درصد پول
دراين پروژه ها مصرف شده اند وازپنجاه تا هفتاد درصد پول بدون اين که به افغانستان بيايند به دست خارجی ها می

رسند .اکنون با استفاده ازکمک های جامعه جهانی بيش ازچهارهزار کيلومترجاده قيرريزی شده است و بيش ازسي پنج
درصد مردم از انرژی برق بهره مند شده اند ،اما انتظارمی رفت بيشترازاين پروژه ها عملی شوند.

