دودولت (کرزي وغني) ويک عملکرد
( استاد صباح ) بخش نخست  ---گام به گام باحقايق

اگرفضای ادارات دولتی ازوجود عناصر فاسد  ،بنيادگرا  ،خاين واستفاده جوپاک گردد ،اگردولت ازعملکردهای
سازشکارانه با بنيادگرايان جاه طلب دست بکشد واگرظرفيت ها مطابق قابليت افراد واشخاص با فهم  ،صادق و متعهد به
آرمانهای ملی ونيز معيارهای شايسته ساالری درنظر گرفته شود  ،به يقين که مشکالت ازسرراه برطرف خواهد شد.
هنوزديرنشده است که مسئولين امور به سوی قانون مداری و تطبيق اصول وقوانينی که تامين کنند ًه منافع عليای ملت
ماست گام های صادقانه ،دلسوزانه ومسئوالنه بردارند تا باشد تطبيق قوانين عدلی  ،قضايی وسايرلوايح ومقررات تحت
شعاع و انضباط ومسئوليت پذيری درجامعه به گون ًه يک فرهنگ اداری محل تطبيق خويش را دريابد و دواير دولتی
ازلوث عناصر بنيادگر  ،استفاده جو وبيسوادی که با نيش ونوش ازپوست واستخوان مردم ما به اعتبار مردم افغانستان
استفاده می نمايند ويا بنياد اجتماعی نوپای مردم را که سده ها عذاب کشيده اند با فرايند و بازتاب فساد اداری هستی ملت ما
را به يغما ميبرند روی معيارهای حسابگرانه به چنگال قوانين عدلی و قضايی مجبور به تصفيه حساب گردند .ودورنيست
که مردم ما با مشت کوبند ًه قانون وعالقمندی به حفظ دارايی های عامه وبيت المال اکثرکسانی را که با سوء استفاده از
قدرت مرتکب چنان خيانتی گرديده اند مورد بازخواست و سرزنش قرار بدهند  ،زيرا درامتداد زمان ،تاريخ آيينه تمام
نمای افعال واعمال مردم است.
وطن ويرانه ازياراست يا اغيار يا هر دو؟
مصيبت ازمسلمان است يا کفار يا هر دو؟
همه داد وطن خواهی زنند ،اما نمی دانم
وطن خواهی به گفتاراست يا کردارياهردو؟
وطن را فتنه ی مسند نشينان داد بردشمن
ويا اين مردم بی دانش بازار يا هر دو؟
کمند بند گی بر گردن بيچارگان محکم
زبند سبحه شد يا رشته ی زنار يا هردو؟

وکيل ازخدمت ملت تغافل می کند عمدا
و ياباشد وزيرازمملکت بيزاريا هر دو؟
وکيالن و وزيرانند خائن ،فاش می گويم؛
اگردرزير تيغم يا به روی دار يا هر دو
تو را روزی به کشتن می دهد ناچار،
زبان راستگو يا طبع آتش بار يا هر دو .الهوتی
درشرايط کنونی درافغانستان شصت فيصد مردم زيرخط فقر زندگی می کنند درحاليکه تنها مصرف نظاميان آمريکا در
افغانستان دوصدوسي ميليارد دالر بوده است .
روزانه درکشور فقط در کابل بخاطر محيط ناسالم و غير بهداشتی ده نفر جان خود را از دست می دهند
روزانه درکشور حدود هفتصد طفل ميميرد
روزانه درکشور چهل چهار زن درهنگام زايمان جان خود را از دست می دهد
روزانه درکشور ده نفربراثر انفجارماين از بين ميرود
روزانه درکشور حداقل بيست نفربراثربمباران ها و حمالت انتحاری از بين می رود
در کشور يک و نيم ميليون نفر به بيماری های ناعالج مبتال می باشد
در کشور يک و نيم ميليون نفر دارای بيماری های کليوی و جگر می باشد
درکشور دو ميليون نفر به بيماری قند و ديابت گرفتار می باشد
درکشور دو ميليون نفر معتاد به مواد مخدر هستند که از اين ميان يکصدوبيست هزار نفر زن و شصت هزار نفر آن
اطفال زيرسيزده سال می باشند.
کشوردومين کشورفاسد در جهان است
کشور بعد از سوماليا ضعيف ترين و فقير ترين کشور در جهان است
کشور درسال جاری دو ميليون تن بيشتر از مصرف جهان ،مواد مخدر توليد کرده است.
شصت درصد اقتصاد کشور مافيايی می باشد .
چهارميليون جوان درايران و پاکستان به ارزان ترين ومطيع ترين شکل نيروی خود را به خارجی ها به فروش می رساند.
ساالنه تنها دربخش دولتی افغانستان چهارصد ميليون دالر اختالس و دزدی می شود.
ميزان ناامنی  ،اختطاف ،خود سوزی  ،خودکشی ،تجاوز به نواميس به مراتب افزايش يافته به دليل اينکه هيچ متجاوزی بر
عناف زنان به اشد مجازات محکوم نشده است و هيچ اختطاف گری محکوم به اعدام نگرديده و در زمينه خودسوزی و
خودکشی فرهنگ سازی درکشور انجام نگرديده است .
با اين وجود اگرما از روی آماروارقام به وضعيت افغانستان درسالهاي گذشته نگاه کنيم  ،آنچه الزم است از پيشرفتهای
دولت طی اين سالها به دست خواهيم آورد و ميزان وجود فساد در ارگانهای دولتی به دست خواهد آمد.
خالصه کالم اين که اگر واقعا جناب کرزی و غربی ها قصد مبارزه با فساد را دارند  ،ابتدای بايد از خود و نزديکانشان
شروع نمايند و سپس در رده های پايين تر با افزايش حقوق وايجاد منابع درآمد سالم رشوه گيری و اختالس را کاهش دهند

 .چرا که معلمی که تنها پنج هزار افغانی درآمد دارد چاره ای ندارد به جز فروش نمره و کارمندی که تنها چند هزار
افغانی حقوق می گيرد که معاش زندگی را نمی شود چاره ای ندارد به جز گرفتن رشوه .اما باز هم اشاره شود که فساد در
افغانستان مربوط به رده های پايين نمی باشد و بايد ريشه آن که مربوط به خود مسئوالن است از بين برود.
ماريا ميلر ،وزير فرهنگ اطالعات انگلستان ،پس از يک رسوايی مالی به تاريخ  ۹اپريل  ۲۰۱۴از سمتش استعفا داد .در
ابتدا پول حيف و ميلشده توسط وی  ۴۵هزار پوند اعالن شد ولی پس از تحقيق اين رقم به  ۵۸۰۰پوند کاهش يافت .خانم
ميلرمیگويد اين پول را به عنوان مصارف نمايندگی دريافت کرده بود و بهخاطر ساخت خانه به والدينش به مصرف
رسانيد .ولی درافغانستان مافيايی و غرق در فساد از رييس دولت گرفته تا وزرا و وکال و مشاورين همه تا گلو در اختالس
و خورد و بردهای ميليون دالری گور هستند و هر روز در رسانههای داخلی و خارجی بوی خيانت و غارت شان باال
است ،ولی آب از آب تکان نمیخورد و فردا همان وزير يا رييس در چوکی باالتر نصب میگردد و يا بدون حسابدهی و
محاکمه نزد بادارن خارجی خود پناه میبرد و با پول بادآورده عيش و نوش میکند .در اين کشور بیدر و دروازه به هر
پيمانه که مفسد باشی به همان اندازه مقامت بلند میرود.
درافغانستان ،کرسی های دولتی براساس زدوبند ها و معامله گری های سياسی به افراد داده میشوند و شايستگی و لياقت
و يا ديد خدمت به مردم و وطن به حرفهای پوچ و بیمعنی میماند .پست های پايين تر در سطح رياست و مشاور و سفير
و ديگر مقام های پول آوربه قيمت های هنگفت خريد و فروش میشوند و کسانيکه مقرر میشود ،آن کرسی را بزنس
شخصی پنداشته بدون دغدغه خاطر به جمعاوری پول ازهرطريق نامشروع و حرام میپردازد و با اين پولهای بادآورده که
به قيمت سيهروزی مردم فقير ما به چنگ میآورند در دوبی ،دهلی ،لندن و ساير جا ها به سرمايه گذاری و عياشی
میپردازند .درحاليکه حامد کرزی با معاونش ازفاسدان درجه يک کشوراند ،چطور میشود از مبارزه عليه فساد حرفی به
ميان آورد؟ حامد کرزی و خانوادهاش ،طی دهسال از هوتلی های خارج نشين ،به ميليونر ها مبدل شدند و برادرانش
درراس مافيای اقتصادی و مواد مخدر کشور قرار دارند .اين خانواده تنها در چپاول ده هزار جريب زمين و اعمار شهرک
عينومينه قندهار ،غصب فابريکه سمنت غوری ،کابل بانک ،امالک دوبی و غيره سرمايه گذاری های قارونی به جيب
زدند اما در جريان ثبت دارايی مقامات شاهد بوديم که کرزی چطور با چشمپارگی وصف ناپذيری مجموع داراييش را فقط
بيست هزار دالر عنوان نمود.
معاون کرزی ،فهيم قسيم با برادرش حسين فهيم در راس مافيای زمين قرار داشته ،از طريق چپاول دارايی های عامه و
غصب زمين ،سرمايه سرسام آور اندوخته و پول های حرام را در داخل کشور با اعمار بلندمنزلها و شرکت ها و در
خارج از کشور به کارانداخته اند .کريم خليلی با برادرش حاجی نبی زمين های وسيع را در کابل قبضه کرده به ميليونها
دالر به فروش رسانيدند و ازهيچ به سرمايه داران اصلی کشور تبديل و صاحب غلغله گروپ ،چينل تلويزيونی وغيره
شدند .تنها در قضيه کابل بانک ،قريب يک ميليارد دالرازپول ملت به غارت رفت ،اما از آنجاييکه خانواده کرزی و فهيم
در اين کالهبرداری تاريخی سهيم اند تا حال بردوسيه اين چپاول پرده انداخته شده و اقدام جدی در برابر عامالنش صورت
نمیگيرد درحاليکه گردانندگان اصلی اين بانک حقايق مهمی را دردست داشتن شخص حامد کرزی ،حسين فهيم ،محمود
کرزی ،قديرفطرت ،عمر زاخيلوال و ديگران در فساد و چپاول بانک فاش نمودند .اما دير يا زود فرنود و فيروزی نيز
ازبند رها شده برايشان حقالسکوت پرداخته خواهد شد.

ساد در رده های پايين تر دولت از واليان واليات تا شاروالی ها ،محاکم ،پوليس ،اردو ،امنيت ملی ،گمرک ها ،سفارت ها،
رياست های مستقل ،پارلمان و سنا و  ...آنچنان همهگير است که فغان  ٪۹۹مردم بدبخت را که ضربه اصلی اين وضعيت
اسفبار را میخورند به آسمان بلند کرده است چون در هيچ اداره دولتی ممکن نيست بدون پرداخت رشوه يا داشتن واسطه
بتوان کاری را ازپيش برد .بنابرگزارش «شفافيت جهانی» ،در سال  ،۲۰۱۰از هر هفت افغان يکی مجبور به پرداخت
رشوه بوده که مقداراوسط آن سه برابر معاش يک افغان عادی بوده است.
روزی نيست که بوی گند فساد و دزدی های ميليون دالری باالترين مقامات دولت کرزی ،اعضای پارلمان و ديگر
نهادهای دولتی به مطبوعات درز نکند ،اما دربرابر تمامی اين خيانت های ملی دستگاه پوسيده و شخص کرزی سکوت
نموده تا حال يک تن از مقامات هم به جرم فساد محاکمه نشده است چون تمامشان غرق دزدی و پر کردن جيب های گنده
شان اند .اداراتی هم که زيرنام «مبارزه با فساد» يکی پی ديگری ساخته میشوند ،خود منشای فساد بوده و جز مصارف
هنگفت از بودجه ملت هيچ دستآوردی ندارند.
طی چند سال گذشته ما موج تازهای از فساد را در قراردادهای خاينانه معادن افغانستان شاهديم .اين گنج زيرزمينی که
تحت اداره يک دولت ملی میتوانست به بازسازی و خوشبختی کشور منجر گردد ،در دست خاينان ملی به يک رنج
مضاعف به ملت ما مبدل شده و از حاال شاخ به شاخ شدن های زورمندان و مافيای اقتصادی را بر سر تصاحب آن
شاهديم .يک نمونه خيانت در زمينه معادن ،قرارداد سه ميليارد دالری برای استخراج  ۱٦۰ميليون بيرل نفت خام از سه
حوزه دريای آمو برای  ۲٥سال آينده است که به کمپنی بدنام «وطن» که بوسيله پسران کاکای کرزی (راتب پوپل و راشد)
گردانندگی میشود مدتی قبل سر وصدا های زيادی را به دنبال داشت .راتب پوپل که در گذشته از ديپلماتهای طالبان در
سفارت اسالم آباد بود هنوز هم با طالبان رابطه دارد و در بدل انتقال امن مواد لوژستيکی امريکا و ناتو به طالبان باج
میپردازد .او قبال به جرم قاچاق مواد مخدر نه سال را در امريکا در بند گذشتانده است ،اما با واسطه شخص کرزی
قرارداد پول آور باال را همراه با يک کمپنی چينی به چنگ آورد .نهاد های امريکايی وغربی نيز درگستردن فرهنگ فساد
و غارتگری در کشورما نقش مهم دارند .بخش مهمی از کمک های جهانی توسط خود خارجی ها حيف و ميل شده و به
شيوه های گوناگون از آن به جيب ميزنند .پايگاه هوايی بگرام که مرکز عمده نيروهای امريکايی در کشور است ،منبع
فساد و دزدی بشمار میرود .قسمت اعظم پولهايی که به نام پروژه های بازسازی افغانستان واريز میشوند ،درقدم اول
درهمينجا به جيب مقامات امريکايی میريزند و بعد از طريق قراردادی ها و «سب کانترکت» ها قدم به قدم دزدی
میشوند و يک فيصدی ناچيز آن به اصل مقصد به مصرف میرسد.
فساد با وضعيت کنونی افغانستان پيوند ناگسستنی دارد .تا مزدوران امريکا و غرب حاکميت دارند و کشور ما تحت سيطره
امريکا قرار دارد ،ننگ هايی که از آن ذکر به عمل آمد و باعث شده که از افغانستان و مردمش يک تصوير بد و هولناک
به جهانيان به نمايش گذاشته شود ،دامان وطن ما را رها نخواهند کرد .اين مردم افغانستان اند که بايد با مبارزه شجاعانه
شان اين لکه های ننگ را از افغانستان بزدايند .مردم افغانستان بايد به آگاهی برسند و برای رسيدن به استقالل و آزادی
مبارزه کنند ،تا با نابودی ميهنفروشان و غداران حاکم ،کشور ما از گودال فساد و غارت و جنايت و بربريت خالصی يابد.
ازحاکمان مزدور و بیغيرت کنونی هيچ انتظاری برای بهبود وضعيت نبايد داشت.

درزير به چند نمونه کوچک فساد مالی مقامات بهحيث «مشت نمونه خروار» اشاره میکنم تا به شاريدگی و گنديدگی و
ماهيت ضدمردمی اين دولت مزدور و دستنشانده پیببريم و به کسانی که امروز هم با ديدهدرآيی تالش دارند تا اين افراد
فساد را سفيدهمالی کنند بهمثابه لکه ننگ به رخ شان کشيده باشم.
روزنامه گاردين به تاريخ  ۱۶جون  ۲۰۱۱طی يک گزارشی درمورد قضيه «کابل بانک» فاش نمود که خليلهللا فيروزی
در انتخابات دور دوم نزد کرزی آمد و به وی گفت که چه کمک کرده میتواند؟ کرزی هم او را با زاخيلوال فرد مورد
اعتماد کرزی رخ کرد .زاخيلوال هم بدون کدام سند مبلغ  ۴ميليون دالر امريکايی را از نزد وی دريافت نمود .روزنامه
از زبان فيروزی میافزايد که ما در مقابل اين کمک  ۴۳۰،۰۰۰حساب بانکی دولت را دريافت نموديم که از اين طريق
ماهانه  ۴ميليون سود داشتيم .ولی سهمدار ديگر «کابل بانک» ،فرنود میگويد که در کنار اين پول ،فيروزی مبلغ ۲۰۰
هزار دالر را به عمر زاخيلوال و  ۸۰۰هزار دالررا به عمر داوودزی نيز به شکل رشوت پرداخته است .چون افراد شامل
در اين فساد در چوکیهای بلند دولت لميدهاند ،به اين خاطر قضيه بعد از اندک سروصدا دفن شد.
در  ۱۴فبروری  ،۲۰۱۱روزنامه نيويارکر رسوايی مالی سه تن از اراکين دولت گنديده کرزی را فاش نمود .در اين
گزارش آمده که حنيف اتمر وزير داخله پيشين ،فاروق وردک وزير معارف و يونس قانونی عضو ولسی جرگه به شکل
رشوت از «کابل بانک» پول دريافت کرده ،ولی معلوم نيست که هر يکی از اينها چه مبلغ را بهدست آوردهاند .گزارش
میافزايد که قانونی اخذ پول از اين بانک را به شکل کمک کمپاين انتخابات پارلمانی تاييد نمود ولی مقدار آن را نگفت.
گزارش به نقل از خليلهللا فيروزی چنين مینويسد:
بسياری ازمقامات دولت کرزی مزدبگير«کابل بانک» بودند .هيچيک ازوزرا شهامت صحبت عليه ما را ندارند .آنان از
ما هستند .اين اخاذی هم بدون کدام پيگرد قانونی زير خاک شد و در نتيجه همين خيانتهای مقامات بود که در افتضاح
«کابل بانک» ،در يک اختالس يک ميليارد دالری ،بزرگترين کالهبرداری مالی تاريخ کشور رقم خورد.
دردوران زمامداري کرزي ليست ازادارات دولتي دست به دست شد که بعدهاکرزي ليست متذکره راپنهان نمود.
منابع آگاه در ستره محکمه و شوراى ملی گفته اند كه بيست ويک تن از مقامات بلندپايه دولتى به اخذ رشوه و فساد ادارى
متهمند كه ليست نامهاى انها به پارلمان تسليم داده شد  .دراين ليست نامهاى يازده وزير ،شش والى و چندين رئيس
عمومی ،مشاور وزير مسئولين دولتى شامل است كه از وقف دولتى سوء استفاده نموده و مبالغ هنگفت را حيف و ميل
نموده اند .دراين ليست چندين وزير حكومت كرزى و تعدادی مشاور وزيران و رييسان عمومی شاملند كه گمان ميرود
تعدادشان در كابينه بعدى هم عضويت داشته باشند .دراين ليست رنگين دادفر اسپنتا ،وزير خارجه ،محمد صديق چكرى،
وزيرحج و اوقاف ،جليل شمس ،وزيراقتصاد ،نعمت هللا شهرانى ،سرمشاور وزيررئيس جمهور شاملند.
عالوه بر اين افراد ،لوي سارنوالي نامهاى تعدادی از وزراى كابينه و والى واليات را نيز دراين ليست به پارلمان تسليم
نموده بودند كه درباره اختالس و فساد انها اسناد و مدارک در دست دارند.
همچنان درليست ،وزراى حكومت كرزى ،حميدهللا قادرى ،وزيرترانسپورت ،اكبراكبر ،وزير مهاجرين ،رامين ،وزير
زراعت ،عنايت هللا قاسمى ،وزيرترانسپورت ،فرهنگ ،وزيرتجارت ،مسعوده جالل ،وزير زنان نيز شاملند .عالوه بر
وزيران ياد شده ،در اين ليست نامهاى شيرمحمد اعتبارى ،بسم هللا بسمل نيز شامل است .همچنان در ليست واليان ،والى
واليت بلخ ،عطامحمد نور ،والى غزنى ،عثمانى ،خواجه غالم غوث ابوبکر ،والى كاپيسا ،والى بدخشان ،بازمحمد احمدى

و والى اسبق خوست ،پتان ياد شده اند كه از موقف دولتى خود سوء استفاده کرده و اختالس نموده اند .عالوه بر وزراى
كابينه ،واليان ،رئيسان عمومی ،چندين تن از مامورين وزارت حج و اوقاف نيز به اخذ رشوه واختالف در اين لست
متهمند  .منابع مطرح و مهم درپارلمان وشوراى ملی گفته اند كه درکنار اسماى افشا شده ارقام ،اسناد وداليل نيز ارائه شده
كه به استناد ان اين مقامات متهم دانسته شده اند  .درباره تعدادی از اين مقامات گفته شده است كه در چندين معامالت و
براى سالهاى طوالنى ازمنابع دولتى و مردمى سوء استفاده نموده اند .

