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کاري اهي رفا وش انشد ي رکزي
آنچه را که کرزي نمي خواست مردم بدانند
استاد صباح  --قسمت دوم

« به قول شاعرونويسنده  ،به من توصيه مي کنند ومی گويند  :ازخوشي وخنده بنويس...
زيرا نوشته هايت درد دارند ! ومن به ياد ِمردی می افتم ،
که باگيتارش  ،درايستگاه بس خيلي مست وشاد می نواخت...
اما با چشمانی ِاشک آلوده وتر!! » ...
ميزان كشت و برداشت ترياك در افغانستان در سال جاری ميالدی به حد بی سابقه ای افزايش يافته و نسبت به سال گذشته
ميالدی ،افزايش پنجاه نو درصدی را به نمايش گذاشته است .مدير اجرايی دفتر امور مواد مخدر در سازمان ملل متحد با
اعالم اين خبر گفت :چنين آمار و ارقامی برای دولت افغانستان و كمك كنندگان بين المللی به اين كشور بسيار هشداردهنده
است .براساس اظهارات آنتونيو ماريا كاستا سازمان های بين المللی كه از سال  ۲۰۰۱ميالدی تالش فراوانی را برای
كاهش كشت خشخاش در افغانستان صورت داده بودند اكنون بايد تدابير جديدی برای مقابله با كشت و برداشت مواد مخدر
در افغانستان بينديشند .به گفته كاستا افزايش كشت مواد مخدر در افغانستان ،ناشی از قدرت گرفتن مجدد طالبان در جنوب
يعنی منطقه مساعد برای كشت ترياك است.
شورشيان و نيروهای وابسته به طالبان ،حمالت خود را در بخش های مختلف افغانستان شدت بخشيده اند و درعين حال
برای افزايش و رونق بخشيدن به تجارت موادمخدر نيز از هيچ تالشی فروگذار نكرده اند .طالبان در عين حال به پرورش
دهند گان خشخاش اطمينان داده اند كه در صورت افزايش برداشت ترياك ،سود ناشی از آن به صورت تضمين شده در
اختيار پرورش دهندگان قرار خواهد گرفت .به گفته كاستا در سال جاری ميالدی ،برداشت ترياك بالغ بر  ۶۱۰۰تن خواهد

بود كه اين ميزان  ۹۲درصد از كل كشت و برداشت ترياك در سطح جهان را تشكيل می دهد .اين ميزان نسبت به سال
گذشته ميالدی افزايشی  ۴۹درصدی نشان می دهد و اين در حالی است كه در سال  ۱۹۹۹ميالدی و به هنگام سقوط
طالبان ،ميزان برداشت ترياك در افغانستان  ۴۶۰۰تن بود .به گفته مقامات سازمان ملل متحد كشت مواد مخدر در
افغانستان اكنون به سطح غيرقابل كنترول رسيده است.
همچنان كرزی رئيس از چنين آماری ابراز تاسف كرده و از جامعه جهانی خواسته است كه فعاليت های خود برای تقويت
پوليس و مقابله با كاشت مواد مخدر را شدت بخشد .دولت آمريكا نيز نابودی خشخاش و مقابله با كشت مواد مخدر را يكی
از ابعاد مهم برنامه كمك رسانی به افغانستان دانسته است و دولت حامد كرزی را به علت ناكامی در به چالش كشيدن
واليان جنگ ساالر واليات در مقابله با توليد ترياك مورد انتقاد شديد قرار داده است.
افزايش كشت و برداشت مواد مخدر در حالی انجام می گيرد كه دولت عمال بر بخش های جنوبی افغانستان كنترول خاصی
ندارد و گروه های نظامی مخالف ،دهقانان و دالالن در كنار برخی نيروهای فاسد دولتی و پوليس تجارت موادمخدر را
حرفه اصلی خود قرار داده اند .افغانستان پيشتر نيز به عنوان بزرگترين توليدكننده ترياك در سطح جهان شناخته می شد و
 ۳۵درصد از توليد ناخالص داخلی از تجارت مواد مخدر به دست می آيد .بيشتر هروئين به د ست آمده از خشخاش در
اروپا و آسيا فروخته می شود.
افزايش كشت خشخاش نيز بيشتر در پنج واليت در جنوب و به خصوص در هلمند ،قندهار و ارزگان صورت پذيرفته است
يعنی همان مناطقی كه به خاطر حمالت مداوم طالبان شرايط امنيتی باثباتی نيز ندارند .بيانيه سازمان ملل متحد درخصوص
افزايش توليد خشخاش در عين حال تاكيد می كند كه بخش های جنوبی افغانستان به علت كشت و برداشت گسترده مواد
مخدر و تجارت آن ،تروريسم ،جنايت و فساد به مكان خطرناكی تبد يل شده است .بنابر اظهارات سازمان ملل متحد
ارتباطی قوی ميان تشديد شورش و ناآرامی و افزايش توليد مواد مخدر در افغانستان يافته است .وی گفت که طالبان
دهقانان را به افزايش كشت خشخاش در برابر حفظ امنيت و جان خود دعوت می كند.
طالبان درعين حال برای حفاظت از كاروان های حمل موادمخدر در مناطق مرزی ،از دالالن اين مواد ماليات دريافت می
كند .از سوی ديگر گفته می شود كه اقدامات اخير طالبان در اين عرصه و ترغيب دهقانان برای افزايش كشت خشخاش،
به هدف برانگيختن واكنش دولت طراحی شده است .اگر دولت برخورد سختی با دهقانان موادمخدر داشته باشد ،آن گاه
مردم عليه دولت شورش خواهند كرد و اين همان هدفی است كه طالبان درذهن می پرورانند .سازمان ملل متحد در عين
حال تمام تقصير را متوجه طالبان نمی داند .ملل متحد درهمين راستا والی سابق واليت هلمند را به ترغيب دهقانان منطقه
برای افزايش كشت خشخاش در ماه های پايانی حضورش درصدر قدرت متهم كرده است .نتيجه سياست های اين والی به
افزايش ۱۶۰درصدی برداشت خشخاش دراين واليت منجر شده كه درساير مناطق بی سابقه بوده است .كاستا در عين حال
از اقدام دولت در راه دادن والی سابق هلمند در پارلمان به شدت انتقاد كرده است .وی اعالم كرده كه درخواست سازمان
ملل متحد ازمقامات «جابه جايی» مسئوالن فاسد نيست ،بلكه خروج آنها از دولت مورد توجه سازمان ملل متحد قرار
دارد .درهمين حال واليت بدخشان درشمال نيز شاهد افزايش قابل توجه توليد خشخاش بوده است و از آنجا كه اين واليت با
مشكل حضور نيروهای طالبان و شورشيان مواجه نيست ،چنين افزايشی غيرطبيعی می نمايد .به اعتقاد كاستا افزايش توليد
خشخاش در بدخشان به عدم توانايی دولت دركنترول منطقه و حضورواليان جنگ طلب ،فاسد و قدرتمند در آن برمی

گردد .وقوع خشكسالی نيزدراين منطقه به مشكالت دامن زده است زيرا هيچ جايگزينی برای كشت خشخاش در آن وجود
ندارد .با وجود آنكه دولت فعاليت های خود برای مقابله با كشت خشخاش را توسعه بخشيده است اما در راه بازداشت و از
كار بركنار كردن مقامات دولتی فاسد و تاجران مواد مخدر ،موفقيت چندانی به دست نياورده است .در همين حال ،بنا بر
گزارش سازمان ملل متحد ،قرار بوده كه  ۳۸هزار جريب زمين های زير كشت خشخاش نابود شوند اما تنها  ۱۲هزار
جريب از اين زمين ها نابوده شده اند .بر اين اساس ،اطالعاتی كه از سوی دولت در اين خصوص ارائه شده ،از نظر
سازمان ملل متحد كامال اغراق شده و نادرست است .به گفته كاستا در سال  ۲۰۰۵ميالدی واليان واليات مختلف اعالم
كرده بودند كه  ۸۷هزار جريب زمين های زيركشت خشخاش را نابود كرده اند اما سازمان ملل متحد تنها توانسته است
نابودی  ۱۲هزار جريب آن را تاييد كند.
کرزي طی حکمی د ستور تشکيل کميسيون مبارزه با فساد اداری را صادر نمود.
درکميسيون مبارزه با فساد اداری که رياست آن به عهده رئيس ستره محکمه وعضويت وزير عدليه ،لوی ثارنوال،
نمايندگان پارلمان وهمچنين نماينده ی از وزارت ماليه عضويت دارند .اين کميسيون ازصالحيت بااليی برخوردار بوده
وقرار است عاملين فساد اداری را تا باالترين سطوح قدرت تحت تعقيب وبازپرسی ومجازات قرار دهد)چيزکه امکان
ندارد)  .کميسيون مبارزه با فساد اداری درحالی شکل می گيرد که قبل از آن نهاد های ديگری به اين منظور تشکيل يافته
بود .عالوه بر اين کميسيون ها  ،در قالب تشکيالت هر وزارتخانه ،اداره کنترول و تفتيش که وظيفه آنها نظارت
برعملکرد مامورين وحسن اجرای قانون است ،نيز وجود دارد .اما با وجود تمام اين نهاد های گوناگون حکومت نه تنها
قادر به مهار فساد درادارات نشده است بلکه همين نهاد ها خود تبديل به معضل پيچيده ديگری شده اند.سوالی که هم اکنون
در ذهن مردم وجو دارد اين است که کميسيون مبارزه با فساد اداری ،ميزان فساد در ادارات را افزايش نخواهد داد؟ .
رحيمی سخنگوی کرزي درکنفرانس مطبوعاتی گفت که وظيفه اين کميسيون بررسی وتدوين استراتيژی مبارزه با فساد
اداری است اما واقعيت اين است که با وجود چندين اداره با هدف همسان درکشور ،هيچ گونه تعريف مشخصی از شرح
وظايف ومکلفيتهای آنها ارايه نشده است .يکی ا ز مهم ترين چالش ها درادارات تداخل وظايف ميان ادارات ووزارت خانه
ها است که نه تنها سبب کندی کار بلکه باعث هدر رفتن انرژی و توان قوای انسانی وزارت خانه ها وادارات درمنازعات
بی خود شده است .چه ارتباط ميان اصالحات اداری ،رياست مبارزه با فساد اداری ،اداره های کنترول وتفتيش با کميسيون
تازه تأسيس مبارزه با فساد اداری است.
چه تعاملی ميان آنها وجود دارد ،کدام يک استراتيژی خواهد بود؟ اينها سواالتی است که هنوز پاسخی نيافته است زيرا
براساس اظهارات سخنگوي عالوه بر تدوين وتعيين استراتيژی مبارزه با فساد اداری ،به اين کميسيون اجازه داده شده
تاکسانی را که درامر فساد اداری درگير هستند حتا درعالی ترين سطوح ،به زندان بفرستند .بنابراين  ،بدون تفکيک
وظايف وتعيين حدود وثغورآن ايجاد کميسيون پشت کميسيون جز اينکه روند کار را با مشکل مواجه کند ،نتيجه ديگری
نخواهد داشت .بدون شک فساد اداری تنها درگرفتن رشوه خالصه نمی شود.
اگر کارمندی ،مأموری ومسئول عالی رتبه ای به هر نحوی خود را از قانون فراتر تلقی کند وقانون رابرای ديگران
بخواهد ،جزء فساد اداری است عدم آگاهی کامل ازقانون ،برخورد سليقه ای ومالکيتی باوزارت خانه ها و ادارات دولتی،
خريد وفروش مقامات حکومتی ازمظاهر بارز فساد اداری می باشد .در اين ترديدی نيست که برای سامان بخشيدن به

وضعيت آشفته کشور نياز به افراد متخصص ونخبه است اما اين نکته را هم نبايد فراموش کرد که برای خيلی ها افغانستان
به حيث تفريحگاه و وطن سومی انها محسوب می شود.
کسانی که حتي حاضر به باطل کردن مدرک اقامتی خود درقبال داشتن يک پست حساس وکليدی در اين کشور نيستند،
چگونه انتظار کار دلسوزانه و متعهدانه ازآنها داشته باشيم؟ .ازجانب ديگرتعدادي ديگري که درکرسي هاي قدرت لميده اند
ساليان درازي ازچوروچپاول  ،ازدزدي وراه گيري  ،اززورگويي وبي بندوباري ،ازکشتن وبستن وبردن  ،ازبي قانوني
وبخپل سري وازظلم ووحشت ثروت انداخته اند  ،پس به چنين کميسيونهاي اعتناء خواهند کرد؟  .پس راه مبارزه با فساد
اداری در ايجاد کميسيون های رنگارنگ و مختلف نيست بلکه دريافتن ريشه های فساد وخشکانيدن آن ،تعريف وظايف اين
نهاد ها وداشتن يک اراده صادق می باشد .مثال زنده وبرجسته آن بگيروبزن جندي قبل بين ريس لوي ثارنوالي و صديق
چکري بود  .يکی ازعمده ترين مشکالت نظام اداری افغانستان فساد اداری و به خصوص فساد گسترده دراين چند سال
اخيراست.
ادامه دارد ...
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