آيا رکزي با چشمان بسته حکومت نکرد؟؟؟
استاد صباح

« 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!! » ...
اختالس ميليوني که کرزي باوجدان خفته ازآن عبورکرد.

روزنامه «نيويارک تايمز» به تاريخ  ۱۱نوامبر  ۲۰۱۴در گزارشی ازفساد گسترده دربنادرافغانستان پرده برداشت .
ساالنه  ۵۰۰ميليون دالردرگمرکات افغانستان به تاراج می رود وازنتايج «بازرس ويژه امريکا برای بازسازی
افغانستان(سيگار)» نقل می شود که «افغانستان نيمی ازعوايد گمرکی اش را دراثرفساد ازدست میدهد» و دولت
افغانستان نيزازاين غارت سرمايه ملی به خوبی آگاه است واسناد کافی هم دراختيار دارد؛ ولی آن را ازديد ملت مخفی
ساختهاست  .گمرک عمده شمال درکنترول عطامحمد نور ،والی بلخ وگمرک سپين بولدک دراختيار جنرال عبدالرزاق؛
قوماندان پوليس قندهار است .نزديک به ۱۷ميليون دالرمعادل  ۹۰۰ميليون افغانی فساد مالی دراين دوگمرک است که هيات
اعزامی دولت به آن دست يافته وميليونهاي ديگرآن هنوزمخفي مانده است.گفته شده که مسئول اصلی غارت دارايیهای

عامه در گمرکهای افغانستان شخص زاخيلوال است .عطامحمد نوروالي وجنرال رزاق مقامات برحال دولت اند .اين
درحالی است که اشرف غنی به عنوان رييس جمهوری بارها تاکيد کرده که با مفسدان و اختالسگران برخورد جدی
میکند و درکابينه او برای چنين اشخاصی جايی نخواهد بود ،اکنون اسناد اختالس گسترده مشاورويژه او درامور اقتصادی
تيتررسانه هاست  « .بيشترين بهره ازمنابع خبري وتبصره پيرامون آن بخاطراستناد به حقيقت نويسي وحوادث نگاري ».
دربازسازي چه گذشت؟

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 وميل 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 نفرزير خط 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 .
عزيزی بانک

سرمايه هائيکه از پول قاچاق هروئين ،ترياک  ،چرس  ،ياقوت جيگدليک وزمرد پنجشيربدست می آيد به خارج انتقال داده
ميشود  .بدنامی اين قاچاق ها به گردن کسانی است که هيچ وقت از آن سود نبرده اند و طوق لعنت ملت بيچاره افغانستان
که نان خوردن را ندارند گرديده و مردم عوام جهان که نمی دانند نيم کاسه ها زير کاسه بزرگ جنايت قراردارد به گردن
مردم کشورماست  .امروزملت را درجهان به نام جنايتکار  ،قاچاقبر مواد مخدر وانسان کش ياد می کند  .همچنان ،اين
جانيان استعمارگر ،قاچاق مواد مخدر ،سنگ های قيمتی وآثار عتيقه بخاطر منافع خود در افغانستان ومنطقه وجهان سبب
بدنامی وسر افگندگی ملت ما در جهان شده اند .و اين قاچاقبران تاريخ زده پول های سياه را بخاطر منافع خود توسط
بانک های خودساز سفيد می سازند.
سرمايه عزيزی بانک که صاحب اصلی آن در دوبی وهالند زندگی می کند يک قاچقبراست که فعالً بنام جعلی در دوبی
وهالند زندگی می کند  .روی کش کار اين سر مايه گذاری ها فعالًعلی اکبرمعاون عزيزی بانک ودوبرادری که يکی آن
در هالند  .وگاهی دردوبی با زن ايرانی خود زندگی می کند .برادرديگرش بعد از اخراج از هالند بنام جنايت کار جنگی
فعالً دراوکراين زندگی می کند .درعقب اين بازی اشخاصی وجود دارد که در هالند واوکراين زندگی می کنندو با استفاده
ازپاسپورت هالندی وافغانی رفت وآمد به هالند دوبی وافغانستان می نمايند.
همين شخصی که درهالند ودوبی با زن ايرانی خود زندگی می کند قبال درهند بنام اصلی افغانی خود زندگی می کرد بعد
از جنايتی که درهند از او سر زد و زندانی گرديد توسط ديگر قاچاقبران از زندان هند به ضمانت پولی از محکمه آنجا
بشکل موقت از طرف محکمه هند رها واين جنايتکار از هند با پاسپورت جعلی فرار نمود ودر هالند بنام ديگر نام جعلی
پناهندگی گرفت ،زن هالندی دارد .بر اساس ازدواج با زن هالندی سيتيزن هالند شده است  .زن هالندش فوت کرد و اکنون
بازن ايرانی خود در هالند ودبی نه بنام اصلی خود بلکه بنام جعلی زندگی می کند .
حاجی علی اکبرمعاون عزيزی بانک که امروز از مهره های خطرناک اين بانک به حساب می رود در نزد گروپ اصلی
قاچاقبران که سرمايه اصلی عزيزی بانک روزی بصفت مزدوردرخدمت باند قاچاق درهالندقرار داشت.
علی اکبر به اساس شناخت قبلی با قاچاقبران مواد مخدر  ،مورد اعتماد همين شخص که ازهند فرارکرد ودرهالندپناهندگی
دارد وامروز ستيزن هالند است مورد قرار گرفت  .علی اکبر ودوبرادريکه يکی در اوکراين وديگری در هالند ودوبی
زندگی می کنند ،از پول قاچاق  ،اول در کابل بانک وبعد درعزيزی بانک سرمايه گذاری کردند .اين سه نفرفوق
درکشيدن پول وقاچاق توسط عزيزی بانک نقش برازنده دارند.

کرزي وفراهي
يک روزنامه آمريکايی فاش کرد که مبلغی حدود پنج ميليون دالرکه توسط سازمان سيا به صورت مخفی در اختياردولت
قرار گرفته بود ،درنهايت در سال  ۲۰۱۰ميالدی به عنوان باج به القاعده پرداخت شده است.
سازمان سيا درسال دوهزارده ميالدی حدود پنج ميليون دالررا به طورمخفيانه دراختيار دولت قرار داده و کابل نيز اين
پول را برای آزادی عبدالخالق فراهي ،به القاعده پرداخت کرده است .عبدالخالق فرهی قنسول درپيشاوردرسال
دوهزارهشت ميالدی ربوده شد و به القاعده تحويل گرديد .وی دوسال بعد پس ازآنکه کرزي پنج ميليون دالربه القاعده
پرداخت کرد ،آزاد شد.

انورالحق احدی
دراواخر ماه جدی  ۱٣۹۱دوازده تن از کارمندان وزارت تجارت و صنايع به شمول يکی از معينان اين وزارت ،نامه
سرگشاده ی عنوانی حامد کرزی انتشار دادند که در آن از «استبداد و خود کامگی لجام گسيخته» در اين وزارت سخن
گفته شده است .اين نامه که اسناد فراوان را نيز ضميمه داشت ،ازموارد وحشتناک فساد و دزدی ودغلکاری در اين
وزارت پرده برداشته شده است .درين نامه احدی متهم شده که در تمامی چپاولگری ها دست داشته است .
درين نامه ياد شده از فساد مالی در قرارداد های مواد نفتی با قزاقستان ،ايران و روسيه اسنادی ارائه شده و گفته میشود
که ارقام قرارداد ها بعد از تحريف و تغيير به شورای وزيران ارسال شده و در اين جريان ميليونها دالر به جيب
وزيروافراد مورد اعتمادی که در اطرافش جابجا نموده ريخته است .اين کارمندان مدعی اند که در اثر ساخت و پاخت
وزيرورئيس تصدی مواد نفتی (فريد شيرزی) با «کمپنی مشهور با الفساد بنام سروری گروپ» ،گازمايع بسيار باالتر از
قيمت بازار جهان خريداری شده و هفت ميليون دالر از بودجه دولت به اين شرکت انتقال يافته اما فقط بخش کوچکی از
اين مواد انتقال داده شده و بس .

در کشور هايی که حداقل اصول دموکراتيک حاکميت داشته باشد ،وقتی اينچنين اتهامات شديد بر يک مقام دولتی زده شد،
قبل ازهمه وزيرخود استعفايش راپيش میکند تازمينه بررسی بيطرفانه قضيه ميسر گردد .اما وزيران فاسد افغانستان که
هرکدام خود را در کرسی چسپانده اند ،با بيشرمی تمام به کار شان ادامه میدهند .
فاجعه اينجاست که در افغانستان  ،عناصر فاسد ،قومباز و بيکاره حتی خود را به رياست جمهوری کانديد میکنند .
چند سال قبل هم نامه ی ازجانب زرنگ ن .گ که خود را کارمند وزارت تجارت ناميده درسايتهای اينترنتی انتشار يافت،
که درآن گفته شده احدی به تمامی نزديکان خود دروزارت دستور داده است تا تالش نمايند از ناکامی های اين وزارت
خبری به بيرون درز نکند .اين درحالی بود که بيکارگی وزارت درحل مشکالت ترانزيتی با ايران وپاکستان به سرخط
اخبار مبدل شده بود .
ضمنا در گزارش سال  ۱٣٨٤رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری سندی وجود دارد که از حيف و ميل ۱٤٤
هزار دالر امريکايی توسط احدی ذکر رفته ،چيزی که تا امروز نهاد های عدلی افغانسان در برابر آن چشم بستند .
من متن کامل نامه سرگشاده کارمندان وزارت تجارت و صنايع را ذيال نقل میکنم و آروز میکنم که آنان تا آخر برای
محاکمه احدی و ديگر حکام فاسد اين وزارت تالش نمايند و اجازه ندهند که پول ملت توسط يک مشت غارتگر ضدملی به
جيب زده شود.
در وزارت تجارت و صنايع استبداد و خود کامگی لجام گسيخته بيداد مينمايد .آيا کسی ميدانند که قرارداد های عقد شده
خريداری مواد نفتی ازکشور قزاقستان ،کشور روسيه و کشورايران ميان وزارت تجارت وصنايع و کشورهای فوق الذکر
عمال صورت پذيرفته دربرگيرنده کدام فساد عظيم غيرقابل تصور بوده ،و درآن عمليه چه جفا و ناروای به حق ملت
مظلوم و مردم بالکشيده پر درد و رنج خفته است .
قرارداد مقدار سه صد هزارتن مواد نفتی با جمهوری اسالمی ايران و تعداد ( )۱٤۰هزار تن تيل با کشور قزاقستان که فی
تن منفی ( )٦۰از نرخ روز بين المللی و مقدار پنج هزار تن تيل با کشور روسيه که منفی ( )٦فی تن بوده که بين وزارت
تجارت و صنايع و کشور های متذکره عمال صورت گرفته ولی به عوض اينکه يک کميت قابل مالحظه را جهت تامين
رقابت با بازار و حفظ ثبات قيم و غرض حمايت از مستهلکين و ذخاير تصدی مواد نفتی تذخير ميگرديد ،برعکس از
مجموع کميت های مواد نفتی منعقده را بدون اينکه پيش شرط و يا ميکانيزم مشخص که تاجران توريد کننده مواد نفتی در
امر نحوه فروش ،عرضه وقيمت تمام شد با اندکی مفاد شان تعهد کتبی حاصل شده باشد ،زمينه فروش با دست باز آن هم
به شکل بی رحمانه وسخت ظالمان توسط همين شرکت ها به بازار وارد گرديده و هم اکنون نيز ادامه دارد که در آن
تفاوت قابل مالحظه که دراصل قيمت نرخ روز جهانی منفی قرارداد گرديد تمام آن به جيب شخص وزير تجارت افتاده.
قابل تذکر است که :مقدار سه صد هزار تن تيل که از جانب شخص وزير صاحب با جانب ايران عقد گرديد است ،از دو
جهت قابل دقت و تامل است .
گزارش را که وزارت تجارت درمورد قيمت خريد تيل متذکره به مجلس شورای محترم وزيران ارايه و تصويب آنرا کسب
نموده ،درحقيقت امرقيمت ارايه شده به شورای محترم وزيران با اصل حقيقت کمپنی قيمت ارايه نموده است ،به مراتب
باالتروغيرقابل مقايسه بوده در زمينه واضحا ازجانب وزارت تجارت شورای محترم وزيران اغوا گرديده و در تفاوت
قيمت ارايه شده ،با اصل قيمت مشهود است .

تيل متذکره که به قيمت نازل ازنرخ روز کشور ايران خريداری گرديده علت اساسی آن نازل بودن کيفيت مواد نفتی تا
حدی گفته ميشود .تيل که بعد ازبکار گرفتن در دستگاه انرژی اتومی که کامال فاسد دارای تششعات نيز بوده است .که
بکارگيری آن نه تنها درسرعت بخشيدن استهالک وسايط بلکه مستقيما باالی محيط زيست اثرمنفی گذاشته بر حيات صحی
مردم ما اثرمدهش دارد .سوال اساسی اينست که دولت و يا وزارت تجارت و صنايع چه مکلفيت دارد مواد نفتی مورد
ضرورت کشور را خود عقد قرارداد نمايد .وزمينه انتقال وفروشات آن مطلقا بدسترس سکتور خصوصی عرصه توريد
کننده گان مواد نفتی بگذارد .اين در حاليست که مجموع صد در صد مواد نفتی تاجران به بازار عرضه ميدارند و دولت
سه سال گذشته نيم فيصد سهم خويش را درعرصه توريد و توزيع مواد نفتی را به عهده نگرفته چه انگيزه باعث گرديد که
وزارت تجارت و صنايع قرارداد های مواد نفتی را با کشور های متذکره به امضاء رسانيده و خود مسئوليت توريد ،انتقال
و فروش آنرا به عهده نميگيرد.
بطور مخفی و سری و دور از انظار نظام عامه طبق ميل و اراده اش به کمپنی های طرف معامله خويش سهم بندی
نموده ،مواد نفتی قرارداد شده را واگذار مينمايد .و تاجران هم بدون کوچک ترين احساس مسئوليت و يا حداقل تعهد طبق
ميل آزمندانه تيل متذکره را قيمت گذاری نموده با تمام بی رحمی در بازار عرضه ميدارند .معلوم است که زير همين کاسه
نيم کاسه ای است .که حجم فساد برخاسته شده از اين معامله به حساب آمار و ارقام به مراتب باالتر ازحد تصور است .به
گونه ای مشت نمونه خروار اسناد ضم است .با استفاده از اين نمونه ميتوانيد اسناد ساير قرارداد ها را دريابيد .

بقیه زگیده اهي مقاالت استاد صباح کليک نماید

