هب اداهم افشاي زددان  ،چپاولگران وزورمندان

( قسمت دوم – استاد صباح )

=== (( شعرروز )) ===

مژده اي ساده دالن ،عصر جديد آمده اند
دوره چوروچپاول وتاراج سپيد آمده اند
اينان هرچه که کردند  ،نگوييد «دروغ»
ازبراي سرقت بانک باقفل وکليدآمده اند
يك كليد شان اگرنگشايد دروازه هرقفل
با گروپ سالحداروباقفل جديد آمده اند
مجلس ملي كه ازفحش وتمسخرشده پُر
غصه نخور دولت اخالق پديد آمده اند
رفته اند آن گروپ کاله پست وچپن دار
آنكه با مشت روي ميزمي زد آمده اند
گرچورکردندوچپاول شد وبردند وخوردند
غمگين مشو که با نفس پليد آمده اند.
عذر تقصير ،كه ما مار گزيده شده ايم
آن مار كه تا اکنون نگزيد آمده اند.

 ////سخن روز////

دزدان ميليونی و چپاولگران ميلياردی افغانستان بخوانند واگر وجدان دارند کمی شرمنده و سرافگنده شوند......
زينالعابدين عبدالکالم به مدت پنج سال رئيس جمهور کشور هند بود .او در سن هشتاد سه سالگی درگذشت و ملت هند را
به عزا نشاند .تلويزيون ملی هند دارايی و ثروت او را چنين اعالم کرد:
سه دست لباس معمولی  .شش عدد پيراهن  .يک عدد ساعت دستی.

دو هزار و پانصد جلد کتاب  .يک آپارتمان دولتی که مدتها پيش به جامعه دانشمندان هند تحويل داده شد.
موجودی بانکی صفر .تنها دارايی او دعای يک ونيم ميليارد جمعيت هندوستان که همراهش بود!

چپاولگري خانواده گي درارگ

در زمره ی واژه های منحوسی که از دموکراسی پرفساد غرب داخل فرهنگ مردم افغانستان شد يکی هم واژه ميان تهی و
نمايشی بانوی اول است .تفاوت را ببنيد.
محبوبه کارمل همسر ببرک کارمل را بانوی اول نميگفتند  .زيرا چنين اصطالح نه در فرهنگ ملی و نه اسالمی افغانستان
بود  .رياست پرورشگاه وطن براساس برنامه حزب دموکراتيک خلق افغانستان و جمهوری دموکراتيک افغانستان ايجاد
شد و برعالوه کابل در چندين واليت افغانستان نيزاز کودکان بیبضاعت مواظبت میکرد.محبوبه کارمل درسال  ۱۹۸۱به
رياست پرورشگاه وطن برگزيده شد و تا سال  ۱۹۸۶اين وظيفه را به عهده داشت .
معاش ماهوار او شش هزار افغانی يعنی  ۷۲هزار افغانی در سال بود .وظيفه ی او ارگ نشينی نه بلکه رياست پرورشگاه
وطن يا مواظبت و سرپرستی از کودکان يتيم و بی بضاعت کشور بود.
محبوبه کارمل در حال حاضر در آلمان زنده گی می کند.
معاش ساالنه ی روال غنی همسر اشرف غنی را  ۲۳ميليون افغانی يعنی دو ميليون در يک ماه گزارش دادند.
اين کشور گدايی گر با بانوی اول عشرتگر  .در همينحال ،آوازههای وجود دارند که غنی ،برخی از قراردادها را به
شرکتهای لبنانی ،منسوب به اعضای خانوادۀ روال غنی ،میدهد.
بيش از بيست وسه ميليون افغانی درسال از بودجه ملی هزينه دفتر تشريفاتی بی بیگل احمدزی خانم رئيس جمهور غنی
احمدزی میشود .سندی که به نشر رسيده نشان میدهد که رئيس دفتر غني مکتوب داده که در آن نوشته است :دفتر خانم
اول کشور يکی از واحدهای جانبی رياست اداره امور رياست جمهوری بوده و تعداد کارکنان آن  ۳۳نفر میباشد که
معاشهای امتيازی يک ماهه شان مبلغ يک ميليون و ُنهصدو سی و سه هزار افغانی و از يکساله شان مبلغ بيست و سه
ميليون و يکصدو نود و شش هزار افغانی میشود.
عبدالسالم رحيمی رئيس عمومی اداره امور رياست جمهوری در اين مکتوب تصريح کرده است که اين مبلغ شامل بودجه
سال  ۱۳۹۵رياست عمومی اداره امور رياست جمهوری میباشد و از ُکود احتياطی به بودجه دفتر رياست جمهوری انتقال
کند .متن اين مکتوب از سوی رئيس جمهور برای دفترخانماش منظور شده است.
در حالی اين مبلغ هنگفت به دفتر خانم رياست جمهوری اختصاص داده شده است که بانوی اول در دو سال گذشته به جز
شرکت در مراسم تشريفاتی و ديدو بازديد با شماری از زنان و دختران ،نقش غير از اين در حکومتداری نداشته و حتا
برنامهای را برای بهبود شرايط زندهگی زنان بيرون نداده است.
ميليونها افغانی در حالی به دفتر تشريفاتی بانوی اول کشور اختصاص يافته است که ميليونها کودک در کشور به خاطر
نبود زمينهی آموزش و نداشتن امکانات آموزشی از تحصيل محرومی میباشند و يا به امکانات آموزشی الزم دسترسی
ندارند.غنی احمدزی وقتی به کرسی رياست جمهور تکيه زد اعالم کرد که مصرفهای اضافی را از بودجه ملی کاهش
میدهد و تعداد مشاوران و معاشهای امتيازی را کم میکند ،اما تاکنون رئيس جمهوری تنها معاشهای امتيازی کارمندان
پائين رتبه دولتی را کاهش داده است و اما تعداد مشاوران معاونانش و مقامهای بلند پايهی دولتی و معاشهای امتيازی آنها
را کاهش داده نتوانسته است.

اينان سرمايه ها را ازکجا آوردند؟؟؟

هرچند احتمال دارد افراد و سرمايهگذاران خصوصی سرمايه های بزرگتری در اختيار داشته باشند .

غالم حضرت صافی ،مسئول هواپيمايی صافی
صافی در سال  ۲۰۰۶ميالدی با سرمايه ابتدايی  ۲۰ميليون دالر آمريکايی ،شرکت هواپيمايیای را به نام "صافی" در
افغانستان اساس گذاشت .در اين شرکت که مرکز آن در کابل و در دبی امارت متحده عربی است ،حدود  ۵۰۰نفر استخدام
شده اند .اين شرکت هواپيمايی خدمات باری انجام می دهد و همچنين پروازهای خود را از کابل به ابوظبی ،بحرين ،دهلی
نو ،دبی در خارج و به شهر هرات در داخل کشور تنظيم کرده است.
در افغانستان سه شرکت هوايی فعال است ،هواپيمايی نيمه دولتی آريانا که شصت سال پيش فعال شد و شرکت های کام اير
و صافی که در سال های اخير شروع به فعاليت کرده اند.

خليلهللا صديق ،مسئول بانک بينالمللی افغانستان
بانک بينالمللی افغانستان  ۹سال پيش با  ۱۰ميليون دالر سرمايه توسط صديق مجوز فعاليتهای بانکی را در افغانستان
گرفت .بانک بين المللی افغانستان در سی و چهار واليت افغانستان شعبه دارد و  ۶۱۶کارمند استخدام کرده است .اين
بانک ،همچنين پشتوانه بانک توسعه آسيايی را با خود دارد و آن گونه که مسئوالن اداره حمايت از سرمايهگذاریهای
خصوصی می گويند ،تعداد مشتريان اين بانک به  ۹۰هزار نفر میرسد .بانک بينالمللی افغانستان مثل ساير بانکهای
افغانستان به ويژه بانکهای خصوصی ،خدمات بانکداری از طريق انترنت ،استفاده از ماشين های خودپرداخت پول،
خدمات صدور قرضه ،ايجاد حسابهای پس انداز و انتقال و دريافت پول در سراسر جهان را عرضه میکند .در افغانستان
پانزده بانک خصوصی فعاليت میکند .بانکداری در افغانستان از رشته های شغلی پر در آمد و پر مشتری است.

محمد نسيم دوست ،مسئول شرکت معادن انصاف
دوست ،در سال  ۲۰۰۶ميالدی با سرمايه ابتدايی  ۳۱۲هزار دالر آمريکايی به سرمايهگذاری در بخش تهيه سنگهای
معدنی افغانستان ،شروع به فعاليت کرد .شرکت انصاف ،عمدتا در بخش تهيه و آماده سازی سنگهای قيمتی افغانستان
برابر با معيارهای جهانی کار میکند و آن طوری که اداره آيسا می گويد ،توانسته در اين مدت ميزان سرمايه گذاری خود
را با تاسيس شرکت سنگ مرمر در هرات به چهل ميليون دالر آمريکايی توسعه دهد.
اين شرکت برای حدود چهارصد نفر به طور مستقيم کار فراهم کرده و همچنين  ۲۰۰نفر ديگر را به طور مستقيم در
کارهای عملياتی مشغول کرده است .شرکت معادن انصاف ،توانسته سنگهای قيمتی افغانستان را با برقراری تماس با
شرکتهای خارجی به کشورهای هند ،چين ،ترکيه و امارات صادر کند.
ثروت اصلی افغانستان در زير زمين است ،سنگ های قيمتی اين کشور به کشورهای دور و نزديک صادر میشود و از
جانب افغانستان بخشی از درآمد داخلی خود را از معادن به دست میآورد.

محمد فهيم هاشمی ،مسئول تلويزيون۱
تلويزيون  ،۱از رسانههای خصوصی افغانستان در سال  ۲۰۰۸مجوز فعاليت را با سرمايه ابتدايی  ۲۷۳هزار دالر دريافت
کرد .فعاليت نشراتی اين تلويزيون در سال  ،۲۰۱۰شروع شد .اين شبکه  ۲۹۳کارمند به شمول  ۵کارمند خارجی را
استخدام کرده است .اين تلويزيون عمدتا برنامه های خبری ،سياسی ،فرهنگی و تفريحی پخش میکند و نشرات بيست و
چهار ساعته دارد .تلويزيون يک به عالوه آنتن های عادی از طريق ماهواره هم قابل دريافت است.

رسانه های تصويری در افغانستان در ده سال گذشته رشد چشمگيری داشته اند و در حال حاضر فضای تنگاتنگ رقابت
بين  ۵۵ايستگاه فعال تلويزيونی جريان دارد .در افغانستان حدود هفتاد شبکه تلويزيونی مجوز فعاليت گرفته اند که ۱۵
کانال موفق به آغاز نشرات نشده اند.

سيد سادات نادری ،مسئول شرکت بيمه ووزيرشهرسازي افغانستان
نادری ،شرکت بيمه خود را در سال  ۲۰۰۸با سرمايه ابتدايی  ۲.۵ميليون دالر آمريکايی فعال کرد .اين شرکت در
افغانستان فعاليت بيمه عرضه میکند .اين شرکت توانسته برای  ۳۰۰نفر ،کار فراهم کند .بيمه بهداشت ،وسايط ،ساختمان،
بانکی ،ترانسپورت و هوانوردی و نقل و انتقاالت از انواع خدمات شرکت بيمه افغانستان است.
شرکت بيمه افغانستان از آغاز تا حاال برای مشتريانی با سرمايه  ۲۲ميليارد دالر ،خدمات بيمه عرضه کرده است.
خدمات بيمه در افغانستان اجباری نيست و فرهنگ استفاده از بيمه هم ميان مردم عادی چندان رايج نشده است .در اين
کشور تعداد شرکت های عرضه خدمات بيمه محدود است و نهاد دولتیای به نام "بيمه ملی افغان" نيز خدمات بيمه عرضه
میکند.

مصطفی ،مسئول مجتمع شرکتهای اميد بهار
مصطفی ،مجتمع شرکت های خود را در سال  ۲۰۰۸با سرمايه ابتدايی  ۲ميليون دالر آمريکايی در افغانستان به راه
انداخت .اين مجتمع برای  ۲۱نفر کار فراهم کرده است .بسته بندی و صادرات ميوهجات تازه برابر با معيارهای جهانی
شاخه اصلی کار آن است .توليدات اين مجتمع به اساس آمار (آيسا) به  ۹۰ميليون ُتن در سال میرسد و سبب شده که در
مدت کمی سرمايه  ۲ميليون دالری اين شرکت به  ۳۵ميليون دالر افزايش پيدا کند .توليد نوشابه های غيرالکلی هم جز کار
اين مجتمع است .ميوه جات تازه ،از صادرات اصلی افغانستان به کشورهای خارجی است ،انواع ميوه جات تازه اين
کشور به کشورهای غربی صادر می شود .در افغانستان سرمايه گذاریها در بخش توليدات داخلی در سالهای پس از
جنگ چشمگير بوده است اما اخيرا نگرانی های امنيتی احتمالی در آينده بسياری از سرمايه گذاران را به تشويش انداخته و
سبب شده که دولت بستههای تشويقی پيش کند.

عبدهللا رسولی ،مسئول شرکت فوالد افغان
شرکت توليدات فوالد افغان ،در سال  ۲۰۰۷ميالدی با سرمايه ابتدايی  ۲ميليون د لر آمريکايی عبدهللا رسولی شروع به
کار کرد .اين شرکت برای  ۵۳۰نفر زمينه کارايجاد کرده و از اين ميان  ۱۳۰کارمند آن شهروندان هندی هستند.
شرکت فوالد افغان با گسترش فعاليت های خود توانسته سرمايه ابتدايی خود را به  ۱۸ميليون دالر آمريکايی باال ببرد.
فعاليت های اين شرکت متمرکز به توليد و صادرات فوالد است .اداره آيسا میگويد که اين شرکت توليدات برابر با
معيارهای امروزی دارد و مجهز با فناوری روز است .توليدات شرکت فوالد افغان ،به ُ ۱۰۰تن فوالد در روز میرسد که
ارزشی معادل  ۷۲۰هزار دالر آمريکايی دارد.

حسن جبار ،مسئول شرکت مخابراتی امتیان)(MTN
تیان ،با سرمايه ابتدايی  ۱۵۰ميليون دالر آمريکايی حسن جبار و استخدام  ۵۶۵کارمند ،به نام "اريبا"
شرکت مخابراتی ام 
در سال  ۲۰۰۶شروع به فعاليت کرد .اين شرکت خدمات استفاده از تلفون همراه را در  ۳۴واليت افغانستان عرضه
میکند .شرکت مخابراتی امتنان ،جز گروهی است که در  ۲۱کشور دنيا فعاليت خدمات مخابرات دارد.
تعداد مشترکان اين شرکت در سراسر دنيا به  ۹۰ميليون کاربر می رسد .تعداد مشترکان اين شرکت در افغانستان مشخص
نيست ولی حدود  ۲ميليون نفر در سراسر افغانستان از خدمات مخابراتی بهرهمند هستند و بيشتر کاربران از  ۲تا سه
سيمکارت همزمان استفاده می کنند.
افغانستان در ده سال گذشته رشد غيرقابل پيش بينی در فناوری مخابراتی داشته است .حدود  ۵شرکت مخابراتی در اين
کشور فعاليت مخابراتی عرضه می کنند و در سال های اخير تعدادی از اين شرکتها خدمات نسل سوم مبايل همراه (G) ۳
خود را هم فعال کرده اند.

شرکت صنعتی روغن نباتی سپينغر

شرکت صنعتی روغن نباتی سپينغر در سال  ۲۰۰۰ميالدی ،با سرمايه ابتدايی  ۹ميليون دالر آمريکايی ،شروع به
سرمايهگذاری در زمينه توليدات روغن نباتی کرد .اين شرکت فعاليت خود را در سال  ۲۰۰۴شروع کرد و در ابتدای کار
برای  ۹۰نفر به شمول  ۲۵خارجی ،زمينه اشتغال فراهم کرد .اين شرکت برای پخش توليدات خود به طور عمده و برای
مغازه های کوچک در کابل و تمام واليات افغانستان شاخه فعال دارد .توليدات اين شرکت در افغانستان محدود نيست و
بخشی از آن با بسته بندی معياری به خارج هم صادر می شود.

شرکت توليدی حبيب گلزار
شرکت توليدی حبيب گلزار که شامل کارخانه های توليد آيسکريم ونوشابه های غير الکولی ،ترميم ماشين آالت میشود از
 ۲۰۰۳شروع به فعاليت کرد .اين شرکت با سرمايه ابتدايی  ۲ميليون و  ۱۵۷هزار دالر آمريکايی در هر سه بخش شروع
به فعاليت کرد .اين شرکت توانسته برای  ۵۳۰نفر به شمول  ۱۳۰شهروند خارجی زمينه اشتغال فراهم کند.
شرکت حبيب گلزار عالوه بر اين که در پخش توليدات کوکاکوال کار میکند ،نمايندگی پخش توليدات شرکت های تويتا،
فليپ ماريوس ،تنباکوی ژاپن ،بسکويت کانتيننتال و کرافت را هم به عهده دارد .اين شرکت در بخش صادرات و واردات
نيز فعال است و بخش عظم فعاليتهای آن را در کنار توليدات واردات مواد از خارج کشور تشکيل میدهد.
مجموع سرمايه کل اين شرکتها بيش از هشت ميليارد دالر آمريکايی بر آورد شده است.

کي مي تواند بگويد که اين پولها چه شد؟؟؟

با تزويروريا با بدقولی وعهد شکنی با فتنه گری ودروغ نمی توان ادعای انسانيت داشت.
سؤال اينجاست که آيا کمک های جامعه جهانی درافغانستان به گونه درست ان به مصرف رسيده است يا خير؟
بيشتر کمک های جامعه جهانی درافغانستان حيف وميل شده اند وبگونه ای که انتظار آن می رفت اين کمکها در بازسازی
افغانستان مؤثر نبوده اند .نبود ظرفيت در نهادهای دولتی ،فساد اداری ،عدم هماهنگی ميان دولت افغانستان و کشورهای
کمک کننده درعملی شدن پروژه ها و چندين دست شدن قراردادها از علتهای عمده ای هستند که سبب شده است بخش
زيادی از کمکهای جامعه جهانی در افغانستان حيف وميل شوند .شماری از کارشناسان اقتصاد و مسؤالن اتاق تجارت و
صنايع بر اين باورند که بيشتر کمکهای جامعه جهانی از طريق اينجوها در بخش های زيربناها ،ساختمان سازی  ،جاده
سازی و ديگر پروژه ها در افغانستان مصرف شده اند.
به باور آگاهان هشتاددرصد کمکها بر زندگی و اقتصاد مردم عادی اثری نداشته است و نهادهای کمک کننده بيشتر پروژه
ها و بويژه پروژه های بزرگ را با شرکتهای خارجی قرارداد کرده اند که در نتيجه چندين دست شدن قراردادها تنها سي
تا پنجاه درصد پول در اين پروژه ها مصرف شده اند و ازپنجاه تا هفتاد درصد پول بدون اين که به افغانستان بيايند به
دست خارجی ها می رسند .اکنون با استفاده از کمک های جامعه جهانی بيش ازچهارهزارکيلومترجاده درافغانستان قير
ريزی شده است و بيش ازسي پنج درصد مردم از انرژی برق بهره مند شده اند ،اما انتظار می رفت بيشتر ازاين پروژه
ها درافغانستان عملی شوند.
کشورهايی که بيشترين پول را به افغانستان کمک کرده اند به ترتيب زير است:
پرداخت
تعهد
کشور
 38.118ميليارد دالر
 44.356ميليارد دالر
آمريکا
 3.152ميليارد
 3.152ميليارد
جاپان

اتحاديه اروپا
بانک انکشاف آسيايی
انگلستان
بانک جهانی
آلمان
هند
کانادا
هالند

 2.883ميليارد
 2.269ميليارد
 2.222ميليارد
 2.137ميليارد
 2.130ميليارد
 1.516ميليارد
 1.256ميليارد
 1.015ميليارد

 2.594ميليارد
 1.005ميليارد
 2.222ميليارد
 1.700ميليارد
 762ميليون
 759ميليون
1.256ميليارد
 1.015ميليارد.

رازهاي پشت پرده وچپاولگري درحکومت

مقامات کنوني ازطريق 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.
فساد 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.

چرا خس دزدان را محاکمه مي کنند؟؟؟

فسـاد ،يکـی از داليـل ناکامـی حکومت هـای افغانسـتان درسـال هاي اخيـر در کشـور می باشـد .ايـن پديـده در گذشـته ها
نيـز در افغانسـتان وجـود داشـته اسـت ولـی پـس از رويـکار آمـدن حکومت های پـس از مجاهدين و آمـدن غربی ها در
کشـور به اوج خود رسـيد چنانچه در حضور داشـت امريکا و ديگر کشور هـای جامعـه جهانـی درافغانسـتان ،مملکت ما
در قطـار کشـورهايی قـرار گرفته اسـت که از شـمار فاسـدترين ها می باشـد.
کشـورهای دنيـا در چندين نشسـت جهانی که بـرای کمـک به افغانسـتان برگـزار گرديده بود ،همـه کمـک های شـان را به
اين مشـروط کرده بودنـد کـه ايـن کشـور در راسـتای مبـارزه با فسـاد ،گام های اساسـی بـردارد ولـی ديده می شـود کـه
هنـوز اقداماتـی در اين راسـتا عملی نشـده است .بسـياری از نهاد هـای دولتی از جملـه نهادهای کشـف و تحقيـق ،گمرکات،
محاکـم و… دراين بيمـاری چنان گرفتـار اند که مـردم از بابت آن بامشـکالت شـديدی مواجه می باشند .بـا ايـن هـم
حکومـت در راه پاکسـازی ايـن نهادهـا تـا هنوز نـاکام می باشـد.
اخرآ وزارت ترانسـپورت اعـالم کـرده اسـت کـه شـماری ازکارمنـدان ايـن وزارت به خاطر دسـت داشـتن درفسـاد ،بـه
لـوی سـارنوالی معرفـی شـده اند .ايـن اقـدام مـی توانـد در راسـتای مبـارزه با فسـاد مفيـد باشـد ولـی ای کاش ايـن روند در
مـورد همـه کارمنـدان از بـاال تا پاييـن رعايت گـردد.
ديـده شـده اسـت کـه بيشـترين فسـاد در نـزد مقامـات مشـاهده گرديـده اسـت؛ زيرا آنـان بـه دليل وظايـف شـان ،در امـور
مالی و خريـداری هـا و قراردادها ذی دخـل بوده و می توانند در اين گونه امور بسـيار سـازنده باشـند .وزارت
ترانسـپورت نگفتـه اسـت کـه در ميان شـصت کارمندی کـه به لوی سـارنوالی معرفی شـده اند مقامـات بلنـد پاييـن آن
وزارت نيـز شـامل هسـتند يـا نـه ولـی معلـوم اسـت کـه احتمـال موجوديـت چنيـن اشـخاص بسـيار اندک اسـت .فسـاد هـای
کالن در ميـان افـراد رده بـاالی موجـود اسـت ولی در نظـام کنونـی اراده برای مبـارزه بافسـاد موجود نيسـت و تا کنـون
ديده نشـده اسـت که مقـام بلنـد رتبه ای کـه ديروز و امـروزش بـه مـردم معلـوم بـوده اسـت ،بـه دليـل فسـاد محاکمـه شـده و
دارايـی هايی که از راه غير قانونی بدسـت آورده اسـت ،مصادره گرديده باشـد.
مـوارد اندکی که ديده شـده اسـت ،بـه داليل قومـی و سياسـی اسـت چنانچـه در قضيه کابل بانک ديده شـده اسـت .بـه هر
حال حکومـت به دليل ضعـف و ناتوانی هايـی که دارد ،تا هنوز نتوانسـته اسـت گام های عملـی را در راسـتای مبـارزه با
فسـاد بـردارد درحالی که دارايی های همه شـهروندان کشور در سـی – چهـل سـال اخيـر در نـزد مـردم معلـوم اسـت
ولی دزد هـای کالن کـه از خون و گوشـت و پوسـت مـردم اکنـون صاحـب سـرمايه هـای کالن ،کاخ هـا وبلند منـزل های
متعدد هسـتند ،غـرق سـرمايه های دزدی شـده و بـاد آورده در نـاز و نعمـت زنـده گـی مـی کننـد و فقط گاه گاهـی مامورين
پاييـن رتبه ،به دادگاه ها کشـانيده می شـوند و فسـادهای شـان آشـکار می گـردد .مـا اميدواريـم کـه روزی ايـن ماموريـت
را يـک حکومـت نيرومنـد مردمی تحقق بخشـد و داد مـردم را بسـتاند و حـق را بـه حـق دار برساند.

چند تن ازچپاولگران معروف

دزدی  ۲٥ميليون دالری يونس قانونی دروزارت معارف،
رشوت  ۳۰ميليون دالری ابراهيم عادل وزيرسابق معادن،
خريداری بلدنگ های چندين ميليون دالری توسط وزارت خارجه درنيويارک و دوبی،
چپاول ده هزار جريب زمين دولتی توسط خانواده کرزی درقندهار،
سرقت هفتاد ميليون دالری توسط اسماعيل خان،
غارت تجهيزات وادويه به ارزش ميليون ها دالرو  ۲۰ميليون دالرپول نقد درشفاخانه سردارمحمد داوود که در آن بسم هللا
وزيردفاع وجنرال احمد ضيا يفتلی مظنون درجه يک اند،
چور زمين های دشت چمتله ،چونغر ،قرغه و غيره توسط سياف ،مالعزت ،ممتاز وغيره ،
دزدی حدود نيم ميليون دالرتوسط صديق چکری ازوزارت حج و اوقاف،
اختالس هشتصد ميليون دالری عمرزاخيلوال درگمرک های جالل آباد وحيرتان،
دريافت بوجی های دالر ازايران توسط عمر داوودزی،
اختالس بيست ميليون دالری امين فرهنگ دروزارت اقتصاد،
دزدی صدميليون دالری نادر آتش ازشرکت هوايی آريانا،
گرفتن رشوتهای کالن توسط فاروق وردگ ،حنيف اتمروعمر زاخيلوال ازکابل بانک،
فساد قديرفطرت درارتباط به قضيه کابل بانک و موارد ديگر،
فساد چندين ميليون دالری وفسادهاي متعددي ظاهراغبردرکميته ملی المپيک،
چپاولگري های فراوان عطامحمد نوردربلخ،
دزدی زلمی حقانی ازسفارت افغانستان درپاريس …

چرا کسي ازاينان نمي پرسد؟؟؟

می نويسم که شب تارسحرمی گردد
قانون وعدالت به کشوربرمي گردد.

حمايت ازمتهمان فساد اداری ازجانب حكومت معضلی است كه تا كاخ رياست جمهوری نيزريشه دوانيده است .عدهای از
متهمان به اختالس وفساد اداری به طورمستقيم ازجانب شخص كرزی وبرخی مقامات ديگرمورد حمايت قرار گرفته،
ودوسيههای آنان مسدود ويا متروك گذاشته میشد.
حكومت زمانی میتواند درامرمبارزه با فساد موفق شود كه عزم سياسی قوی داشته ،اصالحات ومبارزه را ازخود ارگ
وحكومت شروع كرده وقضيههای افراد حكومتی كه درسارنوالی است را درقدم نخست رسيدگی کند .وهمچنان درصورت
نيازمحكمههای بينالمللی را نيز برای رسيدگی به دوسيههايی كه حكومت قادربه رسيدگی به آنها نيست ،تشکيل نمايد.
 ۲۱تن ازمقامات بلند پايه دولتى به اخذرشوت و فساد ادارى متهم اند ،دران نامهاى  ۱۱وزيراسبق وفعلى ۶ ،والى فعلى
واسبق وچندين رييس عمومي،مشاوروزيراومسولين دولتى شامل است كه،ازموقف دولتى سوء استفاده نموده ومبالغ هنگفت
راحيف و ميل نموده اند .درين لست چندين وزير ووالي اسبق حكومت كرزى ،وزيران فعلي و تعداد ازمشارو وزيران
ورييسان عمومي شامل اند كه گمان ميرود تعداد شان دركابينه بعدى هم عضويت داشته باشند .
درين لست رنگين داد فرسپنتا ،حنيف اتمر ،محمد صديق چكرى ،جليل شمس ،سرمشاور رييس جمهور نعمت هللا شهرانى
شامل اند .همچنان درلست اسماى وزراى سابق حكومت كرزى ،حميدهللا قادرى وزيرترانسپورت ،اكبراكبر وزير
مهاجرين ،رامين وزيرزراعت ،عنايت هللا قاسمى وزيرترانسپورت ،فرهنگ وزيرتجارت ،خانم مسعوده جالل وزير زنان
برعالوه وزيران يادشده ،نامهاى شيرمحمد اعتبارى ،بسم هللا بسمل نيز شامل است .
همچنان درلست واليان ،والى واليت بلخ عطامحمد نور ،والى غزنى عثمانى ،والى كاپيسا ،والى بدخشان بازمحمد احمدى و
والى اسبق خوست پټان ياد شده اند كه ازموقف دولتى خود سوء استفاده واختالس نموده اند.
وهمچنان درميان افراد رده باالي حكومتي ،نام محمد صديق چکری ،سرپرست پيشين وزارت حج واوقاف ،حميد هللا قادری
وعنايت هللا قاسمی وزرای سابق ترانسپورت وهوانوردی ،محمد امين فرهنگ ،وزيرسابق تجارت وصنايع ،نادرآتش
رييس دآريانا افغان هوائی شرکت ،عبداالحد صاحبی شاروال سابق کابل ،وهاب الدين سادات وفقيربهرام معينان سابق
شاروالی کابل ،اشراق حسينی ،معين سابق وزارت معارف ،عطاالرحمن سليم ،معين سابق وزارت حج واوقاف،
اکبربارکزی ،معين سابق وزارت آب وبرق ،محمد ولی رسولی ،معين سابق وزارت فوايد عامه واحمد ضيا صالحی،
مسئول مالی شورای امنيت ملی وجود دارند .

جرم وجنايات سازمان يافته درحکومت

بوروکراتيزم ريشهدار در کشور مانع هرگونه پيشرفت است ،لذا برنامههايی چون خلع سالح ،مبارزه با مواد مخدر و غيره
نتوانستهاند به موفقيت برسند .در برابر اين نابسامانی بنيادی ،سياستهايی چون تغيير مسؤولين در واليات ،سطحی به نظر
میرسد ،اين سياستها نه تنها باعث بهبود اوضاع نمیشود بلکه به آشفتگی آن میافزايد .از سوی ديگر درهم ريختگی
صالحيتها و مسئوليتهای دستاندرکاران امور و بخشهای مختلف اداری سبب ناکامی اجراات مثبت و مؤثر میگردد.
اصالحات اداری نيز در صورتی مؤثر است که هيچ کس نتواند بهناحق خواسته خود را به کرسی بنشاند .درهرحال ايجاد
يک دولت مقتدر مرکزی با اتکا به اصل شايسته ساالری و مديريت علمی که بتواند به خواستههای مردم پاسخ مثبت بدهد،
تنها راه سياسی بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی به شمارمیرود.
در غير آن هر شخصی باتجربهای هم اگر در اين حلقه بسته و در سيستم بهم آميخته قرار گيرد موفقيت چندانی نخواهد
داشت .در کشور بسياری از فرمانداران محلى و واليتى هم از اردو ،پوليس و افسران امنيتی قبالً فرماندهان جناحهای
مختلفى بودهاند كه براى سرنگونى طالبان در اواخر سال  ۲۰۰۱در تصرف قدرت پيشدستی و خالف توافق قبلی کابل را

اشغال نمودند .آن چه كه اين نيروها میتوانند انجام بدهند ،استفاده از سمت دولتى خود براى كشت خشخاش و قاچاق مواد
مخدر است .آنها هنوز اسلحه در اختيار دارند و نفوذ گذشته خود را بر مردم حفظ کردهاند.
سالها از سقوط طالبان در کشور میگذرد دهها و حتا صدها ميليارد دالر به افغانستان سرازير و در زير ريش جامعه
بينالمللی به جيب دزدان ثروتهای ملی افغانستان سرازير شد و همين دزدان و چپاولگران شهر کابل بعد از سال دو هزار
يک مالک دهها تعمير و بلند منزل ،شرکتهای تجارتی ،صاحب دهها عراده موتر ،صدها جريب زمين و ...گرديدند.
اگر واقعا ً به کمکهای ارايه شده به افغانستان نگاه كنيم به اين موضوع میرسيم كه اکثر اين کمکها برای مردم افغانستان
نرسيده تعدادی دالل داخلی و خارجی را فربه كرده است! در سايه اين کمکها اكثر احزاب قدرتمند و ضعيف داخلی
تقويت شده به استحكام مواضع خود پرداختهاند؛ يعنی همان جريانی كه در سالهای قبل رواج داشت .منتها آن زمان بنام
جهاد و مقاومت در جيب عده محدود میريخت و امروز بانام بازسازی .ولی در اصل هيچ فرق و تفاوتی در روند
رسانيدن اين کمکها به مردم نكرده است.
در كنار اين موضوع صدها و بلكه هزاران دالل جناحی و حزبی به پر کردن انبارهای خود مشغولاند درحالیکه مردم
همچنان نيازمند باقی ماندهاند .از طرف ديگر ،ازدياد و تعدد مؤسسات و نيروهای خارجی و زورمندان تنظيمی را شاهديم
كه هركدام شان ماهانه پنجصد تا پنج هزار دالر حقوق دريافت كرده هزينههای گزاف مخارج شان را نيز در حساب
کمکهای بالعوض و يا قرضالحسنه به افغانستان میگذارند .در حال حاضر در كابل بيش از دو هزار و چهار صد
موسسه خارجی و يا بهنوعی وابسته به آنها وجود دارد .كه در هرکدام شان اگر بهطور ميانگين ده نفر مشغول به کار
باشند ،حدود بيست چهار هزار حقوق بگير در کابل مستقر هستند .اين افراد ازيکطرف به ناامنیهای اجتماعی با ارايه
طرحهای اکثراً بدون استفاده دامن میزنند و از طرف ديگر بازار گرمی دالالن داخلی را سبب شدهاند.
همچنين اگر نگاهی به وضعيت كرايه خانهها و خريدوفروشها و عواقب ناشی از اين مسايل داشته باشيم ،نارضايتی مردم
را در ايجاد اختالالت روانی اجتماعی مشاهده خواهيم كرد .از منظر ديگر ،کمکهايی كه نقدی و يا جنسی مستقيما ً به
دولت پرداخت شده كه کالً يك سوم كل كمك به افغانستان را تشكيل میدهد ،اکثراً با مبالغههای آماری و عددی همراه بوده
واقعيتها به اطالع همگان نمیرسد.

خارجي ها ومصيبت ملي

گزارش ها از سوء استفاده چندين ميليارد دالری از بودجه بازسازی افغانستان از سوی محافل و مقامات امريکايی حکايت
دارند .نتايج يک بررسی جديد در اردوی آمريکا نشان میدهد که ميزان سوءاستفاده از بودجه بازسازی و حيفوميل آن به
چندين ميليارد دالر رسيده است .آرنولد فيلدز بازرس ويژه بازسازی افغانستان با تاييد اين مطلب گفت ،ميزان سوءاستفاده
از بودجه بازسازی افغانستان همچنان در حال افزايش است.
وی با انتقاد از سياستهای آمريکا در امر بازسازی افزود ،هيچ واحد کنترولی مناسبی برای بررسی اينکه پول ماليات
دهندگان آمريکايی در کجا هزينه میشود وجود ندارد .مقامات امريکايی ادعا میکنند که از سال دو هزار و دو تا کنون
پنجاهوشش ميليارد دالر برای بازسازی افغانستان هزينه شده ،اما به گواه واقعيتهای اين کشور ،نتيجهای نداشته است .از
اين مبلغ بيست و نو ميليارد دالر صرف بازسازی نيروهای امنيتی و شانزده ميليارد دالر صرف توسعه اين کشور شده
است .اين درحالیکه است که باگذشت حدود يک دهه نه تنها وضعيت نيروهای امنيتی و نظامی افغانستان بهبود نيافته بلکه
مردم و بخصوص زنان و کودکان با مشکالت عديده روبرو هستند.

بهگونهای که به گزارش صندوق کودکان سازمان ملل ،يونيسف بيش از يک چهارم کودکان هفت تا چهارده ساله همچون
يک فرد بزرگسال کار میکنند ،بهطوریکه وضعيت کودکان کار بهعنوان يکی از معضالت اصلی دولت اين کشور
بهحساب میآيد .بر اساس گزارش وزارت صحت عامه کشور نيز ،از سی ميليون افغان دوازده ميليون نفر زير خط فقر
زندگی میکنند که از اين دوازده ميليون فقير ،سه ميليون نفر کودک زير پنج سال هستند که از سوء تغذيه رنج میبرند.
البته بازرس ويژه بازسازی افغانستان به بقيه هزينههای بازسازی که امريکا ادعا میکند از سال دو هزار و دو در اين
کشور هزينه کرده ،اشاره نکرده است .از اينرو گزارش تفتيش ويژه بازسازی از فسادهای گسترده نهادهای غربی فعال
بخصوص امريکايی در افغانستان حکايت دارد.
سالها است كه امريكا و متحد ين در افغانستان حضور دارند اما هنوز هيچ نشانی از ثبات و صلح و امنيت در كشور
سراغ نداريم ،زيرا پس از سقوط طالبان ،بايد بدون درنگ به جمع آوری اسلحه اقدام میگرديد نه تنها اقدامی نشد بلکه
دست تفنگداران در نقض حقوق بشر ،حقوق زنان ،دامن زدن اختالفات قومی و مذهبی ،چوروچپاول باز گذاشته شد.
خشونت عليه زنان ،حوادث بيشمار تجاوز ،تهديد و ازدواج اجباری توسط افراد مسلح  ،افزايش بیسابقه خود كشی و
خودسوزی زنان ،تهديد فاميلها تا دختران خود را به مكتب نفرستند ،سوزاندن مكاتب دخترانه ،احساس ناامنی زنان در
كار بيرون از خانه ،ممنوعيت ظاهر شدن آوازخوانان زن در راديو و تلويزيون ،افزايش زنان و بيوههايی كه چارهای جز
گدايی و روی آوردن به فحشا ندارند و ...همه عملکرد تفنگداران جنگ ساالراند.
درحالیکه در اوضاع کنونی و در طی اين سالها اين انتظار موجود بود که در عرصههای تأمين امنيت ،بازسازی و
قانونمداری ،طرد فساد اداری و دولتی و ساير نا به سامانیها کارهای بزرگی انجام میشد اما اين مأمولها تحقق نيافته
باقی مانده و خواست ملت برای ايجاد يک دولت قوی و نيرومند و پاسدار قانون و تأمين کنندهء امنيت و ادامه دهندهء
بازسازی ،تأمين کار و رفاه اجتماعی در حال بدل شدن به يأس تلقی میشود .افغانستان با اين همه سالح و سالحدار به
آتش زيرخاكستر میماند كه هر آن امكان دارد با کوچکترين بیاحتياطی اين آتش زير خاكستر شعلهور گردد و حضور
نيروهای جنگ ساالر در ادارات مهم امنيتی و سياسی به اين وضعيت بيشتر دامن زده است ،اما آيا با مسامحه كاری و
ميدان دادن به نيروهای جنگ ساالر تحت عنوان نيروهای مقاومت و مبارز میتوان از اين واقعه جلوگيری كرد يا نه؟ بلكه
میتوان بر دامنه اين تهديد نيز افزود .جامعه افغانستان به دليل دوری از قانون و قانونمداری به يك جنگل تبديل شده است
كه هركس زور بيشتر داشت همان قدرت حاكم به شمار میرود .تفنگداران با تكيه به نيروی نظامی خويش خواستار
هرجومرج ،چوروچپاول ،زورگوی وبی قانونیاند.
توسعه روز افزون ناامنی در كشور ،باعث نگرانی مردم شده آنان را از روزنههای اميد به آينده دور میکند .درگيریهای
متفرقه در واليات مختلف ،غارت و چپاول شبانه خانههای مردم ،زور گويی برخی احزاب بهاصطالح جهادی ،بیاحترامی
به افراد روشنفكر و آزاد انديش و دهها مورد ديگر ،ازجمله مسايلی است كه برای يكبار ديگر اميد رسيدن به صلح و
آرامش در کشور را به نقاط كور و مبهم گذشته میبرد.
اين موضوع از يك جهت مردم را وادار به مهاجرتهای داخلی و خارجی كرده و از سوی ديگر باعث عدم بازگشت
مهاجرين به كشور میگردد .مهمتر از اين مسايل ،جامعه جهانی را نسبت به افغانستان بد بين ساخته آنان را نيز از روند
كمك به بازسازی دور خواهد ساخت .علت اصلی جنايات و درگيریهای اخير در كشور ،حضور تفنگ ساالران در
مناصب و پستهای كليدی كشور است تنها راه حل اين مسأله بركناری احزاب و گروههای بهاصطالح جهادی از صحنه
قدرت نظامی و سياسی در افغانستان میباشد.

