براي اولين بارفهرستي ازاختالسگران  ،زورگويان وچپاولگران
بخش نخست ( تحقيق وپژوهش استاد صباح )
نگرانم! برای روزهايی که می آيند تا با شما پاي حساب ومحاسبه بنشينند ومجازات تان کنند .
نگرانم ! برای پشيمانی شما،زمانی که هيچ سودی ندارد .
نگرانم ! برای عذاب وجدان که شماراهرلحظه به دارمی کشد ومی ُکشد .
نگرانم ! براي انتقام سخت ووحشتاک  ،مردمي که شماهمه چيزش رابه يغمابرده ايد تاعيش ونوش
خودوخانواده تان رامهيانماييد.
نگراني بيشترم ازين است! که فردابه پيشگاه ربلعالمين وآنجاي که شيرراازموي جداميکند  ،چه مي
خواهيد بگويد ...؟؟؟

دل من خسته شد ازبي قراري
چمن ها زرد گشت ازبي بهاري
صدايي زنگ چورخاموش نگرديد
خدا يا تا بکي چشم انتظاري .

بجاي مقدمه
افغانستان  ،کشوری که هرساله دررده بندی فساد درجهان  ،دررتبه اول ويا دوم قرارمی گيرد .افغان ها
طی دوازده ماه گذشته دوميليارد دالررشوت پرداخته اند .دستگاه قضايی ،فاسدترين بخش دولتی به

شمارمی رود که دررشوت ستانی ،مقام اول را نسبت به ديگررگان های دولتی دارد وپس ازآن اداره
پوليس در رده دوم جای گرفته است.
افغانستان درکتگوری فاسد ترين کشور های جهان قرارگرفت ودر صدر جدول قرار دارد.
يکی ازين موارد اختالس را سرمفتش » سيگار» جان سوپکو افشا نمود که از جمله  ۰۲طياره باربری ساخت ايتاليا که
به قيمت مجمعی  ۶۸۴مليون دالرخريداری شده بود و با تبليغات کر کننده درخدمت اردوی ملی افغانستان قرار داشت ۶۴
بال آن توسط نظاميان امريکايی پرزه وبه قيمت  ۲۰هزار دالر فروخته شده است  .اين طياره ها قبل از آنکه پروازکنند
زمينگير شده بودند.
چند اختالس رابصورت مختصرمرورمينمايم ودرادامه اين پژوهش باتفصيل خواهين گفت:
قضيه اختالس يک ميليارد و پنجصد و بيست افغانی ازقرارداد سي نو قلم البسه در معينيت محافظت عامه وزارت داخله
قضيه اختالس يک صدو سي دوميلبيون افغانی ازقرار داد البسه دروزارت دفاع ملی
قضيه اختالس سه صدپنجاه دوميليون افغانی ازقرارداد سه صدپنجاه دو قلم دوا درمعينيت محافظت عامه وزارت داخله
قضيه اختالس بيست هفت ميليون دالر ازقرارداد دوقلم بوت و البسه در وزارت دفاع ملی
قضيه اختالس بيست هشت ميليون افغانی از قرارداد کيک وکلچه ماموران پوليس در وزارت داخله
قضيه اختالس ششصدوبيست هفت ميليون افغانی ازقرارداد شصت سه قلم ظروف وزارت داخله
قضيه اختالس چهارصدنوددو ميليون افغانی ازچندين قراردادهای وزارت داخله
زورگيري پنهاني  ۰٢ميليون دالری يونس قانونی در وزارت معارف،
رشوت  ۲۲ميليون دالری ابراهيم عادل وزير سابق معادن،
خريداری بلدنگ های چندين ميليون دالری توسط وزارت خارجه درنيويارک و دوبی،
چپاول ده هزارجريب زمين دولتی توسط خانواده کرزی درقندهار،
سرقت هفتاد ميليون دالری توسط اسماعيل خان،
غارت تجهيزات وادويه به ارزش  ۶٢۲ميليون دالر و  ۰۲ميليون دالرپول نقد درشفاخانه سردار محمد داوود که درآن بسم
هللا خان و جنرال احمد ضيا يفتلی مظنون درجه يک اند،
چورکان زمين های دشت چمتله ،چونغر ،قرغه وغيره توسط سياف ،مالعزت ،ممتاز وغيره همباندی هايش،
دزدی حدود نيم ميليون دالرتوسط صديق چکری از وزارت حج و اوقاف،
اختالس هشتصد ميليون دالری عمرزاخيلوال درگمرک های جالل آباد وحيرتان،
دريافت بوجی های دالرازايران توسط عمر داوودزی،
اختالس بيست ميليون دالری امين فرهنگ دروزارت اقتصاد،
دزدی صد ميليون دالری نادرآتش ازشرکت هوايی آريانا،
فساد قديرفطرت درارتباط به قضيه کابل بانک وموارد ديگر،
فساد چندين ميليون دالری وديگر نابکاری های ظاهر اغبردرکميته ملی المپيک،

زمين دزدی وچپاولگري هاي عطامحمد دربلخ،
دزدی زلمی حقانی ازسفارت افغانستان درپاريس،
قرارداد سه ميليارد دالری برای استخراج  ۶٦۲ميليون بيرل نفت خام ازسه حوزه دريای آمو برای  ۰٢سال آينده است که
به کمپنی «وطن» که بوسيله پسران کاکای کرزی (راتب پوپل و راشد) گردانندگی میشود مدتی قبل سروصدا های زيادی
را به دنبال داشت.

امارتکان دهنده وتأمل برانگيزفسادگسترده اداری ،اختالس های کالن ،کشتارغيرنظاميان  ،افزايش بی
سابقه خشونت عليه زنان ،ائتالف هاي مقطعي  ،عملکردهاي مصلحتي ،کارکردهاي غيرانساني ،آوارگی
جوانان درکمپ های غربی ،گسترش فقروفحشا ،خودکامگی مسوولين دولتي وازهمه مهمتردخالت های
کشورهای منطقه درتعيين وتبيين سياست وامنيت  ،معنای واژه استقالل را زيرسوال برده است.

فساد دررده های پايين تردولت ازواليان واليات تا شاروالی ها ،محاکم ،پوليس ،اردو ،امنيت ملی ،گمرک ها ،سفارت ها،
رياست های مستقل ،پارلمان وسنا وآنچنان همهگيراست که فغان  ٪٩٩مردم را که ضربه اصلی اين وضعيت اسفبار را
میخورند به آسمان بلند کرده است چون درهيچ اداره دولتی ممکن نيست بدون پرداخت رشوه يا داشتن واسطه بتوان کاری
را از پيش برد .بنابر گزارش شفافيت جهانی درسال  ،۰۲۶۲ازهرهفت افغان يکی مجبوربه پرداخت رشوت بوده که
مقداراوسط آن سه برابرمعاش يک افغان عادی بوده است .
روزی نيست که بوی فساد ودزدی های ميليون دالری باالترين مقامات دولت کرزی ،اعضای پارلمان وديگرنهادهای
دولتی به مطبوعات درزنکند ،اما دربرابر تمامی اين خيانت های ملی کرزی سکوت نموده بود تا حال يک تن ازمقامات
هم به جرم فساد محاکمه نشدند چون تمام شان غرق دزدی و پرکردن جيب های شان اند وهريکي نزدديگري شرمنده وبه
قول معروف ( دهن پرآب اند) اداراتی هم که زيرنام مبارزه بافساد يکی پی ديگری ساخته میشوند ،خود منشای فساد بوده
وجزمصارف هنگفت ازبودجه ملت هيچ دستآوردی ندارند  .مطبوعات داخلی وغربی بارها نمونههای گيج کننده فساد را
افشا نموده اند اما آب ازآب تکان نخورده وعامالن ان هنوزهم ازيک پست مهم به پست ديگرمیلولند.
که ميتواند بگويد اداراتي مبارزه بافساد واداره مستقل اصالحات واداری وخدمات ملکی  ،چه کاري راانجام داده اند؟؟؟
چند نمونه ازچپاولگري :

دزدی  ۰٢ميليون دالری يونس قانونی دروزارت معارف،
رشوت  ۲۲ميليون 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  ۰۲ميليون 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 ...
 ۰۶تن ازمقامات بلند پايه دولتى به اخذرشوت و فساد ادارى متهم اند ،دران نامهاى  ۶۶وزيراسبق وفعلى ۴ ،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 .

اين همه پولهاچه 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 مؤثرنبوده اند .نبود ظرفيت درنهادهای 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 درافغانستان حيف وميل شوند .شماری از کارشناسان اقتصاد و مسؤالن اتاق تجارت
وصنايع براين باورند که بيشتر کمکهای جامعه جهانی ازطريق اينجوها در بخش های زيربناها ،ساختمان سازی  ،جاده
سازی وديگر پروژه ها درافغانستان مصرف شده اند.
به باورآگاهان هشتاددرصد کمکها بر زندگی واقتصاد 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 ازکمک های جامعه جهانی بيش ازچهارهزارکيلومترجاده درافغانستان قيرريزی 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:
کشور

تعهد

پرداخت

آمريکا

 55..44ميليارد دالر

جاپان

 ..843ميليارد

 ..843ميليارد

اتحاديه اروپا

 3.33.ميليارد

 3.4.5ميليارد

بانک انکشاف آسيايی

 3.34.ميليارد

 .3.883ميليارد دالر

 8...4ميليارد

انگلستان

 3.333ميليارد

 3.333ميليارد

بانک جهانی

 3.8.2ميليارد

 8.2..ميليارد

آلمان

 3.8..ميليارد

 243ميليون

هند

 8.484ميليارد

 24.ميليون

کانادا
هالند

 8.344ميليارد
 8..84ميليارد

8.344ميليارد
 8..84ميليارد.

کرزي وخانواده ساالري
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.
محمود کرزی از روابط و زد و بند خود به عنوان برادر رييس جمهور استفاده می کند و به ثروت های باد آورده می
رسد ،احمد ولی کرزی برادرديگراين خانواده ،پادشاهی هرويين را بدست می گيرد و به مدد تالش های وی و همکارانش،
افغانستان دررده ی بزرگترين توليد کننده ی مواد مخدرمی شود.

قيوم کرزی ماموريت می يابد تا به همراه وکيل احمد متوکل وزيرامورخارجه آدمکشان کشان طالب وسفيرشان مال
ضعيف ،برادرعزيزشان مال عمر را با دستگاه حامد کرزی آشتی دهد وحامد کرزی رسما می گويد برادرعزيز مال عمر و
آرزو می کند "طالبان" سربازان وی باشند.
جميل کرزی يکی ديگر ازاعضای اين خانواده به واسطه ی نفوذ و رابطه ی فاميلی با کرزی نماينده پارلمان می شود،
درجلسات پارلمان هيچوقت حضور ندارد و حتا وقتی درماه اکتبر سال دوهزاروهشت درحالی که مست سواربرموتر خود
بود و حادثه ای ترافيکی را در جاده ی عمومی سيلو درشهر کابل بوجود می آورد و پنج تن کشته و يک تن زخمی می
شوند ،به هيچ عنوان بازخواست نشده و تحت پيگرد و محاکمه قرار نمی گيرد.
در همه ی اين موارد اين رييس جمهور است که پشتيبان برادران خود می شود .او يا هر يک از سخنگويانش وقتی مورد
سوال خبرنگاران قرار می گيرند ،هر گونه حمايت خود را از اين برادران کرزی رد می کند.
به مدد رياست جمهوری حامد کرزی جنايـتکاران ،ناقضان حقوق بشر ،قاچاقچيان مواد مخدر ،دزدان و چپاولگران،
افغانستان را محل امنی برای خود يافته اند و بيشتر آنان بر کرسی های مختلف دولت در اطرف حامد کرزی ،درارگ
رياست جمهوری ،کابينه ،واليت ،پارلمان و قوه ی قضايه تکيه زده اند.
روزنامه ديلی تلگراف برادران حامد کرزی را متهم کرده که بعد ازروی کار امدن حامد کرزی در قدرت ميليون ها دالر
را از راه غير مشروع بدست اورده اند که از ان جمله ساالنه سه تا چهار ميليارد دالر ان نصيب قاچاقچيان مواد مخدر می
شود .روزنامه ديلی تلگراف چاپ انگليس نوشته است ،دست داشتن محمود کرزی و احمد ولی کرزی ؛ برادران حامد
کرزی در قاچاق مواد مخدرباعث شدت گرفتن ناآرامی ها درافغانستان شده است.
اين گونه اعمال جامعه جهانی را نسبت به افغانستان بدبين ساخته است .برادران کرزی با امکانات دولتی کرزی ساالنه
دست کم چهارميليارد دالررا نصيب قاچاقچيان مواد مخدر درافغانستان ساخته که اين امربرادران کرزی را به يکی از
امپراطوری های اقتصادی بدل نموده است .درهمين حال تحليلگران براين باورند که گسترش روز افزون قاچاق مواد
مخدر در افغانستان و تشديد حمالت هراس افکنی در افغانستان که تجهيزاتشان را از طريق فروش مواد مخدر تمويل می
کنند ؛ بيانگر اين است که شمار زيادی از مقامات دولتی و نزديکان انان دراين قاچاق دست دارند.
همچنان پايگاه اينترنتی الس آنجلس تايمز درتحليلی به قلم الکساندرا زاويس نوشت  :مبارزه با فساد درافغانستان کار
راحتی نيست و روابط فاميلی و تجارت مواد مخدراعتماد مردم را از بين برده است .يک تاجر افغان گفت مردم به دولت
کرزی اعتماد ندارند وخريد وفروش مواد مخدر مانند يک بيماری شده است و انگار درکابل همه به اين کار مشغولند.
افغانها نام ساختمانهای بزرگ ،شيک و پرزرق و برق که از سال  ۰۲۲۶در خارج از کابل در منطقه ای ثروتمند ساخته
شده اند کاخهای ترياک گذاشته اند .قيمت هريک از اين ساختمانها بيش از صدها هازار دالر است که تعداد زيادی از انها
متعلق به مقامهای دولتی است که حقوق ماهانه آنها چندصددالر نيست .در ميان ساکنان بی رمق پايتخت نمادهايی از فساد
در جای جای جامعه ديده می شود از پوليس ترافيک که موترها را متوقف می کند تا مقامات دولتی و بستگان آنها که
درگير تجارت ترياک هستند .برای اوباما و ديگر رهبران غربی مشکل است که اعزام نيروهای بيشتر و مبارزه برای
دولتی که فاسد است توجيه کنند .درزمانی که کرزی با ادعای تقلب گسترده در انتخابات رياست جمهوری برنده نماينده

سازمان ملل اعالم کرد رئيس جمهور افغانستان بدون اصالحات حمايت دولتهای غربی که هم اکنون بيش از يکصد هزار
سرباز در افغانستان دارند ميلياردها دالر کمک خارجی را از دست خواهد داد.
کرزی به وجود فساد درافغانستان اعتراف کرده و قول داده است از هيچ تالشی برای از بين بردن آن فروگذار نکند.
براساس تحقيقی درسال  ۰۲۲۸هرخانواده حدود يکصد دالرساالنه رشوت می دهد آنهم در کشوری که بيش از نيمی از
افراد با درآمد روزانه کمتر از يک دالر زندگی خود را می گذراند .کمترين حقوق دولتی ماهانه چيزی کمتر از صد دالر
در ماه است و هرچيزی هم قيمت خودش را دارد مانند مجوز کار ،حمايت پوليس و حتی آزادی از زندان .حتی متعلمين
ومحصلين برای نمره گرفتن به معلمهای خود رشوه می دهند .فساد در ميان اعضای خانواده های مقامات ارشد دولتی نيز
وجود دارد .برادر کرزی احمد ولی کرزی در تجارت مواد مخدر دست دارد اگرچه وی اين اتهام را رد کرده است .گفته
مى شود مردی که در مرکز تصرف زمينها در يکی از واليات قرار دارد ،برادر رئيس جمهور ،احمد ولی کرزی است که
رئيس شورای واليتی قندهار نيز مى باشد .وی همچنين متهم به استفاده از نفوذش برای کمک به قاچاقچيان مواد مخدر می
باشد ،يک ادعايی که وی تکذيب کرده است.
تاد گرينتری ،يک مشاور وزارت امورخارجه درقندهارمی گويد که قسمتی ازاين زمينها با امضای احمد ولی کرزی يا
عناصر تحت کنترول وی انتقال شده است .احمدولی کرزی برای تصرف زمينها به خاطرارتباطات سياسيش ،توانمند بوده
است .تا حدی که شما می خواهيد مشروعيت وی را زير سوال قرار دهيد ،وی بعنوان منتصب رئيس جمهورعمل کرده
است ،بعنوان نماينده سياسی رئيس جمهور در جنوب .در يک مورد ،شورای واليتی يک زمين را که متعلق به وزارت
دفاع بود ،تصرف کرد ،اين زمين به قسمت مسکونی اجتماعی توسعه داده شد .يک قوماندان ارشد ناتو گفت ،وی قصد
دارد تا حاکميت روزانهء برادر اندر حامد کرزی رييس جمهور را که در ارتباط به تجارت مواد مخدر متهم است ،محدود
سازد .احمد ولی کرزی که رياست شورای واليتی قندهار را به عهده دارد ،از قدرت قابل مالحظهء در قندهار برخورد
است ،واليتی که مرکز عمدهء "طالبان" پنداشته می شود.
طی چند سال گذشته ما موج تازهای ازفساد را درقراردادهای معادن شاهديم .اين گنج زيرزمينی که تحت اداره يک دولت
ملی میتوانست به بازسازی وخوشبختی کشورمنجر گردد  .قرارداد سه ميليارد دالری برای استخراج  ۶٦۲ميليون بيرل
نفت خام ازسه حوزه دريای آمو برای  ۰٢سال آينده که به کمپنی «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 درگذشته از ديپلماتهای طالبان
درسفارت اسالم آباد بود هنوز هم با طالبان رابطه دارد ودربدل انتقال امن مواد لوژستيکی امريکا و ناتوبه طالبان باج
میپردازد .اوقبال به جرم قاچاق مواد مخدرنه سال را درامريکا دربند گذشتانده است ،اما با واسطه شخص کرزی قرارداد
پول آورباال را همراه با يک کمپنی چينی به چنگ آورد  .نهاد های امريکايی وغربی نيزدرگستردن فرهنگ فساد
وغارتگری درکشورما نقش مهم دارند .بخش مهمی از کمک های جهانی توسط خود خارجی ها حيف وميل شده و به شيوه
های گوناگون ازآن به جيب ميزنند.
چندی قبل سکرترجنرال پيمان ناتو گفت :فساد و بی کفايتی دولت افغانستان به همان اندازه وجود شورشيان ،در بی ثباتی
مزمن اين کشور نقش دارد .وی در مقاله ای در روزنامه آمريکايی واشنگتن پست ،نوشته است که جامعه بين المللی برای
اين که بخواهد دولت افغانستان از عهده اداره کشور برآيد ،هم از لحاظ جانی و هم مالی ،به حد کافی به اين کشور خدمت

کرده است .وی می نويسد که مقامات افغانستان بايد انتخاب های سياسی مشکلی بکنند و اضافه می کند که افغان ها دولتی
می خواهند که شايستگی وفاداری و اعتماد آنان را داشته باشد .همچنان جان كری درگفتگوی با رييس جمهورداشت،
ميگويد :كه چنانچه وی بخواهد حمايت مردم امريكا را درشرايطی كه بيشتر نيروهای امريكايی در جنگ كشته میشوند از
دست ندهد ،بايد اقدامات خود را درمقابله با فساد جدی بگيرد .دو ديدار جان كری ،رئيس كميسيون روابط خارجی سنای
امريكا با حامد كرزی درحالی صورت گرفت كه قانون گذاران امريكايی به شدت درباره اين موضوع ترديد دارند كه ايا
تالشهای نظامی میتواند بدون هيچ كمپين مهمی عليه رشوت و اختالس كه سبب سلب اعتماد مردم به دولت كرزی شده،
موفق شود يا خير.
جان كری در جمع خبرنگاران تصريح كرد :گمان میكنم كه طی روزهای اتی واكنش دولت افغانستان به تالشهای ضد
فساد ،آزمايشی كليدی درسنجش توانايی اين كشور درجلب اعتماد مردم و نيز ايجاد دولتی كه ماليات دهندگان امريكايی
حاضر شوند از ان حمايت كنند و از همه مهمترحفظ سرمايه كشورما كه همان جان زنان و مردان جوان امريكايی است،
باشد .اگرما از مسالهای كه میدانيم در حال وقوع است ،اطالع داشته باشيم و دولت افغانستان نسبت به ان واكنشی نداشته
باشد ،دران صورت برای ما بسيار دشوار خواهد بود كه در چشم خانوادههای امريكايی نگاه كنيم و بگوييم انها برای مساله
ی كشته شدهاند كه ارزش نداشت .سفرديگرجان كری چند روزپس ازان انجام شد كه ضيا صالحی ،يكی از مشاوران دولت
به خاطراعمال فشاربه مقامات کشوردرتسهيل يك دوسيه فساد دستگير شد.
مقامات امريكايی ازدستگيری صالحی به عنوان دوسيه ای ياد كردند كه ميزان تمايل كرزی برای مبارزه با فساد به بوته
آزمايش گذاشته شد و منتظر هستند تا ببينند ايا رئيس جمهور بر روی تحقيقات فساد كه از سوی نيروهای خاص جرمهای
عمده و واحد تحقيقات مسايل حساس كه ازسوی مقامات اجرای قانون امريكا و انگلستان تربيت شدهاند ،اعمال محدوديت
میكند يا خير .جان كری اظهار داشت كه وی معتقد است كرزی میداند كه مردم امريكا ازنوسال جنگ كه جان بيش
ازهزارودوصد زن و مرد امريكايی را گرفته است ،خسته شدهاند.
اکثر کارشناسان داخلی وخارجی معتقدند يکی از موانع عمده فراروی امنيت و توسعه کشور ،موجوديت اشخاص خاص
درکابينه دولت ،نورچشمی های رييس جمهور( گروپ ويا باند خاص مقام اول کشور) ،قوم ،زبان ومنطقه پرستی ،بيکاره
های همه کاره وجامع والکماالت کشور( فاروق وردگ) گسترش فساد اداری و مالی در ادارات دولتی و همچنين نهادهای
خارجی می باشد .در اين خصوص صاحب نظران معتقدند عوامل متعددی در به وجود آمدن فساد اداری و گسترش آن
نقش دارند از جمله معاش اندک کارمندان ،عدم دلبستگی آن ها به اهداف اداره ،عدم اطمينان کارمندان از آينده کاری
وخويشخوری های اداری ،عدم توجه به شايسته ساالری ،فقدان شفافيت و پاسخ گويی در ادارات ،عدم ثبات سياسی
وحضورگسترده انجوها و مؤسسات خارجی .به هر حال بايد گفت فساد اداری و مالی در کشوری مثل سرزمين ما
پيامدهای بسيار منفی بر اوضاع اقتصادی و سياسی گذاشته است.
اين کهنه کاران و دالالن سياسی از هر راه و طريقی برای کسب قدرت دريغ نميکنند ،ازجانب ديگر اين غاصبان قدرت به
نامهای افغان ،افغانستانی ،برتری خواهی ،امتياز زبانی و مليتی و حاکميت بی چون چرای خويش ،بر ضد يکديگر بی
دريغانه و سخاوتمندانه تبليغات دارند و اما موقعی که مسئله قدرت ،چوکی و پول در ميان باشد از يک آستين سر بيرون
ميکنند و موقعيکه به اين پديده خانمانسوز دست يافتند باز همان ديگ است و همان کاسه و همان آش .اين دالالن تبهکار به

هيچ قانون ،معيار ،عهد وپيمان ،قسم و قرآن پابند نبوده وتازمانيکه اين دشمنان قسم خورده ملت ستم ديده درمعادالت
سياسی و نظامی وطن خود را مطرح نمايند ،مردم و کشور روز خوش و خواب راحتی را نخواهند ديد.
اگردرپشت پرده سياسی کشور زد و بندهای پنهان وجود ندارد ،پس چگونه فاروق وردگ مگسی هرشيرينی ،قاپچی باشی
هرمحفل ،باالنشين هربزم ورزم ويارهرشارتی وپارتی است ،رحيم وردگ ازروزتولد درپيشانی اش وزارت دفاع حک
گرديده و قلمزن تقديراورا باچوکی وپول وناف ويرابا ادارات استخباراتی کشورهای دورونزديک گره زده است .وزيری
که طی نزديک به يک دهه حتا وزارت دفاع نتوانسته است ،مالک يک دوبال طياره جنگی وشکاری ،راکت ودافع هوا،
سالح تهاجمی ،اردوی نيرومند ،سرحدی ،کماندو وزمينی باشد که بتوانند مستقالنه عمل نمايند.
درجديد ترين اخبارخوانديم که لوای هوای شيندند افتتاح گرديد واين جزوتام که غرب کشورراتحت پوشش امنيتی هوای
خويش قرارميدهد صرف دوبال هليکوپتردارد( .چه خبری بحال و چه وزير فعال)
اسدهللا خالد که رييس جمهورحاضراست بخاطرتقرروی درپست وزارت هرسخنی زشتی را قبول وهرانتقادی رابی جواب
بگذاردوبه قول معروف يک گوش رادروديگری را ديوارسازدوپنبه ی تروتازهی رابگوش گذاشته بخواب عميق برود وبه
هيچ آوازوصدای ملت جواب ندهد .اين است دموکراسی وحاکميت رسانه ی ودولت مردم ساالری( .آفرين جناب رييس
جمهور) ،زمالنيکه انتقادات از حد گذشت ،فقط و فقط يک گريه جانانه و زنانه ،گره باز کن همه مالمتی ها ميشود .جبار
ثابت لوی څارنوال سابق که درسالهای ميان  ۰۲۲۴تا  ۰۲۲۸اعالم جهاد عليه فساد کرد ،گفت خيلی زود متوجه شد که
برخی اعضای مقامات باال فراتر از قانون قرار دارند که شامل اعضای پارلمان ،واليان و وزرای کابينه دولت می شوند.
وی خواست در اين باره افشاگری کند ولی نتوانست .او طبق قانون اساسی نامه هايی به پارلمان نوشت و خواستار صدور
اجازه تحقيق درباره بيست و دو تن از اعضای مجلس شد .از اختالس گرفته تا قتل ،ولی نامه های مکرر وی در دستور
کار مجلس قرار نگرفت .ثابت پيش از آنکه در سال  ۰۲۲۸برکنار شود بيش از سيصد تن از مقامات واليتی را متهم به
فساد کرد برخی ازآنها محکوم شدند ولی هيچ يک تا بحال به زندان نيافتادند.
اوباما و ديگر رهبران دنيا ازرييس جمهور خواسته اند قول خود را برای مبارزه با فساد جامه عمل بپوشاند .کرزی گفته
است مسئوليت مبارزه با فساد بر دوش کشور های کمک کننده هم هست آن هم به دليل مديريت ضعيف در خرج کردن
کمکها در طرحهای توسعه ای و اين چيزی است که مقامهای سازمان ملل نيز نسبت به آن نگرانند .برخی آگاهان براين
باورند تا وقتی که کرزی با نورچشمی های گروپش ،باوزيران کابينه ،اعضای منغت جوی پارلمان وجنگ ساالران ارتباط
نزديک دارد نمی تواند با فساد مبارزه کند.
همچنان همه ساله ازکشور به خارج ،عمده تا ً به دوبی ،بصورت غير قانونی سه ميليارد دالر پول نقد انتقال داده ميشود.
تلويزيون طلوع اعالميه نماينده نماينده گی ديپلوماتيک امريکا در کابل انتونی وينگ را در سيمينار سه روز در پايتخت
کشور ،که به اين موضوع وقف شده بود ،نقل نموده ،که در ان موصوف گفته بود ،که تنها در هجده روز اخير از طريق
ميدان بين المللی هوايی کابل به دوبی يکصدونود ميليون دالر نقده بيرون برده شده است .سيمينار به تحقق اغاز پروگرام
جامع مبارزه با فساد در عمل وقف شده بود ،که راجع به ان رئيس جمهور بتاريخ نوزده نوامبر در مراسم تحليف اعالن
نموده بود .قرار معلومات وزارت ماليه ،در انتقال غير قانونی پول از طريق ميدان هوايی بين المللی کابل و نقاط ديگر
سرحدی هم شرکت های داخلی و هم خارجی دخيل می باشند .انتقال غير قانونی اسعار زيان جدی را به عوايد اسعاری

دولت ميرساند .وزارت ماليه اشاره ميکند ،که ارگانهای امنيتی به فعاليت غير قانونی چنين شرکت ها مساعدت ميکنند.
ولی قرار معلومات پوليس سرحدی و گمرک ميدان هوايی کابل ،بيشتر از همه در مساله انتقال غير قانونی پول به خارج
بانک های کشوردست دارند ،که اجازه رسمی خروج اسعار نقده هنگفت را به خارج از طريق سرحد صادر ميکنند ،و
همچنان بانک مرکزی ،که به اين بانک ها جواز ميدهد .مبلغ خروج اسعار نقده ازکشور به امارات متحده عربی معادل
کمک است ،که بانک جهانی از فوند خاص بازسازی اقتصاد وطن به حساب حق العضويت های کشورهای کمک کننده
ميکند.

اختالس ساالنه يك ونيم ميليارد دالر

روزنامهء واشنگتن پست در شماره اخيرخود مطلبی دارد تحت عنوان ،نقش امريکا در فساد اداری افغانستان که در بخش
آن می نويسد -وقتی که درمورد فساد اداری درافغانستان صحبت می شود ،امريکا بايد به آيينهء خود نگاه کند که چه درس
هايی را در جنگ افغانستان آموخته است  .رييس جمهور کرزی در صحبت با تلويزيون سی .بی .اس .امريکا به تاريخ
سي سپتامبر گفت ،فساد اداری درافغانستان به شکل بی سابقه دامن پهن کرده است.
به گفته کرزی فساد اداری سال های نوزده هشتاد يعنی دوره موجوديت شوروی به اندازه پنج فيصد امروز هم نبود ،زيرا
اتحاد شوروی قرار دادها را به خويشاوندان ،برادران و دوستان افراد با نفوذ نمی داد .امريکا اين کار را انجام داد و هنوز
هم انجام می دهد ،اما مالمتی بدوش حکومت افغانستان گذاشته می شود.واقعيت همين است که امريکا در قراردادهای خود
و مصارف ملياردها دالر درافغانستان سهل انگاری کرده است ،مخصوصا در قرار دادهای نظامی  .به نوشتهء روزنامه
انتونی کوردسمن متخصص امنيت ملی درادارهء رييس جمهورسابق امريکا رونالد ريگن گزارشی را در اين رابطه نوشته
است تحت عنوان امريکا چگونه افغانستان را به فساد آلوده ساخت  .کوردسمن که مدت زياد را در افغانستان سپری نموده
است می نويسد :شايد يکی از بهترين راه های مبارزه با فساد در افغانستان اين باشد که امريکا راه های مصرف خودرا در
افغانستان تغيير دهد .ملياردها دالر امريکا و کشورهای جهان به افراد مقتدر که شرکت های خصوصی را تاسيس کرده
بودند ،داده شد و هيچ حساب دهی صورت نگرفت .به گفته کوردسمن اين افراد با فساد آلوده بودند ،و اين پول ها بعضا ً
حتی به دست مخالفين هم رسيده است.
حامد كرزي ميگويد ،مسئله شركتهاي امنيتي مسئلهاي تازه نيست و ازچهارسال قبل نگرانيهاي خود را درمورد اين
شركتها با جامعه جهاني درميان گذاشتيم .وي اذعان كرد كه با وضوح تمام به آمريكا ،ناتو وكشورهاي اروپايي اعالم
كردم كه شركتهاي امنيتي عامل ايجاد ناامني ،نقض حقوق بشر ،انفجارات و مسدود شدن راه ها در افغانستان شده اند

ومي شوند  .درحالي كه ادعا داريد پوليس و اردوي ملي را تقويت مي كنيد چرا حقوق پوليس ملي افزايش نمي يابد و چرا
در اين راستا با دولت افغانستان همكاري نمي كنيد .پوليس و ارتش ملي حقوق ناچيزي دريافت مي كنند درحالي كه
شركتهاي امنيتي خصوصي كه به طور مستقيم از منابع خارجي تغذيه مي شوند چند برابر به افغانيهايي كه استخدام
كرده اند حقوق مي دهند .با روند موجود امنيت ،زندگي و آبروي مردم افغانستان در اختيار تخلفات اين شركتها قرار
دارد  .اين جامعه جهاني است كه نتوانسته است در مقابل تهديدات طالبان ايستادگي كند .حقيقت اين است كه پاي يك و نيم
ميليارد دالرمعامله درميان است كه به نام شركتهاي امنيتي خصوصي منافع اين پول ازكانال هاي دولتي آمريكا شروع مي
شود و فقط ضررهاي آن نصيب افغانستان مي شود .يك و نيم ميليارد دالردرآمريكا و بين شركت هايي مانند بلك واترتقسيم
مي شود و آنها اين پول را براي آدمكشي به افغانستان ارسال مي كنند  .اين پول در افغانستان باعث ناامني ،تخريب
خانهها ،كشتن كودكان افغان ،رشد تروريسم و ما درحقيقت نمي دانيم كه چه بخشي ازانفجارات افغانستان را طالبان انجام
مي دهند وچه بخشي را اين شركتها  .کرزي برمالسازي حقيقت شركتهاي امنيتي را يك اصل منفعت ملي افغانستان
دانست و اظهار داشت ،مردم ازچندين جهت كشته مي شوند و ما بر آن هستيم تا مانع اين حمالت شويم .
سفارت اياالت متحده امريکا درکابل اعالم کرده که پوليس درهمکاری با ماموران امريکايی يک کارمند قرار دادی اداره انکشاف بين
المللی اياالت متحده را به اتهام اختالس بازداشت کرده اند.

يک آمريکايي به اتهام سرقت بيش ازنيم ميليون دالرامريکايی ازصندوق وجهی انکشاف زراعت که از سوی اداره انکشاف
بين المللی اياالت متحده امريکا )(USAIDتمويل می شود بازداشت شده است.

دستگاه قضايی
امنيت مجموعه شاخصهايی دارد ،مانند امنيت روانی و صحي ،امنيت کاري ،امنيت معيشتی ،امنيت بيان
 ،امنيت قضايی .ولی بزرگترين شاخص امنيت،امنيت قضايی است ،احساس امنيت قضايی ستمديدگان
آخرين ضريب امنيت واقعی کشوراست .هرگاه مظلومی اطمينان داشت اگرشکايت کند ،شکايت اومورد
دادخواهی وانصاف قرارمی گيرد ،حق مظلوم ازظالم گرفته می شود.

فساد و رشوت درمحاکم قضايی کشور از جمله مباحثی است که آحاد مردم کشور نسبت به آن ابراز
نگرانی می کنند  .اين در حاليست که ،دو مقام ارشد سازمان ملل متحد چندی قبل ،از شيوه بازداشت ها
در افغانستان ابراز نگرانی کردند و سيستم قضايی کشور را به فساد و رشوه ستانی متهم کردند  .فساد،
عدم آگاهی و سوء استفاده از قانون از مشکالتی است که به باور مقامات سازمان ملل متحد منجر به

محکوميت افراد بی گناه در افغانستان می شود  .کريستينا اوگز رئيس مبارزه با مواد مخدر و جرايم
سازمان ملل ) (UNODCدر افغانستان گفته بود که ،در بسياری موارد افراد پولدار مورد پيگرد قانونی
قرارنمی گيرند و در عوض کسانی که فقيرند و توانايی پرداخت رشوه را ندارند ،زمانی بيشتر از دوره
تعيين شده از سوی دستگاه قضايی را در زندان ها سپری می کنند.
گسترش پديده فساد در کشور عامل اصلی رشد فزاينده خشونت در افغانستان است زيرا يک پيوند ناگسستنی و تنگاتنگ
ميان فساد و جنگ و خشونت در کشوروجود دارد که تا هنگاميکه اين پيوند گسسته نشود ثبات و امنيت در کشور نيز دست
نيافتنی خواهد بود .اين درحاليست که فساد نهاد های عدلی و قضايی کشور را نيز دربرگرفته است .کميسيون مستقل حقوق
بشر می گويد اعمال نفوذ مقامات دولتی و متنفذين محلی در نهادهای عدلی و قضايی ،استقالليت محاکم و بی طرفی قضات
را نقض کرده است .به موجب يافته های کميسيون مستقل حقوق بشر ،در حال حاضر درچهل وهفت ولسوالی ازچهارده
واليت کشور محاکم غير فعال می باشد.
به باور نهادهای مدافع حقوق بشر ،ناامنی ها و نبود حاکميت قانون در شماری از واليات زمينه مداخله مقامات دولتی و
افراد زورمند را در فيصله های محاکم نيز فراهم ساخته است .دست کم چهل هفت ولسوالی در چهارده واليت عمال محاکم
ندارند .در شماری از ولسوالی های واليات هلمند ،قندهار ،نيمروز ،دايکندی ،غور ،غزنی ،فراه ،بادغيس ،سرپل،
فارياب ،خوست ،پکتيا ،قندوز و زابل دروازه های محاکم به روی مردم مسدود می باشد .
استقالليت محاکم و غير جانبدار بودن قضات در شماری از واليات متاثر از ناامنی ها ،اعمال نفوذ مقامات محلی دولتی و
فساد اداری می باشد .درکنار فساد اداری ،ضعف حاکميت قانون و اعمال نفوذ زورمندان در روند رسيدگی دعاوی ،عدم
آگاهی کافی قضات از حقوق قانونی زنان نيز سبب شده است تا اصل تساوی شهروندان دربرابر قانون ازسوی محاکم
رعايت نگردد .عدم رسيدگی به دوسيه های جزايی وحقوقی مردم درمحاکم ابراز نگرانی می کند .تعداد قابل مالحظه ای
از دوسيه ها در موعد معيين رسيدگی نشده و شماری از متهمين يا محکومين ماه ها و سال ها بدون فيصله نهايی محاکم در
حبس به سر می برند.
به نوشته کريستين ساينس مانيتور «در اطراف قندهار ،مركز مهم و حياتي طالبان و نقطهي كه كليد پيروزي يا شكست در
جنگ خوانده مي شود ،تعداد رو به افزايش از شهروندان در حال فاصله گرفتن از نظام جديد عدلي و قضايي فاسد و بيمار
افغانست ان و رو آوردن به سيستم قديمي حل و فصل دعاوي توسط طالبان اند .برخي به دليل آنكه خود از چريك هاي طالبان
اند و بسياري ديگر به دليل خدمات رساني سريع و دادرسي هاي منصفانه و بدون دريافت رشوت طالبان كه دادگاه هاي
رسمي افغانستان فاقد آن است به طالبان مراجعه مي كنند .مشكل اينجا است كه بخشي از مالهاي سنتي محل براي چندين
قرن دعواها و نزاعها ميان دهقانان و تاجران كوچك محل را حل و فصل كرده اند .اما اين ثابت مي كند كه حكومت تا
كنون در اجراي عدالت و حاكميت قانون موفق نبوده است .آنچه كه به اعقتاد حاميان آمريكا تعيين كننده موفقيت استراتيژي
اين كشور در افغانستان است».
واقعيت انكار نا پذير اين است كه در افغانستان فساد در اوج خود قرار دارد و يک رابطه ارگانيک ميان فساد وخشونت در
افغانستان نيز وجود دارد .در خصوص عوامل رشد فساد در کشور گمانه زنی های مختلفی وجود دارد برخی فقر شديد،

برخی مواد مخدر و مافيای قاچاق آنرا از عوامل اصلی رشد فساد در کشور می دانند .برخی ديگر هم دستگاه های دولتی
را مسئول اصلی ميداند.
نمی توان منکر آن شد که فساد درنحوه مصرف کمک های بين المللی در افغانستان وجود داشته است اما فساد گسترده در
نهاد حکومتی و دولتی باعث می شود که هم مخالفان درادارات دولتی نفوذ نموده و هم مردم از دولت روگردان شده و به
مخالفان مسلح روی بياورند .بنا براين برای مهار نا امنی ها و خشونت ها در کشور بايسته است مبارزه جدی و يپيگير با
فساد سرلوحه کار دولت ونظام کنونی قرار داشته باشد .درغير اين صورت نمی توان اميدوار بود سلسله انفجارها و
حمالت مرگبار مخالفان بر نهاد ها و دواير مهم دولتی و امنيتی پايان يابد و طبيعی است که افزايش خشونت ها باعث
روگردان شدن بيشتر مردم از حکومت خواهد شد.
گزارشها ازواليتها حاکي است که باشندگان برخي روستاها به دليل وجود فساد گسترده درادارات قضايي ،براي حل
قضاياي حقوقي خود به شيوههاي سنتي روي ميآورند و حتا در مورادي به طالبان مراجعه ميکنند  .مسوولين دادگاه عالي
ميگويند ،عدم دسترسي قاضيان به معاش کافي ،خانه و تامين نبودن امنيت کارمندان ادارات قضايي عوامل تداوم فساد در
ادارات قضايي افغانستان است  .براساس حکم قانون اساسي ،قوه قضاييه به عنوان رکن مستقل فعاليت ميکند اما مقامهاي
اين اداره ميگويند مداخله مقامهاي حکومت و نمايندگان پارلمان ،عدالت در محاکم افغانستان را زير سوال برده است .
موسسه تحقيقاتی چتم هاوس در لندن در يک گزارش تحقيقاتی ،دستگاه قضايی افغانستان را مورد انتقاد قرار داده و از رواج گسترده
فساد ،بی عدالتی ،ناکارآيی و عدم پاسخگويی تشکيالت دادگستری وعدليه در اين کشور سخن گفته است.در اين گزارش آمده است که
برخورداری مردم از خدمات منصفانه قضايی برای جلب اعتماد آنان به نظام حکومتی ضرورت دارد و عدالت بايد محور هر نوع
استراتژی بلند مدت برای استقرار و حفظ صلح و امنيت در افغانستان باشد.دراين گزارش ،که با عنوان ثبات راه ميانبُر ندارد -
عدالت ،سياست و شورش در افغانستان منتشر شده ،آمده است که از زمان سقوط رژيم طالبان درافغانستان ،به لزوم برخورداری
مردم از يک نظام قضايی منصفانه و کارآمد توجه الزم نشده است.نتيجه اين بی توجهی ،رواج فساد و بی عدالتی در دستگاه عدليه و
ناخرسندی مراجعان از نحوه رسيدگی به مشکالت خود بوده که به نوبه خود ،ياس و سرخوردگی از نظام حاکم را شدت بخشيده است.

گزارش چتم هاوس ،که به قلم استيون کارتروکيت کالرک منتشر شده ،می افزايد که تصميم به عفو مظنونان به
ارتکاب جرايم جنگی که بر اساس مالحظات سياسی اتخاذ شد نيز به نوبه خود به بدبينی مردم نسبت حکومت دامن
زده است.اشاره اين گزارش به اعطای عفو عمومی به کسانی است که در جريان جنگ داخلی افغانستان مرتکب
جرائمی شده اند.نويسندگان گزارش اين نظر را مطرح کرده اند که يکی از عواقب تشديد بی اعتمادی مردم نسبت به
عدالتخواهی دولت ،افزايش حمايت از گروه های شورشی بوده است.به گفته آنان ،برخی از کسانی که از برخورداری
از عدالت از طريق دادخواهی از نظام قضايی کشور سرخورده می شوند ،راه چاره را در طرفداری از شورشيان
مخالف دولت می بينند و به حمايت از طالبان و حتی پيوستن به آنان گرايش می يابند.
طالبان نيز مترصد بوده اند تا از ناکامی دستگاه قضايی در پاسخگويی به خواست مردم برای استقرار عدالت به نفع
خود بهره برداری کنند.طالبان با اجرای عدالت به شيوه خاص اين گروه ،خود را نيرويی "سختگير اما عدالتخواه" و
قضاتی قابل دسترس و کارآمد تر از دست اندرکاران نظام قضايی دولتی معرفی کرده اند.اين وضعيت به طالبان
کمک کرده است تا حضور خود را حتی به مناطقی دور از حوزه سنتی نفوذ اين گروه در جنوب افغانستان گسترش
دهد .درگزارش چتم هاوس تاکيد شده است که در خالل دو سال اخير ،تصميم هايی اساسی برای رفع نواقص و حل

مشکالت قوه قضائيه افغانستان اتخاذ شده است.درعين حال ،چون اين تصميم ها تا کنون نتيجه ملموس و قابل توجهی
در پی نداشته و فساد و بی کفايتی در دستگاه عدليه افغانستان ،و نارضايی مردم از آن ،همچنان باقی است مورد بهره
برداری شورشيان مخالف قرار می گيرد.

کمیته ملي المپیک

ازسال  ٢٠٠٢به این سو بیش از  ٢٠٠تن زیر نام ورزشکار به بیرون از افغانستان فرستاده شده و دوباره به کشور باز نه
گشته اند .گفته میشود نیمی از این افراد در بدل پرداخت پول به مسووالن المپیک و متباقی با واسطه و پیوند های حزبی و
سیاسی به خارج از کشور فرستاده شده اند .در این گزارش که در برخی از رسانه های افغانستان منتشر شده آمده است که
این افراد زیر نام ورزشکاران مسلکی و یا هم مربیان به کشورهای آسترالیا ،اروپا و یا هم امریکا فرار کرده اند .بر بنیاد
این گزارش هر یکی از این افراد دربدل پرداخت  ٠٠٠٠تا  ٠٢٠٠٠دالر امریکایی موفق به فرار از افغانستان شده اند  .گفته
میشود شمار زیادی از این افراد در زمان ماموریت انورجگدلک از جنایت کاران جنگی افغانستان ،عضو جمعیت و والی
فعلی قندوز که ریاست کمیته المپیک را برعهده داشت و ظاهر اغبر رئیس فعلی این کمیته که از یاران و هم حزبی های
جگدلک میباشد ،از افغانستان بیرون شده اند .
اين در حاليست که فغان ورزشکاران از فساد بیانتها در اين کميته بلند است و با آنکه در اثر زحمات شخصی تعدادی از
جوانان ما ،در بعضی رشته های ورزشی افغانستان درخششی در سطح جهان داشته ،اما اگر کميته المپيک بدست عناصر
پاک و وطندوست قرار گيرد ،افغانستان شانس بزرگی برای کسب افتخارات بيشتر در رشته ورزش را داراست .بر اساس
گزارشهای تعدادی از ورزشکاران افغانستان ،ظاهراغبراعضای خانواده ونزديکانش را درپست های مهم کميته المپيک
نصب نموده است وميليونها دالرازبودجه دولتی وکمک های جهانی را حيف وميل نموده است .اوبا دوازده تن از شرکای
جرمش در لوی سارنوالی تحت عنوان "تزوير و سواستفاده از صالحيت وظيفوی" دوسيهای دارد اما مثل صدها دوسيه
ديگر فساد اينچنين جنايتکاران کسی اليش را باال نميکند  .ظاهراغبروانور جگدلک بخاطرداشتن رابطه تنگاتنگ با مافيای
حاکم در دستگاه پوسيده کرزی هرگز بخاطر فساد و چپاولی که مرتکب شده اند مجازات نشدند .

سرقت  ٦۲۲ميليون دالری درپوليس

روزنامه «گاردين» به تاريخ  ۶۲نوامبر  ۰۲۶۰طی گزارشی فاش نمود که به علت سرقت وسيع مواد سوختیای که در
اختيار پوليس افغان در هلمند قرار میگيرد ،انتقال مواد به پوليس آن واليت قطع گرديده است .ارزش مجموعی مواد
سوختی سرقت شده  ٦۲۲ميليون دالر تخمين زده شده است که به گفته يک سخنگوی ناتو اين پول برابر با بودجه ساالنه
مواد سوختی تمامی نيروهای افغان خواهد بود .
گاردين مینويسد :جديت ظاهری واکنش مقامات درقطع انتقال مواد سوختی ازآغاز ماه نوامبر ،رساننده اين حقيقت است که
اين قضيه حتی در کشوری که تقلب در آن همهگير است ،استثنايی بوده است .
بازرس خاص امريکا برای بازسازی افغانستان چند ماه قبل هشدار داده بود که وزارت دفاع قادر نيست از مواد سوختیای
به ارزش يازده هزار ميليون دالر که طی يک سال گذشته در اختيار اردوی ملی افغان گذاشته است دقيقا حساب دهد .
فساد گسترده و چپاول در باالترين رده های پوليس و اردوی ملی حقيقتی است که موارد وحشتناک آن بارها به وسيله
رسانه های غربی گزارش شده اند اما در دولت متشکل از دزدان و مزدوران جنايتکار عمال هيچ مقامی تا کنون به خاطر
اين نوع خيانت ها محاکمه نشده است .
روزنامه «وال استريت ژورنال» به تاريخ  ۲سپتامبر  ۰۲۶۶از وضعيت وحشتناک شفاخانه سردار محمد داوود در کابل
خبر داد که اکثر زخميان جنگ در اين شفاخانه از بیدوايی ،گرسنگی و بیتوجهی جان میدهند و چندين نمونه از
عساکری را که در شفاخانه از بين رفته اند معرفی نموده بود .اين روزنامه به نقل از مقامات نظامی امريکا خبر داد که از
دهها ميليون دالر وسايل طبی و ادويهای که از جانب امريکا به اين شفاخانه کمک شده خبری نيست و به وسيله مقامات
دزدی شده است .روزنامه يادشده مشخصا از دزدی بيست ميليون دالر توسط جنرال يفتلی سابق رئيس صحيه وزارت دفاع
ملی خبر داده بود .به گفته روزنامه وقتی از رحيم وردک وزير دفاع وقت خواسته شد که يفتلی را مورد محاکمه قرار دهد
او اظهار نموده که به دليل روابط عميق سياسی که اين جنرال با رده های باالی حکومتی دارد ،اين امر فوقالعاده مشکل
به نظر میرسد .
درمورد ديگر ،گزارش ها از مفقودی  ٢۰ميليون دالر در شفاخانه سردار محمد داوود هفته ها به سرخط مطبوعات
افغانستان مبدل شده بود ،اما عمال ديديم که عامالن اين خيانت ملی آزادانه ميخرامند و دوسيه آن زير زده شد .حتی بسم هللا
محمدی وزير دفاع کنونی که درآن زمان لوی درستيز اردوی ملی بود و در فروش تجهيزات طبی و انتقال ده ها تن ادويه
ازشفاخانه به بازار آزاد مظنون قضيه بود ،نه اينکه محاکمه نشد که به پاس اين غارتش به پست وزارت داخله و فعال
وزارت دفاع ارتقا داده شد و پارلمان جنگساالران و فاسدان نيز با مسخرگی تمام او را از يک وزارت سلب صالحيت
نموده و به وزارت مهمتری رای اعتماد داد.

سندی تلگراف به تاريخ  ۰٩جنوری  ۰۲۲٢به نقل از يک مقام پلندپايه پنتاگون نوشت :
هزاران موتر و وسيله باربری که به خاطر استفاده پوليس افغان داده شده ،در بازار به فروش رسيده اند.
درهمين نوشته به نقل از مقامات بلندپايه نظامی امريکا نوشته شده بود که بيش از  ٪٢۲از تمامی کمکهايی که به افغانستان
میدهند ،به وسيله رهبران اين کشور دزديده میشوند .
اگردرسال  ۰۲۲٢نيمی از کمک ها به يغما میرفت ،اما با رواج هرچه وسيعتر فرهنگ فاسد پروری و معافيت غداران
ملی ،حال بيش از  ٪٩۲نه تنها کمکهای خارجی بلکه عايدات داخلی کشور به جيب چند دزد و خاينی میريزد .

مصرف نوميليون دالردريک سفارت

لوی څارنوالی می گويد در باره چگونگی مصرف  ٩ميليون دالر باالی ترميم ساختمان سفارت افغانستان در جاپان تحقيق
می کند.معاون لوی څارنوالی ميگويد :اين تحقيق بنابر درخواست ولسی جرگهء افغانستان صورت می گيرد.
به گفتهء ولسی جرگه ،زمانی که هارون امين به عنوان سفير افغانستان درجاپان کارمی کرد ۵ ،ميليون دالر برای
خريداری ساختمان سفارت اختصاص داده شده وسپس  ٩ميليون ديگر به خاطر ترميم اين ساختمان تدارک ديده شد.
ولسی جرگه ادعا دارد ،پس ازآنکه اکليل حکيمی جايگزين هارون امين شد ،اوازهمکاری درجهت دادن معلومات در بارهء
چگونگی مصرف ميليون ها دالر باالی ترميم اين ساختمان خودداری کرده است.
ولسی جرگه برای دومين باردوسيه يی را به لوی څارنوالی بخاطر تحقيق در مورد چگونگی مصرف  ٩ميليون دالر باالی
ساختمان سفارت درجاپان ارسال کرده است.
څارنوالی می گويد يک قضيه ازپارلمان به ما مواصلت کرد .اين قضيه در مورد خريداری تعمير ساختمان سفارت
افغانستان در جاپان و ترميم آن است .که درآن وقت اکليل حکيمی و يک تن ديگردرآنجا وظيفه داشتند .ولسی جرگه می
گويد ،زمانی که داکتر عبدهللا عبدهللا وزير خارجه بود و هارون امين به عنوان سفيردر جاپان وظيفه اجرا می کرد۵ ،
ميليون دالر برای خريداری ساختمان اين سفارت و سپس  ٩ميليون دالر ديگر برای ترميم آن تدارک ديده شده است.
منشی اول ولسی جرگه گفت -اعضای ولسی جرگه به اين باور اند ،پس از آنکه اکليل حکيمی ،جايگزين هارون امين شد،
در بخش ارايهء معلومات در بارهء چگونگی مصرف  ٩ميليون دالر باالی ترميم ساختمان سفارت افغانستان در جاپان
همکاری نکرده است .تا حال روشن نيست که اين پول را کی منظورکرده بود و چگونه به مصرف رسيده است .
به گفته وی ،به همين دليل ولسی جرگه از لوی څارنوالی خواست دراين مورد تحقيق کند .زمانی که رييس جمهور کرزی
مسووليت پيشبرد گفتگو ها در مورد پيمان امنيتی با امريکا را به عهده اکليل حکيمی گذاشت ،اعتراضات در ولسی جرگه
باال شد و اعتراض اين بود که کسی که نتوانسته از فساد مالی جلوگيری بکند ،چطور می شود مسووليت چنين يک پيمان با

اين بزرگی که به سرنوشت ملت افغانستان گره خورده به يک فردی که غير مسلکی است و فهم و دانايی اش را ندارد،
سپرده شود.بنا ً دوسيه مجدداً ارسال شد.
وزارت خارجه تاييد می کند که در ارتباط ساختمان سفارت افغانستان درجاپان يک دوسيه ترتيب شده بود.
انتقاد ها بخاطر فساد مالی و عدم شفافيت درمصرف پول ها در ادارات حکومتی چيزی تازه نيست.
شماری از نهاد های که مسووليت مبارزه با فساد اداری را دارند ،تاييد کرده اند که فساد در ادارات حکومتی به اوج اش
رسيده است .عده يی به اين عقيده اند که عدم رسيده گی درست به اين مشکل می تواند ريشه نظام را از بيخ و بن بر
اندازدرونده افراد آلوده به فساد اداری در دادستانی کل نگهداری می شود .اين اداره بيان می کند ،در حال حاضر حدود
بيست وچهاردوسيه فساد اداری از چند وزارت ،دراين اداره وجوددارد .که شماری از آنان مربوط به سارنواالن به فساد
و رشوه متهم شده اند ،برای مثال می توان به سارنوالي اشاره کرد که به اتهام گرفتن ده هزار دالر رشوه بازداشت شده
است و طبق اسنادی که امنيت ملی دراختيار رسانه ها قرارداده است ،اين سارنوال حتی برای دريافت رشوت چانه هم می
زند.رييس پوليس اتحاديه اروپا فساد اداری را مانع بزرگی در برابر پيشرفت افغانستان و حرفه ای شدن پوليس ملی می
داند و می افزايد ،ما افسران ويژه را آموزش می دهيم تا در راستای مبارزه با فساد تالش نمايند .وزارت امور داخله نيز
وجود فساد را درميان نيروهای پوليس می پذيرد اما ازتالش ها برای مبارزه با آن خبرمی دهد و بيان می کند ،مبارزه با
فساد ازاولويت های اين نهاد است.
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