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( انواع پديده هاي منفي چون :تفنگ ساالري  ،ماجراجويي  ،خويشخوري  ،رشوت ستاني  ،بي
مسووليتي  ،چوروچپاولگري  ،زورگويي  ،منطقه پرستي  ،روزگذراني ،و ) ...
« قسمت سوم – صباح »
بي قانوني  ،بيداد گري وبي اعتمادي

دلها خون شده اززخمی شقايق
کرخت و بی رمق گشته دقايق
نگرقاضی که درمسند نشسته
سيه پوشيده در مرگ حقايق.
دراداره کرزي روزبروز برتعداد جرم وجنايت افزود ميگردد .چرا جرم و جنايت صد برابرشد ؟ در
روز روشن غارت مسلحانه ،قاچاق احجار قيمتي ،كودك ربايي  ،اختطاف كارمندان بين المللي،
ترورهاي سياسي ،غارت كمك هاي بازسازي ،رشد عقايد منفور بنيادگرايي ،زنداني ساختن زنان و
رشد فعاليتهاي روزافزون سرويس هاي جاسوسي خارجي وبخصوص همسايگان  ،رشد توليد و قاچاق
مواد مخدر همه وهمه کاريست که بشکل ازاشکال تفنگداران  ،زورگويان وقانون شکنان سهيم اند.
تعرض خشونت آميز جنايی ـ دزدی مسلحانه ،اخاذی و آدم ربايی توسط نيروهای نظامی ،پوليس و
شعيات استخبارات ـ تعرض بر مطبوعات و فعاالن سياسی ،و نقض جدی حقوق انسانی زنان و دخترا
ن ،تخلفات عليه اهالی فضای رعب و ترس دراکثر مناطق کشور حکمفرماست.
حدودي يکنم سال ازادامه حکومت کرزي باقي مانده است .نزديک به دوازده سال است که او از پس
ديوار های فوالدين ارگ سيل بين بدبختي وفالکت مردم وچوروچپاول اطرافيان وکابينه اش است و
معاونين وکابينه مفتخوروبي مسووليت وچپاولگرش از حلقوم ملت فقير ميزنند و سرمايه اندوزی
ميکنند .گاهی مدال ميدهد و قدردانی میکند و گاهی هم اشک تمساح میريزد و تقبيح میکند و گاهی
خونخوارترين و پليد ترين دشمنان ملت ما را به آغوش کشيده برادر خطاب ميکند ! کرزی ازهمان
ابتدای حکومت موقت ،وزيران و مهره های اصلی کابينهاش را از ميان جنايت کاران جهادی ،طالبی،

گلبدينی و غرب رفتگاني بي ابرو،مفتخورو جبون برگزيد .چهارتاپنجصد نفر دزد و چپاولگرازين
کرسي به آن کرسي وازين پست به آن پست ميروند ووطن ومردم راگروگان گرفته اند.
درين دولت وکابينه فساد اداری بيداد ميکند ،امنيت رو به وخامت می گرايد و دولت درراستای حل
مشکالت کشوری عاجراست و برنامه عملی ندارد .شيوع فساد اداری به شکل بی سابقه آن درادارات
دولتی ،بروزبد امنی ها وزمينه هی گسترش آن وناکافی بودن وغيرموثربودن کمکهی جامعه جهانی و
روند بازسازی درکشور .بحران وبد امنی عوامل فساد اداری وحرکت ُکند بازسازی ونوسازی ودليل
غيرموثربودن مساعدت های جامعه جهانی به کشورکه باعث بوجود آمدن روحيه مخالفت عليه نظام
وسرانجام منتج به بروزمخالفتهای گسترده خواهد شد .دولت درزمينه رفع اين عوامل کوچکترين اقدام
عملی انجام نميدهد و با گذشت هرروز ساحه فعاليتهی تخريبی تروريستان توسعه يافته ،زمينه ها
وانگيزه هی نارضيتی ومخالفت درساير واليات محسوس است ،فساد اداری به اوجش رسيده،
بازسازی ونوسازی بشکل درست انجام نيافته است.
اينان همه زاده ائتالف هاي مصلحتي وزود گذراست که به اساس ضرورت ومنافع شخصي  ،تنظيمي
وگروپي انجلم ميگيرد وهيچکدام نسبت به کشورومردم کشوردلسوزي وپابندي ندارند  .متاسفانه کشور
بيش ازهر زماني غرق فساد ،جنايت ،بیبازخواستی ،گرسنگی ،قيمتی وخيانت است،
نماينده پيشين سازمان ملل متحد در افغانستان از احتمال بروز جنگ های داخلی در کشور هشدار می
دهد.کای ايدی در گفتکو با الجزيره بر نياز به تغيير در سياست های موجود در افغانستان تاکيد می
ورزد .در حالی که وی رييس جمهور کرزی را به جنگساالران وابسته می داند ازسياست های
واشنگتن در برابر افغانستان نيز به شدت انتقاد می کند.
در همين حال حکومت افغانستان بدين باور است که مهم پنداشتن چنين گفته ها تنها باعث افزايش
مشکالت در کشور می شود .با گذشت بيش ازسه سال از پايان ماموريت اين ديپلومات ناروی در
افغانستان ،اکنون از چالش های ياد می کند که مانع کار وی بوده است .کای ايدی آوردن تغييرات در
افغانستان را از آرزوهای آغاز کارش به عنوان نماينده ويژه سازمان ملل در افغانستان می دانست اما
وی اعتراف می کند که بسيار زود از اين تالش خسته شد.
کای آيدی ،نماينده ويژه پيشين سازمان ملل در افغانستان اظهار داشت که در نخست روابط من با ريس
جمهور کرزی خوب و دوستانه بود ،اما با گذشت زمان اوضاع دگرگون شد .کرزی از من ناراحت
بود زيرا فکر می کرد که من باتوان کامل در برابر مداخله های آشکار اياالت متحده امريکا و
کشورهای خارجی ديگر درانتخابات رياست جمهوی ،در کنار او نايستادم ،من نيز ازکرزی ناراحت
بودم زيرا وی به جنگ ساالران و کارگذاران قدرت وابسته است ،کسانی که در دهه های پيش
افغانستان را نابود کردند و نبايد به آنان اجازه داده می شد تا آينده اين کشور را آلوده سازند.

وي اظهار داشت که علت اصلی و خاطره تلخ من اختالف فزاينده من با سياست های واشنگتن در
برابر افغانستان بود .نيازهای مهم غيرنظامی وسياسی ،به عنوان پيوست هايی با وظايف نظامی
پنداشته می شدند .واشنگتن هرگز به گونه واقعی با سازمان ملل در مسايل مهم واستراتژيک مشوت
نمی کرد  .وخامت روز افزون اوضاع امنيتی ،اختالفات سياسی و دشمنی های سياسی چالش های
هستند که کای ايدی آنها را فراراه تالش ها و پيشرفت ها در افغانستان می داند .چنين پنداشته می شود
که اين مسايل در حکومت نيز ناخشنودی های به بار آورده بوده است ،چنانچه کای ايدی از رسيدن
ياداشتی از سوی يک وزير کشور به وی ياد می کند .در اين يادداشت که در جريان ديدار کای ايدی
از واشنگتن به وی رسيده بود تنها نوشته شده بود :استعمار نو!
درطول ده سال گدشته تقريبآهمه کمک های خارجي درافغانستان فقط درکيسه ي اطرافيان کابينه
کرزي فرورفت وبا همين پول ها ست که مال مارشال فهيم  ،رباني ها ( برهان الدين وصالح الدين )
،يونس قانوني ،برادران کرزي  ،رسول سياف ،خانواده مجددي وگيالني ،رحيم وفاروق وردک،قاضي
قضات ولوي سارنوال ،احدي وزاخيلوال ،وزيران ووااليان  ،دبل عبدهللا وامرهللا صالح  ،گل آغا
شيرزی ووارثين حاجي قدير ،اسد هللا خالدوبسم هللا محمدي ،خليفه عطامحمد والي بلخ وحاجي نبي
شريک پيداوپناهش وکامگار ،انوري وشيخ آصف محسني ،سفيراني وابسطه به حامد کرزي  ،رنگين
دادفرسپنتاو مال مارشال وديگران يگباره صاحب مليارد ها دالر ،شهرک های خصوصی وبلدينگ ها
وشرکت های تجارتی گرديدند و هرکدام خودرا قدرت های مستقل درکشورميدانند وهيچ نيروی قادربه
کنترول آنها نيست .همچنان بيشترين پروژه های بازسازی ،امنيتی واقتصادی موسسات بين المللی نيز
دراختيار همين هاقراردارد.
اسناد افشای شدهء محرم ديپلماتيک اياالت متحده امريکا نشان می دهد که کرزی از جانب حلقات
داخلی خود ضعيف و در برخی از مواقع بی توجه به نيک و بد خوانده شده است .به نوشته
خبرگزاری رويترز اين ديد بی اعتمادی داخلی می تواند درتناسب به انتقادهای خارجی مخرب تر
باشد .براساس اين گزارش کرزی که درارتباط به وفاداری تيمش حساس می باشد به نظر می رسد
ازاين خشمگين خواهد شد که اعضای کابينه اش درمورد کاستی هايش صحبت کرده ،يا نگرانی های
شان را درمورد اوبا سفارت اياالت متحده امريکا شريک ساخته اند.
پي انتشار اسناد ديپلوماتيکي آمريكا كه در آن حضرت زاخيلوال وزيرماليه ،كرزي را به عنوان
انساني ضعيف توصيف كرده بود ،استعفا داد .عمر زاخيل وال ميگويد ،روابط با سفارت آمريكا در
كابل به علت اسنادي افشا شده  ،تيره شده است  .زاخيل وال طي كنفرانس خبري تصريح كرد ،وي
هرگز از واژه ضعيف براي توصيف كرزي ،استفاده نكرده و تصريح كرد كه كارل ايكنبري ،سفير
سابق آمريكا در افغانستان از نام وي براي تاييد نظرات خود درباره كرزي سوء استفاده كرده است .

اين عمل كامال غير حرفهاي ،توهين آميزوغير ديپلماتيك است .اين مساله ديگر هيچ اعتمادي بين من
و ايكنبري باقي نميگذارد  .در ميان دوصدوپنجاه هزار اسناد ديپلماتيك منتشر شده آمريكا توسط ويكي
ليكس ،گزارش شده است كه زاخيل وال خطاب به ايكنبري اظهار كرده بود كه كرزي شديدا مردي
ضعيف است كه به حقايق گوش نميدهد  .وي گفت  -من به رئيس جمهور گفتم چنانچه كوچكترين
ترديدي دارد كه من چنين فكري درمورد او ميكنم ،در آن صورت با كمال ميل استعفا ميدهم ،اما
كرزي گفت گمان نميكند من چنين حرفي زده باشم وازمن خواست تا درسمت خود باقي بمانم  .وي
افزود ،قطعا اين اتفاق نه تنها به روابط من با سفير آمريكا بلكه به روابط وي با برخي از وزراي
دولت لطمه زده است  .زاخيل وال در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه آيا سفير آمريكا و يا مقامات
ديگر سفارت بايد استعفا دهند ،گفت كه اين به مساله ايكنبري بستگي دارد  .زاخيلوال همچنين دراسناد
منتشر شده خطاب به ايكنبري گفته است :كرزي به سرعت تحت تاثير حرفهاي كساني قرار ميگيرد
كه نزد وي ميآيند تا گزارشي از داستانهاي غير قابل باور توطئه عليه وي بدهند.
حامد كرزي اظهار كرد ،وي نسبت به اين مساله كه احتماال برخي از وزرايش در مورد وي سخن
بگويند ،مطلع است و اين چيزي است كه براي هر دولتي در سراسر جهان اتفاق ميافتد اما آمريكا با
اين كار زاخيل وال را بيآبرو كرده است .وحنيف اتمروزيرداخلهء اسبق ادعا کرده است که کرزی
پاليسی اياالت متحده را درمنطقه درک نمی کند .زاخيل وال گفته است ،درحلقهء داخلی کرزی توافق
کردند هرزمانی که کرزی عدول کند برای نفوذ براودست به دست هم دهند واگربخاطرمطرح کردن
مسايل حساس با خشم رييس جمهور روبرو می شوند يک ديگرراحمايت می کنند .به نوشتهء روزنامه
گاردين بريتانيا دراين مراودات محرم ادعا شده که کرزی با عفو قاچاقبران مواد مخدر به داليل
سياسی ،درارعاب يک مقام ارشدش دست داشته ورييس دفترش عمرداوودزی را توهين کرده است.
دوصدوپنجاه هزارسند محرم ديپلماتيک امريکا پيش ازد يگران توسط ويکی ليکس دراختيار روزنامه
های نيويارک تايمز وگاردين قرار شده است .براساس اين اسناد فاروق وردک وزيرمعارف ،
اصالحات درسيستم انتخابات را توسط کرزی به دنبال انتخابات رياست جمهوری که با تقلب گسترده
همراه بود با به دست گرفتن قدرت درسال های نودويک ونودودو توسط مجاهدين قابل مقايسه خوانده
است .دراين سال ها کشورما شاهد جنگ های داخلی ويران گربين گروه های مختلف تنظيمها بود.
دريکی ازاين اسناد آمده است که کارل آيکن بيری سفير اياالت متحده درکابل کرزی را يک شخص
فاقد بصيرت وضعيف خوانده است .براساس اين اسناد افشا شده ،آيکن بيری ،کرزی را متهم کرده
که وی ابتدايی ترين اصول دولت سازی را درک کرده نتوانسته است .قبال ،سفارت اياالت متحده
امريکا درکابل انتشار اعالميهء افشای اين اسناد محرم رامحکوم کرده ،گفته است که اين امربرروابط
دو طرف تاثيرگذار نخواهد بود.

رويترزمی نويسد ،با آن که پيش از اين حکومت های هردو کشور تاثيراسناد افشاء شده را کم اهميت
جلوه ميدهند اما انتظار می رود که کرزی تغييرات را درکابينه اش به ميان آورد وبنا براين احتماالً
اين وزراء با مجازات روبرو خواهند شد .فساد اداری به طور طبيعی مخالف مصالح و منافع مردم
است که عموما ً در اشکال رشوت ،خويشخوري ،پارتی بازی و تعارض منافع روی میدهد .فساد
اداری درافغانستان پديده ملموس ،شناخته شده ،زجر آور و فراگير است که از رييس جمهور گرفته تا
يک شهروند عادی جامعه وجود آنرا حس می کنند و درهمگانی بودن آن اتفاق نظر دارند.
درسال های گذشته نيز جامعهی جهانی انگشت انتقاد را بلند نمود که فساد اداری درافغانستان غوغا
می کند و حتا صندوق وجهی پول برای مدتی کمک هايش را به حالت تعليق در آورد.
کرزي خود ميگويد -بيگانگان با نوع قراردادهای خود ،به گسترش فساد در اين کشور کمک می
کنند  .بيگانگان از طريق عقد قرارداد با صاحب نفوذان به فساد در افغانستان دامن می زنند و مانع
مبارزه با آن در برخی مواقع می شوند .ما مشکالتی با افغانها و بيگانگان داريم و دوستان خارجی ما
از همکاری کردن (با اين صاحب نفوذان) دست نمی کشند بلکه در برخی مواقع (در مسير مبارزه با
فساد) مانع تراشی هم می کنند .رسانه هاي خارجي بويژه بي بي سي نيز با دامن زدن به ناامني ها در
آينده افغانستان و پس از خروج نيروهاي خارجي در سال دوهزاروچهارده ،زمينه ساز گسترش فساد
در كشور شده اند.
عزيزهللا لودين رييس مركز مبارزه با فساد اداري نيز موسسات خارجي را به فساد گسترده در اين
كشور متهم كرد و گفت :رقم قابل مالحظه اي از هشتادودو درصد پول هايي كه وارد افغانستان مي
شود؛ به جيب موسسات خارجي مي رود .لودين مي افزايد -فساد در ادارات دولتی بسيار زياد است و
تنها ادارهی مبارزه با فساد اداری توانايی مبارزه با آن را ندارد .بيش ازهشت ميليارد دالر امريکايی
ظرف ده سال گذشته معاش مشاوران خارجی در افغانستان شده است .شمار مشاوران خارجی در
افغانستان به بيش ازپنج هزارنفر میرسد که در اين ميان براساس ارقام اداره مفتش ويژه امريکا در
امور بازسازی ،تنها حدود پانزده صد مشاور ملکی امريکايی در افغانستان کار میکنند که مصرف
آنها در دو سال گذشته دو ميليادر دالر امريکايی شده است .عزيز هللا لودين زاخيلـوال را متهم کرد که
دست به رشوت و اختالس زده است و بايد وظيفۀ اين وزير به حالت تعليق در آيد تا اتهام آن روشن
شود.
پول هايى که به صورت غير شفاف در حساب وزير ماليه واريز شده است ،نتيجه زحمت کار
شخصى و تحقيق وى نمى باشد .وى به تمسخر اشاره کرد که دو صد هزار دالر از هوتل صافى
لندمارک به حساب وى انتقـال يافته است ،آيا زاخيلـوال در مورد آشپزخانه و يا کدام غذاى هوتل
تحقيق کرده که براى وى دو صد هزار دالر واريز کرده است؟ وى موضوع را با رئيس جمهور

کشور در ميان مى گذارد که سرنوشت زاخيلـوال و وزيران ديگررا که متهم به فساد اند ،روشن
سازد .همچنان لودين اسماعيل  ،وزيرانرژي وآب را به غصب زمين هاي دولتي در واليت هرات
متهم كرده است .ارزش اين زمين ها به حدود يكصد ميليون دالر بالغ مي شود و اسماعيل خان و
برخي ديگر از مسووالن محلي اين اراضي را غصب كرده اند .لودين دوسيه مربوط به اين تخلفات به
سارنوالي منتقل شده و قرار است در اين مورد تحقيق شود.ازطرف ديگراداره حمايت ازسرمايه
گذاري دركشور ازحکومت مي خواهند تا مبارزه جدي را عليه فساد آغاز نمايند .به دنبال انتقاد هاي
شديد مردم بخاطر آنچه بي اعتنايي حکومت درمبارزه عليه فساد اداري خوانده مي شود ،اداره حمايت
ازسرمايه گذاري مبارزه حکومت راعليه فساد اداري ناکام مي خواند.
مقامات اين اداره ميگويند -افراديکه دررده هاي بلند دولتي کار مي کنند و به دست داشتن در فساد
متهم اند ،تا حال مجازات نشده اند .مردم باوردارند  ،تا زمانيکه قانون باالي همه يکسان عملي نشود
و يک ميکانيزم موثر براي مبارزه با فساد اداري ايجاد نگردد ،اين مبارزه کامياب نمي گردد ومقامات
و زورمندان نيزمحاکمه نمي شوند.
يکي ازين قاچاقچيان گل آغا شيرزی است ،وي يکی ازبزرگترين قاچاقچيان مواد مخدر دنياست که
عالوه برآن در همراهی با ساير عوامل بنيادگرا در جنوب و شرق کشور در سرکوب روشنفکران و
آزادی بيان نقش اساسی داشته است و دارد .شيرزی زمانی که والی قندهار بود ،هفته ای يک ميليون
دالر آمريکايی از راه قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی نصيب می شد.
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