کرزي طي يک دهه چه ميراثي ازخود بجاگذاشت؟؟؟
( انواع پديده هاي منفي چون :تفنگ ساالري  ،ماجراجويي  ،خويشخوري  ،رشوت ستاني  ،بي
مسووليتي  ،چوروچپاولگري  ،زورگويي  ،منطقه پرستي  ،روزگذراني ،و ) ...
« قسمت ششم – صباح »
امالک ومالکيتهاي دولتي وشخصي راچگونه تاراج کردند؟

بگويد ازوطن تا گل برويد
بهاران دردوغمهارابشويد
بگوتا مادرميهن غمت را
براي نسلهاي بعد بگويد.
زورگويي ها بي کفايتي مسولين بلندپايه دولتي استخدام اشخاص مفسد دررده هاي بلند دولتي غارت
کمک هاي جامعه جهاني غارت بيت لمال ازسوي برخي وزيران ،قوماندانان جهادي جنگساالر،واليان
 ،ولسواالن وديگر افراد درواليات کشور جريان دارد .
نيويارک تايمزفاش کرد که حتي رياست جمهوري نيزبه فساد آلوده است اداره که ازآنجا بارها کرزي
شعار مبارزه بافساد راسرداده است چنانچه کرزي در روزجهاني مبارزه بافساد اداري گفت فساد
اداري در کشور از طريق کمکها ي خارجي و اجراحات انان به جود امده است اما شماري از
كارشناسان امور به اين باورند كه بدليل عدم نظارت دقيق دولت ازادارات دولتي  ،زدوبند کرزي
باجنگ ساالران وزورگويان باعث شد تا فساد اداري درکشور بيشتر ريشه داخلي پيدا کند.
چنين بودکه سازمان بينالمللي شفافيت که هرساله گزارشي درباره وضعيت فساد مالي درکشورهاي
جهان صادر ميکنداين بار دولت افغانستان رادومين دولت فاسد معرفي نمود.
غصب و چوري زمينهای شخصی و دولتی از سوی افراد و اشخاص زورمند از چند سال بدين سو
ازمشكالتی است كه نه تنها دامن مردم را در واليات راگرفته ،بلكه حكومت را نيز متاثر ساخته است.

ارقام منتشر شده ازسوی شماری از نهادهای حكومتی بيانگر اين واقعيت است كه در جريان سالهای
اخير چهارميليون جريب زمين دولتی از سوی افراد قدرتمند غضب گرديده است .طبق ارزيابی
انجام شده ،غصب و به تصرف درآوردن زمينهای دولتی به شکل گستردهی آن در شماری از
واليتهای كشور از سوی افراد زورمند هنوز هم ادامه داشته و از آن جلوگيری نگرديده است .به
باور منتقدين ،سکوت حکومت در برابر مافيای زمين سبب گرديده ،تا زمين خواران کما فی سابق به
اشغال زمينهای دولتی و عامه مبادرت ورزند.
غصب زمين های دولتی ،شخصی ،مناطق عام المنفعه و خانه سازی های خود سرانه در افغانستان
افزايش يافته است .مقامات می گويند که اکثر اين زمين ها از سوی زورمندان که به گفته آنها بسياری
آنان فرماندهان سابق هستند ،غصب شده است  .وزير توسعه شهری ميگويد که دولت جدا در پی حل
و فصل زمين های غصب شده توسط فرماندهان و زورگويان است  .مساله غصب زمين در افغانستان
به يک مشکل بسيارجدی تبديل شده و دولت هنوز نتوانسته اين مشکل را حل کند .مردم معتقداند برای
غاصبين زمين و مافيای زمين ارگان های قضايی و عدلی اسناد تهيه می کند مردم عادی غاصب
نيست  ،تاز مانی که مافيای فساد اداری را گم نه کنيد غاصبين گم نمی شوند .
در طول تاريخ افغانستان به اندازی که در اين دوره زمين غصب شده است در دوره جنگ های
داخلی که شصت تاهفتاد هزارنفر کشته شدند غصب نه شده بود .همين ولسواالن و قوماندان هاي
جهادي زمين ها را غصب می کنند که زور دارند غريب ها کجا توان غصب کردن را دارند.
درواليت غزني حدود بيست هزارجريب زمين از سوی زورمندان غصب وزمينهاى غصب شده
وبعدازيکبارفرئش دوباره از طرف زورمندان به بهاى بلند به مردم به فروخته شده و تا کنون کسى از
آن هيچ نپرسيده است.
مسوولين ادارات حقوقي ميگويند -جمعا ً نزديک به يکصدوپنجاه وچهارهزار جريب زمين دولتی از
سوی زورمندان غضب گرديده است .قبالههای مثنی و يا اسناد تخمينی که از سوی حکومتهای قبلی
ترتيب شده بود ،با اراضی که منابع آبی آن را کاريز ويا چشمهها تشکيل میداد تطبيق میگرديد ،حاال
فرصت خوبی را به دست مافيای زمين داده و با استفاده از اين قبالهها که حدود آن ساحات وسيع را
در بر میگيرد ،هزارها جريب زمين دولتی و حتا ملکيتهای وقفی که ساحات باستانی ،هديرهها و
زيارتگاهها شامل آن میباشد ،از سوی غاصبان تصرف گرديده است .حکومت در بازپس گيری
ملکيتهای غصب شده بسيار ناتوان بوده ،فقط توانسته است در حدود ده هزار جريب زمين غصب
شده را دوباره باز پس گيرد .جلوگيری ازتداوم غصب زمينهای دولتی در صورتی ممکن میباشد که
اين زمينها به مردم کشور توزيع گرددو درغير اين صورت جلوگيری ازغصب زمينها خيلیها

دشوار است .ضعف حاكميت دولت يگانه عاملی كه غاصبان زمين را بيش از پيش به اين كار تشويق
میكند.
مردم ميگويند -عدم تطبيق قانون از سوی حكومت را نيز يكی از عواملی خواند كه زمينه را برای
مافيای زمين فراهم ساخته تا هرچه خواستند انجام بدهند ،چون درهرمنطقه زورمندان حاكم اند و
هرچه میخواهند ،انجام میدهند.
گزارشهايی نيزازغرب کشور حاكی است كه زمينخواران بيش ازشصت وپنج هزار جريب زمين را
در واليت هرات هنوز هم در تصرف خويش دارند .در سالهای اخير بيش از يکصدوده هزار جريب
ملکيت رياست زراعت از سوی زورمندان غصب شده بود .پس از تالشهای زياد بخشی از اين
زمينها دوباره به دست آمده ،اما تا کنون حدود شصت وپنج هزارجريب از ملکيتهای رياست
زراعت در تصرف زورمندان قرار دارد .بيشتر زمينهای غصب شده در ولسوالیهای انجيل ،گذره،
غوريان ،زنده جان و چشت شريف واليت هرات میباشد که مقامات تالش دارند ،روند بازپسگيری
آن را آغاز کنند.
مقامات محلی هرات همچنان تاييد میکنند ،در حدودشصت جريب زمين ديگر را نيز از چنگ
غاصبان زمين بيرون کشيدهاند .اين اراضی که مربوط ادارهی حج و اوقاف هرات است ،بيشتر ازسي
مليون دالر ارزش دارد .با اين حال ،يکتن از بزرگان قومي در ولسوالی شيندند هرات میگويد،
شاروال هرات محمد سليم تره کی نيز به جمع غاصبان پيوسته و بيش ازسه هزار جريب زمين را در
منطقه شمال سرک اسالم قلعه غصب نموده است .ازسوی ديگر يافتههای اداره مبارزه با فساد
اداری نشان میدهد كه به ارزش يکصد مليون دالر ملكيتهای دولتی توسط افراد زورمند در واليت
هرات غضب گرديده است كه نام اسماعيل خان وزير انرژی و آب نيز در رديف غاصبان زمين ديده
میشود.
عزيزهللا لودين ،رييس اداره مبارزه با فساد اداری میگويد -زمينهای عبدالمجيد خان زابلی كه بنابر
وصيت وی پس از وفاتش به دولت سپرده شده است ،توسط محمد اسماعيل خان وزير انرژی وآب و
والی سابق هرات غصب شده است .
درجريان سال روان شماری از بزرگان و موسفيدان قوم مومند در واليت ننگرهار ،والی و شماری از
سرمايهداران را به غضب زمينهای دولتی متهم كردند .اين نمايندگان در يك كنفرانس خبری ادعا
كردند كه والی و شماری از سرمايه داران حدود بيست هزار جريب زمين دولتی را در مربوطات
ولسوالی رودات ننگرهار به تصرفشان درآورده و روی آن کار میکنند .اداره مبارزه با فساد اداری
میگويد ،درجريان شش ماه نخست سال روان شماری از شهركهايی كه جديداً در كابل اعمار گرديده،
با ساختن اسناد جعلی سي وسه هزار جريب زمين دولتی را غضب نموده است.

با وجودی كه اين اداره از افرادی مشخصی نام نمیبرد اما دست داشتن مقامات بلند پايه دولتی در
غصب اين ملكيتها را رد نمیكند .عزيزهللا لودين به رسانهها گفته که برای بازپسگيری زمينهای
غضب شده ،اراده قوی نياز است تا جلوی غاصبين زمين گرفته شود .چيزی كه به باور كارشناسان
بارهاست از سوی اين اداره عنوان شده اما تا اكنون هيچگونه توجهی به اين خواستها نگريده و تمام
اين صداها ناشنيده باقی مانده است.
محمدامين فرهنگ ،وزير پيشين تجارت وصنايع میگويد -از حكومت كنونی نبايد انتظار داشت ،زيرا
درجريان اين ده سال به جز راه اندازی سروصدا و ساختن كمسيون ،هيچ كاری نکرده است.
فرهنگ ،زمينهای شيرپور را مثال زنده ،ازغضب زمين توسط زورمندان و افراد بلند پايه دولتی
میخواند كه با وجود باستانی بودن اين منطقه هنوز قضيه نامعلوم است .به باور فرهنگ ،شورای
وزيران فيصله نمود تا افراد واشخاصی كه دراين منطقه زمين دارد ،در بدل هر بسوه زمين به نرخ
روز سي وسه هزار هزار دالر امريكايی به دولت پرداخت كند ،اما اين مبلغ پس ازيك ماه چانه زنی
به دوازده هزار دالر تقليل يافت ولی ديگر سرنوشت آن معلوم نشد كه كسی اين مبلغ را به دولت
تحويل داد يا خير؟ در صورتی كم توجهی حکومت ممکن است در آينده نه چندان دور شاهد آشوبی
ميان غاصبان و عوام باشيم ،در آن صورت حکومت توان جلوگيری آن را نخواهد داشت .غصب
زمين به شکل گستردهای همچنان ادامه دارد .

مافيا زمين درکشورازسالهاي قبل به تدريج جان گرفت تا بشکل کنوني خود به مثابه يک هيوالي
وحشت ناک تبارز نمودند و درچند سال اخير توانستند که اين هيوال باالهاي خود را با الي ملکيتهاي
عامه بگستراند .
بنا بر ارقام ارائه شده حدود سه ميليون جريب زمين دولتي به صورت غير قانوني توسط زورمندان
غضب شده و روزانه نزديک به هزارجريب زمين از سوي قدرتمندان وزورمندان غصب مي گردد
بيشتر مواردغضب زمين هاي دولتي در کابل و مناطق شمالي  ،رخ داده است .علل ظهور مافياي

زمين در کشور را ميتوان ناشي از سه دهه جنگ در کشور دانيست ودرين مدت زورمندان توانستند
برعالوه زمينهاي دولتي زمين هاي شخصي را نيز بنام خود قلم بزدند .همچنان ميتوان گفت که يکي
ازعلت هاي رشد مافيا زمين درکشور عدم تطبيق قانون ميباشد که دولت مردان نتوانستند قانون
را تطبيق نمايد که اين باعث آن گرديد تا مافياي زمين قوس سعودي خود رابپيمايد و به شکل کنوني
آن در ايد

.

به باور برخي آگاه هان در جريان سال هاي جنگ ،برخي از رهبران گروه هاي مسلح اقدام به غصب
زمين هاي دولتي کرده واين زمينها ربه صورت ملکيت خصوصي خويش در اوردند .آنان اين
زمين ها را به مثابه غنايم جنگي و نوع امتيازت براي خود محسوب ميکند .فروش اين زمينها و تهيه
اسنادي جعلي که در بدل پرداخت پول به صورت غير قانوني تهيه گرديده است ،مشکل موجوده را
پيچيده تر ساخته است
در بيشتر موارد افراد مسلح وابسته به دولت مسوول غضب زمين شناخته مي شوند وبه باور برخي
آگاه هان امور مافياي زمين در درون دولت افغانستان نيز ريشه دوانده است واز قدرت باالي بر
خوردار هستند واين قدر ت نماي مافيا زمين با عث شده است تا انان بتوانند در برابر قانون از
مصونيت برخور دار باشند .
سرانجام رييس جمهور کرزی جهت آوردن اصالحات و ازبين بردن فساد درادارات دولتی ،فرمانی را
صادر نمود که براساس آن برای تمامی ارگان های دولتی ضرباالجل در نظر گرفته شده است .اما
شماری ازمقامات ارگانهای دولتی و نهادهای غيردولتی ،برتطبيق آن به ديده شک وتريد مینگرند.
اين فرمان پس از آن صادر شد که کرزی در جلسه با اعضای ولسیجرگه تعهد سپرد که ديگر
مصلحتگرايی را کنار گذاشته و از اين پس با قاطعيت عمل خواهد کرد.
برعکس بابزرگترين اشتباهي که درمورد تقرربسم هللا بحيث وزيردفاع ،کسي که ولسي جرگه به
وزارت داخله اش رايي عدم اعتماد داده بود ووي جفاي بزرگي رامرتکب گرديد .کرزي شخصي
مصلحت گرا ،معامله گر،بي تصميم ،مريض ومحافظه گري است که جزازدورشدن ازپست رياست
جمهوري راهي ديگري براي اصالح اش وجودندارد.
دراين فرمان کرزي از شورای ملی به عنوان عالیترين ارگان تقنينی کشور تقاضا نموده تا در ايفای
وظايف و اعمال و صالحيتهایشان با درنظرداشت مصالح ملی و منافع عليای کشور به پيشنهادهای
عاجل و تقاضاهای مشروع و معقول حکومت ارجحيت داده و درعين حالیکه از اعمال حکومت
نظارت بعمل میآورد؛ در راه تعميل سالم قوانين وتطبيق پروژههای انکشافی با حکومت مساعدت
وهمکاری نمايد.

همچنين از شورای ملی خواسته شده تا در مدت چهارنيم ماه طرحها و قوانين فرامين تقنينی و
موافقتنامههای حکومت را تصويب نمايد .اما صدور اين فرمان در همان ساعات اوليه بحث
وجدلهايی را در پارلمان به ميان آورد .شماری از نمايندگان ،آن را خندهدار خواندند ،شماري
ازوکيالن ميگويند -صدور اين فرمان بسيارمضحک است ،زيرا درجريان ده سال حکومت به اثبات
رسانده که ارادهای برای از بين بردن فساد ندارد.
دراين فرمان نوشته شده که وزارتخارجه طی سه ماه آينده تمام تخطیهای قانونی ،شکلی و محتوايی
را که در موقع انعقاد موافقتنامههای بينالمللی صورت گرفته مطالعه و لست وزارتخانهها و
اداراتی که بيش از دوبار به تخطی از قانون و معاهدات بينالملل مبادرت وزيده اند را به
شورایوزيران ارايه نمايد.
همچنين اين وزارت طی مدت شش ماه آينده لست تمام نمايندگیهای سياسی به شمول آتشههای
فرهنگی تجارتی و ترانسپورتی و نظامی ،و تشکيالت و ضرورت آنها را به شورایوزيران گزارش
دهد.
اولويت کاری دراين فرمان به وزارت داخله دستور داده شده تا درمدت دوماه ،تمام فيصلههای محاکم
بخصوص فيصلههايی که در رابطه به غصب ملکيتهای عامه وخصوصی است را نهايی ،و به آن
وزارت ابالغ و گزارش کتبی آن را به شورایوزيران ارايه نمايد .همه آنانکه طي بيش ازده سال
باکرزي آشناي دارند وي با صادر نمودن چنين فرمانی نه تنها در امر مبارزه با فساد موفق نخواهد
شد بلکه اين پروسه را تخريب خواهد کرد .دراين فرمان از لویسارانوالی کشور خواسته شده است
که در شش ماه آينده ،تمام کارمندان مسلکی و حمايتی خود را بازنگری نموده و افراد آلوده به فساد را
شناسايی و در مورد آنها تدابير مشخصی را روی دست گيرد .همچنين دراين فرمان به لویسارانوالی
دستور داده شده تا در جريان دو ماه آينده دوسيههای تمام افراد و اشخاصی که در توقيف به سر
میبرند را بررسی کند.
لویسارانوالی زمان تعين شده برای انجام تمام کارها در سراسرکشور را يک پروسه غيرممکن
خوانده میگويد -راه ده ساله را نمیشود با دوماه يا شش ماه پيمود.
دراين فرمان به اداره عالی مبارزه با فساد اداری هدايت داده شده تا طی دوماه از تطبيق شاخصهای
مندرج استراتيژی مبارزه عليه فساد اداری در ادارات دولتی و بخشهای خصوصی نظارت کرده و
نتايج آن را به رياستجمهوری ارايه نمايد .همچنان دراين فرمان آمده ،طی شش ماه دارايیهای
مشکوک اراکين دولتی وموسسات خصوصی را بررسی به رياستجمهوری گزارش ارايه نمايد.
کرزي قبال نيزبخاطرثپت دارايي مقامات فرمان صادرنموده بود وبه يخ نوشت وبه آفتاب گذاشت .اما
عزيزهللا لودين؛ رييس اين اداره برتطبيق شدن فرمان به ديده شک و ترديد مینگرد.

به باور لودين ،در دستگاه حکومت هنوز هم افراد واشخاصی وجود دارد که مانع اين فرمان خواهد
شد زيرا فساد اداری برای شماری از افراد به عادت تبديل شده است.
تازمانیکه رييس جمهور اقدام به برکناری اين افراد نکند ،صدور اين فرمان نتيجهبخش نخواهد بود،
زيرا ده ها دوسيه در سارنوالی خوابيده وتا اکنون به هيچ کدام آنها رسيده گی صورت نگرفته است.
دولت بايد در قدم اول به اين دوسيهها رسيده گی نمايد تا مردم مطمين شوند که حکومت توانايی تطبيق
فرمان را دارد ،و درصورتی که به اين دوسيهها رسيده گی نشود اين فرمان همانند ديگر فيصلههای
به تاريخ سپرده خواهد شد.
دريک اقدام ديگرکرزي کميسيون رامانند کميسيونهاي قبلي ايجاد نمودولي دردي رادوانخواهد کرد.
در کميسيون مبارزه با فساد اداری که رياست آن به عهده رئيس ستره محکمه وعضويت وزير عدليه،
لوی ثارنوال ،نمايندگان پارلمان وهمچنين نماينده ای 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؟  .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 زمهم 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.
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