(قسمت اول – صباح )
دولت اسالمی
رییس دولت صبغتهللا مجددی  ۷۲اپریل - ۲۹۹۷
 ۷۲جون ۲۹۹۷
رییس دولت برهانالدین ربانی  ۷۲جون - ۲۹۹۷
 ۷۲سپتامبر ۲۹۹۱
حکومت طالبان
مال محمد عمر  ۷۲سپتامبر  ۲۱ - ۲۹۹۱نوامبر
۷۰۰۲
دولت اسالمی
رییس دولت برهانالدین ربانی  ۲۱نوامبر - ۷۰۰۲
 ۷۷دسامبر ۷۰۰۲
ادار ٔه موقت
رییس حامد کرزی ۷۷دسامبر ۷۰۰۲
دولت انتقالی اسالمی
رییس حامد کرزی ۲دسامبر ۷۰۰۲
جمهوری اسالمی
رییس جمهور حامد کرزی تا اکنون.
سوگمندانه غرب در سال  ۷۰۰۲این فرصت را داشت که به افغانستان برای رسیدن به صلح کمک کند .اما کوتاه نظری و
حسادت و امتیازخواهی بر جستجو برای یافتن راه حلی برای مشکالت سیاسی پیشی گرفت و همین امر منجر به بازگشت
طالبان شد.
غربیها با پندار دشمن دشمن من دوست من است ،جنگ ساالران فراري را به عنوان همکاران خود برگزیدند .آنها گمان
میکردند که این گزینه نیاز به حضور امریکاییها را در صحنه کاهش میدهد .اما در واقعیت این کار آنها به مثابه
سمتگیری در یک جنگ داخلی دوامدار بود .این تفنگداران فراري وچپاولگر و جنگساالر محبوبیتی بین مردم نداشتند و
بیشترشان متهم به جنایات جنگی هستند .امریکا و بریتانیا ،به جای اینکه این افراد را کنار بزند ،به آنها پول و اسلحه داد
و به زعم خود آنها را متحد خود ساخت .همین افراد ،که اکنون بخشی بزرگی از قدرت را در دولت در دست دارند ،یک
عامل عمده نگرانی مردم افغانستان هستند .استفاده از جنگساالران برای مبارزه با القاعده و طالبان ،منجر به هرج و مرج

و از هم گسیختن بافتهای اجتماعی شده است .در سال  ،۷۰۰۷من در لویه جرگه اضطراری برای تاسیس حکومت موقت
افغانستان در کابل حضور داشتم و از نزدیک شاهد آن بودم که چطور به جنگساالران قدرت سیاسی و قانونی داده شد .به
این ترتیب زورمندان به قدرت بازگشتند و همراه با خود فساد اداری ،ناامنی اختالفات ،فقر و خشونت و فرهنگ معافیت از
مجازات را به ارمغان آوردند.
حقوق بشر در نیویارک ،با نشر یک گزارش تازه گفته است که حکومت افغانستان به رهبری حامد کرزی به جنگساالران
و ناقضان حقوق بشر ومقامات مفسد اجازه داده است تا در رده های باالیی حکومت کار کنند.
شدوزورگویان و جنگساالران باگذشت هرروزبه قدرت بیشتردست پیدا میکنند وبرسرنوشت مردم حاکم میشوند .فرانسیس
وندرل نماینده خاص اتحادیه اروپا درافغانستان،درسمینار افغانستان درپارلمان فنلند اظهار داشتند که ما برای جلوگیری از
نقض حقوق بشرمي خواهیم که ناقضین حقوق بشرو جنگساالران دیگربرسرقدرت نباشند ،ولي عمال دیده مي شود که
جنگساالران و جنایتکاران جنگي و ناقضین حقوق بشردرقدرت شریک اند و همچنان برای شرکت عده ی دیگر از آنها
مانند طالبان تالش بخرج داده مي شود .طالبان هنوز هم دست از جنایات خود بر نداشته وهرروزبه کشور زیانهای
سنگین جاني و مالي مي رسانند و امینت ملي را به خطر مي اندازند  ،ولي ریس دولت آنان رابرادرمیخوانند  .تروریستان
بین المللي  ،طالبان  ،حزب اسالمي وافراد فساد پیشه ومنفعت طلت دوباره تجدید قوا کرده و هرروز فاجعه مي آفرینند.
مردم مظلوم ،خسته ازجنگ وتاراج شده ،می گویند که خانه های بزرگ با زرق و آسمانخراش هاي مجلل درپایتخت
ووالیات نمونه انکارناپذیر فساد اداری وچپاولگري ملي در دولت می باشد وقصرهای شاهانه وچند منزله با تزهینات خیره
کننده درکشور بنام قصرهای چوروچپاول یاد می شوند و به نظر مردم کسانی مالک این قصرها اند که درجنایات و فساد
اداری دست دارند .اکثریت این خانه ها در شیرپور اعمار شده اند ،که مردم آن رابنامهاي شیرچور وچورپورمسما نموده
اند .که با چنین یک فرهنگ چپاولگري ومعافیت در رده های باالی حکومت ،مردم چه گونه می توانند ازاین دولت حمایت
کنند .غصب زمین ها و اعمار خانه های مجلل و بلند منزل ها به گفته مردم  ،تیشه طالبان را دسته می دهد و آنها مردم را
تشویق می کنند که از چنین یک حکومت فاسد متنفرباشند.
ثروتمند شدن تعداد فساد پیشه وچپاولگر از یکجانب و حاکمیت شرکت های امنیتی و انجوهاي داخلي وخارجی شرایط را
برای مردم ناممکن ساخته است ،داشتن خانه شخصی برای مردم امکان پذیر نیست ،زیرا نرخ خانه ها بیش از حد بلند
رفته است .ازسال دوهزارویک میالدي تا اکنون یعنی بعد ازسقوط نظام طالبان  ،شصت میلیارد دالر کمک به کشور
سرازیر شده که صدها ملیون آن برای مصارف خارجی هابه مصرف رسیده ومقدار زیاد دیگر آن به شکلی از اشکال
حیف و میل شده است .باوجود همه این فساد وخیانت ونظربه شكایات وارثین قربانیان جنگي ٫راپور هاي بیشمار و
مكرركمیته حقوق بشر درارتباط با جنایتكاران جنگي و تفنگساالري و آناني كه طي سالیان درازبا قدرت تفنگ ازهیچ
نوع زور گوهي وظلم ومردم ازاري چوروچپاول وحتي كشتار ملت ابا نورزیدند.
غصب و چوري زمینهای شخصی و دولتی از سوی افراد و اشخاص زورمند از چند سال بدین سو ازمشكالتی است كه
نه تنها دامن مردم را در والیات راگرفته ،بلكه حكومت را نیز متاثر ساخته است.
ارقام منتشر شده ازسوی شماری از نهادهای حكومتی بیانگر این واقعیت است كه در جریان سالهای اخیر چهارمیلیون
جریب زمین دولتی از سوی افراد قدرتمند غضب گردیده است .طبق ارزیابی انجام شده ،غصب و به تصرف درآوردن

زمینهای دولتی به شکل گستردهی آن در شماری از والیتهای كشور از سوی افراد زورمند هنوز هم ادامه داشته و از
آن جلوگیری نگردیده است .به باور منتقدین ،سکوت حکومت در برابر مافیای زمین سبب گردیده ،تا زمین خواران کما فی
سابق به اشغال زمینهای دولتی و عامه مبادرت ورزند.
غصب زمین های دولتی ،شخصی ،مناطق عام المنفعه و خانه سازی های خود سرانه در افغانستان افزایش یافته است .
مقامات می گویند که اکثر این زمین ها از سوی زورمندان که به گفته آنها بسیاری آنان فرماندهان سابق هستند ،غصب شده
است  .وزیر توسعه شهری میگوید که دولت جدا در پی حل و فصل زمین های غصب شده توسط فرماندهان و زورگویان
است  .مساله غصب زمین در افغانستان به یک مشکل بسیارجدی تبدیل شده و دولت هنوز نتوانسته این مشکل را حل کند.
مردم معتقداند برای غاصبین زمین و مافیای زمین ارگان های قضایی و عدلی اسناد تهیه می کند مردم عادی غاصب
نیست  ،تاز مانی که مافیای فساد اداری را گم نه کنید غاصبین گم نمی شوند .
در طول تاریخ افغانستان به اندازی که در این دوره زمین غصب شده است در دوره جنگ های داخلی که شصت تاهفتاد
هزارنفر کشته شدند غصب نه شده بود .همین ولسواالن و قوماندان هاي جهادي زمین ها را غصب می کنند که زور دارند
غریب ها کجا توان غصب کردن را دارند.
دروالیت غزني حدود بیست هزارجریب زمین از سوی زورمندان غصب وزمینهاى غصب شده وبعدازیکبارفرئش دوباره
از طرف زورمندان به بهاى بلند به مردم به فروخته شده و تا کنون کسى از آن هیچ نپرسیده است.
مسوولین ادارات حقوقي میگویند -جمعا ً نزدیک به یکصدوپنجاه وچهارهزار جریب زمین دولتی از سوی زورمندان
غضب گردیده است .قبالههای مثنی و یا اسناد تخمینی که از سوی حکومتهای قبلی ترتیب شده بود ،با اراضی که منابع
آبی آن را کاریز ویا چشمهها تشکیل میداد تطبیق میگردید ،حاال فرصت خوبی را به دست مافیای زمین داده و با استفاده
از این قبالهها که حدود آن ساحات وسیع را در بر میگیرد ،هزارها جریب زمین دولتی و حتا ملکیتهای وقفی که ساحات
باستانی ،هدیرهها و زیارتگاهها شامل آن میباشد ،از سوی غاصبان تصرف گردیده است .حکومت در بازپس گیری
ملکیتهای غصب شده بسیار ناتوان بوده ،فقط توانسته است در حدود ده هزار جریب زمین غصب شده را دوباره باز پس
گیرد .جلوگیری ازتداوم غصب زمینهای دولتی در صورتی ممکن میباشد که این زمینها به مردم کشور توزیع گرددو
درغیر این صورت جلوگیری ازغصب زمینها خیلیها دشوار است .ضعف حاكمیت دولت یگانه عاملی كه غاصبان زمین
را بیش از پیش به این كار تشویق میكند.
مردم میگویند -عدم تطبیق قانون از سوی حكومت را نیز یكی از عواملی خواند كه زمینه را برای مافیای زمین فراهم
ساخته تا هرچه خواستند انجام بدهند ،چون درهرمنطقه زورمندان حاكم اند و هرچه میخواهند ،انجام میدهند.
گزارشهایی نیزازغرب کشور حاكی است كه زمینخواران بیش ازشصت وپنج هزار جریب زمین را در والیت هرات
هنوز هم در تصرف خویش دارند .در سالهای اخیر بیش از یکصدوده هزار جریب ملکیت ریاست زراعت از سوی
زورمندان غصب شده بود .پس از تالشهای زیاد بخشی از این زمینها دوباره به دست آمده ،اما تا کنون حدود شصت
وپنج هزارجریب از ملکیتهای ریاست زراعت در تصرف زورمندان قرار دارد .بیشتر زمینهای غصب شده در
ولسوالیهای انجیل ،گذره ،غوریان ،زنده جان و چشت شریف والیت هرات میباشد که مقامات تالش دارند ،روند
بازپسگیری آن را آغاز کنند.

مقامات محلی هرات همچنان تایید میکنند ،در حدودشصت جریب زمین دیگر را نیز از چنگ غاصبان زمین بیرون
کشیدهاند .این اراضی که مربوط ادارهی حج و اوقاف هرات است ،بیشتر ازسي ملیون دالر ارزش دارد .با این حال ،یکتن
از بزرگان قومي در ولسوالی شیندند هرات میگوید ،شاروال هرات محمد سلیم تره کی نیز به جمع غاصبان پیوسته و بیش
ازسه هزار جریب زمین را در منطقه شمال سرک اسالم قلعه غصب نموده است .ازسوی دیگر یافتههای اداره مبارزه با
فساد اداری نشان میدهد كه به ارزش یکصد ملیون دالر ملكیتهای دولتی توسط افراد زورمند در والیت هرات غضب
گردیده است كه نام اسماعیل خان وزیر انرژی و آب نیز در ردیف غاصبان زمین دیده میشود.
عزیزهللا لودین ،رییس اداره مبارزه با فساد اداری میگوید -زمینهای عبدالمجید خان زابلی كه بنابر وصیت وی پس از
وفاتش به دولت سپرده شده است ،توسط محمد اسماعیل خان وزیر انرژی وآب و والی سابق هرات غصب شده است .
درجریان سال روان شماری از بزرگان و موسفیدان قوم مومند در والیت ننگرهار ،والی و شماری از سرمایهداران را به
غضب زمینهای دولتی متهم كردند .این نمایندگان در یك كنفرانس خبری ادعا كردند كه والی و شماری از سرمایه
داران حدود بیست هزار جریب زمین دولتی را در مربوطات ولسوالی رودات ننگرهار به تصرفشان درآورده و روی
آن کار میکنند .اداره مبارزه با فساد اداری میگوید ،درجریان شش ماه نخست سال روان شماری از شهركهایی كه جدیداً
در كابل اعمار گردیده ،با ساختن اسناد جعلی سي وسه هزار جریب زمین دولتی را غضب نموده است.
با وجودی كه این اداره از افرادی مشخصی نام نمیبرد اما دست داشتن مقامات بلند پایه دولتی در غصب این ملكیتها را
رد نمیكند .عزیزهللا لودین به رسانهها گفته که برای بازپسگیری زمینهای غضب شده ،اراده قوی نیاز است تا جلوی
غاصبین زمین گرفته شود .چیزی كه به باور كارشناسان بارهاست از سوی این اداره عنوان شده اما تا اكنون هیچگونه
توجهی به این خواستها نگریده و تمام این صداها ناشنیده باقی مانده است.
محمدامین فرهنگ ،وزیر پیشین تجارت وصنایع میگوید -از حكومت كنونی نباید انتظار داشت ،زیرا درجریان این ده سال
به جز راه اندازی سروصدا و ساختن كمسیون ،هیچ كاری نکرده است.
فرهنگ ،زمینهای شیرپور را مثال زنده ،ازغضب زمین توسط زورمندان و افراد بلند پایه دولتی میخواند كه با وجود
باستانی بودن این منطقه هنوز قضیه نامعلوم است .به باور فرهنگ ،شورای وزیران فیصله نمود تا افراد واشخاصی كه
دراین منطقه زمین دارد ،در بدل هر بسوه زمین به نرخ روز سي وسه هزار هزار دالر امریكایی به دولت پرداخت كند،
اما این مبلغ پ س ازیك ماه چانه زنی به دوازده هزار دالر تقلیل یافت ولی دیگر سرنوشت آن معلوم نشد كه كسی این مبلغ
را به دولت تحویل داد یا خیر؟ در صورتی كم توجهی حکومت ممکن است در آینده نه چندان دور شاهد آشوبی میان
غاصبان و عوام باشیم ،در آن صورت حکومت توان جلوگیری آن را نخواهد داشت .غصب زمین به شکل گستردهای
همچنان ادامه دارد .
مافیا زمین درکشورازسالهاي قبل به تدریج جان گرفت تا بشکل کنوني خود به مثابه یک هیوالي وحشت ناک تبارز نمودند
و درچند سال اخیر توانستند که این هیوال باالهاي خود را با الي ملکیتهاي عامه بگستراند .
بنا بر ارقام ارائه شده حدود سه میلیون جریب زمین دولتي به صورت غیر قانوني توسط زورمندان غضب شده و روزانه
نزدیک به هزارجریب زمین از سوي قدرتمندان وزورمندان غصب مي گردد بیشتر مواردغضب زمین هاي دولتي در
کابل و مناطق شمالي  ،رخ داده است .علل ظهور مافیاي زمین در کشور را میتوان ناشي از سه دهه جنگ در کشور

دانیست ودرین مدت زورمندان توانستند برعالوه زمینهاي دولتي زمین هاي شخصي را نیز بنام خود قلم بزدند .همچنان
میتوان گفت که یکي ازعلت هاي رشد مافیا زمین درکشور عدم تطبیق قانون میباشد که دولت مردان نتوانستند قانون
را تطبیق نماید که این باعث آن گردید تا مافیاي زمین قوس سعودي خود رابپیماید و به شکل کنوني آن در اید

.

به باور برخي آگاه هان در جریان سال هاي جنگ ،برخي از رهبران گروه هاي مسلح اقدام به غصب زمین هاي دولتي
کرده واین زمینها ربه صورت ملکیت خصوصي خویش در اوردند .آنان این زمین ها را به مثابه غنایم جنگي و نوع
امتیازت براي خود محسوب میکند .فروش این زمینها و تهیه اسنادي جعلي که در بدل پرداخت پول به صورت غیر
قانوني تهیه گردیده است ،مشکل موجوده را پیچیده تر ساخته است
در بیشتر موارد افراد مسلح وابسته به دولت مسوول غضب زمین شناخته مي شوند وبه باور برخي آگاه هان امور مافیاي
زمین در درون دولت افغانستان نیز ریشه دوانده است واز قدرت باالي بر خوردار هستند واین قدر ت نماي مافیا زمین با
عث شده است تا انان بتوانند در برابر قانون از مصونیت برخور دار باشند .
سرانجام رییس جمهور کرزی جهت آوردن اصالحات و ازبین 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 غیردولتی ،برتطبیق آن به دیده شک وترید مینگرند .این فرمان پس از آن صادر شد که کرزی در جلسه با
اعضای ولسیجرگه تعهد سپرد که دیگر مصلحتگرایی را کنار گذاشته و از این پس با قاطعیت عمل خواهد کرد.
برعکس بابزرگترین اشتباهي که درمورد تقرربسم هللا بحیث وزیردفاع ،کسي که ولسي جرگه به وزارت داخله اش رایي
عدم اعتماد داده بود ووي جفاي بزرگي رامرتکب گردید .کرزي شخصي مصلحت گرا ،معامله گر،بي تصمیم ،مریض
ومحافظه گري است که جزازدورشدن ازپست ریاست جمهوري راهي دیگري براي اصالح اش وجودندارد.
دراین فرمان کرزي از شورای ملی به عنوان عالیترین ارگان تقنینی کشور تقاضا نموده تا در ایفای وظایف و اعمال و
صالحیتهایشان با درنظرداشت مصالح ملی و منافع علیای کشور به پیشنهادهای عاجل و تقاضاهای مشروع و معقول
حکومت ارجحیت داده و درعین حالیکه از اعمال حکومت نظارت بعمل میآورد؛ در راه تعمیل سالم قوانین وتطبیق
پروژههای انکشافی با حکومت مساعدت وهمکاری نماید.
همچنین از شورای ملی خواسته شده تا در مدت چهارنیم ماه طرحها و قوانین فرامین تقنینی و موافقتنامههای حکومت را
تصویب نماید .اما صدور این فرمان در همان ساعات اولیه بحث وجدلهایی را در پارلمان به میان آورد .شماری از
نمایندگان ،آن را خندهدار خواندند ،شماري ازوکیالن میگویند -صدور این فرمان بسیارمضحک است ،زیرا درجریان ده
سال حکومت به اثبات رسانده که ارادهای برای از بین بردن فساد ندارد.
دراین فرمان نوشته شده که وزارتخارجه طی سه ماه آینده تمام تخطیهای قانونی ،شکلی و محتوایی را که در موقع
انعقاد موافقتنامههای بینالمللی صورت گرفته مطالعه و لست وزارتخانهها و اداراتی که بیش از دوبار به تخطی از
قانون و معاهدات بینالملل مبادرت وزیده اند را به شورایوزیران ارایه نماید.
همچنین این وزارت طی مدت شش ماه آینده لست تمام نمایندگیهای سیاسی به شمول آتشههای فرهنگی تجارتی و
ترانسپورتی و نظامی ،و تشکیالت و ضرورت آنها را به شورایوزیران گزارش دهد.

اولویت کاری دراین فرمان به وزارت داخله دستور داده شده تا درمدت دوماه ،تمام فیصلههای محاکم بخصوص
فیصلههایی که در رابطه به غصب ملکیتهای عامه وخصوصی است را نهایی ،و به آن وزارت ابالغ و گزارش کتبی آن
را به شورایوزیران ارایه نماید .همه آنانکه طي بیش ازده سال باکرزي آشناي دارند وي با صادر نمودن چنین فرمانی نه
تنها در امر مبارزه با فساد موفق نخواهد شد بلکه این پروسه را تخریب خواهد کرد .دراین فرمان از لویسارانوالی کشور
خواست ه شده است که در شش ماه آینده ،تمام کارمندان مسلکی و حمایتی خود را بازنگری نموده و افراد آلوده به فساد را
شناسایی و در مورد آنها تدابیر مشخصی را روی دست گیرد .همچنین دراین فرمان به لویسارانوالی دستور داده شده تا
در جریان دو ماه آینده دوسیههای تمام افراد و اشخاصی که در توقیف به سر میبرند را بررسی کند.
لویسارانوالی زمان تعین شده برای انجام تمام کارها در سراسرکشور را یک پروسه غیرممکن خوانده میگوید -راه ده
ساله را نمیشود با دوماه یا شش ماه پیمود.
دراین فرمان به اداره عالی مبارزه با فساد اداری هدایت داده شده تا طی دوماه از تطبیق شاخصهای مندرج استراتیژی
مبارزه علیه فساد اداری در ادارات دولتی و بخشهای خصوصی نظارت کرده و نتایج آن را به ریاستجمهوری ارایه
نماید .همچنان دراین فرمان آمده ،طی شش ماه داراییهای مشکوک اراکین دولتی وموسسات خصوصی را بررسی به
ریاستجمهوری گزارش ارایه نماید .کرزي قبال نیزبخاطرثپت دارایي مقامات فرمان صادرنموده بود وبه یخ نوشت وبه
آفتاب گذاشت .اما عزیزهللا لودین؛ رییس این اداره برتطبیق شدن فرمان به دیده شک و تردید مینگرد.
به باور لودین ،در دستگاه حکومت هنوز هم افراد واشخاصی وجود دارد که مانع این فرمان خواهد شد زیرا فساد اداری
برای شماری از افراد به عادت تبدیل شده است.
تازمانیکه رییس جمهور اقدام به برکناری این افراد نکند ،صدور این فرمان نتیجهبخش نخواهد بود ،زیرا دهها دوسیه در
سارنوالی خوابیده وتا اکنون به هیچ کدام آنها رسیده گی صورت نگرفته است.
دولت باید در قدم اول به این دوسیهها رسیده گی نماید تا مردم مطمین شوند که حکومت توانایی تطبیق فرمان را دارد ،و
درصورتی که به این دوسیهها رسیده گی نشود این فرمان همانند دیگر فیصلههای به تاریخ سپرده خواهد شد.
دریک اقدام دیگرکرزي کمیسیون رامانند کمیسیونهاي قبلي ایجاد نمودولي دردي رادوانخواهد کرد.
در کمیسیون مبارزه با فساد اداری که ریاست آن به عهده رئیس ستره محکمه وعضویت وزیر عدلیه ،لوی ثارنوال،
نمایندگان پارلمان وهمچنین نماینده ای از وزارت مالیه عضویت دارند .این کمیسیون ازصالحیت باالیی برخوردار بوده
وقرار است عاملین فساد اداری را تا باالترین سطوح قدرت تحت تعقیب وبازپرسی ومجازات قرار دهد(چیزکه امکان
ندارد)  .کمیسیون مبارزه با فساد اداری درحالی شکل می گیرد که قبل از آن نهاد های دیگری به این منظور تشکیل یافته
بود .عالوه بر این کمیسیون ها  ،در قالب تشکیالت هر وزارتخانه ،اداره کنترول و تفتیش که وظیفه آنها نظارت
برعملکرد مامورین وحسن اجرای قانون است ،نیز وجود دارد.
اما با وجود تمام این نهاد های گوناگون حکومت نه تنها قادر به مهار فساد درادارات نشده است بلکه همین نهاد ها خود
تبدیل به معضل پیچیده دیگری شده اند.سوالی که هم اکنون در ذهن مردم وجو دارد این است که کمیسیون مبارزه با فساد
اداری ،میزان فساد در ادارات را افزایش نخواهد داد؟  .واقعیت این است که با وجود چندین اداره با هدف همسان
درکشور ،هیچ گونه تعریف مشخصی از شرح وظایف ومکلفیتهای آنها ارایه نشده است .یکی ا زمهم ترین چالش ها

درادارات تداخل وظایف میان 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.
عده ي کثیری ازمردم روزبه روزفقیرتروگرسنه ترمیشوند ،اما کاخ های میلیون دالری ازبرکت فساد گسترده اداری،
چوروچپاول دارایی ملی وثروت شخصی درکابل وشهرهای دیگر کشورسربلند میکنند .شاید بهترین نمونه یی این رسوایی
ها ،شیرپور ،شهرکهای مختلف درشهرکابل ،اعماربلند منزل ها وچپاولگری های سیاف درکابل وقصرها وساخت
وسازهای قوماندان عطا محمد دربلخ وتاراج هاط تورن اسماعیل درهرات بوده است که نمادی ازچپاول کمکهای جهانی
وفساد میباشد .بازسازی کشوربا پرداخت هزینه های سنگین به عهده چند شرکت بزرگ خارجی درتبانی با حلقات مافیای
دربخش اقتصادی گذاشته شد ،درحالیکه این سرمایه ها باید دربخشی های هزینه میشد که اقتصاد کشور را برسرپای
ایستاده میکرد .ده سال شانسی ازهمکاری جامعه جهانی به هردلیلی که باشد ،مقصر کسانی اند که دراین مدت براریکه
قدرت تکیه زده بودند ،آنان مسوول همه یی شرایط اند که دراین سالها پیش آمده است.
از جانب دیگربادرد واندوه نمایندگان پارلمان که اکثریت آنان ازین افراد استفاد ه جو وپول پرست اند ،با این همه
روزگذرانی ،پول پرستی ،ماست مالی ،استفاده جویی وحق تلفی ،طی این سال ها باید
برای دفاع ازحقوق برباد رفته مردم ،دولت ،کابینه ،مقامات مسوول وادارات امنیتی را بخاطربی توجه ای مورد
بازخواست وبازپرس قرارمیدادندوازبرباد رفتن حقوق قانونی ملت وازاوضاع وخیم امنیتی ،مداخله ود ست اندازی
کشورهای دورونزد یک ،گرسنگی وپریشانی مردم ،چوروچپاول دارایی عامه ازقبیل رشوت ،اختالس ،دزدی ،رهزنی،
قاچاق معادن زمرد والجورد ،قاچاق مواد مخدره ،زورگویی وبی بند وباری تفنگداران وجنگ ساالران ،بمباردمان
کورکورانه وخودسرانه نیروهای خارجی ،شهیدومعلولیت ده هاافغان وارسی مینمودند .اما اینان نه تنها ازمشکالت مردم
نکاستند بلکه خود نیزبراین نتورگرم پطرول پاشیدند.
زورگویي ها بي کفایتي مسولین بلندپایه دولتي استخدام اشخاص مفسد دررده هاي بلند دولتي غارت کمک هاي جامعه
جهاني غارت بیت المال ازسوي برخي وزیران ،قوماندانان جهادي جنگساالر،والیان  ،ولسواالن ودیگر افراد دروالیات
کشور جریان دارد .
کرزی ویاران تفنگدارش دراین چند سال تا جایی که توانستند به قانون شکنی روی آورد وتا توانستند با دموکراسی  ،آزادي
عقیده وبیان درکشورمقابله کرد و نقض حقوق بشررا گسترش دادند .عقب نشینی ازبرنامه ی عدالت انتقالی ،تقلب در
انتخابات ریاست جمهوری وپارلماني ،افزایش سانسور رسانه ها و خبرنگاران ،گسترش قدرت جنایتکاران و حمایت قاطع
ازآنان ،همه و همه نشان ازاین است که این رژیم به هیچ وجه با دموکراسی ،حقوق بشر ،مردمساالري وعدالت اجتماعي
اعتقادی ندارند.
دراداره کرزي روزبروز برتعداد جرم وجنایت افزود میگردد .چرا جرم و جنایت صد برابرشد ؟ در روز روشن غارت
مسلحانه ،قاچاق احجار قیمتي ،كودك ربایي  ،اختطاف كارمندان بین المللي ،ترورهاي سیاسي ،غارت كمك هاي بازسازي
،رشد عقاید منفور بنیادگرایي ،زنداني ساختن زنان و رشد فعالیتهاي روزافزون سرویس هاي جاسوسي خارجي
وبخصوص همسایگان  ،رشد تولید و قاچاق مواد مخدر همه وهمه کاریست که بشکل ازاشکال تفنگداران  ،زورگویان
وقانون شکنان سهیم اند.

