
  ن باریاول یبرا

  چپاولگران ان ویزورگو، اختالسگران از یفهرست
  بخش نخست

  )صباح(استاد  از پژوھش ق ویتحق

  
 . مجازات تان کنند و نندیحساب ومحاسبھ بنش یپا شما با کھ می آیند تا برای روزھای !نگرانم

 . زمانی کھ ھیچ سودی ندارد، برای پشیمانی شما! نگرانم

 .می ُکشد می کشد و لحظھ بھ دار ھر کھ شمارا انبرای عذاب وجد! نگرانم

 و نوش خود ش ویع د تایبرده ا غمایبھ  زش رایھمھ چ کھ شما یمردم، وحشتاک انتقام سخت و یبرا! نگرانم

  . دیینما ایمھ خانواده تان را

د یخواھ یچھ م، کندیم جدا یمو از را ریکھ ش یآنجا ن ویلعالما شگاه ربیبھ پ کھ فردا! ن استیشترم ازیب ینگران

  ؟؟؟... دیبگو

  

  بزرگ چپاولگران ان ویزورگو، اختالسگران

  
  یقراری ب شد از دل من خستھ

   یبھاری ب چمن ھا زرد گشت از

  دیخاموش نگرد زنگ چور ییصدا

 ی انتظار چشم یتا بک ایخدا
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  مقدمھ  یبجا
افغان ھا طی دوازده . رتبھ اول ویا دوم قرارمی گیرددر، رده بندی فساد درجھانکشوری کھ ھرسالھ در، افغانستان

رشوت می رود کھ درفاسدترین بخش دولتی بھ شمار، دستگاه قضایی .رشوت پرداختھ اندردومیلیارد دالماه گذشتھ 

  . پس ازآن اداره پولیس در رده دوم جای گرفتھ استمقام اول را نسبت بھ دیگررگان ھای دولتی دارد و، تانیس

  .در صدر جدول قرار داردگوری فاسد ترین کشور ھای جھان قرارگرفت وافغانستان درکت

طیاره باربری ساخت ایتالیا کھ بھ  ٢٠جان سوپکو افشا نمود کھ از جملھ » سیگار « زین موارد اختالس را سرمفتشیکی ا

بال  ١۶ملیون دالرخریداری شده بود و با تبلیغات کر کننده درخدمت اردوی ملی افغانستان قرار داشت  ۴٨۶قیمت مجمعی 

این طیاره ھا قبل از آنکھ پروازکنند . دالر فروختھ شده است ھزار  ٣٢آن توسط نظامیان امریکایی پرزه وبھ قیمت 

   . زمینگیر شده بودند

  : ن گفتیل خواھین پژوھش باتفصیم ودرادامھ اینمایچند اختالس رابصورت مختصرمرورم

 لھنو قلم البسھ در معینیت محافظت عامھ وزارت داخ یقضیھ اختالس یک میلیارد و پنجصد و بیست افغانی ازقرارداد س

 دومیلبیون افغانی ازقرار داد البسھ دروزارت دفاع ملی  یقضیھ اختالس یک صدو س

 قضیھ اختالس سھ صدپنجاه دومیلیون افغانی ازقرارداد سھ صدپنجاه دو قلم دوا درمعینیت محافظت عامھ وزارت داخلھ

 ملی قرارداد دوقلم بوت و البسھ در وزارت دفاع ست ھفت میلیون دالر ازیاختالس ب قضیھ

 ست ھشت میلیون افغانی از قرارداد کیک وکلچھ ماموران پولیس در وزارت داخلھیقضیھ اختالس ب

 ست ھفت میلیون افغانی ازقرارداد شصت سھ قلم ظروف وزارت داخلھیقضیھ اختالس ششصدوب

  قضیھ اختالس چھارصدنوددو میلیون افغانی ازچندین قراردادھای وزارت داخلھ 
 ، میلیون دالری یونس قانونی در وزارت معارف ٢٥ یپنھان یریزورگ

 ، میلیون دالری ابراھیم عادل وزیر سابق معادن ٣٠رشوت 

 ، و دوبی خریداری بلدنگ ھای چندین میلیون دالری توسط وزارت خارجھ درنیویارک 

 ، چپاول ده ھزارجریب زمین دولتی توسط خانواده کرزی درقندھار

 ، سماعیل خانسرقت ھفتاد میلیون دالری توسط ا

میلیون دالرپول نقد درشفاخانھ سردار محمد داوود کھ درآن بسم  ٢٠میلیون دالر و  ١٥٣غارت تجھیزات وادویھ بھ ارزش 

 ، هللا خان و جنرال احمد ضیا یفتلی مظنون درجھ یک اند

 ، دی ھایشبان ممتاز وغیره ھم، مالعزت، قرغھ وغیره توسط سیاف، چونغر، چورکان زمین ھای دشت چمتلھ

 ، دزدی حدود نیم میلیون دالرتوسط صدیق چکری از وزارت حج و اوقاف

 ، حیرتانزاخیلوال درگمرک ھای جالل آباد واختالس ھشتصد میلیون دالری عمر

 ، دریافت بوجی ھای دالرازایران توسط عمر داوودزی

 ، اختالس بیست میلیون دالری امین فرھنگ دروزارت اقتصاد

 ، دالری نادرآتش ازشرکت ھوایی آریانا دزدی صد میلیون
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 ، فساد قدیرفطرت درارتباط بھ قضیھ کابل بانک وموارد دیگر

 ، فساد چندین میلیون دالری ودیگر نابکاری ھای ظاھر اغبردرکمیتھ ملی المپیک

 ، عطامحمد دربلخ یھا یزمین دزدی وچپاولگر

  ، دزدی زلمی حقانی ازسفارت افغانستان درپاریس

سال آینده است کھ  ٢٥میلیون بیرل نفت خام ازسھ حوزه دریای آمو برای  ١٦٠ھ میلیارد دالری برای استخراج قرارداد س

شود مدتی قبل سروصدا ھای زیادی  گردانندگی می) راتب پوپل و راشد(کھ بوسیلھ پسران کاکای کرزی » وطن«بھ کمپنی 

  . را بھ دنبال داشت

افزایش بی سابقھ ، غیرنظامیان کشتار، اختالس ھای کالن، رده اداریگست فساد تأمل برانگیز تکان دھنده و مارآ

آوارگی جوانان درکمپ ، یرانسانیغ یکارکردھا، یمصلحت یعملکردھا، یمقطع یائتالف ھا، خشونت علیھ زنان

وازھمھ مھمتردخالت ھای کشورھای منطقھ درتعیین  ین دولتیخودکامگی مسوول، گسترش فقروفحشا، ھای غربی

  .معنای واژه استقالل را زیرسوال برده است، یاست وامنیتوتبیین س

  
، سفارت ھا، گمرک ھا، امنیت ملی، اردو، پولیس، محاکم، رده ھای پایین تردولت ازوالیان والیات تا شاروالی ھا فساد در

اسفبار را  ٪ مردم را کھ ضربھ اصلی این وضعیت٩٩گیراست کھ فغان  پارلمان وسنا وآنچنان ھمھ، ریاست ھای مستقل

خورند بھ آسمان بلند کرده است چون درھیچ اداره دولتی ممکن نیست بدون پرداخت رشوه یا داشتن واسطھ بتوان کاری  می

ازھرھفت افغان یکی مجبوربھ پرداخت رشوت بوده کھ ، ٢٠١٠بنابر گزارش شفافیت جھانی درسال  .را از پیش برد

  .بوده استمقداراوسط آن سھ برابرمعاش یک افغان عادی 

اعضای پارلمان ودیگرنھادھای دولتی ، روزی نیست کھ بوی فساد ودزدی ھای میلیون دالری باالترین مقامات دولت کرزی

اما دربرابر تمامی این خیانت ھای ملی کرزی سکوت نموده بود تا حال یک تن ازمقامات ھم بھ ، بھ مطبوعات درزنکند

شرمنده وبھ قول  یگرینزدد یکیرق دزدی و پرکردن جیب ھای شان اند وھرجرم فساد محاکمھ نشدند چون تمام شان غ

خود منشای فساد بوده ، شوند اداراتی ھم کھ زیرنام مبارزه بافساد یکی پی دیگری ساختھ می )دھن پرآب اند(معروف 

کننده فساد را  ھای گیج مطبوعات داخلی وغربی بارھا نمونھ .وجزمصارف ھنگفت ازبودجھ ملت ھیچ دستآوردی ندارند

  . لولند افشا نموده اند اما آب ازآب تکان نخورده وعامالن ان ھنوزھم ازیک پست مھم بھ پست دیگرمی

  راانجام داده اند؟؟؟ یچھ کار، اداره مستقل اصالحات واداری وخدمات ملکیمبارزه بافساد و ید اداراتیتواند بگویکھ م

  :یچند نمونھ ازچپاولگر

 ، ری یونس قانونی دروزارت معارفمیلیون دال ٢٥دزدی 

 ، میلیون دالری ابراھیم عادل وزیرسابق معادن ٣٠رشوت 
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 ، و دوبی خریداری بلدنگ ھای چندین میلیون دالری توسط وزارت خارجھ درنیویارک 

 ، چپاول ده ھزار جریب زمین دولتی توسط خانواده کرزی درقندھار

 ، سرقت ھفتاد میلیون دالری توسط اسماعیل خان

میلیون دالرپول نقد درشفاخانھ سردارمحمد داوود کھ در آن بسم هللا  ٢٠غارت تجھیزات وادویھ بھ ارزش میلیون ھا دالرو 

 ، ردفاع وجنرال احمد ضیا یفتلی مظنون درجھ یک اندیوز

 ، ممتاز وغیره، مالعزت، قرغھ و غیره توسط سیاف، چونغر، چور زمین ھای دشت چمتلھ

 ، یلیون دالرتوسط صدیق چکری ازوزارت حج و اوقافدزدی حدود نیم م

 ، اختالس ھشتصد میلیون دالری عمرزاخیلوال درگمرک ھای جالل آباد وحیرتان

 ، دریافت بوجی ھای دالر ازایران توسط عمر داوودزی

 ، اختالس بیست میلیون دالری امین فرھنگ دروزارت اقتصاد

 ، یی آریانادزدی صدمیلیون دالری نادر آتش ازشرکت ھوا

 ، حنیف اتمروعمر زاخیلوال ازکابل بانک، گرفتن رشوتھای کالن توسط فاروق وردگ

 ، فساد قدیرفطرت درارتباط بھ قضیھ کابل بانک و موارد دیگر

 ، ظاھراغبردرکمیتھ ملی المپیک یمتعدد یفساد چندین میلیون دالری وفسادھا

 ، ھای فراوان عطامحمد نوردربلخ یچپاولگر

    ...لمی حقانی ازسفارت افغانستان درپاریس دزدی ز

والى فعلى  ۶، راسبق وفعلىیوز ١١دران نامھاى ، ھ دولتى بھ اخذرشوت و فساد ادارى متھم اند یتن ازمقامات بلند پا ٢١

ازموقف دولتى سوء استفاده نموده ومبالغ ، ن دولتى شامل است كھیراومسولیمشاوروز، یس عمومیین ریواسبق وچند

و تعداد ازمشارو  یران فعلیوز، اسبق حكومت كرزى یر ووالین وزین لست چندیدر .ل نموده اندیف و میحھنگفت را

 . ت داشتھ باشندینھ بعدى ھم عضویرود تعداد شان دركابیشامل اند كھ گمان م یسان عمومییران وریوز

س جمھور نعمت هللا شھرانى ییرسرمشاور ، ل شمسیجل، ق چكرىیمحمد صد، ف اتمریحن، ن داد فرسپنتاین لست رنگیدر

، نیر مھاجریاكبراكبر وز، رترانسپورتیدهللا قادرى وزیحم، ھمچنان درلست اسماى وزراى سابق حكومت كرزى .شامل اند

 ر زنان یخانم مسعوده جالل وز، رتجارتیفرھنگ وز، رترانسپورتیت هللا قاسمى وزیعنا، رزراعتین وزیرام

 . ز شامل استیبسم هللا بسمل ن، رمحمد اعتبارىیش نامھاى، ادشدهیران یبرعالوه وز

والى بدخشان بازمحمد احمدى و ، سایوالى كاپ، والى غزنى عثمانى، ت بلخ عطامحمد نوریوالى وال، انیھمچنان درلست وال

  .اد شده اند كھ ازموقف دولتى خود سوء استفاده واختالس نموده اندیوالى اسبق خوست پټان 

حمید هللا قادری ، ن وزارت حج واوقافیشیسرپرست پ، نام محمد صدیق چکری، یحكومت یاد رده باالان افریوھمچنان درم

نادرآتش رییس ، وزیرسابق تجارت وصنایع، محمد امین فرھنگ، وزرای سابق ترانسپورت وھوانوردی وعنایت هللا قاسمی

دین سادات وفقیربھرام معینان سابق شاروالی وھاب ال، عبداالحد صاحبی شاروال سابق کابل، دآریانا افغان ھوائی شرکت

معین ، اکبربارکزی، معین سابق وزارت حج واوقاف، عطاالرحمن سلیم، معین سابق وزارت معارف، اشراق حسینی، کابل
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مسئول مالی شورای ، د عامھ واحمد ضیا صالحییمعین سابق وزارت فوا، محمد ولی رسولی، سابق وزارت آب وبرق

  .ارند امنیت ملی وجود د

 چھ شد؟  پولھاھمھ ن یا
 .دروغ نمی توان ادعای انسانیت داشت عھد شکنی با فتنھ گری و قولی و ریا با بد و با تزویر

  
 سؤال اینجاست کھ آیا کمک ھای جامعھ جھانی درافغانستان بھ گونھ درست ان بھ مصرف رسیده است یا خیر؟

ه اند وبگونھ ای کھ انتظار آن می رفت این کمکھا در بازسازی بیشتر کمک ھای جامعھ جھانی درافغانستان حیف ومیل شد

و کشورھای  عدم ھماھنگی میان دولت افغانستان، فساد اداری، نبود ظرفیت درنھادھای دولتی. افغانستان مؤثرنبوده اند

ست بخش کمک کننده درعملی شدن پروژه ھا و چندین دست شدن قراردادھا از علتھای عمده ای ھستند کھ سبب شده ا

شماری از کارشناسان اقتصاد و مسؤالن اتاق تجارت . زیادی از کمکھای جامعھ جھانی درافغانستان حیف ومیل شوند

جاده ، ساختمان سازی، وصنایع براین باورند کھ بیشتر کمکھای جامعھ جھانی ازطریق اینجوھا در بخش ھای زیربناھا

 .افغانستان مصرف شده انددیگر پروژه ھا درسازی و

بھ باورآگاھان ھشتاددرصد کمکھا بر زندگی واقتصاد مردم عادی اثری نداشتھ است و نھادھای کمک کننده بیشتر پروژه ھا 

تا  یو بویژه پروژه ھای بزرگ را با شرکتھای خارجی قرارداد کرده اند کھ در نتیجھ چندین دست شدن قراردادھا تنھا س

اند و ازپنجاه تا ھفتاد درصد پول بدون این کھ بھ افغانستان بیایند بھ دست پنجاه درصد پول در این پروژه ھا مصرف شده 

اکنون با استفاده ازکمک ھای جامعھ جھانی بیش ازچھارھزارکیلومترجاده درافغانستان قیرریزی شده . خارجی ھا می رسند

بیشتر ازاین پروژه ھا اما انتظار می رفت ، پنج درصد مردم از انرژی برق بھره مند شده اند یاست و بیش ازس

 .درافغانستان عملی شوند
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 :کھ بیشترین پول را بھ افغانستان کمک کرده اند بھ ترتیب زیر است ھای کشور
 پرداخت                          تعھد                     کشور 

 میلیارد دالر 38.118         میلیارد دالر 44.356                 آمریکا

 میلیارد 3.152            میلیارد 3.152                  جاپان

 میلیارد 2.594            میلیارد 2.883              اتحادیھ اروپا

 میلیارد 1.005             میلیارد 2.269       بانک انکشاف آسیایی

 میلیارد 2.222             میلیارد 2.222              انگلستان

 میلیارد 1.700             میلیارد 2.137            بانک جھانی

 میلیون 762                میلیارد 2.130                آلمان

 میلیون  759               میلیارد 1.516                ھند

 میلیارد1.256               میلیارد 1.256                کانادا

  .میلیارد 1.015               اردمیلی 1.015               ھالند

  

  یخانواده ساالر و یکرز
  می گردد  سحر می نویسم کھ شب تار

 .گردد یم بر عدالت بھ کشور قانون و

  
. ریشھ دوانیده است جانب حكومت معضلی است كھ تا كاخ ریاست جمھوری نیز متھمان فساد اداری از حمایت از

مورد  برخی مقامات دیگر جانب شخص كرزی و مستقیم از رفساد اداری بھ طو ای از متھمان بھ اختالس و  عده

 .شد  یا متروك گذاشتھ می ھای آنان مسدود و  دوسیھ و، حمایت قرار گرفتھ

 مبارزه را از اصالحات و، مبارزه با فساد موفق شود كھ عزم سیاسی قوی داشتھ امر تواند در  حكومت زمانی می

قدم نخست رسیدگی  رنوالی است را درڅا درھای افراد حكومتی كھ  قضیھ حكومت شروع كرده و خود ارگ و

بھ  ھایی كھ حكومت قادر  المللی را نیز برای رسیدگی بھ دوسیھ  ھای بین  محكمھ صورت نیاز ھمچنان در و. کند

  .تشکیل نماید، ھا نیست رسیدگی بھ آن
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، اد آورده می رسدمحمود کرزی از روابط و زد و بند خود بھ عنوان برادر رییس جمھور استفاده می کند و بھ ثروت ھای ب

، پادشاھی ھرویین را بدست می گیرد و بھ مدد تالش ھای وی و ھمکارانش، احمد ولی کرزی برادردیگراین خانواده

 . می شودن تولید کننده ی مواد مخدرافغانستان دررده ی بزرگتری

ن طالب وسفیرشان مال قیوم کرزی ماموریت می یابد تا بھ ھمراه وکیل احمد متوکل وزیرامورخارجھ آدمکشان کشا 

برادرعزیزشان مال عمر را با دستگاه حامد کرزی آشتی دھد وحامد کرزی رسما می گوید برادرعزیز مال عمر و ، ضعیف

  . سربازان وی باشند" طالبان"آرزو می کند 

، ان می شودکرزی نماینده پارلمجمیل کرزی یکی دیگر ازاعضای این خانواده بھ واسطھ ی نفوذ و رابطھ ی فامیلی با 

موتر خود ھیچوقت حضور ندارد و حتا وقتی درماه اکتبر سال دوھزاروھشت درحالی کھ مست سواربرجلسات پارلمان در

شھر کابل بوجود می آورد و پنج تن کشتھ و یک تن زخمی می فیکی را در جاده ی عمومی سیلو دربود و حادثھ ای ترا

  . رد و محاکمھ قرار نمی گیردبھ ھیچ عنوان بازخواست نشده و تحت پیگ، شوند

او یا ھر یک از سخنگویانش وقتی مورد . در ھمھ ی این موارد این رییس جمھور است کھ پشتیبان برادران خود می شود

  . ھر گونھ حمایت خود را از این برادران کرزی رد می کند، سوال خبرنگاران قرار می گیرند

، دزدان و چپاولگران، قاچاقچیان مواد مخدر، ناقضان حقوق بشر، بھ مدد ریاست جمھوری حامد کرزی جنایـتکاران

درارگ ، افغانستان را محل امنی برای خود یافتھ اند و بیشتر آنان بر کرسی ھای مختلف دولت در اطرف حامد کرزی

  . پارلمان و قوه ی قضایھ تکیھ زده اند، والیت، کابینھ، ریاست جمھوری

روی کار امدن حامد کرزی در قدرت میلیون ھا دالر امد کرزی را متھم کرده کھ بعد ازروزنامھ دیلی تلگراف برادران ح

را از راه غیر مشروع بدست اورده اند کھ از ان جملھ ساالنھ سھ تا چھار میلیارد دالر ان نصیب قاچاقچیان مواد مخدر می 

و احمد ولی کرزی ؛ برادران حامد دست داشتن محمود کرزی ، روزنامھ دیلی تلگراف چاپ انگلیس نوشتھ است. شود

  . کرزی در قاچاق مواد مخدرباعث شدت گرفتن ناآرامی ھا درافغانستان شده است

برادران کرزی با امکانات دولتی کرزی ساالنھ . این گونھ اعمال جامعھ جھانی را نسبت بھ افغانستان بدبین ساختھ است

خدر درافغانستان ساختھ کھ این امربرادران کرزی را بھ یکی از دست کم چھارمیلیارد دالررا نصیب قاچاقچیان مواد م

درھمین حال تحلیلگران براین باورند کھ گسترش روز افزون قاچاق مواد مخدر . امپراطوری ھای اقتصادی بدل نموده است

مویل می کنند ؛ در افغانستان و تشدید حمالت ھراس افکنی در افغانستان کھ تجھیزاتشان را از طریق فروش مواد مخدر ت

  . بیانگر این است کھ شمار زیادی از مقامات دولتی و نزدیکان انان دراین قاچاق دست دارند

مبارزه با فساد درافغانستان کار راحتی : ھمچنان پایگاه اینترنتی الس آنجلس تایمز درتحلیلی بھ قلم الکساندرا زاویس نوشت 

دم بھ دولت کرزی یک تاجر افغان گفت مر. د مردم را از بین برده استنیست و روابط فامیلی و تجارت مواد مخدراعتما

  . فروش مواد مخدر مانند یک بیماری شده است و انگار درکابل ھمھ بھ این کار مشغولنداعتماد ندارند وخرید و

تمند ساختھ در خارج از کابل در منطقھ ای ثرو ٢٠٠١شیک و پرزرق و برق کھ از سال ، افغانھا نام ساختمانھای بزرگ

قیمت ھریک از این ساختمانھا بیش از صدھا ھازار دالر است کھ تعداد زیادی از انھا . شده اند کاخھای تریاک گذاشتھ اند

در میان ساکنان بی رمق پایتخت نمادھایی از فساد . متعلق بھ مقامھای دولتی است کھ حقوق ماھانھ آنھا چندصددالر نیست

ود از پولیس ترافیک کھ موترھا را متوقف می کند تا مقامات دولتی و بستگان آنھا کھ در جای جای جامعھ دیده می ش
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برای اوباما و دیگر رھبران غربی مشکل است کھ اعزام نیروھای بیشتر و مبارزه برای . درگیر تجارت تریاک ھستند

ات ریاست جمھوری برنده نماینده درزمانی کھ کرزی با ادعای تقلب گسترده در انتخاب. دولتی کھ فاسد است توجیھ کنند

سازمان ملل اعالم کرد رئیس جمھور افغانستان بدون اصالحات حمایت دولتھای غربی کھ ھم اکنون بیش از یکصد ھزار 

  . سرباز در افغانستان دارند میلیاردھا دالر کمک خارجی را از دست خواھد داد

  . ه است از ھیچ تالشی برای از بین بردن آن فروگذار نکندکرزی بھ وجود فساد درافغانستان اعتراف کرده و قول داد

ھرخانواده حدود یکصد دالرساالنھ رشوت می دھد آنھم در کشوری کھ بیش از نیمی از  ٢٠٠٨براساس تحقیقی درسال 

دالر  کمترین حقوق دولتی ماھانھ چیزی کمتر از صد. افراد با درآمد روزانھ کمتر از یک دالر زندگی خود را می گذراند

حتی متعلمین . حمایت پولیس و حتی آزادی از زندان، در ماه است و ھرچیزی ھم قیمت خودش را دارد مانند مجوز کار

فساد در میان اعضای خانواده ھای مقامات ارشد دولتی نیز . ومحصلین برای نمره گرفتن بھ معلمھای خود رشوه می دھند

گفتھ . ارت مواد مخدر دست دارد اگرچھ وی این اتھام را رد کرده استبرادر کرزی احمد ولی کرزی در تج. وجود دارد

احمد ولی کرزی است کھ ، برادر رئیس جمھور، مى شود مردی کھ در مرکز تصرف زمینھا در یکی از والیات قرار دارد

یان مواد مخدر می وی ھمچنین متھم بھ استفاده از نفوذش برای کمک بھ قاچاقچ. رئیس شورای والیتی قندھار نیز مى باشد

  . یک ادعایی کھ وی تکذیب کرده است، باشد

یک مشاور وزارت امورخارجھ درقندھارمی گوید کھ قسمتی ازاین زمینھا با امضای احمد ولی کرزی یا ، تاد گرینتری

بوده توانمند ، احمدولی کرزی برای تصرف زمینھا بھ خاطرارتباطات سیاسیش. عناصر تحت کنترول وی انتقال شده است

وی بعنوان منتصب رئیس جمھورعمل کرده ، تا حدی کھ شما می خواھید مشروعیت وی را زیر سوال قرار دھید. است

شورای والیتی یک زمین را کھ متعلق بھ وزارت ، در یک مورد. بعنوان نماینده سیاسی رئیس جمھور در جنوب، است

وی قصد دارد ، یک قوماندان ارشد ناتو گفت. وسعھ داده شداین زمین بھ قسمت مسکونی اجتماعی ت، تصرف کرد، دفاع بود

. محدود سازد، تا حاکمیت روزانھء برادر اندر حامد کرزی رییس جمھور را کھ در ارتباط بھ تجارت مواد مخدر متھم است

، د استاز قدرت قابل مالحظھء در قندھار برخور، احمد ولی کرزی کھ ریاست شورای والیتی قندھار را بھ عھده دارد

 . پنداشتھ می شود" طالبان"والیتی کھ مرکز عمدهء 

این گنج زیرزمینی کھ تحت اداره یک دولت . ای ازفساد را درقراردادھای معادن شاھدیم طی چند سال گذشتھ ما موج تازه

ون بیرل میلی ١٦٠قرارداد سھ میلیارد دالری برای استخراج  .توانست بھ بازسازی وخوشبختی کشورمنجر گردد ملی می

راتب پوپل و (کھ بوسیلھ پسران کاکای کرزی » وطن«سال آینده کھ بھ کمپنی  ٢٥نفت خام ازسھ حوزه دریای آمو برای 

راتب پوپل کھ درگذشتھ از دیپلماتھای طالبان . شود مدتی قبل سر وصدا ھای زیادی را بھ دنبال داشت گردانندگی می )راشد

طالبان رابطھ دارد ودربدل انتقال امن مواد لوژستیکی امریکا و ناتوبھ طالبان باج درسفارت اسالم آباد بود ھنوز ھم با 

اما با واسطھ شخص کرزی قرارداد ، اوقبال بھ جرم قاچاق مواد مخدرنھ سال را درامریکا دربند گذشتانده است. پردازد می

غربی نیزدرگستردن فرھنگ فساد نھاد ھای امریکایی و .پول آورباال را ھمراه با یک کمپنی چینی بھ چنگ آورد

بخش مھمی از کمک ھای جھانی توسط خود خارجی ھا حیف ومیل شده و بھ شیوه . وغارتگری درکشورما نقش مھم دارند

  . ھای گوناگون ازآن بھ جیب میزنند
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در بی ثباتی ، فساد و بی کفایتی دولت افغانستان بھ ھمان اندازه وجود شورشیان: چندی قبل سکرترجنرال پیمان ناتو گفت

نوشتھ است کھ جامعھ بین المللی برای ، وی در مقالھ ای در روزنامھ آمریکایی واشنگتن پست. مزمن این کشور نقش دارد

بھ حد کافی بھ این کشور خدمت ، ھم از لحاظ جانی و ھم مالی، این کھ بخواھد دولت افغانستان از عھده اداره کشور برآید

مقامات افغانستان باید انتخاب ھای سیاسی مشکلی بکنند و اضافھ می کند کھ افغان ھا دولتی وی می نویسد کھ . کرده است

، جان كری درگفتگوی با رییس جمھورداشتھمچنان . می خواھند کھ شایستگی وفاداری و اعتماد آنان را داشتھ باشد

شوند از  ھای امریكایی در جنگ كشتھ میكھ چنانچھ وی بخواھد حمایت مردم امریكا را درشرایطی كھ بیشتر نیرو: میگوید

رئیس كمیسیون روابط خارجی سنای ، دو دیدار جان كری. باید اقدامات خود را درمقابلھ با فساد جدی بگیرد، دست ندھد

امریكا با حامد كرزی درحالی صورت گرفت كھ قانون گذاران امریكایی بھ شدت درباره این موضوع تردید دارند كھ ایا 

، تواند بدون ھیچ كمپین مھمی علیھ رشوت و اختالس كھ سبب سلب اعتماد مردم بھ دولت كرزی شده نظامی میھای  تالش

  . موفق شود یا خیر

ھای ضد  كنم كھ طی روزھای اتی واكنش دولت افغانستان بھ تالش گمان می: جان كری در جمع خبرنگاران تصریح كرد

ر درجلب اعتماد مردم و نیز ایجاد دولتی كھ مالیات دھندگان امریكایی آزمایشی كلیدی درسنجش توانایی این كشو، فساد

، حاضر شوند از ان حمایت كنند و از ھمھ مھمترحفظ سرمایھ كشورما كھ ھمان جان زنان و مردان جوان امریكایی است

نسبت بھ ان واكنشی نداشتھ  اطالع داشتھ باشیم و دولت افغانستان ، دانیم در حال وقوع است ای كھ می اگرما از مسالھ. باشد

ھای امریكایی نگاه كنیم و بگوییم انھا برای مسالھ  دران صورت برای ما بسیار دشوار خواھد بود كھ در چشم خانواده، باشد

یكی از مشاوران دولت ،  سفردیگرجان كری چند روزپس ازان انجام شد كھ ضیا صالحی. اند كھ ارزش نداشت ی كشتھ شده

  . دوسیھ فساد دستگیر شد شاربھ مقامات کشوردرتسھیل یكبھ خاطراعمال ف

یاد كردند كھ میزان تمایل كرزی برای مبارزه با فساد بھ بوتھ  دوسیھ ای  مقامات امریكایی ازدستگیری صالحی بھ عنوان

ھای  ص جرمخا شد و منتظر ھستند تا ببینند ایا رئیس جمھور بر روی تحقیقات فساد كھ از سوی نیروھای آزمایش گذاشتھ 

  اعمال محدودیت، اند عمده و واحد تحقیقات مسایل حساس كھ ازسوی مقامات اجرای قانون امریكا و انگلستان تربیت شده

داند كھ مردم امریكا ازنوسال جنگ كھ جان بیش  جان كری اظھار داشت كھ وی معتقد است كرزی می. كند یا خیر می

  . اند خستھ شده، است ازھزارودوصد زن و مرد امریكایی را گرفتھ

موجودیت اشخاص خاص ، کشور اکثر کارشناسان داخلی وخارجی معتقدند یکی از موانع عمده فراروی امنیت و توسعھ

بیکاره ، زبان ومنطقھ پرستی، قوم، )گروپ ویا باند خاص مقام اول کشور( نورچشمی ھای رییس جمھور، درکابینھ دولت

گسترش فساد اداری و مالی در ادارات دولتی و ھمچنین نھادھای ) فاروق وردگ( رھای ھمھ کاره وجامع والکماالت کشو

گسترش آن نقش  در این خصوص صاحب نظران معتقدند عوامل متعددی در بھ وجود آمدن فساد اداری و. باشد خارجی می

مندان از آینده کاری عدم اطمینان کار، عدم دلبستگی آن ھا بھ اھداف اداره، دارند از جملھ معاش اندک کارمندان

عدم ثبات سیاسی ، پاسخ گویی در ادارات فقدان شفافیت و، عدم توجھ بھ شایستھ ساالری، وخویشخوری ھای اداری

ھر حال باید گفت فساد اداری و مالی در کشوری مثل سرزمین ما پیامدھای  بھ. وحضورگسترده انجوھا و مؤسسات خارجی

  . سی گذاشتھ استاوضاع اقتصادی و سیا بسیار منفی بر
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ازجانب دیگر این غاصبان قدرت بھ ، این کھنھ کاران و دالالن سیاسی از ھر راه و طریقی برای کسب قدرت دریغ نمیکنند

بر ضد یکدیگر بی ، امتیاز زبانی و ملیتی و حاکمیت بی چون چرای خویش، برتری خواھی، افغانستانی، نامھای افغان

چوکی و پول در میان باشد از یک آستین سر بیرون ، دارند و اما موقعی کھ مسئلھ قدرتدریغانھ و سخاوتمندانھ تبلیغات 

این دالالن تبھکار بھ . میکنند و موقعیکھ بھ این پدیده خانمانسوز دست یافتند باز ھمان دیگ است و ھمان کاسھ و ھمان آش

ن دشمنان قسم خورده ملت ستم دیده درمعادالت سیاسی قسم و قرآن پابند نبوده وتازمانیکھ ای، عھد وپیمان، معیار، ھیچ قانون

  . مردم و کشور روز خوش و خواب راحتی را نخواھند دید، و نظامی وطن خود را مطرح نمایند

قاپچی باشی ، پس چگونھ فاروق وردگ مگسی ھرشیرینی، اگردرپشت پرده سیاسی کشور زد و بندھای پنھان وجود ندارد

رحیم وردگ ازروزتولد درپیشانی اش وزارت دفاع حک ، زم ویارھرشارتی وپارتی استباالنشین ھربزم ور، ھرمحفل

وزیری کھ . گردیده و قلمزن تقدیراورا باچوکی وپول وناف ویرابا ادارات استخباراتی کشورھای دورونزدیک گره زده است

سالح ، راکت ودافع ھوا، اریمالک یک دوبال طیاره جنگی وشک، طی نزدیک بھ یک دھھ حتا وزارت دفاع نتوانستھ است

  . کماندو وزمینی باشد کھ بتوانند مستقالنھ عمل نمایند، سرحدی، اردوی نیرومند، تھاجمی

درجدید ترین اخبارخواندیم کھ لوای ھوای شیندند افتتاح گردید واین جزوتام کھ غرب کشورراتحت پوشش امنیتی ھوای 

  ) بری بحال و چھ وزیر فعالچھ خ. (خویش قرارمیدھد صرف دوبال ھلیکوپتردارد

اسدهللا خالد کھ رییس جمھورحاضراست بخاطرتقرروی درپست وزارت ھرسخنی زشتی را قبول وھرانتقادی رابی جواب 

بگذاردوبھ قول معروف یک گوش رادرودیگری را دیوارسازدوپنبھ ی تروتازھی رابگوش گذاشتھ بخواب عمیق برود وبھ 

آفرین جناب رییس . (ین است دموکراسی وحاکمیت رسانھ ی ودولت مردم ساالریا .ھیچ آوازوصدای ملت جواب ندھد

جبار . گره باز کن ھمھ مالمتی ھا میشود، فقط و فقط یک گریھ جانانھ و زنانھ، زمالنیکھ انتقادات از حد گذشت، )جمھور

فت خیلی زود متوجھ شد کھ گ، اعالم جھاد علیھ فساد کرد ٢٠٠٨تا  ٢٠٠۶رنوال سابق کھ درسالھای میان څاثابت لوی 

. والیان و وزرای کابینھ دولت می شوند، ی مقامات باال فراتر از قانون قرار دارند کھ شامل اعضای پارلمانبرخی اعضا

او طبق قانون اساسی نامھ ھایی بھ پارلمان نوشت و خواستار صدور . وی خواست در این باره افشاگری کند ولی نتوانست

ولی نامھ ھای مکرر وی در دستور ، ز اختالس گرفتھ تا قتلا. اجازه تحقیق درباره بیست و دو تن از اعضای مجلس شد

یتی را متھم بھ برکنار شود بیش از سیصد تن از مقامات وال ٢٠٠٨ثابت پیش از آنکھ در سال . کار مجلس قرار نگرفت

  . آنھا محکوم شدند ولی ھیچ یک تا بحال بھ زندان نیافتادندفساد کرد برخی از

کرزی گفتھ . زرییس جمھور خواستھ اند قول خود را برای مبارزه با فساد جامھ عمل بپوشانداوباما و دیگر رھبران دنیا ا

است مسئولیت مبارزه با فساد بر دوش کشور ھای کمک کننده ھم ھست آن ھم بھ دلیل مدیریت ضعیف در خرج کردن 

برخی آگاھان براین . نگرانند کمکھا در طرحھای توسعھ ای و این چیزی است کھ مقامھای سازمان ملل نیز نسبت بھ آن

اعضای منغت جوی پارلمان وجنگ ساالران ارتباط ، باوزیران کابینھ، باورند تا وقتی کھ کرزی با نورچشمی ھای گروپش

  . نزدیک دارد نمی تواند با فساد مبارزه کند

. ر پول نقد انتقال داده میشودبصورت غیر قانونی سھ میلیارد دال، عمده تاً بھ دوبی، کشور بھ خارج ھمچنان ھمھ سالھ از

اعالمیھ نماینده نماینده گی دیپلوماتیک امریکا در کابل انتونی وینگ را در سیمینار سھ روز در پایتخت  تلویزیون طلوع

کھ تنھا در ھجده روز اخیر از طریق ، کھ در ان موصوف گفتھ بود، نقل نموده، کھ بھ این موضوع وقف شده بود، کشور
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سیمینار بھ تحقق اغاز پروگرام . للی ھوایی کابل بھ دوبی یکصدونود میلیون دالر نقده بیرون برده شده استمیدان بین الم

کھ راجع بھ ان رئیس جمھور بتاریخ نوزده نوامبر در مراسم تحلیف اعالن ، جامع مبارزه با فساد در عمل وقف شده بود

انونی پول از طریق میدان ھوایی بین المللی کابل و نقاط دیگر در انتقال غیر ق، قرار معلومات وزارت مالیھ. نموده بود

انتقال غیر قانونی اسعار زیان جدی را بھ عواید اسعاری . سرحدی ھم شرکت ھای داخلی و ھم خارجی دخیل می باشند

ولی . دت میکنندکھ ارگانھای امنیتی بھ فعالیت غیر قانونی چنین شرکت ھا مساع، وزارت مالیھ اشاره میکند. دولت میرساند

بیشتر از ھمھ در مسالھ انتقال غیر قانونی پول بھ خارج بانک ، قرار معلومات پولیس سرحدی و گمرک میدان ھوایی کابل

و ھمچنان ، کھ اجازه رسمی خروج اسعار نقده ھنگفت را بھ خارج از طریق سرحد صادر میکنند، ھای کشوردست دارند

، مبلغ خروج اسعار نقده ازکشور بھ امارات متحده عربی معادل کمک است. ز میدھدکھ بھ این بانک ھا جوا، بانک مرکزی

  . کھ بانک جھانی از فوند خاص بازسازی اقتصاد وطن بھ حساب حق العضویت ھای کشورھای کمک کننده میکند

  ارد دالریلیم میك ونیاختالس ساالنھ 

 
نقش امریکا در فساد اداری افغانستان کھ در بخش ، عنوان واشنگتن پست در شماره اخیرخود مطلبی دارد تحت  روزنامھء

امریکا باید بھ آیینھء خود نگاه کند کھ چھ درس ، مورد فساد اداری درافغانستان صحبت می شودوقتی کھ در -آن می نویسد

ھ تاریخ امریکا ب .اس. بی. رییس جمھور کرزی در صحبت با تلویزیون سی . ھایی را در جنگ افغانستان آموختھ است

 .فساد اداری درافغانستان بھ شکل بی سابقھ دامن پھن کرده است، سپتامبر گفت یس

زیرا ، شوروی بھ اندازه پنج فیصد امروز ھم نبودت یموجودبھ گفتھ کرزی فساد اداری سال ھای نوزده ھشتاد یعنی دوره 

امریکا این کار را انجام داد و ھنوز  .نفوذ نمی دادبرادران و دوستان افراد با ، اتحاد شوروی قرار دادھا را بھ خویشاوندان

امریکا در قراردادھای خود  واقعیت ھمین است کھ.اما مالمتی بدوش حکومت افغانستان گذاشتھ می شود، ھم انجام می دھد

مھ بھ نوشتھء روزنا . مخصوصا در قرار دادھای نظامی، و مصارف ملیاردھا دالر درافغانستان سھل انگاری کرده است

سابق امریکا رونالد ریگن گزارشی را در این رابطھ نوشتھ ادارهء رییس جمھورانتونی کوردسمن متخصص امنیت ملی در

کوردسمن کھ مدت زیاد را در افغانستان سپری نموده  . است تحت عنوان امریکا چگونھ افغانستان را بھ فساد آلوده ساخت

بارزه با فساد در افغانستان این باشد کھ امریکا راه ھای مصرف خودرا در شاید یکی از بھترین راه ھای م: است می نویسد

ملیاردھا دالر امریکا و کشورھای جھان بھ افراد مقتدر کھ شرکت ھای خصوصی را تاسیس کرده . افغانستان تغییر دھد

و این پول ھا بعضاً ، دندبھ گفتھ کوردسمن این افراد با فساد آلوده بو .داده شد و ھیچ حساب دھی صورت نگرفت، بودند

  .حتی بھ دست مخالفین ھم رسیده است

ن یخود را درمورد ا یھا یست و ازچھارسال قبل نگرانیتازه ن یا مسئلھ یتیامن یھا مسئلھ شركت، دیگویم یحامد كرز

اعالم  ییوپاار یناتو وكشورھا، كایاذعان كرد كھ با وضوح تمام بھ آمر یو .میان گذاشتیدرم یھا با جامعھ جھان شركت
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 یانفجارات و مسدود شدن راه ھا در افغانستان شده اند وم

ن یابد و چرا در ای یش نمیافزا یس ملید چرا حقوق پول

 یھا كھ شركت یكنند درحال یافت میدر یز

كھ استخدام كرده اند حقوق  ییھا یشوند چند برابر بھ افغان

ن جامعھ یا .ھا قرار دارد ن شركتیر تخلفات ا

ارد دالرمعاملھ یلیم میك و نی ین است كھ پایقت ا

شود و فقط  یكا شروع میآمر یدولت ین پول ازكانال ھا

شود و  یم میبلك واترتقس مانند یین شركت ھا

كشتن ، ھا ب خانھیتخر، ین پول در افغانستان باعث ناامن

دھند وچھ  یازانفجارات افغانستان را طالبان انجام م

افغانستان دانست و اظھار  یك اصل منفعت مل

   .مین حمالت شو
ایاالت متحده امریکا درکابل اعالم کرده کھ پولیس درھمکاری با ماموران امریکایی یک کارمند قرار دادی اداره انکشاف بین 

از سوی اداره انکشاف امریکایی ازصندوق وجھی انکشاف زراعت کھ 

   .تمویل می شود بازداشت شده است

امنیت ، امنیت بیان، امنیت معیشتی، یامنیت کار

نیت قضایی ستمدیدگان آخرین ضریب احساس ام

شکایت اومورد دادخواھی وانصاف ، ھرگاه مظلومی اطمینان داشت اگرشکایت کند

  

رانی می فساد و رشوت درمحاکم قضایی کشور از جملھ مباحثی است کھ آحاد مردم کشور نسبت بھ آن ابراز نگ

از شیوه بازداشت ھا در افغانستان ابراز ، 

عدم آگاھی و سوء استفاده از ، فساد .نگرانی کردند و سیستم قضایی کشور را بھ فساد و رشوه ستانی متھم کردند

ملل متحد منجر بھ محکومیت افراد بی گناه در افغانستان می 

انفجارات و مسدود شدن راه ھا در افغانستان شده اند وم، نقض حقوق بشر، یجاد ناامنیعامل ا یتیامن ی

د چرا حقوق پولیكن یت میرا تقو یمل یس و اردوید پولیكھ ادعا دار

زیحقوق ناچ یس و ارتش ملیپول .دیكن ینم یھمكارراستا با دولت افغانستان 

شوند چند برابر بھ افغان یھ میتغذ یم از منابع خارجیكھ بھ طور مستق

ر تخلفات اایمردم افغانستان در اخت یو آبرو یزندگ، تیبا روند موجود امن

قت ایحق .كند یستادگیدات طالبان ایاست كھ نتوانستھ است در مقابل تھد

ن پول ازكانال ھایمنافع ا یخصوص یتیامن یھا ان است كھ بھ نام شركت

ن شركت ھایكا و بیارد دالردرآمریلیم میك و نی .شود یب افغانستان م

ن پول در افغانستان باعث ناامنیا .كنند یبھ افغانستان ارسال م یكش آدم ین پول را برا

ازانفجارات افغانستان را طالبان انجام م یم كھ چھ بخشیدان ینم قتیسم و ما درحقیرشد ترور

ك اصل منفعت ملیرا  یتیامن یھا قت شركتیحق یبرمالساز یکرز .ھا ن شركت

ن حمالت شویم تا مانع ایشوند و ما بر آن ھست ین جھت كشتھ می
ایاالت متحده امریکا درکابل اعالم کرده کھ پولیس درھمکاری با ماموران امریکایی یک کارمند قرار دادی اداره انکشاف بین 

  .المللی ایاالت متحده را بھ اتھام اختالس بازداشت کرده اند

امریکایی ازصندوق وجھی انکشاف زراعت کھ نیم میلیون دالربھ اتھام سرقت بیش از

.تمویل می شود بازداشت شده است (USAID)بین المللی ایاالت متحده امریکا 

  دستگاه قضایی
امنیت کار، یمانند امنیت روانی و صح، امنیت مجموعھ شاخصھایی دارد

احساس ام، امنیت قضایی است، ولی بزرگترین شاخص امنیت

ھرگاه مظلومی اطمینان داشت اگرشکایت کند. امنیت واقعی کشوراست

  . حق مظلوم ازظالم گرفتھ می شود

  

  

فساد و رشوت درمحاکم قضایی کشور از جملھ مباحثی است کھ آحاد مردم کشور نسبت بھ آن ابراز نگ

، دو مقام ارشد سازمان ملل متحد چندی قبل، این در حالیست کھ

نگرانی کردند و سیستم قضایی کشور را بھ فساد و رشوه ستانی متھم کردند

ملل متحد منجر بھ محکومیت افراد بی گناه در افغانستان می قانون از مشکالتی است کھ بھ باور مقامات سازمان 

یھا كردم كھ شركت

كھ ادعا دار یدرحال .شوند

راستا با دولت افغانستان 

كھ بھ طور مستق یخصوص یتیامن

با روند موجود امن .دھند یم

است كھ نتوانستھ است در مقابل تھد یجھان

ان است كھ بھ نام شركتیدرم

ب افغانستان میآن نص یررھاض

ن پول را برایآنھا ا

رشد ترور، كودكان افغان

ن شركتیرا ا یبخش

یمردم ازچند، داشت
ایاالت متحده امریکا درکابل اعالم کرده کھ پولیس درھمکاری با ماموران امریکایی یک کارمند قرار دادی اداره انکشاف بین  سفارت

المللی ایاالت متحده را بھ اتھام اختالس بازداشت کرده اند

بھ اتھام سرقت بیش از ییکایک آمری

بین المللی ایاالت متحده امریکا 

دستگاه قضایی
امنیت مجموعھ شاخصھایی دارد

ولی بزرگترین شاخص امنیت. قضایی

امنیت واقعی کشوراست

حق مظلوم ازظالم گرفتھ می شود، قرارمی گیرد

فساد و رشوت درمحاکم قضایی کشور از جملھ مباحثی است کھ آحاد مردم کشور نسبت بھ آن ابراز نگ

این در حالیست کھ .کنند

نگرانی کردند و سیستم قضایی کشور را بھ فساد و رشوه ستانی متھم کردند

قانون از مشکالتی است کھ بھ باور مقامات سازمان 
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، در افغانستان گفتھ بود کھ  (UNODC)کریستینا اوگز رئیس مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل .شود

در بسیاری موارد افراد پولدار مورد پیگرد قانونی قرارنمی گیرند و در عوض کسانی کھ فقیرند و توانایی 

زمانی بیشتر از دوره تعیین شده از سوی دستگاه قضایی را در زندان ھا سپری می ، شوه را ندارندپرداخت ر

  .کنند

گسترش پدیده فساد در کشور عامل اصلی رشد فزاینده خشونت در افغانستان است زیرا یک پیوند ناگسستنی و تنگاتنگ 

پیوند گسستھ نشود ثبات و امنیت در کشور نیز دست  میان فساد و جنگ و خشونت در کشوروجود دارد کھ تا ھنگامیکھ این

کمیسیون مستقل حقوق . این درحالیست کھ فساد نھاد ھای عدلی و قضایی کشور را نیز دربرگرفتھ است. نیافتنی خواھد بود

قضات  استقاللیت محاکم و بی طرفی، بشر می گوید اعمال نفوذ مقامات دولتی و متنفذین محلی در نھادھای عدلی و قضایی

در حال حاضر درچھل وھفت ولسوالی ازچھارده ، بھ موجب یافتھ ھای کمیسیون مستقل حقوق بشر. را نقض کرده است

  .والیت کشور محاکم غیر فعال می باشد

ناامنی ھا و نبود حاکمیت قانون در شماری از والیات زمینھ مداخلھ مقامات دولتی و ، بھ باور نھادھای مدافع حقوق بشر

دست کم چھل ھفت ولسوالی در چھارده والیت عمال محاکم . ورمند را در فیصلھ ھای محاکم نیز فراھم ساختھ استافراد ز

، فاریاب، سرپل، بادغیس، فراه، غزنی، غور، دایکندی، نیمروز، قندھار، در شماری از ولسوالی ھای والیات ھلمند. ندارند

   .وی مردم مسدود می باشدقندوز و زابل دروازه ھای محاکم بھ ر، پکتیا، خوست

اعمال نفوذ مقامات محلی دولتی و ، استقاللیت محاکم و غیر جانبدار بودن قضات در شماری از والیات متاثر از ناامنی ھا

عدم ، ضعف حاکمیت قانون و اعمال نفوذ زورمندان در روند رسیدگی دعاوی، کنار فساد اداریدر. فساد اداری می باشد

حقوق قانونی زنان نیز سبب شده است تا اصل تساوی شھروندان دربرابر قانون ازسوی محاکم  آگاھی کافی قضات از

تعداد قابل مالحظھ ای از . عدم رسیدگی بھ دوسیھ ھای جزایی وحقوقی مردم درمحاکم ابراز نگرانی می کند. رعایت نگردد

ه ھا و سال ھا بدون فیصلھ نھایی محاکم در دوسیھ ھا در موعد معیین رسیدگی نشده و شماری از متھمین یا محکومین ما

  .حبس بھ سر می برند

ا شكست در ی یروزید پیكھ كل ی طالبان و نقطھ یاتیمركز مھم و ح، در اطراف قندھار«بھ نوشتھ کریستین ساینس مانیتور 

مار یفاسد و ب ییقضاو  ید عدلیش از شھروندان در حال فاصلھ گرفتن از نظام جدیتعداد رو بھ افزا، شود یجنگ خوانده م

طالبان  یك ھایل آنكھ خود از چریبھ دل یبرخ. توسط طالبان اند یحل و فصل دعاو یمیستم قدیافغانستان و رو آوردن بھ س

 یافت رشوت طالبان كھ دادگاه ھایمنصفانھ و بدون در یھا یع و دادرسیسر یل خدمات رسانیگر بھ دلید یاریاند و بس

 نیچند یمحل برا یسنت یاز مالھای نجا است كھ بخشیمشكل ا. كنند یست بھ طالبان مراجعھ مافغانستان فاقد آن ا یرسم

كند كھ حكومت تا  ین ثابت میاما ا. ان دھقانان و تاجران كوچك محل را حل و فصل كرده اندیھا م ھا و نزاع قرن دعوا

 یژیت استراتین كننده موفقییكا تعیان آمرید حامآنچھ كھ بھ اعقتا. ت قانون موفق نبوده استیعدالت و حاكم یكنون در اجرا

 .»ن كشور در افغانستان استیا

ن است كھ در افغانستان فساد در اوج خود قرار دارد و یک رابطھ ارگانیک میان فساد وخشونت در یر ایت انكار نا پذیواقع

، لفی وجود دارد برخی فقر شدیددر خصوص عوامل رشد فساد در کشور گمانھ زنی ھای مخت. افغانستان نیز وجود دارد
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برخی دیگر ھم دستگاه ھای دولتی . برخی مواد مخدر و مافیای قاچاق آنرا از عوامل اصلی رشد فساد در کشور می دانند

  . را مسئول اصلی میداند

ترده در نمی توان منکر آن شد کھ فساد درنحوه مصرف کمک ھای بین المللی در افغانستان وجود داشتھ است اما فساد گس

نھاد حکومتی و دولتی باعث می شود کھ ھم مخالفان درادارات دولتی نفوذ نموده و ھم مردم از دولت روگردان شده و بھ 

بنا براین برای مھار نا امنی ھا و خشونت ھا در کشور بایستھ است مبارزه جدی و یپیگیر با . مخالفان مسلح روی بیاورند

درغیر این صورت نمی توان امیدوار بود سلسلھ انفجارھا و حمالت . ی قرار داشتھ باشدفساد سرلوحھ کار دولت ونظام کنون

مرگبار مخالفان بر نھاد ھا و دوایر مھم دولتی و امنیتی پایان یابد و طبیعی است کھ افزایش خشونت ھا باعث روگردان 

  .شدن بیشتر مردم از حکومت خواھد شد

حل  یبرا، ییل وجود فساد گسترده درادارات قضایروستاھا بھ دل یدگان برخاست کھ باشن یھا حاک تیھا ازوال گزارش

 ین دادگاه عالیمسوول .کنند یبھ طالبان مراجعھ م یآورند و حتا در موراد یم یرو یسنت یھا وهیخود بھ ش یحقوق یایقضا

عوامل تداوم فساد در  ییات قضات کارمندان ادارین نبودن امنیخانھ و تام، یان بھ معاش کافیقاض یعدم دسترس، ندیگو یم

 یھا کند اما مقام یت میھ بھ عنوان رکن مستقل فعالییقوه قضا، یبراساس حکم قانون اساس .افغانستان است ییادارات قضا

 .ر سوال برده استیعدالت در محاکم افغانستان را ز، ندگان پارلمانیحکومت و نما یھا ند مداخلھ مقامیگو ین اداره میا
دستگاه قضایی افغانستان را مورد انتقاد قرار داده و از رواج گسترده ، یقاتی چتم ھاوس در لندن در یک گزارش تحقیقاتیموسسھ تحق

در این گزارش آمده است کھ .ناکارآیی و عدم پاسخگویی تشکیالت دادگستری وعدلیھ در این کشور سخن گفتھ است، بی عدالتی، فساد

قضایی برای جلب اعتماد آنان بھ نظام حکومتی ضرورت دارد و عدالت باید محور ھر نوع  برخورداری مردم از خدمات منصفانھ

 - ُبر ندارد  کھ با عنوان ثبات راه میان، دراین گزارش.استراتژی بلند مدت برای استقرار و حفظ صلح و امنیت در افغانستان باشد

بھ لزوم برخورداری مردم ، زمان سقوط رژیم طالبان درافغانستانآمده است کھ از ، سیاست و شورش در افغانستان منتشر شده، عدالت

رواج فساد و بی عدالتی در دستگاه عدلیھ و ، نتیجھ این بی توجھی.از یک نظام قضایی منصفانھ و کارآمد توجھ الزم نشده است

 .نظام حاکم را شدت بخشیده استیاس و سرخوردگی از ، ناخرسندی مراجعان از نحوه رسیدگی بھ مشکالت خود بوده کھ بھ نوبھ خود
می افزاید کھ تصمیم بھ عفو مظنونان بھ ، کھ بھ قلم استیون کارتروکیت کالرک منتشر شده، گزارش چتم ھاوس

ارتکاب جرایم جنگی کھ بر اساس مالحظات سیاسی اتخاذ شد نیز بھ نوبھ خود بھ بدبینی مردم نسبت حکومت دامن زده 

ی عفو عمومی بھ کسانی است کھ در جریان جنگ داخلی افغانستان مرتکب جرائمی اشاره این گزارش بھ اعطا.است

نویسندگان گزارش این نظر را مطرح کرده اند کھ یکی از عواقب تشدید بی اعتمادی مردم نسبت بھ .شده اند

برخورداری برخی از کسانی کھ از ، بھ گفتھ آنان.افزایش حمایت از گروه ھای شورشی بوده است، عدالتخواھی دولت

راه چاره را در طرفداری از شورشیان ، از عدالت از طریق دادخواھی از نظام قضایی کشور سرخورده می شوند

 .مخالف دولت می بینند و بھ حمایت از طالبان و حتی پیوستن بھ آنان گرایش می یابند

مردم برای استقرار عدالت بھ نفع  طالبان نیز مترصد بوده اند تا از ناکامی دستگاه قضایی در پاسخگویی بھ خواست

و " سختگیر اما عدالتخواه"خود را نیرویی ، طالبان با اجرای عدالت بھ شیوه خاص این گروه.خود بھره برداری کنند

این وضعیت بھ طالبان کمک .قضاتی قابل دسترس و کارآمد تر از دست اندرکاران نظام قضایی دولتی معرفی کرده اند

. ود را حتی بھ مناطقی دور از حوزه سنتی نفوذ این گروه در جنوب افغانستان گسترش دھدکرده است تا حضور خ

تصمیم ھایی اساسی برای رفع نواقص و حل ، درگزارش چتم ھاوس تاکید شده است کھ در خالل دو سال اخیر
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ملموس و قابل توجھی چون این تصمیم ھا تا کنون نتیجھ ، درعین حال.مشکالت قوه قضائیھ افغانستان اتخاذ شده است

ھمچنان باقی است مورد بھره ، و نارضایی مردم از آن، در پی نداشتھ و فساد و بی کفایتی در دستگاه عدلیھ افغانستان

  .برداری شورشیان مخالف قرار می گیرد

 المپیک یکمیتھ مل

   
ستاده شده و دوباره بھ کشور باز نھ تن زیر نام ورزشکار بھ بیرون از افغانستان فر ٢٠٠بھ این سو بیش از  ٢٠٠٢ازسال 

شود نیمی از این افراد در بدل پرداخت پول بھ مسووالن المپیک و متباقی با واسطھ و پیوند ھای حزبی و  گفتھ می. گشتھ اند

در این گزارش کھ در برخی از رسانھ ھای افغانستان منتشر شده آمده است کھ  .سیاسی بھ خارج از کشور فرستاده شده اند

بر بنیاد . اروپا و یا ھم امریکا فرار کرده اند، ین افراد زیر نام ورزشکاران مسلکی و یا ھم مربیان بھ کشورھای آسترالیاا

 .دالر امریکایی موفق بھ فرار از افغانستان شده اند ١٢٠٠٠تا  ٥٠٠٠این گزارش ھر یکی از این افراد دربدل پرداخت 

عضو جمعیت و ، در زمان ماموریت انورجگدلک از جنایت کاران جنگی افغانستانشود شمار زیادی از این افراد  گفتھ می

والی فعلی قندوز کھ ریاست کمیتھ المپیک را برعھده داشت و ظاھر اغبر رئیس فعلی این کمیتھ کھ از یاران و ھم حزبی 

  .از افغانستان بیرون شده اند، ھای جگدلک میباشد

انتھا در این کمیتھ بلند است و با آنکھ در اثر زحمات شخصی تعدادی از  ز فساد بیاین در حالیست کھ فغان ورزشکاران ا

اما اگر کمیتھ المپیک بدست عناصر ، در بعضی رشتھ ھای ورزشی افغانستان درخششی در سطح جھان داشتھ، جوانان ما

بر اساس  .ورزش را داراستافغانستان شانس بزرگی برای کسب افتخارات بیشتر در رشتھ ، پاک و وطندوست قرار گیرد

ظاھراغبراعضای خانواده ونزدیکانش را درپست ھای مھم کمیتھ المپیک ، گزارشھای تعدادی از ورزشکاران افغانستان

اوبا دوازده تن از شرکای . نصب نموده است ومیلیونھا دالرازبودجھ دولتی وکمک ھای جھانی را حیف ومیل نموده است

ای دارد اما مثل صدھا دوسیھ  دوسیھ" تزویر و سواستفاده از صالحیت وظیفوی"نوان جرمش در لوی سارنوالی تحت ع

ظاھراغبروانور جگدلک بخاطرداشتن رابطھ تنگاتنگ با مافیای  .دیگر فساد اینچنین جنایتکاران کسی الیش را باال نمیکند

   .زات نشدندحاکم در دستگاه پوسیده کرزی ھرگز بخاطر فساد و چپاولی کھ مرتکب شده اند مجا
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 پولیس میلیون دالری در ٦٠٠سرقت 

  
ای کھ در  طی گزارشی فاش نمود کھ بھ علت سرقت وسیع مواد سوختی ٢٠١٢نوامبر  ١٣بھ تاریخ » گاردین«روزنامھ 

ارزش مجموعی مواد . انتقال مواد بھ پولیس آن والیت قطع گردیده است، گیرد اختیار پولیس افغان در ھلمند قرار می

میلیون دالر تخمین زده شده است کھ بھ گفتھ یک سخنگوی ناتو این پول برابر با بودجھ ساالنھ  ٦٠٠سرقت شده  سوختی

  .مواد سوختی تمامی نیروھای افغان خواھد بود
رساننده این حقیقت است کھ ، جدیت ظاھری واکنش مقامات درقطع انتقال مواد سوختی ازآغاز ماه نوامبر :نویسد گاردین می

  .استثنایی بوده است، گیر است قضیھ حتی در کشوری کھ تقلب در آن ھمھاین 

ای  بازرس خاص امریکا برای بازسازی افغانستان چند ماه قبل ھشدار داده بود کھ وزارت دفاع قادر نیست از مواد سوختی

فساد  . است دقیقا حساب دھدبھ ارزش یازده ھزار میلیون دالر کھ طی یک سال گذشتھ در اختیار اردوی ملی افغان گذاشتھ 

گسترده و چپاول در باالترین رده ھای پولیس و اردوی ملی حقیقتی است کھ موارد وحشتناک آن بارھا بھ وسیلھ رسانھ ھای 

غربی گزارش شده اند اما در دولت متشکل از دزدان و مزدوران جنایتکار عمال ھیچ مقامی تا کنون بھ خاطر این نوع 

  .شده استخیانت ھا محاکمھ ن

از وضعیت وحشتناک شفاخانھ سردار محمد داوود در کابل  ٢٠١١سپتامبر  ٣بھ تاریخ » وال استریت ژورنال«روزنامھ 

دھند و چندین نمونھ از عساکری  توجھی جان می گرسنگی و بی، دوایی خبر داد کھ اکثر زخمیان جنگ در این شفاخانھ از بی

این روزنامھ بھ نقل از مقامات نظامی امریکا خبر داد کھ از دھھا . رفی نموده بودرا کھ در شفاخانھ از بین رفتھ اند مع

ای کھ از جانب امریکا بھ این شفاخانھ کمک شده خبری نیست و بھ وسیلھ مقامات دزدی  میلیون دالر وسایل طبی و ادویھ

ابق رئیس صحیھ وزارت دفاع ملی روزنامھ یادشده مشخصا از دزدی بیست میلیون دالر توسط جنرال یفتلی س .شده است

بھ گفتھ روزنامھ وقتی از رحیم وردک وزیر دفاع وقت خواستھ شد کھ یفتلی را مورد محاکمھ قرار دھد او . خبر داده بود

العاده مشکل بھ  این امر فوق، اظھار نموده کھ بھ دلیل روابط عمیق سیاسی کھ این جنرال با رده ھای باالی حکومتی دارد

  .درس نظر می

میلیون دالر در شفاخانھ سردار محمد داوود ھفتھ ھا بھ سرخط مطبوعات  ٤٢گزارش ھا از مفقودی ، درمورد دیگر

حتی بسم هللا . اما عمال دیدیم کھ عامالن این خیانت ملی آزادانھ میخرامند و دوسیھ آن زیر زده شد، افغانستان مبدل شده بود

ی درستیز اردوی ملی بود و در فروش تجھیزات طبی و انتقال ده ھا تن ادویھ محمدی وزیر دفاع کنونی کھ درآن زمان لو

نھ اینکھ محاکمھ نشد کھ بھ پاس این غارتش بھ پست وزارت داخلھ و فعال ، ازشفاخانھ بھ بازار آزاد مظنون قضیھ بود

ز یک وزارت سلب صالحیت وزارت دفاع ارتقا داده شد و پارلمان جنگساالران و فاسدان نیز با مسخرگی تمام او را ا

 .نموده و بھ وزارت مھمتری رای اعتماد داد

  :بھ نقل از یک مقام پلندپایھ پنتاگون نوشت ٢٠٠٧جنوری  ٢٩سندی تلگراف بھ تاریخ 
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 .در بازار بھ فروش رسیده اند، ھزاران موتر و وسیلھ باربری کھ بھ خاطر استفاده پولیس افغان داده شده

٪ از تمامی کمکھایی کھ بھ افغانستان ٥٠ز مقامات بلندپایھ نظامی امریکا نوشتھ شده بود کھ بیش از درھمین نوشتھ بھ نقل ا

  .شوند بھ وسیلھ رھبران این کشور دزدیده می، دھند می

اما با رواج ھرچھ وسیعتر فرھنگ فاسد پروری و معافیت غداران ، رفت نیمی از کمک ھا بھ یغما می ٢٠٠٧اگردرسال 

   .ریزد ٪ نھ تنھا کمکھای خارجی بلکھ عایدات داخلی کشور بھ جیب چند دزد و خاینی می٩٠ش از حال بی، ملی

 یک سفارت در میلیون دالر نومصرف 

 
میلیون دالر باالی ترمیم ساختمان سفارت افغانستان در جاپان تحقیق  ٩لوی څارنوالی می گوید در باره چگونگی مصرف 

 .این تحقیق بنابر درخواست ولسی جرگھء افغانستان صورت می گیرد :دیوگیمعاون لوی څارنوالی م.می کند
میلیون دالر برای خریداری  ۵، زمانی کھ ھارون امین بھ عنوان سفیر افغانستان درجاپان کارمی کرد، بھ گفتھء ولسی جرگھ

 .یده شدمیلیون دیگر بھ خاطر ترمیم این ساختمان تدارک د ٩ساختمان سفارت اختصاص داده شده وسپس 

اوازھمکاری درجھت دادن معلومات در بارهء ، پس ازآنکھ اکلیل حکیمی جایگزین ھارون امین شد، ولسی جرگھ ادعا دارد

 .چگونگی مصرف میلیون ھا دالر باالی ترمیم این ساختمان خودداری کرده است

میلیون دالر باالی  ٩ونگی مصرف ولسی جرگھ برای دومین باردوسیھ یی را بھ لوی څارنوالی بخاطر تحقیق در مورد چگ

 .ساختمان سفارت درجاپان ارسال کرده است

این قضیھ در مورد خریداری تعمیر ساختمان سفارت . یک قضیھ ازپارلمان بھ ما مواصلت کرد څارنوالی می گوید

ولسی جرگھ می . کھ درآن وقت اکلیل حکیمی و یک تن دیگردرآنجا وظیفھ داشتند. افغانستان در جاپان و ترمیم آن است

 ۵، زمانی کھ داکتر عبدهللا عبدهللا وزیر خارجھ بود و ھارون امین بھ عنوان سفیردر جاپان وظیفھ اجرا می کرد، گوید

 .میلیون دالر دیگر برای ترمیم آن تدارک دیده شده است ٩میلیون دالر برای خریداری ساختمان این سفارت و سپس 

، جایگزین ھارون امین شد، پس از آنکھ اکلیل حکیمی، لسی جرگھ بھ این باور انداعضای و -منشی اول ولسی جرگھ گفت

میلیون دالر باالی ترمیم ساختمان سفارت افغانستان در جاپان  ٩در بخش ارایھء معلومات در بارهء چگونگی مصرف 

  .رسیده است تا حال روشن نیست کھ این پول را کی منظورکرده بود و چگونھ بھ مصرف .ھمکاری نکرده است

زمانی کھ رییس جمھور کرزی  .بھ ھمین دلیل ولسی جرگھ از لوی څارنوالی خواست دراین مورد تحقیق کند، بھ گفتھ وی

اعتراضات در ولسی جرگھ ، مسوولیت پیشبرد گفتگو ھا در مورد پیمان امنیتی با امریکا را بھ عھده اکلیل حکیمی گذاشت

چطور می شود مسوولیت چنین یک پیمان با ، ھ نتوانستھ از فساد مالی جلوگیری بکندباال شد واعتراض این بود کھ کسی ک

، این بزرگی کھ بھ سرنوشت ملت افغانستان گره خورده بھ یک فردی کھ غیر مسلکی است و فھم و دانایی اش را ندارد

 .بناً دوسیھ مجدداً ارسال شد.سپرده شود

 .ختمان سفارت افغانستان درجاپان یک دوسیھ ترتیب شده بودوزارت خارجھ تایید می کند کھ در ارتباط سا
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 .انتقاد ھا بخاطر فساد مالی و عدم شفافیت درمصرف پول ھا در ادارات حکومتی چیزی تازه نیست

تایید کرده اند کھ فساد در ادارات حکومتی بھ اوج اش ، شماری از نھاد ھای کھ مسوولیت مبارزه با فساد اداری را دارند

عده یی بھ این عقیده اند کھ عدم رسیده گی درست بھ این مشکل می تواند ریشھ نظام را از بیخ و بن بر .استرسیده 

در حال حاضر حدود ، این اداره بیان می کند. اندازدرونده افراد آلوده بھ فساد اداری در دادستانی کل نگھداری می شود

کھ شماری از آنان مربوط بھ سارنواالن بھ فساد و  . اره وجوددارددراین اد، ھ فساد اداری از چند وزارتیست وچھاردوسیب

اشاره کرد کھ بھ اتھام گرفتن ده ھزار دالر رشوه بازداشت شده است  یبرای مثال می توان بھ سارنوال، رشوه متھم شده اند

ت رشوت چانھ ھم می این سارنوال حتی برای دریاف، و طبق اسنادی کھ امنیت ملی دراختیار رسانھ ھا قرارداده است

رییس پولیس اتحادیھ اروپا فساد اداری را مانع بزرگی در برابر پیشرفت افغانستان و حرفھ ای شدن پولیس ملی می .زند

وزارت امور داخلھ نیز  .ما افسران ویژه را آموزش می دھیم تا در راستای مبارزه با فساد تالش نمایند، داند و می افزاید

مبارزه با ، نیروھای پولیس می پذیرد اما ازتالش ھا برای مبارزه با آن خبرمی دھد و بیان می کند وجود فساد را درمیان

  .فساد ازاولویت ھای این نھاد است

  :دیخوانیمن اختالسگران یاز یبعد یبخشھا در
  پارلمان چھ کرد؟ -

  عبدالروف ابراھیمی رئیس پارلمان -

  وکال وسناتوران -

  عملکرد عبدهللا عبدهللا -

   یرسالنگیبص -

  سید طیب جواد -

  یرزیش یگل آقا -

  دهللا شھرانییوح -

  لوال یعمرزاخ -

  انورالحق احدی -

  افیس یزیوقانون ست یریزورگ -

  احمد مشاھد -

  ابراھیم عادل وزیرسابق معادن -

  عمرداوودزی -

  )شباب(جنرال ظاھراغبر -

  الدین مستان محراب -

  ) یریپنجش( دگروال آقا گل الھام  -

  یونس قانونی -

  ردفاعیوز یبسم هللا محمد -

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  جنرال نذیر محمد -

  نواندیش شاروال کابل -

  احمدضیا مسعود -

  شرکت ھوایی آریانا ینادرآتش رییس قبل -

  محمد اسماعیل وزیرانرژی وآب -

  یھ کوفیخانم فوز -

  وزیرقبلی حج و اوقاف، صدیق چکری -

  داربلخ یعطامحمد نورکرس -

  کابل بانک -

  گذرد؟ یرت عودت کننده گان چھ مدروزا

  درپشتنی بانک چھ گذشت؟  -

 رتان یاربندرح

  در گمرکات غرب کشور

  ...و 

  

  

  

www.esalat.org 
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