
  گذاشت؟؟؟ خود بجا طی یک دهه چه میراثی ازکرزی 
تفنگ ساالری، ماجراجویی، خویشخوری، رشوت ستانی، بی مسوولیتی، چور و : انواع پدیده ھای منفی چون(

  . . .)چپاولگری، زورگویی، منطقھ پرستی، روزگذرانی، زورگویی، خود سری وقانون ستیزی و

  

  )صباح( –قسمت اول 

  

  می آید چپاولگران  زوالگویند 

  آبی رفتھ بھ جویباران می آید 

  جنگل بود قانون کھ مسیرش در

  .بھ افغانستان می آید روزی یک

یکی ازبی اراده ترین، بی اداره ترین، ضعیف ترین، روزگذران ترین،  کنونی رارھبری دولت  ھیئت

 رئیسملت،  درد میھن و ازاداره ترین  بی مسوولیت ترین، بی پروا ترین، گوشھ گیر ترین، بی خبر

ترین، روزگم ترین، بی کفایت ترین، بی شھامت  مصلحت گراراحت طلب ترین،  دولت را یکی از

فاصلھ ترین حاکم  باخارج،  بھ سفر ترین، وعده خالف ترین، بی تصمیم ترین، شوقی ترین زمامدار

 مقامات بلند پایھ با ودولت جنایت باال رفتھ است،  چنین است کھ گراف جرم و. مردم وطن میابیم از

 .چپاول دارایی عامھ بجان ملت افتیده اند  و چور دندان بخاطر چنگ و

. سعادتمند شدن آن مھمتر و تعیین کننده از مردم نیست ھیچ عاملی در تعیین سرنوشت یک جامعھ و

دولتی بدون مردم ھیچ . مردم مھمترین عامل دوام و بقای یک حکومت در جامعھ محسوب می شوند

تالش بوده اند، اعتماد  دولتھا ھمیشھ در. الزم و ملزوم یکدیگرند مشروعیت نخواھد داشت و این دو

این مسئلھ از آن جھت . نظر دارند، دست یابند مردم را بھ خود جلب کنند تا بتوانند بھ اھدافی کھ در

  .اھمیت دارد کھ بدون جلب رأی و نظر مردم ھیچ ھدفی محقق نخواھد شد

آسیای مرکزی واقع گردیده و یگانھ مسیر ارتباطی بین آسیای غربی،  ت کھ درریسنستان کشوافغا

با موقیعت حساس و استراتیژیک کھ دارد ھمیشھ مورد  نافغانستا. شبھ قاره ھند میباشد آسیای میانھ و

دی تاز امپراتور ھا و ابر قدرت ھای جھان قرار گرفتھ، کھ ھر کدام شان عالقمن ت وتاخ توجھ و

افغانستان با داشتن سطوح مرتفع . دوست داشتنی داشتند طھ تاریخی وخبخصوص در دستیابی بھ این 

کھ کشور را بھ دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرده و خصلت جنگجویانھ واستیال ناپذیری مردم این 

تھ و سد آتش و ویرانی سوخ ھا بوده است کھ خود درتسرزمین ھمیشھ درد سر بزرگ بھ این ابرقدر

   .مستحکم و یا منطقھ حائل در بین قدرتھا قرار گرفتھ است



 و فرزندان شجاع، غیور قرنھا دنی ویخاکی است پرست افغانستان وطنی است دوست داشتنی و

 درینجا. قربان نموده اند جان را و داده دوست داشتنی سر خطھ بزرگ واین وطنپرست آن برای 

  . پرستیه وطن ژمکثی کوتاه داریم بھ وا

  نامھ معنی واژه وطن در لغت ، برای دانستن معنای وطن پرستی نخست بھ معنای وطن پرداختھ شود

  … باش، محل اقامت، مقام و مسکن و و بودجای .  . .: دھخدا

  و بودارسی معین نیز بھ معنای مقیم شدن در جایی، اقامت در جایی، محل اقامت، جای پفرھنگ 

. نموده باشدنما  یکی از نواحی آن متولد شده و نشو و یز کشوری کھ شخص درزادگاه و ن، باش، شھر

پرستش، این واژه مشتق از واژه پرستار پرستی یااما برای دانستن معنای واژه . تذکرداده شده است

ی کھ معنای پیرامون و دورا دور تپرستار از دو جزء تشکیل شده است، نخست آن پرس. گرفتھ شده

ھستی یک چیزی گشتن و آنرا بھ تمامی حفظ  این واژه پرستش یعنی دورا دور ومنظور ازرامی دھد 

این وطن  کند، بنابر مراقبت او گردد تا از  ش میمریض کردن است، بسان پرستاری کھ دورا دور

ھستی وطن گشتن و آنرا حفظ کردن و آن را ازھر گونھ گزند محافظت  پرستی بھ معنای دورادور

   .کردن است

یا وطن را  چھارگوشھ آن مراقبت کرد و و از داشت عزیز آنراوطن فقط مشتی خاک است کھ باید 

باید خاکی فرا انسانی، فرا مذھبی و فرامعنوی دید کھ با ھستی و نیستی و گوشت و پوست و خون 

 .مھم ترین و با ارزش ترین دارایی باشدبرای وطنپرستان وطن باید  انسان گره خورده است؟

 تخطی و برابرھر گونھ تجاوز آن در از کھ افغانستان است، وظیفھ داریم تا را زادگاه ما ھ وطن وک ما

آن کھ بما بمیراث کھن  و پربارادبیات  و ھویت، تاریخ، فرھنگ، ھنر ھمچنان از وحراست نموده 

بسان چشم درمقابل ھمھ اجنبی ھا وبیگانگان محافظت کرد و دست نخورده و ناب و تحریف  رسیده

وطن پرست، جان خود را برای حفظ و زنده نگاه داشتن  ھایانسان .نمایمنشده، تقدیم نسل ھای آینده 

وقایع یک انسان وطن پرست، تاریخ، . نثارمینماید فرھنگ، ھنر، تاریخ و ھویت ملی کشور خود

تاریخ کشورش مطالعھ کند تا بتواند دوست را ازدشمن و حقیقت  دادھای کشورش بداند ودرموردوروی

ه و مرز دانسان با ریشھ و فرھنگ یکسان برای خود محدو - میگویند  )1(.را از دروغ تشخیص دھد

ا آنجا بدنی در شاجداد ساختھ است و نام آن را وطن نامیده است، وطن یا میھن مکانی است کھ خود و

گی می کند، کار می کند، تولید می کند، شادی می کند ه وطن جای است کھ انسان در آن زند. ندشابآمده 

   .و غمگین می شود

این بعضی . کھ برای آن پاسخھای بسیاری داده اندحیاتی  مھم وچھ کسانی وطن فروشند؟ سوالی است 

وطن فروش کسی است کھ راھھای . جاسوس و برخی بی ھویت می نامندبعضی افراد را خیانتکار، 

ملی نداشتھ باشد، بی ھویت غیرت زل کشورش را برای بیگانگان فراھم نماید، خائن کسی است کھ لتز



وطن فروش کسی است کھ با . دمیبردیار خود را بھ تاراج  دارونداریکسی است کھ با حفظ منافع خود 

برای  خیانت می نشینند و ش بھ معاملھ ومردم کشور تمامیت ارضی و استقالل ملی و سر بربیگانگان 

 مادی وکشورش را نمی بیند و سرمایھ ھای دردی مردم  احترام قایل نیست و وطنش ارزش و مادر

وطن فرجام  در .معاملھ میکندقرار داد می بندد و  گذارد ومی  انخارجیدسترسی  درکشور را معنوی 

زنده  از ءتعلق دارد کھ جزسرزمینی  بھکھ ثابت کند  ود، نگھدارزنده  را وطنشیست کھ نام سپرست ک

  )2( .استپودش  و تار گی و

نگھداری آن  بوم برای حفظ و و دالوری این مرز و طی قرون متمادی فرزندان رشید میھن ما در

 اندوه زیاد مدتی است کھ کشور برافراشتھ نگھداشتھ اند، با آفرین آنرا پرچم غرور و خون ریختھ اند

بودیم کھ زخمھای  منتظر ٢٠٠١سالھای  از بعد و ندارش بھ یغما برده شد و دار شنا و خونش در

جنایت بھ پایان  بھ قدرت رسیدن کرزی جنگ و آمدن قوای ائتالف و با خواھد شد و خونین آن مداوا

. بدھدبدبختی نجات  تباھی و را از کشور ست افغانستان را اداره و نتواکرزی متاسفانھ  و خواھد رسید

ھمچنین موسسات غیر دولتی کھ بخشی از . فساد اداری در دستگاه دولت بھ اوج خود رسیده است

 امور بازسازی را برعھده دارند اغلب آنھا پولھای مردم فقیر و بیچاره را بدون ھیچگونھ حساب و

ستم قول وزیر سابق پالن رمضان بشر دوست موترھای آخرین سیھ میل نموده و ب کنترولی حیف و

 اختیار داشتھ و در دنیا و لوکس ترین خانھ ھای کابل را این موسسات از پولھای کمک بھ کشور

 . عشرت اند مشغول عیش و

گروھھای مسلح شخصی . ناامنی و خشونت بیشتر شده و درسالھای اخیربیشترازگذشتھ بیداد مینماید

پروسھ خلع سالح بھ تاریخ سپرده . وتنظیمی درھمھ جا وجود دارند و تھدید بزرگی محسوب میشوند

سرنوشت  بر دست پیدا میکنند و بھ قدرت بیشتر روز گذشت ھر زورگویان و جنگساالران با و شد

سمینار افغانستان  افغانستان، در فرانسیس وندرل نماینده خاص اتحادیھ اروپا در. مردم حاکم میشوند

می خواھیم کھ ناقضین حقوق  ز نقض حقوق بشرپارلمان فنلند اظھار داشتند کھ ما برای جلوگیری ا در

قدرت نباشند، ولی عمال دیده می شود کھ جنگساالران و جنایتکاران  سر بر و جنگساالران دیگر بشر

قدرت شریک اند و ھمچنان برای شرکت عده ی دیگر از آنھا مانند  در جنگی و ناقضین حقوق بشر

 روز ھر ھنوز ھم دست از جنایات خود بر نداشتھ و »طالبان«. تالش بخرج داده می شود »طالبان«

 رئیسبھ کشور زیانھای سنگین جانی و مالی می رسانند و امینت ملی را بھ خطر می اندازند، ولی 

 افراد فساد پیشھ و ، حزب اسالمی و»طالبان«تان بین المللی، ریسترو. میخوانند برادر دولت آنان را

  . روز فاجعھ می آفرینند و ھر دوباره تجدید قوا کرده بمنفعت طل

تاراج شده، می گویند کھ خانھ ھای بزرگ با زرق و آسمانخراش ھای  جنگ و مردم مظلوم، خستھ از

 چپاولگری ملی در دولت می باشد و ناپذیر فساد اداری و والیات نمونھ انکار پایتخت و مجلل در



چپاول یاد می  و کشور بنام قصرھای چور ینات خیره کننده درئچند منزلھ با تز قصرھای شاھانھ و

اکثریت . جنایات و فساد اداری دست دارند شوند و بھ نظر مردم کسانی مالک این قصرھا اند کھ در

. پورمسما نموده اند چور شیرچور وبنامھای این خانھ ھا در شیرپور اعمار شده اند، کھ مردم آن را

ده ھای باالی حکومت، مردم چھ گونھ می توانند معافیت در ر کھ با چنین یک فرھنگ چپاولگری و

غصب زمین ھا و اعمار خانھ ھای مجلل و بلند منزل ھا بھ گفتھ مردم، . این دولت حمایت کنند از

را دستھ می دھد و آنھا مردم را تشویق می کنند کھ از چنین یک حکومت فاسد  »طالبان«تیشھ 

  . متنفرباشند

پاولگر از یکجانب و حاکمیت شرکت ھای امنیتی و انجوھای داخلی ثروتمند شدن تعداد فساد پیشھ وچ

وخارجی شرایط را برای مردم ناممکن ساختھ است، داشتن خانھ شخصی برای مردم امکان پذیر 

ازسال دوھزارویک میالدی تا اکنون یعنی بعد . نیست، زیرا نرخ خانھ ھا بیش از حد بلند رفتھ است

لیارد دالر کمک بھ کشور سرازیر شده کھ صدھا ملیون آن برای میشصت ، »طالبان«ازسقوط نظام 

مصارف خارجی ھابھ مصرف رسیده ومقدار زیاد دیگر آن بھ شکلی از اشکال حیف و میل شده 

راپور ھای بیشمار و ٫باوجود ھمھ این فساد وخیانت ونظربھ شكایات وارثین قربانیان جنگی . است

نانی كھ طی سالیان درازبا آكاران جنگی و تفنگساالری و تیدرارتباط با جنا  مكرركمیتھ حقوق بشر

  . نورزیدند  وظلم ومردم ازاری چوروچپاول وحتی كشتار ملت ابا قدرت تفنگ ازھیچ نوع زور گوھی

  : اظھارداشت اشرف غنی احمدزی عملکرد دولت حامد کرزی را بھ انتقاد گرفتھ و

ریزی  اما برنامھ، رسیده است افغانستان بھ اتفاق نظربا اینکھ جامعھ جھانی درمورد دولت سازی در 

وی کھ در گفتگو با . وجود ندارد ھای ضروری برای اجرای ھماھنگ نظارت بر این طرح ھنوز

افغانستان نیروھای  در کشورھایی کھ در: داشت گفت اظھار  می روزنامھ چراغ چاپ كابل سخن

در فاصلھ این سالھا در افغانستان . اند  تردید شدهدرستی این تصمیم دچار  نظامی دارند نیز درباره

اعتماد مردم را جلب کند، حاصل  ھای برای استقرار یک دولت مشروع مرکزی کھ بھ تدریج  پیشرفت

وی ھمچنین برای . دراین زمینھ را ندارد رسد کھ دولت توان بالقوه حرکت اما اکنون بنظر می، شد

 ھایی ھنوز ھم در ابزارھا و سرمایھ -شنھاد كرد و گفتپی نجات از این بن بست راه رھایی را

تواند   توان در جھت بھبود اوضاع استفاده كرد و حامد کرزی می  می افغانستان وجود دارد کھ از آن

نام خود را بھ عنوان بنیانگذاری آبرومند ثبت نماید یا در ردیف کسانی در تاریخ  قاطعانھ عمل کند و

 . طالیی را از دست داده اندیاد شود کھ فرصت  از وی

ً در مبارزه با فساد کمیسیون ھایی تشکیل بدھند  در درجھ اول باید یک محکمھ عالی تاسیس شود ثانیا

ً آنھا باید در پی حکومتداری صحیح باشند و . از فساد درعالیترین سطح باشد کھ قادر بھ جلوگیری ثالثا



 ھمچنین بر طرف کردن عدم توازن میان بودجھ نظامیوی . نسل جوان فرصتھایی را ایجاد کنند برای

 . و توسعھ کشور از سوی جامعھ جھانی را عالج دیگر بحران فعلی می داند

ازطرف دیگردفتر ملل متحد در افغانستان نسبت وجود فساد در دستگاه حکومت ابراز نگرانی کرده 

گی ه ری درکابل میگفت کھ آلودسخنگویی قبلی دفتر نماینده گی ملل متحد دریک کنفرانس خب .است

از  .رو بھ افزایش مقامات بھ انواع فساد، تھدیدی برای حاکمیت ملی و امنیت در افغانستان است

جامعھ جھانی نباید انتظار داشت کھ از ادارات و مسئوالن آغشتھ بھ فساد پشتیبانی کند و این موضوع 

فساد و نا امنی دو روی یک سکھ است  - د بھ گفتھ ادوار. برای مردم عادی نیز قابل پذیزش نیست

ادامھ فساد درحکومت بھ کاھش حاکمیت دولت . وجایی کھ فساد باشد در آنجا نا امنی نیز وجود دارد

وجود فساد اداری در دستگاه حکومت ازآن دستھ انتقادھای است . مرکزی دروالیات منجر خواھد شد

ھ حکومت کرزی از نخستین روزھای تشکیل آنچھ ک، کھ حکومت ھمواره با آن مواجھ بوده است

  . ولی در این مشکل بھ جای کاھش، رو بھ افزایش نھاده است .متعھد بھ مبارزه با آن شده بود

 .دوام این حالت در کنار نارضایتی مردم نگرانی برخی سازمان ھای جھانی را نیز برانگیختھ است

ی مطبوعات غربی نیز تبدیل شده موضوع فساد دردستگاه حکومت بھ یکی از بحث ھای محور

مطلبی از خرید و فروش پست ھای بلند  - چنانچھ در یکی از شماره ھای روزنامھ واشنگتن پست 

  .دولتی بمیان آمده بود

کھ ھمیشھ متکی بھ غرب بود واکنون  یازجانب دیگر سیاسیون یک تصویر تیره و تاررا درمورد دولت

این درحالیست کھ کشورھای غربی نیز . ست، ترسیم می کنندخواھان خروج این قوای ازافغانستان ا

ازفساد اداری وکار ناچیزی کھ درساحھ ایجاد ظرفیت ھا و تقویھء موسسات دموکراسی درکشور انجام 

  .شده، خستھ شده اند

کندیس راندیوکس، کارمند اداره بین المللی بررسی بحران ھا اظھار داشت کھ اداره رییس جمھور 

حالی کھ ایاالت متحده و ناتو  بھ مصرف رسانیده است، آن ھم در روت سیاسی خود راکرزی تمام ث

میالدی بدین سو میلیاردھا دالر را بھ افغانستان داده، می خواھند عملیات نظامی را  ٢٠٠١کھ از سال 

اداره بین المللی بررسی بحران ھا در گزارش اخیر . میالدی کاھش بدھند ٢٠١۴افغانستان تا سال  در

بخش اعظم  »طالبان«خود می نویسد بدون کمک ھای خارجی حکومت کرزی سقوط خواھد کرد، 

کشور را تحت کنترول خواھند گرفت وترس ازآن وجود دارد کھ افغانستان دوباره بھ گرداب جنگ 

بھ نوشتھ رویترز، بعد ازسی سال جنگ امیدواری ھایی کھ در . رودھای داخلی دھھ نود میالدی فرو 

چند سال اخیر درساحھ صلح، اعمار مجدد موسسات اداری افغانستان از جملھ سیستم عدلی و قوای 

  . امنیتی، ایجاد شده بود، دوباره کاھش یافتھ است



ی شود، کرزی وقت ھمزمان با این کھ مشروعیت حکومت کرزی روزبروز بیشتر با سوال روبرو م

گی، فرماندھان محلی، قدرتمندان با نفوذ و ه زیاد خود را در تالش برای حفظ توازن بین منافع خانواد

جامعھ جھانی مصرف می کند کھ این تالش ھا در موجودیت درجھ باالی فساد اداری و رشوت، 

شریک مھم غرب کرزی کھ یک زمانی . فعالیت حکومت را خنثی ساختھ، مانع اصالحات شده است

چنین حالتی مردم عادی  در. بھ شمار می رفت، امروز برای غرب مانند یک بار دوش می باشد

عضو شورای بین المللی امنیت و ترقی مک دانلدز بھ . کشور در سر راھی قرار گرفتھ اند

 خبرگزاری رویترز گفتھ است ھیچ جای شک وجود ندارد کھ مردم عام بھ انتخابات عالقھ دارند،

مخصوصا نسل جوان اما ھمزمان با آن، کسانیکھ قدرت در قبضھ آن ھاست، ازھر وسیلھ ممکن 

درجامعھ جھانی نیز نھ تمایل سیاسی و نھ ھم . استفاده خواھند کرد تا قدرت از چنگ آنھا خارج نشود

  .تجربھ کافی وجود دارد کھ بتواند راه بیرون رفت از این بحران را پیدا کند

کایت ازموجودیت فساد دارم کھ اگر بھ شما ھمین حال بگویم، می ترسم کھ دستمال ھا من ھمان قدر ش

  . را بیرون آورده و اشک ھای خود را پاک کنید

این سخنانی است کھ عزیزهللا لودین رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در کمیسیون عدلی و 

روزی نیست کھ  واندازه یی گسترده است  متاسفانھ دامن فساد درکشور بھ .قضایی مجلس گفتھ است

شکایتی از موجودیت فساد در ادارات دولتی حکومت افغانستان نباشد وھمچنان کسی را پیدا نمی 

امروز بھ راحتی می  .توانیم کھ از زیاد بودن میزان فساد و گسترده گی این پدیده درکشور آگاه نباشد

ً اشک آور و ناراحت کننده است توان گفت کھ فساد اداری گسترده درافغانستان میلیون ھا دالر . واقعا

گی افغانھا و بازسازی افغانستان بھ ه پول کمک شده بھ افغانستان کھ باید بخاطر بھبود وضعیت زند

  .مصرف می رسید حیف و میل شد و یا بھ جیب فساد پیشھ گان رفت

 گاه حکومت شدند، بھ فکر پربدو تشکیل حکومت کرزی تا بھ امروز اکثر کسانی کھ وارد دست از

کردن جیب خود بودند و پس از اینکھ جیب ھایشان را پر کردند بھ شکلی خود را از دستگاه حکومت 

کرزی نیز از  .شده استتبدیل خارج نمودند و حکومت کرزی تبدیل بھ ماشین پول بھ فساد پیشھ گان 

چپاول کارمندانش است و ھیچ وضعیت موجود چندان ناراضی نیست و با سکوت نظاره گر چور و 

اقدامی نمی کند در حقیقت کرزی چشم را بستھ است تا فساد پیشھ گان بھ راحتی بر چپاول دارای ھای 

یکی از دالیلی کھ طی ده سال حتی یک شخص ھم بھ جرم فساد، محاکمھ و مجازات . مردم بپردازند

آن وقت دست تمام  - دمیشو مجازات  نشد نیز ھمین است کھ اگر یک فساد پیشھ بھ جرم فساد محاکمھ

  . کوتاه میگردیدفساد پیشھ گان در ادارات حکومت و در ارگ نیز 



  
  دلھا برمسند ش خستھ وغمگین 

  گره ھا باز نشد از روی جبین 

  اگرعزم من و تو جزم گردد 

  .نھ تفنگ ماند ونھ تاجری دین

 و ندبھ قانون شکنی روی آورد ندتوانست این چند سال تا جایی کھ درکابینھ دولتش  معاونین و وکرزی 

را گسترش  و نقض حقوق بشر ندمقابلھ کرد کشور دربیان  آزادی عقیده وبا دموکراسی،  ندتا توانست

، یپارلمان برنامھ ی عدالت انتقالی، تقلب در انتخابات ریاست جمھوری و عقب نشینی از. ندداد

آنان، ھمھ و  و حمایت قاطع ازرت جنایتکاران قدافزایش سانسور رسانھ ھا و خبرنگاران، گسترش 

عدالت  ، مردمساالری واین است کھ این رژیم بھ ھیچ وجھ با دموکراسی، حقوق بشر ھمھ نشان از

  .دناعتقادی نداراجتماعی 

سیاستمداران  نصیب وطنپرستان ملی واست کھ  ماندگارترین تحفھ ی واعتماد مردم بزرگترین سرمایھ 

ھ دست بو این سرمایھ بی بدیل بھ تدریج در گذر زمان و بھ سختی و با تالش صادقانھ  مردمی میگردد

 . می آید

انباشتھ  شخصیت وطنخواه ومیھن دوستروزھا و ماھھا و سالھا می گذرد تا اعتماد مردم نسبت بھ یک 

مردم این است کھ درمسیر فعالیتھا با اصل قراردادن صداقت و تالش  یک زمامدارمی شود و ھنر 

مدارانھ از اعتمادی کھ بھ تدریج بھ دست می آورد بھ خوبی حراست و حفاظت کنند و برای توسعھ و 

 .گسترش آن بکوشند

ھمراه با عملکرد صادقانھ، می تواند آثار خوب و مثبتی بر حس میھن دوستانھ  خدمت مردم پسندانھ و

 .بخشدبتسھیل کرده و تسریع  شرا بھ اھداف یک شخصیت ملیحاصل کار داشتھ باشد و دستیابی 

تواند آثار  تطابق نداشتن عملکردھا و شعارھا نھ تنھا موجب گسترش اعتماد عمومی نمی شود بلکھ می

دولتمردان لذا یکی از بزرگترین وظایف  .روز لطمات جبران ناپذیری را وارد سازد منفی آن روزبھ



ی اجتماعی دستخوش  تا این سرمایھ پاسداری از اعتماد عمومی بھ روشھای مختلف استوطنپرست، 

  .آسیب و نابودی نشود

 - طاھری -جوگی -قزلباش -ترکمن -ازبک -ھزاره -تاجیك - نپشتوافغانستان کشوری کھ درآن 

 - مغول - موری - مونجانی - محمدی شیخ -عرب - تایمنی- تیرابی- گوجر- براھوایی -شادی باز -گوارباتی

 -  پیکراغ -تیموری -قارلیق-سنگلیچی -قپچاق -جت - اشکاشمی- شیغنانی - یھودی- یزغقر- زوری-سیگ

وانگ -ایماق-جمشیدی– غوربت- واخی -قزاق -پاراچی -فیروز کوھی - فارسی - روشانی- میش مست

، زنده گی باھمی وھمیاری وھمکاری ھندو- کوتانا-تاتار-جاللی-بلوچ- ارموری- نورستانی - ملیکی -واال

طی این چند سال نسبت خیانتھا وروزگذرانیھا تا حدودی این ھمبستگی وطنی وملی خدشھ  ملی داشتند و

. دارگردیده آینده امیدواریم باکاری وطنخواھانھ زمامداران، این ھمیاری ملی روندی اصلی اش رابپیماید

متاسفانھ سالھای سال است کھ نسبت کرسی خواھی وقدرت طلبی، دزدی وچپاولگری، حزب وتنظیم 

زی، دروغ وریاکاری، فریب ونیرنگ، بیگانھ طلبی واجنبی پرستی، قوم وملیت خواھی وکشتن بستن با

بارھا  مردم سرنوشت گروھھای مختلف سیاسی مھم نبوده ونیست چون بارھا وبرای اکثریت وبردن، 

 مردم در و. فریبنده معاملھ صورت گرفتھ است عزت آنھا با عناوین مختلف زیبا و و آبرو سر بر

ھوسھای گوناگون افراد و گروھھای مختلف نظامی و  تنھا قربانی امیال و مقاطع مختلف مظلوم و

. آنھا تغییر مثبتی صورت گیرد مشقت بار گی سراسر پریشانی وه سیاسی شده اند بدون اینکھ در زند

 ھمھ سر منافع و بھ دست آوردن قدرت صورت می گیرد کسانیکھ بیش از منتھا ھرگاه کھ جنک بر

کوران حوادث ھمواره باید تاوان خود خواھیھا  قربانی می شوند، مردم ھستند کھ در می کنند و ضرر

بیکاره  کابینھ فعلی افغانستان یکی از حکومت و. و قدرت طلبی ھای رجال سیاسی خویش را بپردازند

 زش ملی وار از روز گذشت ھر طالبی است کھ با حاکمیت تنظیمی و از بی ارزش ترین اداره بعد و

  .اعتماد جامعھ نسبت بھ آن کاستھ میشود  از

دیگر  ھا و وزارتخانھ  وسیلھ  بھ  خارجی  ھای خورد وبرد كمك. و بیكاری  ستانی  ، رشوت فساد مالی

عسكر   ھزاران  زیر چشم فرماندھان دیروزی در و  سران. مجدد اعمار  كند بودن و  دولتی  ھای  ارگان

ثروت ملی  چپاول دارایی عامھ و و چور و  ھیروئین  ی بیسابقھ  تولید و تجارت  بھ ناتو و  امریكایی

ً در را وطن  كھ  بوده  مشغول وجود  با. اند قرار داده  ھیروئین  تولید كننده  كشورھای  لیست صدر مجددا

  براز نظراتا  جرئت  كھ  گردند و آنانی  می  ، فریادھا در گلو خفھ بیان  بر آزادی  مبنی  ادعاھای

  گاھگاھی  كھ  وجود این با .شوند و تھدید روبرو می  تفنگ و کوب لت ورا دارند با   غیرسازشكارانھ

ھا   گیرد اما این  نیز باال می  جھانی  در مطبوعات  شان  وھمدستان  و اقارب  قدرت  سران  جنایات  بوی

  .دھند می  مردم ادامھول چپا و بھ چورو  رسوایی  این  بھ  توجھی  كوچكترین  بدون



مواد مخدر وفساد اداری کشوررا درلبھ پرتگاه قرار داده بی توجھی، فسادورشوت ستانی، چپاولگری، 

اوضاع کنونی وقحطی وگرسنگی وبیکاری بی سرنوشتی صدھا ھزارجوان ومردان خانواده را است، 

ازقریھ جات، ولسوالیھا و حتا شھرھا برای پیدا کردن لقمھ ی نان ترک خانھ وکاشانھ می کنند، 

ودرچنگال قاچاقبران بین المللی اسیرو صدھانفرانان غرق دریاویا دربندوزندان کشورھای مختلف 

دن نان کمترنیروی جوان را دراطراف می توان یافت کھ ھنوز باقی مانده باشند و پیدا کر. گرفتاراند

  . شب، بھ دغدغھ اصلی مردم تبدیل شده است

افغان را بھ کام مرگ فرستاده اند، ھنوز شانھ بھ شانھ  اکثر جنگساالران سھ دھھ اخیر کھ صدھا ھزار

رییس جمھور ظاھر می شوند و آنگونھ کھ سازمانھای تحقیقی آمریکا اعالم کرده، این جنگساالران 

ای بیش ازھفتاد درصد قلمروی افغانستان را دراختیار خویش  و رھبران قبیلھ »طالبان«یکجا با 

ماطی این ھموطن غیرنظامی  انوھزار... حاکمیت قانون ھم فقط در شکل چیزی بیش نیست . دارند

خانواده را گلولھ ھای نیروھای خارجی کھ برای تامین امنیت ما ھاند، وصده اقربانی ناامنی شد ھاسال

   .ه اندندخون نشاخاک وآمده اند، بھ 

با رفتن . گی نماینده گویی این مردم ستم دیده باید ھمیشھ باکشتن، بستن، بردن و نابود شدن زند

برنامھ کار روزانھ، سیاست ھای محلی، اندیشھ بنیاد گرایی، جنگ و . فقط چھره عوض شد »طالبان«

جریان داشت،  »طالبان«تفنگ، بردن و کشتن، قنداق کاری، بھ زندان انداختن ھمان بود کھ درزمان 

ولی با دو تفاوت، یکی اینکھ این زندانی ساختن و بردن و تسلیم دادن بی گناھان بھ خارجیان و 

آمریکایان . درزندان ھای بیگانھ ھا صورت گرفت و دوم تغیر دستاربھ پکول و کاله پوست و چپن بود

پاسپورت افغانی وآمریکایی ھمان دزدان نوکرصفت کھ با دو  -با سیاست ھای دود منشانھ خویش 

پکول پوشان فراری کھ شھر را بھ ویرانھ و کابل را بھ غمخانھ تبدیل نموده بودند بالی جان مردم 

جاه طلبی رھبران فسادپیشھ تنھا اھرم مصیبت بار بود کھ استعمار می توانست درین راه از . گردانید

ا بصورت سرزمین ملک الطوایفی درآورده خیانت و خودخواھی اینھا کشور ر. آن بھره برداری نماید

سردستھ و گردنکشی برای خویش پوستھ و پاتک و زندان و کشتارگاه ، گروه، و درھرگوشھ فرمانده

  . ساختھ ازاین طریق قدرت وحاکمیت خودرا بھ نمایش گذاشتند

مى دیگر فرصت براى جلب اعتماد عمو، حكومت بیش ازیک دھھھمھ معتقد شده اند كھ كرزى درطی 

وباید باروپندکش رابستھ وراھی کشوری گردد کھ ازآنجابھ قندھاردیسانت گردیده بودویابھ پیشگاه ندارد

کابل پایتخت کشور کھ در آن نیروھای پرشمار داخلی و . مردم حساب این یک دھھ راپس بدھد

مورد حمالت  ھرھفتھخارجی تامین کننده امنیت، وجود دارند نیزاز گزند نا امنی ھا، مصئون نمانده و

  . انتحاری و فیر راکت قرار می گیرند



بدیھی است کھ . درگیری و بی نظمی ھا نشان می دھد کھ امنیت، روز بھ روز خراب تر شده می رود

اگر دولت بھ حل این مشکل اساسی فایق آمده نتواند، درتطبیق پروسھ ھای بازسازی و نوسازی، بھ 

م زیر ساخت ھای اجتماعی و اقتصادی آن، در دوران جنگ در کشوری کھ تما. کامیابی نخواھد رسید

گی آبرومندانھء خویش، نیاز شدید بھ ه سی سالھ تخریب شده و مردم، برای قادر شدن بھ گذران زند

رھبران تنظیمھا، وقوماندانان جھادی سران دولت،  حسابدھیامنیت و، دارندواعمارمجدد بازسازی 

  . بھ حساب می آید مبرمضرورت 

گیری ازدوره مسئوولیت كسانی كھ   ی و مطلوب است كھ برای ترویج و نھادینھ ساختن حسابمنطق

شده در دفاع و  نیز اقدامات مؤثر و حسابوگام برداشتھ شود صورت عاجل مسئول بوده وھستند، بھ 

یافتھ و پراكنده با حفظ مصالح و منافع آینده و فعلی  گی بھ جنایات سازمانه حفظ حقوق بشرورسید

  .كشور صورت بگیرد

و با ورود نیروھای آمریكا، تفنگ ساالران جان دوباره گرفتھ، یكبار  »طالبان«بعد ازسقوط 

زیرا اگر برخی ، این تقصیرمھم، ھمچنان برعھده نیروھای خارجی است. دیگرشریک قدرت شدند

فتن دوباره ازھمسایگان وكشورھای ذی دخل، این ھا را كمك نمی كردند، امروز شاھد رشد وجان گر

بنابراین الزم است تا نیروھای بین  .این ھا بھ نفع برخی ازکشورھای خارجی و بھ ضرر مردم نبودیم

المللی ازخود صداقت بیشتری نشان داده با تفنگ ساالران وچپاولگران، برخورد قاطعانھ و جدی 

  .را دارند تا بدین وسیلھ برای مردم ثابت شود كھ خارجی ھا واقعا قصد بازسازی. نمایند

اش اعتراف كرد، ولی با صراحت اعالم   جمھوربارھابھ فساد زیاد در دستگاه حكومتی و اداری رئیس

كرد كھ دولتش برای بقا و اداره نسبی کشور ناچار است چشم خود را روی برخی فسادھای جاری 

ھیچ وجھ  ھیكی ازفرماندھان قدرتمند محلی ب -كرزی درتوجیھ دیدگاھش میگوید. درحكومت ببندد

ھای فراوانی را درنواحی  امنی ھای خود را بھ دولت مركزی تحویل دھد وعمال نا شد سالح حاضر نمی

ای دربرابرآن فرمانده قدرتمند محلی نداشتیم،  ما ھیچ چاره. وجود آورده بودند تحت كنترول خود بھ

ھانھ سی ھزار دالر بھ وی تصمیم بھ مذاكره با اوگرفتیم و نتیجھ مذاكره این شد كھ دولت مركزی ما

درواقع از این نوع فرماندھان . امنی پرھیز كنند بپردازد و درعوض نیروھای مذكورازھرگونھ ایجاد نا

د درنواحی مختلف کشورفراوان بھ چشم می ّ دھی بھ آنھا  ای جز باج خورند كھ دولت مركزی چاره متمر

  . ندارد ودرغیراین صورت آنھا بھ دشمن می پیوندد

رسانھ ھای خارجی سرمایھ گزاری و  کھکابل بانک رشھکاری ھای اداره فعلی، چپاول وتاراج ازدیگ

روزنامھ فایننشل تایمز بھ نقل از مسئوالن ورا از ابعاد مختلف بھ بررسی گرفتھ اند  افغان انجرات

ر دوبی و جران دادر دوبی نوشتھ است کھ ساالنھ حدود ده میلیارد دالر توسط ت یجران افغانااتحادیھ ت



بجای اینکھ در داخل کشور ھا کھ بیشتر این پول  اندافغانستان رد و بدل می شود شماری آگاھان معتقد

  . سرمایھ گذاری شود از افغانستان خارج میگردد

است امروز دوبی بھ یک مرکز تجمع ثروتمندان افغانستان  ی نوشتھروزنامھ فایننشل تایمز درمقالھ 

داران افغان در بزرگترین شرکت ھای ساختمانی و تجارت ملکیت در دوبی سرمایھ . تبدیل شده است

وبزرگترین سرمایھ گزاری درتجارت ملکیت دردوبی متعلق بھ شیرخان  .سرمایھ گذاری کرده اند

برخی از تحلیل گران معتقد اند ، فرنود رئیس کابل بانک است کھ بالغ بر دوصد میلون دالر میشود

پول ھای قانونی باشد، اما مقداری یکمقدارمقدار پول ھای کھ ازافغانستان بھ دوبی آمده احتمال دارد 

ادامھ نوشتھ است در ماه مبارک  این روزنامھ در. ستنی منابع آنھا نامعلومدیگری این پول ھنگفت 

دوبی شمار زیاد افغانھا برای روزه افطار  در» شایستھ«رمضان ھر شام در رستورانت نو تاسیس 

می  دوبی کھ ھرنوع غذای افغانی افطار گرد میز افطار رستورانت شایستھ در جمع می شند و در

. کردند کھ این رستورانت بھ خانواده صافی تعلق دارد کھ شرکت ھوایی صافی نیز از آن ھا می باشد

 »طالبان«زمانی قراردادی  وس ھراتی میباشد وشرکت برادران صافی کھ متعلق بھ پسران صوفی قد

لحاظ مادی رشد چند صد برابر و بی سابقھ نموده  دھھ اخیر از ظرف دو. غرب افغانستان بودند در

بزرگترین  کابل، مالک خطوط ھوایی صافی و بزنس سنتر در حاال مالک ھوتل صافی لندمارک و

  . فغانستان میباشدا روغن کم کیفیت شایستھ در الت وآواردکننده آھن 

این روزنامھ ھمچنان نوشتھ است کھ یک تعداد دیگر این تجار کسانی ھستند کھ در کابل بانک سھم 

او می گوید با بھ قدرت رسیدن . یکی از آن ھا برادر رییس جمھور کرزی محمود کرزی است. داشتند

زیاد آن ھا بھ دوبی نقل در افغانستان ھرکسی کھ پول داشت کشور را ترک کرد کھ شمار  »طالبان«

او می افزاید در آن . بھ گفتھء او فضای تجارت در دوبی با سھولت ھا ھمراه می باشد. مکان کردند

وقت تجارت در افغانستان در حال رکود قرار داشت و تاجران راه دیگر نداشتند بجز از این کھ بھ 

مندی دیگر رانیز معرفی کرده افزدوده این روزنامھ خانواده ثروت. امریکا و اروپا و یا دوبی بروند

یک خانوادهء ثروتمند دیگر کھ در تجارت ھای مختلف در دوبی دست دارد خانوداه عزیزی می . است

تحت ریاست میرویس عزیزی در بزرگترین » عزیزی انویست منت«باشد کھ شرکت آن ھا بنام 

و قیمت ترین منطقھ دوبی بوده شرکت ساختمانی بنام نخیل جبل علی کھ جزایر خود ساخت در بحر 

اما شرکت نخیل بھ خاطر رکود اقتصادی در دوبی با . بھ شمار می رود، سرمایھ گذاری کرده است

شرکت تجارتی عزیزی ھوتک کھ مالک عزیزی بانک ھم می باشد در واردات . مشکالت روبروست

شناسان اقتصادی، دوبی بھ شماری از کار با این وجود بھ باور. نفت بھ افغانستان سھم عمده دارد

 انستیتوت تحقیقاتی شرق نزدیک و ھمین حال مدیر مرکز دیگر تجارتی افغان ھا تبدیل شده است در

ساده برای افغانستان در  نزدیک ترین سیستم بانک داری فعال و. خلیج، تیودور کاراسیک می گوید



باشد اما یک مقدار آن از درک قاچاق مواد پول کھ بھ این جا می آید، می تواند قانونی . دوبی می باشد

روزنامھ یک تعداد از تاجران افغان کھ جای  این بھ نوشتھ .مخدر، رشوت و اخاذی بدست آمده است

پای خود را در دوبی مستحکم کرده اند، اکنون می خواھند کھ تجارت ھای خود را دوباره در 

 ت ستانیانتقال بدھند، اما فساد اداری و رشو کشوررا بھ  ھاافغانستان نیز احیا کنند و یک مقدار پول 

از سوی دیگر با داخل شدن بھ افغانستان پای آن ھا در یک ماجرا و یک  .آن ھا را مایوس می سازد

شماری از تجار تاکید دارند کھ از پرداخت رشوت خستھ شده اند و این  .نزاع سیاسی کشانیده می شود

  .جران می باشدابلکھ یک اقدام تحریک آمیز و تھدید آمیز برای تپول دیگر بخشش بھ شمار نمی رود، 

سوی اداره مبارزه با فساد و جرایم سازمان ملل متحد، نزدیک  بنیاد یک نظر سنجی انجام شده از بر

بھ شصت درصد مردم افغانستان می گویند کھ در زندگی روزمره خود با فساد دولتی دست بھ 

کھ پنجاه وچھار درصد آنان بھ مشکالت امنیتی و پنجاه دودرصد  گریبانند، و این در حالی است

، می گوید کھ بھ گفتھ متحد رییس اداره مبارزه با فساد و جرایم ملل .برمعضل بیکاری تأکید می کنند

شرکت کنندگان در این نظر سنجی، غیرممکن است کھ مردم بدون پرداخت رشوه از خدمات دولتی 

ً یک تصور عمومی بلکھ امری بوده است کھ افراد آن را تجربھ  برخوردار شوند، و این امر نھ صرفا

ششصد  و ھزار نفر در دوازده شھر و ھزاروششصدت این سند بر اساس مصاحبھ با ھف .کرده اند

کشور، از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد  عالقداری در سراسر قریھ و

  .تھیھ شده است

تبعھ کشور، یک نفر آن رشوه داده است کھ در بیشتر موارد از آنان بھ صراحت درخواست  دو ھر از

وطن، ساالنھ بھ  تھیھ کنندگان این گزارش می گویند کھ متوسط پرداخت رشوت در .پول شده است

 صد بر اساس گزارشھا عاید سرانھ ناخالص ملی در افغانستان، چھار. شصت دالر می رسد و یکصد

در طی یکسال، افغانھا دو و نیم میلیارد دالر رشوت داده اند کھ این مقدار  .دالر است پنج بیست و و

   .پول تقریبا معادل بیست وسھ درصد عاید ناخالص ملی است

پنج درصد  حدود بیست و .بزرگترین ناقضان قانونند) خود از(ھمچنان بیشتر مجریان قانون،  و

تھ اند کھ حداقل یکبار بھ پولیس و مقامات محلی و ده درصد مصاحبھ شونده گان در این نظر سنجی گف

نتایج این گزارش نشان می دھد کھ پول،  .دیگر بھ بخش ھای قضایی در دولت رشوه پرداختھ اند

رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و  .ساختار قدرت ھای سنتی در افغانستان را بھ فساد آلوده می سازد

گوید کھ عدم اعتماد بر نھاد ھای دولتی در ارائھ خدمات باعث شده تا  جرایم سازمان ملل متحد می

  .مردم بھ جھات دیگر از جملھ عناصر ضد دولتی رو بیاورند

کشور را بھ سرطان تشبیھ کرده و گفتھ است کھ برای جلوگیری از چنین  تھدید وجود فساد در

ید حامد کرزی، رئیس جمھور وضعیتی و پیش از آن کھ بھ بیماری عالج ناپذیری بدل شود، با



افغانستان، دست بھ اتخاذ تدابیر قاطع بر اساس کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد 

  .بزند

کھ مردم از این ناحیھ بیشتر رنج می  - کرزی موجودیت مشکالت در نھاد ھای عدلی و قضایی میگوید

کھ آنان ھنوز ھم بھ منظور حل و فصل دعوای اطمینان مردم بر این نھاد ھا باعث شده است . برند

  .شان بھ سیستم عنعنوی رو آورند

کھ ھنوز ھم مردم افغانستان در دھات و شھر ھای این کشور بھ روش ھای عنعنوی و رسوم  یدلیل

اجتماعی برای بھ دست آوردن عدالت و حل و فصل قضایا مراجعھ می کنند این است کھ نھ حکومت 

 .توان فراھم آوری آن عدالت را دارد و نھ ھم رسیده گی بھ موقع می شود 
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