
 

 
ورشوت  ، فساداختالسکيهاعامل اصلي 

 اند؟؟؟بوده درکشور

 
 م ) تحقيق وپژوهش استاد صباح (هشتبخش 

 
 مسافرخسته خسته می نویسی

 ؟ بسـته می نویسی چرا با لب
 عيان بنویس زدرد ورنج مردم 



 بگوچرا شکسته مي نویسي؟.
فنگ، اما مردم هنوزهم درسايه تبيش ازيک دهه ميگذرد که ناتو،پنتاگون وآيساف درافغانستان ميتازد، 

 ودردناک است. بار واسطه وفقيرشکنجه ای مردم بیزندگی برفساد، استبداد وآدمکشي بسربرده و
هاي رنگارنگ ونکتايي با يک دهه قبل اينست که ريش وپکول تبديل به دريشي کشورفقط تفاوت 

حقوق بشر، مردم ، جامعه مدني ، حقوق زنان ، رديده وبعضي ازکلمات مانند دموکراسی، گباريک ودبل 
وملحد  ، پيدا وپناه ، وند بازي،فاتح ، نعره تکبير، مجاهدساالري وانتخابات جاي جهاد ، مقاومت 

  .کنند رااشغال وآنانيکه چوروچپاول ميکنند اين کلمات وجمالت را ياد گرفته اند وبا آن بازی می
قاچاق مواد مخدربه چپاول وفساد وراه رذالت وش که ازکقوماندانهاوجنگ ساالران غارتگروآدم 

تصميم های ضد ونقيض وی برای ، مواضع واززمان به قدرت رسيدن کرزی  ميليونرها مبدل شده اند. 
درجه  يکصدوهشتادهمگان آشکاراست به گونه ی که امروز با يک مساله موافقت وفردا موضعش 

  .دردرقبال همان مساله تغييرمی ک

 به آتش ميکشانی ساحل من 
 درآب وگل من چراپا ماندي

 نميخواهم ديگرنامت بگيرم
 دست بردارازدل من.بروتو

شرايطي را به وجود آورده كه  ، فرمايشي وهدايت شده خالف ميل توده هاعجوالنه عملکردهاي شتاب زده ، مصلحتي ، 
از زمان دهه  نيمنزديک به يکتوليد ترياك منجر شده است. ناامني، سرقت مسلحانه، اختطاف و به درگيري هاي داخلي،

 صد هزاردوحدود نظامي کشورهاي هم پيمان آمريکا و حدودي صدوپنجاه هزارطالبان مي گذرد، سياهي سقوط حكومت 
مبارزه با طالبان و القاعده و تأمين  فوصرمملي ، صدهزارپوليس ملي وهزاران پرسونل امنيت ملي پرسونل اردوي نفر

 موج خشونت، گسترش درگيريها  سرانجام اين مأموريت تا به امروز تداوم ناامني، افزايشمي باشند اماکشورامنيت در
افزايش كشت خشخاش و رونق تجارت ترياك، توقف روند بازسازي، قدرت  ،غرب كشورازجنوب وشرق به شمال و

طی اين سال هااين انتظار موجود بود که درعرصه های تأمين امنيت، بازسازی و در .گيري دشمنان وطن بوده است
خواست ملت برای ايجاد ونشد های بزرگی انجام ميشد اما ودولتی وساير نابسامانی ها کارقانونمداری، طرد فساد اداری 

تأمين کارورفاه اجتماعی به  قانون و تأمين کنندهء امنيت و ادامه دهندهء بازسازی،ونيرومند وپاسدار يک دولت قوی
افزايش شده، ناامني و خشونت قوي تر دشمنانحاكميت قانون گسترش نيافته، ، فعلي . دردولتبديل گرديديأس تل

 ، بيکاري ، بي نظمي ، بي اعتمادي ودلسردي پله هاي اوجگيري اش را سرسام آورطي ميکند. ، فقر پيدانموده 
، زورگويي، بي قانوني، فساد اجتماعي، جنايت اخال قي، بزن، ببرو  ستاني تشو، ر فساد ماليکرزي  با تداوم حکومت

جانب ديگر رياست عمومي امنيت ملي بدون سالحداران، بيكاري، فقر، وجوروچپاول به اوج خود رسيد. ازبکش 
خواهد که هر ظالمانه مينيت وقانونيت، دست به گرفتاري واذيت قلم بدستان کشور زده وخودسرانه ودرنظرداشت مصوو

رواني اين اداره را بچشند تا مطابق ميل آنان سياه را سفيد و فشارفزيکي ونگار يک بارمزه تلخ کوته قلفي وروزنامه 
 . ميرودست ندارد، زيرا اعتماد مردم ازد درکشورکننده آينده اميدواراين شيوه ناحق را حق بگويند. 

است. طالبان بعد از به دامان افراطگرايي ، تفنگداري وبنيادگرايي درحال سقوط کشور به سوی هرج ومرج می رود و
ولسوالی واليت و. آنها کنترول بعضی ودربعضي واليات فرمان ميرانندفرار به کوه ها بارديگر دولت را به مبارزه طلبيده 

زيرا جبرآ باالي مردم بي  در مقايسه با قانون دولت ازقبوليت بيشتر برخوردار استن آنا  دستورها را به دست گرفته و 
 . دفاع مي قبوالنند چون دولت نميتواند تامين کننده امنيت جاني ومصوونيت زندگي اجتماعي باشد

مردم د رو آورده اند. مأمورين دولت ازتعداد بيشتر مردم به کشت خشخاش که مواد خام هيروئين ازآن به د ست می آي
انند وبسياری ازآنها در تجارت مواد مخدردست دارند. بسياری ازمردم  موده و آن را شيرينی می خورشوت درخواست ن

ه فساد در دولت را حل نمايد نتوانسته در زند گی شان تحول مثبت بياورد،مسئل دولتاين که به دولت بی باور شده اند واز
 .شده اند رفع موانع از جاده های کابل راه حلی پيدا کند مأيوسو برمسايل مواد مخدروشورش طالبان و

معضالت بزرگ و طاقت فرسای مردم ، يکی ازوياپايان ترعبور و مرور مقامات دولت به خصوص درسطح وزير يا باالتر
شهر کابل است وعلی رغم اعتراضات، انتقادات و گوشزدهای مکرر و مداوم مردم و انعکاس آن از طريق رسانه های 

 .نده استگروهی، متأسفانه اين مشکل کماکان الينحل باقيما



جاد فاصله، خشم، اينيست، بلکه علت ديگری در مشکلتنها يک اين سال ها ديگرومروراراکين وسران حکومت، درعبور
الل و ختم نمايش جاست. آنچه که درحين عبور وحتی پس از مسوولين نظامحتی انزجار مردم نسبت به نارضايتی و

ه چاره ی ديگری ندارند و حتی نالکسانی است که به جزآه وازام ودعا آنان می شود، دشنشکوه افسانه ی مقامات نثار
شوند ويا وسيله را تخليه نکنند، بدون هيچ ارزش وبهای ممکن است، زيرتايرميسرآنان  مدارانتقدرهنگام گذراگر

درمملکتی که به ادعای رسانه هاهرصبح دوساعت به خاطرعبور .هند جان بدنيروهاي امنيتي وباديگارادان مقامات 
وزيران غربي وشرقي کابينه که دريک ران جهاد ومقاومت ، فرماندهان تفنگداروسقاضی القضات، لوي څارنوال ، ومرور

جيب تابعيت کشورهاي خارجي را دارند ودرجيب ديگربسته هاي دالرکه ازبرکت چوکيهاي بادآورده وند زده اند ، 
رماندهان وقطارقواي ائتالف وخودسري وماشه کشي اين سفيران ونمايندگان فوق العاده کشورهاي غربي ، فعبورومرور

 زندگي را برمردم شهربه جهنم دردناکي تبديل کرده اند .  قوا
ج ، قاچاق و فروش درپستهاي بزرگ دولتي لميده اند وطي بيش ازدودهه با استخرا مشهوريقاچاقچيان ودزدان 

قاچاق مواد مخد ر، معاد ن ، و .زنيزادامه ميدهندخبيثانه به اين دزدي خويش هنوسنگهاي قيمتي که بي شرمانه و
ت هاي تکا ن دهنده انبارهاي اسلحه ، چوروچپا ول سرما يه ها ي دولتي وشخصي ، رشوت ورشوت ستاني ، قتل وجناي

با اندوه فراوان با گذ شت ، س ، خويش خوري وقوم پرستي ... به پيما نه زيادي به چشم مي خورد ، دزدي واختال
 هرروزوسعت بي سابقه پيدا نموده وقانون ودولت را زيرسوال برده اند. 

وافزايش خطر طالبان ، تا جايي پيش رفت که برخي از مقامهاى کشورتشديد بحران درازيکطرف نگرانيهاى بين المللي از
کم توجهي بين درنتيجه افزايش خشونت طالبان و فغانستان به دوران سياه گذشتهسازمان ملل حتي از احتمال بازگشت ا

بارديگر به کشور ناکام کشوراين احتمال وجود دا رد که ومي گويند. تحت تاثير بحران عراق سخن لي به اين کشورالمل
 .گيردختيار تروريستهاى مواد مخدر قرارامبدل شود ودر

ميت مشکالت باهمسايه ها، حاکزندگي بخورونمير، کاروفساد اداري ،مواد مخدر، تروريزم ، فقر ، نا امني ،فقدان 
  .آن همچون يک نظام پيوسته به هم عمل مي کنندونظاير جنگساالران

ساالری که بتواند به خواسته هاي مردم پاسخ مثبت بدهد،  مردممرکزي با اتکا به اصل درهرحال ايجاد يک دولت مقتدر
تنها راه سياسي بهبود اوضاع اجتماعي و اقتصادي به شمار مي رود. درغير آن هر شخصی با تجربه ای هم اگر دراين 

واليتى فرمانداران محلى و د موفقيت چندانی نخواهد داشت. درکشوربسيارى ازحلقه بسته ودرسيستم بهم آميخته قرار گير
سال ه اند كه براى سرنگونى طالبان دراواخرفسران امنيتي قبالً فرماندهان جناح هاى مختلفى بودليس و اوهم ازاردو، پ

 نمودند .تصرف درتصرف قدرت پيشد ستي وخالف توافق قبلي کابل را  ۱۰۰۲
اى كشت خشخاش وقاچاق مواد مخد راست. سمت دولتى خود برتوانند انجام بدهند، استفاده از آن چه كه اين نيروها مى 

 نفوذ گذشته خود را برمردم حفظ كرده اند. تامين امنيت و جمع آ وري سال ح يکی  آنها هنوز اسلحه دراختيار دارند 
زهمان اصطالحات واسمای بی مسمايی است که ا ز زبان مسوولين دولتی وتريبيونها وبلند گوها دردا خل وخارج کشور ا

ومود سال بدل گرديده ، اما واقعيت خالف آن است که می بينيم، ميشنويم واحساس ميکنيم . تعدد و تداوم به مود روز 
سپيده دم دولت موقت ا درکشور واقعيت تلخی است که ا زاختطاف ها، سرقت ها ، قتلها ، انفجارا ت وانواع بی امنی ه

وقانون گريزي   بنياد گرايي  كه  رسيده است. تا زمانيج باامتداد اداره کرزي به اوشده، دردولت انتقالی تشديد وآغاز
 باشد.   داشته  و اقتصادي  سياسي  بهبود اوضاعدر  تواند اثرمثبت  ... نميقانونمنديو   قانون  د، هيچوما نابود نشازكشور

كند،  حمايت مي توسعه صنايعدرظاهراعالم شده كه دولت وبه خصوص وزارت تجارت ازهاي گذشته،  طول سالگرچند در
، امنيت، اعتبارات بانكي و... گسترده نبوده و تسهيالت الزم از قبيل زمين، انرژي، آبها دراين بخش، جدي و اما فعاليت
رشد توليدات اين ديگردرراستاي حمايت ازصنايع وي  نگرفته است.مشكل عمدهگذاران وتوليدكنندگان قرار مايهسردراختيار

جايي  ز آنكيفيت، حمايت كند. ا بيرويه و خش توليدي به بهانه اقتصاد بازاردربرابرواردات بيببوده كه دولت نخواسته از 
كيفيت  هاي ارزان و بيبرابر كاالاند در يدكنندگان داخلي نتوانستهتوليدات داخلي وجود نداشته، تولگونه حمايتي از كه هيچ

اند.تعطيل شدن  ابتداي راه، با ورشكستي روبرو شدهدرديگركشورها، رقابت كنند وبه تدريج، ازصحنه رقابت حذف شده و
 بسياري از صنايع نوپاي كشور، گواه روشن بر اين مطلب است.

ول و ل حجم پومورد كنترهايي را در ، گرچه سياستخود ان شروع به كارزمه عنوان بانك مركزي ازد افغانستان بانك ب
مين سياست ي خارجي بعضا باال هم ببرد، اما ه مقابل ارزهاي را درتثبيت ارزش آن انجام داده وتوانسته است ارزش افغان

موجب شده صادرات كشور تضعيف اقتصاددانان و كارشناسان مسائل مالي قرار گرفته است، زيرا مورد انتقاد بسياري از
افزون گردد. كشور روزه دنبال آن توليد نوپاي داخلي ازبين رفته و بيكاري دربو ازآن طرف واردات افزايش يابد و

هاي پولي  دهد كه سياست بازرگاني خارجي نشان مين اقتصادي مانند اشتغال، تورم دركاالهاي اساسي وترازمتغيرهاي كال
ل نقدينگي وتثبيت نرخ ارزخالصه وكنترتي بتوان براي آن برشمرد تنها درموفقيمركزي تأثيرچنداني نداشته واگر بانك



اتخاذ سياست پولي بنابراين، حكومت در ارشناسان اقتصادي مورد ترديد است. كهم ازسوي بسياري از شود كه آن مي
 هاي چنداني نداشته است. مناسب، موفقيت

درصد تأسيسات غير  نودها،  درصد خانواده شصت پنج، انرژی برق به دسترس حد اقل هشتادنوقرار بود تا پايان سال 
درصد مصارف انرژی  هفتاد پنجها در دهات، قرار بگيرد، وادهدرصد خانبيست پنج شهرهای بزرگ و حد اقل رهايشی در

های  کنندگان شبکه ملی نيروی برق تأمين شود و يک استراتژی به منظور توسعه و استفاده از انرژی مصرفبرق از
 ، ايجادگردد كه هيچ كدام تا كنون محقق نشده است.هشتادششپذير تا پايان سال  تجديد

ايجادكند  معادن و منابع طبيعیفضاي مناسب را جهت استخراج مؤثر ،هشتاد پنج ا پايان سال دولت متعهد شده بود كه ت
بخش معادن و گذاری مستقيم خارجی وداخلی در ههاي الزم را به منظور جذب سرماي ، زيرساختهشتاد نوسال و تاآخر

 مهمي صورت نداده است.د كه تا كنون كارمنابع طبيعي بهبودبخش
تحت كشت خشخاش و ديگر مواد  های هايی را طرح و اجرانمايد تا زمين ، دولت برنامههشتاد نو قرار بود تا پايان سال 

 گيري نداشته است. مخدر، رو به كاهش باشد، ولي تا كنون موفقيت چشم
پانزده سال، شمار درشدن اهداف انکشافی افغانستان  راستای برآورده، درهشتادنودولت تعهد كرده بود تا پايان سال 

برند  شمار افرادی که از گرسنگی رنج میلرآمريکايی درروز است، ساالنه سه درصد وافرادی که درآمدشان کمترازيک دا
 جامعه دارد.د کاهش يابد، ولي شواهد حكايت ازافزايش فقردرساالنه پنج درص

دهد كه  وارد نشان ميينه اقتصادي است. اين مزمهاي حكومت در ها وناكامي هايي ازكوتاهي آنچه گفته شد تنها نمونه
بيني شده براي  هاي پيش زمانگذاري دچاراشتباه و بلندپروازي شده واهداف دورازدسترس حداقل در حكومت يا درپالن
 .دو حالت، ضعف متوجه حكومت است كاري صورت گرفته است. درهر عمل كم مرحلةده و يا درخودش طراحي كر

ست که اختالس ، فساد ، کارشکني ورشوه مانع همه اقدامات انساني ووطني گرديد وکرزي درغندي اماحقيقت مسلم اين ا
خيرمصروف روزگذراني ومصلحت گرايي باجنگ ساالران درداخل وچشم پتکان وجنگ زرگري باخارجيهاگرديد ومردم 

 درظلمت ، زورگويي وبي بندوباري تفنگداران ميسوزد. 

 ورشوت سهم خارجيهادراختالس ،فساد 
ازند، می بايست صدای وجدان را جنگ چنان بی عدالتی است همه ی آنهايی كه آن را به راه می اند

 درون خود خفه كرده باشند. در

 
 تاب ايم اما بی بيهوده نشسته

 بشتاببه ياری مابيا توکه 
 تاخوددست وآستين برنزنيم

 ردآب.خو تکان نمیاينان  با

 اين عظمت ازتكه آهني بنام تبرميرنجيد؟شمابا جنگل گفتم چرابه درختان 
 .جنس خود ماستآنست كه از نيست، ازدستهتبررنج ما از، گفتند 

زمانی که بازرسان آمريکايی درافغانستان مشغول بررسی دوسيه ها بودند، هرچه بيشتر تحقيق می  الب اينجا است ج
که بازرسان قبلی نيزجزواين اختالس کنندگان بودند. کردند متهمان، تعداد بيشتری ازهمدستان خود را معرفی می نمودند 

با اين توضيح که بازرسانی را که آمريکا برای جلوگيری ازاختالس مامورکرده بود، خود با مفسدين اقتصادی همکاری 
جالب توجه است، يکی ازکارمندان محلی سفارت آمريکا ش دزديده شدن اين پولها نيزبسياردراين ميان رو.داشتند

را به جای هزينه های لوژستيکی به حساب شخصی خود واريزکرده بود، بعضی ازسربازان مبالغ دالردوصدوچهل هزار



هنگفتی را درميان پرچم، داخل گدي هاي بازي اطفال ويا داخل لباس بابانوئل پيچيده ودرغالب بسته های شخصی برای 
  .خانواده های خود ارسال کرده اند

يا دزدی شده درافغانستان به ميلياردها دالرمی رسد وهمچنان گفته می شود ميلياردها ه وهای ناپديد شدرقم پول
دالرنيزازاين کمکها دوباره به آمريکا بازگردانده شده، هيچ کس نمی داند يا نمی گويد چقدر پول به خاطر سوء مديريت 

بنا به عقيده بسياری ازآگاهان اين يك جرم  .آمريکا دربازسازی افغانستان تلف ويا دراثرسوء استفاده ازدست رفته است
هاي بازسازی مناطق جنگي و رسيدگی به وضعيت مردم  آشكار درمنطقه جنگي محسوب می شود، زيراهدف اين بودجه

احسنت  -به هر حال بايد برخی مقامات افغانستان خطاب به غربيها بگويند .جنگزده می باشد، نه پر کردن جيبهای خودی
ه و چاره رشوت، اختالس و فساد اقتصادی را به ما آموزش می دهيد.  به راستی مفسدين اقتصادی بر شما که را

افغانستان حتما وقتی اين همه فساد به سبک غربی را ديده اند، با خود گفته اند چرا وقتی آمريکاييها می دزدند ومی 
 .!برند، ما دزدی نکنيم و نبريم؟

سو در پی رديابی موارد سوء استفاده، اختالس و يا  برای افغانستان، ازسالها به اينهای دولت آمريکا  اداره تفتيش کمک
اداره تفتيش موارد متعددی ازحيف وميل ودستبرد به  .های کمک شده آمريکا درافغانستان است هم دستبرد به دارايی

تفتيش درگزارشی ازخريداری دارايی های کمک شده آمريکا درافغانستان را افشا کرده است. چند هفته پيش اداره 
اين اولين بارنيست که بازرسان و  .غيرضروری چندين ميليون دالری وسايل اضافی موترهاي نيروهای پوليس خبر داد

 .دارند های ميليون دالری برمی ها پرده از روی اختالس رسانه
امی سردار محمد داوود، دادند. اين خبر شفاخانه نظميليون دالری در ۲۱از اختالس المللی خبر های بين گذشته رسانه سال

منجر به برکناری رئيس شفاخانه شد. با وجود ادارات با صالحيت ومقتدر مبارزه با فساد اداری و مصارف هنگفت در 
دهی،  دهی و پاسخ ضعف مديريت در نظام، عدم شفافيت در حساب شود؟ اين راه، چرا فساد اداری در افغانستان محو نمی

آلوده بودن برخی ازمقامات درادارات و طمع  .کشور شناخته شده استرين عوامل فساد گسترده اداری درت يکی ازمهم
باکانه  های عمومی و خاطرجمعی ازبازپرسی نشدن ازسوی دولت، زمينه ساز شده تا آنها بی برای سوء استفاده ازدارايی

 .دست به فساد بزنند
چنانچه طالبان درخارج از  -ه دادن به مفسدان اقتصادی، تصريح کردکرزی با انتقاد ازکشورهای غربی مبنی برپنا

  .کنند لندن، واشنگتن وپاريس فرارمی نيزپس ازارتکاب جرم به افغانستان پناهگاه دارند، مفسدان اقتصادی افغانستان
  .کنند فرارمی به خارج کسانی که دارای گذرنامه خارجی هستند، هر گونه فسادی را درافغانستان مرتکب شده و سپس

شوند،  های بزرگ داخل افغانستان می بديهی است که همه شهروندان خارجی که زيرعناوين مختلف برای تطبيق پروژه
هايی دراين خصوص ازسوی مقامات کشور مطرح شده، باری کرزي  دربسياری ازموارد بحث .ازفساد مبرا نيستند

ای  ها گوشه اداری درکابل، پرده از اين ماجرا برداشت وگفت که خارجیدرمراسم تجليل از روز جهانی مبارزه با فساد 
ازعامل فساد اداری درافغانستان هستند وآنها درعقد قراردادهای بزرگ با هزينه های هنگفت وآلوده با فساد، دست 

 زبان ها بود. رها س ها دراين ماجرا، ازگذشته های دست داشتن خارجی زمزمه .دارند
و اختالس شصت ميليون  ۱۰۰۲يگانه شرکت هوانوردی دولتی درافغانستان درسال رمندان خارجی درداستان حضورکا

ميليون دالری توسط رئيس پيشين اين شرکت به کمک کارمندان خارجی ، نمونه هايی ازدست داشتن  ۲۰دالری وضرر 
وش به افغانستان توسط يک وارد کردن غيرقانونی موترهای زره پ .شماری ازخارجی هادرفساد اداری درکشوراست

که منجر به بازداشت اين خارجی ازسوی اداره امنيت ملی گرديد،  ۱۰۲۰بريتانيايی به کمک همکاران افغانش درسال 
 .نمونه ديگری ازاين ماجراهاست

ابل به كه فساد اداري درافغانستان ريشه درقراردادهاي خارجي دارد، سفير امريكا درك پس ازاظهارات كرزي مبني براين
دست داشتن كشورش در فساد اداري افغانستان اعتراف كرد. وي با حضوردريك كنفرانس خبري دركابل، اعتراف كرد، 

امريكا به صورت تصادفي وازروي اشتباه دربرخي موارد به گسترش فساد اداري درافغانستان كمك كرده است واين 
ديپلمات امريكايي درباره تحويل عبدالقدير فطرت رئيس پيشين  مسئله دربيشتر قراردادهاي امريكايي رخ داده است. اين

امريكا نمي تواند وي را به  -بانك مركزي كه ازسوي دولت متهم به فساد است وهم اكنون درامريكا به سرمي برد، گفت
 نفرچهل افغانستان چنين قراردادي وجود ندارد. درپنج سال گذشته، دهد زيراميان دولت هاي امريكا و دولت تحويل

آنها باعث ميليونها دالراختالس شده بودند كه بعد  محاكمه شدند،به فساد اداري بودند، امريكايي كه متهم  اختالسگراناز
 .ازرسيدگي دوباره اين پول ها به چرخه اقتصاد امريكا بازگشت

ده افزوده ز  کشورجنگهاي خارجي به افغانستان به افزايش فساد دراين  همچنان سفيرانگليس درکابل گفت که کمک
وي اين   .ايم معقول ومنطقي هزينه نکردهانيم که پول خود را درراهي بسيارمقصر بددربرخي موارد ما بايد خود را .است

ش خشونت و سي، امريکا ونيروهاي ناتورا به افزاي بي مصاحبه با شبکه اناظهارات را پس ازآن مطرح کرد که کرزي در



المللي فساد بخش  المللي درباره بررسي بين اساس گزارش اخير شفافيت بينرحالي است که براين د .کشور دانستفساد در
 .شود عمومي، افغانستان به عنوان يکي ازسه کشور فاسد دنيا شناخته مي

 دولت ازهم پاشيده ومردم ستمديده فساد بهم تنيده ، اشرف غني و
         نگرب فصل درد بيا اينجا به
  بنگریـــخ کرد  یتمان وطن 

 بروبخوان سرود زندگي را 

  .نگربـهمه گوید بيا اي مرد 

 دستهايی که کمک می کنند، مقدس ترازلبهايی اند که دعا می خوانند ه بودم! خواند

 
مشکالت اجتماعي، سياسي، اقتصادی، فرهنگي ونظامي ف غني ! افغانستان دچاربحرانها وآقاي اشر

اساسي مشکالت جامعۀ بوده اند. بي عدالتي، بي قانوني، جنگ، کشتار، شده است. فقروجهل دوعامل 
ويراني، نا امني، آوارگي، فقر، مرض، فساد اداری، بنيادگرای ، تبعيضات قومي ومذهبي، مواد مخدرو 

شهروندان کشورسلب آرام وخوش را از زندگياست که دامن جامعۀ را فراگرفته ودهها مشکل ديگرساله
پس راه چاره بي انديشيد درغيرآن تونيزمانند کرزي غرق مصلحت گرايي وبي کفايتي  نموده اند.

 فرداتاريخ وطن نامت رادرصفحه سياهش خواهد نوشت. خواهي شد. 
بان شفافيت افغانستان  ديده تجارت کشوردخالت دارند.تمام بازارها ودراختيار خود قرارداده ودررااقتصاد کشور هابرخي

توسط برخی ازمقامات دولتی خبرداده و ابرازنگرانی کرده دراختيار داشتن بازاروتجارت کشوراز خود درگزارش تازه
 کنند.تجارت وبازار کشور را تحت نفوذ خود دارند که حتی قيمت مواد را دربازار تعيين می است.

 .دولت ها، اعضای پارلمان، فرماندهان جهادی وبرخی ازوزرا والی کيهااين عمل راانجام ميدهند؟ ،
دولت محيط مناسبی برای فعاليت اين افراد فراهم کرده است تا برای حفظ منافع اقتصادی خود، ازقدرت سياسی ونظامی 

رساندن پروژه ستيکی را به خاطربه اتمام وژلهای ساختمانی وجامعه جهانی اکثرقرارداد خود دراين راستا استفاده کنند.
دهد که اين می ايناناند يا خير، به ها درفساد اداری يا کارهای غيرقانونی دست داشتهکه آيا آننظر داشت اينوبدون در

 مشروع را تقويت کرده و بی اعتمادی ونارضايتی را بين ديگرداوطلبان به وجود آورد.تواند تجارت غيرمی
شوند وبا تهديد ردد؛ رقيبان کم قدرت به شکل داوطلبانه ازبازار خارج میاگريک فرد مقتدر به حرفه تجارت وارد گ

 شوند.به بستن تجارت خود درکشور میفاده از زور، مجبورواست
جنگ ساالران اغلب به نام  کشوردر  بيند.تجارتلرازطريق انحصار اقتصاد مردم صدمه میاها دافغانستان ميليارد

شود. برای محدود ساختن قدرت دربازارها ، بايد قوانين ضد ها ثبت میبه نام يکی ازافراد نزديک آن ويا وقدرتمداران
ی ساخته شود که رقابت بازاررا درکشور تسهيل کند وبه نفع مصرف کنندگان تمام شود، دولت بايد  انحصاربه گونه

های فراد داخل دولت بايد به صورت منظم دارايیهای صنعتی تسهيل کند وا دسترسی عادالنه وشفاف تاجران را به محيط
 ها ثبت وبررسی شود.آن



اشرف غنی درکنفرانس خبری خود پس ازبازگشت ازسفرچهار روزه چين، وعده داد به شدت با فساد مالی مسووالن 
مساله کابل بانک دردست تحقيق  .، برخورد خواهد کردقبلي دولتس يک ميليارد دالری کابل بانک درکشوری مثل اختال

اميدواريم دادگاه و نظام قضايی کشورحکمی عادالنه برای اين رسوايی اتخاذ رايند قانونی خود را طی می کند واست و ف
کنند. اما مردم بدانند که کشور بيش از اين شاهد جرايم مربوط به بانک ها و اختالس نخواهد بود چون بانک ها و 

 .اه اساسی برای سرمايه گذاری هستندنهادهای مالی پايگ
براساس گزارش نهادهای مربوطه، دوسال پيش ميزان فساد اداری دردفاتر دولتی يک ميليارد دالردرسال بود، اما اين 

های رقم در سال دوهزارسيزده ميالدی به ميليارد دالرافزايش يافته بود که بيشترين آماراين فسادها به ترتيب دربخش
، پوليس، معارف و صحت عامه صورت گرفته وهمچنين دردفاترتذکره وپاسپورت نيزفساد اداری گسترده عدلی وقضايی
 .ای وجود دارد

به اوج خود رسيد که براساس گزارش نهاد بين المللی، افغانستان کرزی، فساد اداری آنچنان درکشورمتاسفانه دردولت 
سيزده سال تا کنون راه حلی برای ريشه کن کردن آن پيدا وبعد ازگذر گرفتدر زمره مفسدترين کشورهای جهان قرار

اجازه عملکرد ن افراد زورمند ومقاماتی که هرگزوجود ادارات موازی مختلف وعدم هماهنگی آنان وهمچني .نشده است
د نگاه خو مقامات بلند پايهملی است که تا کنون مفسدين را درصحيح به اداره مبارزه با فساد اداری را نمی دهند ازعوا

 .درکشور تشديد می کندداشته و فساد راهرروز
دادهای اعضای پارلمان که با انعقاد قرارمله مقامات دولتی، سياستمداران وهمه ارگانها ريشه دوانده است. ازجفساد در

كسب صدها ميليون دالرازراه غيرقانونی به اژدهای اقتصادی دركشور تبديل شده اند نامشروع با جامعه جهانی و
سرمايه های هنگفتی به دست آورده اند كه اکثرا از راه نامشروع کسب شده است. منازل، موترها ودرزمانی كوتاه، و

پايه دولتی نيزازعمده ترين عوامل  امتياز دادن پنهانی برخی ازکشورهای خارجی به دادن معاشات چندگانه به مقامات بلند
 .گسترش فساد درحکومت می باشد

تطبيق نشدن يکسان قانون باعث به متهمان فساد دررده های باالتردولت ورکشورما عدم رسيدگی علت اين است که د
تاکنون زورمندان و کسانی که خود را باالترازقانون می دانند، به هرگونه فساد،   .عامل اصلی افزايش فساد اداری است

 .کشاندجنايت دست می زدند و هيچ نيرو وقدرتی نتوانست آن ها را به محاکمه ب

 جلب مينمايم: بسيارمهمريس جمهورغني! توجه جدي وعاجل تانرا به دوموضوع آقاي 
كودك  ۲۰۰ ۰۰۰محافظه كارانه است حدود كه بسيارمحتاطانه وكشورهای غربی ارقام به اساس < :  -1

فرسای بدون طاقت كودك روزانه ده ساعت به كار ۲۰ ۰۰۰شهر كابل بيشتر از مشغول گدايی هستند وتنها درکشوررد
يك چهارم دهد. عايد روزانه اينان كمتراز می آن را پسران تشكيل ۰۲%آن را دختران و  ۱۰۲اند كه  صروفرخصتی م

و تعدادی  روزميگذرانند، دستگردانی وغيره  ، تركاری فروشی ، سگرت فروشی باشد. اينان اكثراً به خرده فروشی دالر می
كه تا حال تعداد قابلی توجهی  باب هستند آهنزگورستانها وجمعآوری كاغذ وا اهم به كار جمعآوری استخوان انسانه

 .های ضد پرسنل شده اند آنان قربانی ميناز
سرد زمستان هوای هرسرگردان اند. اينان صبح وقت درهای ش زبالهاما ازهمه مصيبت بارتروضعيت كودكانی است كه در

ی هستند كه   انتظار سطل زبالهپيچانند وبا بيقراری ازوزش سرما در ی بنام لباس خود را می  فرسودههای كهنه و درتكه
سگهای ولگرد يكجا به بينی كه كودكان و كند با تعجب می خالی میاش را شود. وقتی فردی سطل زباله ها ريخته می كوچهدر

شوند سگهای  ت قادر میگيرند و كودكان با فريادها و تهديدها به زحم طبعاً سگها پيشی می .آورند طرف زباله هجوم می
دو به روزمره كودكان وسگان مبدل شده وهرخود مصروف پاليدن شوند. اين كشمكش به بازی زآنجا برانند وگرسنه را ا

؟ ابداً. چون با معاش  وانخواهند؟ استخ ی ما چه می تجاوز ديدههای شهر . و اما كودكان در زبالهآن سخت عادی شده اند
 توان سه كيلو گوشت خريداری كرد.  اً میصدهزار افغانی صرفماهوار

افغانی نيست كه به استثنای تفنگ بدستان  ۲۱ ۰۰۰فی چارك كمتر از ، رزان ترين ميوه مالخور. چون ا ؟ نه پوست ميوه
  .بگيرندتوانند درسوخت ازآن كار يابند كه می يزهايی میها صرفاً چ زبالهخريد آن را ندارد. كودكان در خاين كسی توان

مروز در كابل كودك هر . زيرا ا داند ولی رقم واقعی به مراتب بيشتر است می ۲۰۲غربی تعداد كودكان مكتب نرفته را آمار
توان ماهانه جمعاً صد قرص نان خريد كه به مشكل  گرسنگی بميرد. با معاش نان آور خانه میفاميلی اگركارنكند بايد از

دك بايد درس نخواند و نان خشك خود را خودش كمايی نمايد. و اگر شوق شود. كو تنها شكم يك نفر از آنان سير می
  .تحصيلی دارد يا بايد آن اشتياق را در خود ُبكشد و يا اينكه شبها گرسنه بخوابد

باال می رود. بی جاشدگان داخلی سوختی وارتزاقی طبق معمول درکشورراه می رسد وقيمت مواد فصل سرما از < : -2

وزارت ارقام براساس  .مختلف کابل مسکن گزيده اند، شاکی اند که مشکالت شان رو به افزايش استکه درنقاط 
شصت نوهزاربيجاشده داخلی درکميشنری ملل متحد درامور پناهندگان ثبت شده  امورمهاجرين وعودت کنندگان ، حدود



انواده تنها درچهارراهی قنبرشهر کابل کابل زندگی می کنند.هزاردوصد خخانواده اکنون دراند. ازاين رقم، سه هزار
 .مسکن گزيده اند

فراترازهرمشکلي است درهرطرف که نظر افگنيم مردم را دچارابنوه مشکالت مشکالت مردم فقيروبی بضاعت 
صدها رنج ومشقت   ونابسامانيهای می يابيم که درزندگی خويش با آن دست وگريبان است وزندگی امروزی را با تحمل

رساند، فردای نامعلوم وبی سرنوشتی . با وجود اينکه مهاجرت وزندگی درزيرچادر )خيمه( ها درهرفصل سال به فردا مي
ک به خصوص درروزهای سرد زمستان مشکل است با آنهم تعدادی ازخانواده ها ازروی اجبارويا هم بخاطر جلب کم

رشدن ميلياردها دالرکمک خارجی به افغانستان باوجود سرازي .خيمه ها زندگی می کنندهای سازمانهای امدادرسان درزير
 کنند.  ها زندگی میخيمهن خانواده مهاجردرشهرکابل درزيرهنوزهم هزارا

سينگاپورشدند دوبی وآسمانخراش ها درسيالب دالرصاحب شرکت های هوايی وازبرکت  ها بعضی درآن که درکابل
خواهند آنها را کمک کنند ليکن  صل زمستان ازدولت میهای زندگی درفمگرخيمه نشينان اين شهربا شکايت ازدشواری

کشورهای خارجی بنام آنها نی آنها رابه ياد می آورد که ازمتاسفانه دولت آنها را به باد فراموشی سپرده است و زما
 .تقاضای کمک می کند

هزاران خانواده به شمال شرق کشور، باعث آوارگی ازواليت های کشور، ازجمله جنوب وشماری جنگ ونا امنی در
گزارش ها می رساند که شماری ازکودکان  .مناطق فقير نشين شهرکابل و شماری از شهرهای بزرگ ديگر، شده است

آواره براثرسرمای شديد زمستان جان خود را ازدست داده وگفته می شود که اين خانواده ها ازنظر اقتصادی با مشکالت 
 .زيادی روبرو هستند

فاميل درنزديکی چهارراهی قنبردرزيرخيمه زندگی ميکنند، اينها مهاجرينی هستند که طی اين سالها هزاردوصد بيش از
ازعدم امنيت وگاهگاهی جنگ های که درواليات نا امن ازجمله واليت هلمند وقندهارصورت گرفت به کابل آواره ودرزير 

زندگی امروزی اين مهاجرين را مشاهده کنيم خيمه ها مسکن گزين شده اند، اگرگذری دراين خيمه ها داشته ووضعيت 
 درمييابيم که وضعيت زنده گی مهاجرين )خيمه نشين ( تابه چه حد خراب است.

سوی نهاد ديوارها نشسته وهيچ برنامۀ برای زندگی ندارند، تنها به کمک های که ازردان و زنان جوان بيکار ، درکنارم
گردد چشم دوخته اند ، کودکانی معصومی ديده ميشوند که بدون داشتن برای شان مساعدت ميهای خيريه وتاجران کشور

 چنين هوای سرد ونمناک زمستانی مشغول سرگرمی وخاک بازی اند.، پاپوش درلباس مطلوب 
درزيرخيمه ها با وضعيت مشابه روبروهستند، فاميل ديگر پنجاهيکی مرستون کابل به تعداد بيش ازدرنزدهمچنان 

که با مردم دراين کمپ داشتم همه فقط تقاضای کمک ازدولت ونهادهای خيريه را مطرح ميکردند درجريان صحبت های 
کند، منظورشان کمک  دولت بايد با ما کمکلی ميگفت که شما خود ببيند که ماهيچ چيز نداريم وو درپاسخ به هرسوا

تغال وياهم توزيع زمين جهت اسکان شان قبيل مواد غذائی ، البسه وهم ادويه بود، اما درقمست ايجاد اشهای اوليه از
  درزمين های دولتی هيچ نظری نداشتند.

ثانيا درقسمت اسکان اينها، زمينۀ کار را مساعد سازد و رای خيمه نيشنان اينجاست که نهاد های مسئول بايد درنخست ب
ا وضعيت محقر مهاجرين ب توزيع زمين وياهم برگشت شان به واليات شان اقدام گردد درغيرآن سرنوشت کنونی اين 

افراد جوان مهاجرين کمپ ياد شده را به وخرابی که روبرواست افزايش يافته و کمکهای که به ايشان صورت ميگيرد 
 ادامه دارد...                             بيکاری تشويق مينمايد.

 
 

 


