ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر

ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اﺧﺘﻼﺳﮕﺮان ،زورﮔﻮﯾﺎن و ﭼﭙﺎوﻟﮕﺮان
ﺑﺧش ﻧﺧﺳت
ﺗﺣﻘﯾق و ﭘژوھش از اﺳﺗﺎد )ﺻﺑﺎح(
ﻧﮕراﻧم! ﺑرای روزھﺎی ﮐﮫ ﻣﯽ آﯾﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﭘﺎی ﺣﺳﺎب وﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺑﻧﺷﯾﻧﻧد و ﻣﺟﺎزات ﺗﺎن ﮐﻧﻧد .
ﻧﮕراﻧم! ﺑرای ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺳودی ﻧدارد .
ﻧﮕراﻧم! ﺑرای ﻋذاب وﺟدان ﮐﮫ ﺷﻣﺎرا ھر ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ دار ﻣﯽ ﮐﺷد و ﻣﯽ ُﮐﺷد.
ﻧﮕراﻧم! ﺑرای اﻧﺗﻘﺎم ﺳﺧت و وﺣﺷﺗﺎک ،ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾزش را ﺑﮫ ﯾﻐﻣﺎ ﺑرده اﯾد ﺗﺎ ﻋﯾش و ﻧوش ﺧود و
ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن را ﻣﮭﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻧﮕراﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗرم ازﯾن اﺳت! ﮐﮫ ﻓردا ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن و آﻧﺟﺎی ﮐﮫ ﺷﯾر را از ﻣوی ﺟدا ﻣﯾﮑﻧد ،ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد
ﺑﮕوﯾد ...؟؟؟

اﺧﺗﻼﺳﮕران ،زورﮔوﯾﺎن و ﭼﭘﺎوﻟﮕران ﺑزرگ

دل ﻣن ﺧﺳﺗﮫ ﺷد از ﺑﯽ ﻗراری
ﭼﻣن ھﺎ زرد ﮔﺷت از ﺑﯽ ﺑﮭﺎری
ﺻداﯾﯽ زﻧﮓ ﭼور ﺧﺎﻣوش ﻧﮕردﯾد
ﺧداﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮑﯽ ﭼﺷم اﻧﺗظﺎری
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ﺑﺟﺎی ﻣﻘدﻣﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮐﺷوری ﮐﮫ ھرﺳﺎﻟﮫ دررده ﺑﻧدی ﻓﺳﺎد درﺟﮭﺎن ،دررﺗﺑﮫ اول وﯾﺎ دوم ﻗرارﻣﯽ ﮔﯾرد .اﻓﻐﺎن ھﺎ طﯽ دوازده
ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ دوﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟررﺷوت ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد .دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎﯾﯽ ،ﻓﺎﺳدﺗرﯾن ﺑﺧش دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎرﻣﯽ رود ﮐﮫ دررﺷوت
ﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﻣﻘﺎم اول را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕررﮔﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ دارد وﭘس ازآن اداره ﭘوﻟﯾس در رده دوم ﺟﺎی ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﮐﺗﮕوری ﻓﺎﺳد ﺗرﯾن ﮐﺷور ھﺎی ﺟﮭﺎن ﻗرارﮔرﻓت ودر ﺻدر ﺟدول ﻗرار دارد.
ﯾﮑﯽ ازﯾن ﻣوارد اﺧﺗﻼس را ﺳرﻣﻔﺗش » ﺳﯾﮕﺎر« ﺟﺎن ﺳوﭘﮑو اﻓﺷﺎ ﻧﻣود ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ  ٢٠طﯾﺎره ﺑﺎرﺑری ﺳﺎﺧت اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻗﯾﻣت ﻣﺟﻣﻌﯽ  ۴٨۶ﻣﻠﯾون داﻟرﺧرﯾداری ﺷده ﺑود و ﺑﺎ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﮐر ﮐﻧﻧده درﺧدﻣت اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرار داﺷت  ١۶ﺑﺎل
آن ﺗوﺳط ﻧظﺎﻣﯾﺎن اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﭘرزه وﺑﮫ ﻗﯾﻣت  ٣٢ھزار داﻟر ﻓروﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت  .اﯾن طﯾﺎره ھﺎ ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﭘروازﮐﻧﻧد
زﻣﯾﻧﮕﯾر ﺷده ﺑودﻧد.
ﭼﻧد اﺧﺗﻼس راﺑﺻورت ﻣﺧﺗﺻرﻣرورﻣﯾﻧﻣﺎﯾم ودراداﻣﮫ اﯾن ﭘژوھش ﺑﺎﺗﻔﺻﯾل ﺧواھﯾن ﮔﻔت:
ﻗﺿﯾﮫ اﺧﺗﻼس ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾﺎرد و ﭘﻧﺟﺻد و ﺑﯾﺳت اﻓﻐﺎﻧﯽ ازﻗرارداد ﺳﯽ ﻧو ﻗﻠم اﻟﺑﺳﮫ در ﻣﻌﯾﻧﯾت ﻣﺣﺎﻓظت ﻋﺎﻣﮫ وزارت داﺧﻠﮫ
ﻗﺿﯾﮫ اﺧﺗﻼس ﯾﮏ ﺻدو ﺳﯽ دوﻣﯾﻠﺑﯾون اﻓﻐﺎﻧﯽ ازﻗرار داد اﻟﺑﺳﮫ دروزارت دﻓﺎع ﻣﻠﯽ
ﻗﺿﯾﮫ اﺧﺗﻼس ﺳﮫ ﺻدﭘﻧﺟﺎه دوﻣﯾﻠﯾون اﻓﻐﺎﻧﯽ ازﻗرارداد ﺳﮫ ﺻدﭘﻧﺟﺎه دو ﻗﻠم دوا درﻣﻌﯾﻧﯾت ﻣﺣﺎﻓظت ﻋﺎﻣﮫ وزارت داﺧﻠﮫ
ﻗﺿﯾﮫ اﺧﺗﻼس ﺑﯾﺳت ھﻔت ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ازﻗرارداد دوﻗﻠم ﺑوت و اﻟﺑﺳﮫ در وزارت دﻓﺎع ﻣﻠﯽ
ﻗﺿﯾﮫ اﺧﺗﻼس ﺑﯾﺳت ھﺷت ﻣﯾﻠﯾون اﻓﻐﺎﻧﯽ از ﻗرارداد ﮐﯾﮏ وﮐﻠﭼﮫ ﻣﺎﻣوران ﭘوﻟﯾس در وزارت داﺧﻠﮫ
ﻗﺿﯾﮫ اﺧﺗﻼس ﺷﺷﺻدوﺑﯾﺳت ھﻔت ﻣﯾﻠﯾون اﻓﻐﺎﻧﯽ ازﻗرارداد ﺷﺻت ﺳﮫ ﻗﻠم ظروف وزارت داﺧﻠﮫ
ﻗﺿﯾﮫ اﺧﺗﻼس ﭼﮭﺎرﺻدﻧوددو ﻣﯾﻠﯾون اﻓﻐﺎﻧﯽ ازﭼﻧدﯾن ﻗراردادھﺎی وزارت داﺧﻠﮫ
زورﮔﯾری ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ  ٢٥ﻣﯾﻠﯾون داﻟری ﯾوﻧس ﻗﺎﻧوﻧﯽ در وزارت ﻣﻌﺎرف،
رﺷوت  ٣٠ﻣﯾﻠﯾون داﻟری اﺑراھﯾم ﻋﺎدل وزﯾر ﺳﺎﺑق ﻣﻌﺎدن،
ﺧرﯾداری ﺑﻠدﻧﮓ ھﺎی ﭼﻧدﯾن ﻣﯾﻠﯾون داﻟری ﺗوﺳط وزارت ﺧﺎرﺟﮫ درﻧﯾوﯾﺎرک و دوﺑﯽ،
ﭼﭘﺎول ده ھزارﺟرﯾب زﻣﯾن دوﻟﺗﯽ ﺗوﺳط ﺧﺎﻧواده ﮐرزی درﻗﻧدھﺎر،
ﺳرﻗت ھﻔﺗﺎد ﻣﯾﻠﯾون داﻟری ﺗوﺳط اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن،
ﻏﺎرت ﺗﺟﮭﯾزات وادوﯾﮫ ﺑﮫ ارزش  ١٥٣ﻣﯾﻠﯾون داﻟر و  ٢٠ﻣﯾﻠﯾون داﻟرﭘول ﻧﻘد درﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺳردار ﻣﺣﻣد داوود ﮐﮫ درآن ﺑﺳم
ﷲ ﺧﺎن و ﺟﻧرال اﺣﻣد ﺿﯾﺎ ﯾﻔﺗﻠﯽ ﻣظﻧون درﺟﮫ ﯾﮏ اﻧد،
ﭼورﮐﺎن زﻣﯾن ھﺎی دﺷت ﭼﻣﺗﻠﮫ ،ﭼوﻧﻐر ،ﻗرﻏﮫ وﻏﯾره ﺗوﺳط ﺳﯾﺎف ،ﻣﻼﻋزت ،ﻣﻣﺗﺎز وﻏﯾره ھمﺑﺎﻧدی ھﺎﯾش،
دزدی ﺣدود ﻧﯾم ﻣﯾﻠﯾون داﻟرﺗوﺳط ﺻدﯾق ﭼﮑری از وزارت ﺣﺞ و اوﻗﺎف،
اﺧﺗﻼس ھﺷﺗﺻد ﻣﯾﻠﯾون داﻟری ﻋﻣرزاﺧﯾﻠوال درﮔﻣرک ھﺎی ﺟﻼل آﺑﺎد وﺣﯾرﺗﺎن،
درﯾﺎﻓت ﺑوﺟﯽ ھﺎی داﻟرازاﯾران ﺗوﺳط ﻋﻣر داوودزی،
اﺧﺗﻼس ﺑﯾﺳت ﻣﯾﻠﯾون داﻟری اﻣﯾن ﻓرھﻧﮓ دروزارت اﻗﺗﺻﺎد،
دزدی ﺻد ﻣﯾﻠﯾون داﻟری ﻧﺎدرآﺗش ازﺷرﮐت ھواﯾﯽ آرﯾﺎﻧﺎ،

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

ﻓﺳﺎد ﻗدﯾرﻓطرت درارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺿﯾﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ وﻣوارد دﯾﮕر،
ﻓﺳﺎد ﭼﻧدﯾن ﻣﯾﻠﯾون داﻟری ودﯾﮕر ﻧﺎﺑﮑﺎری ھﺎی ظﺎھر اﻏﺑردرﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﻠﯽ اﻟﻣﭘﯾﮏ،
زﻣﯾن دزدی وﭼﭘﺎوﻟﮕری ھﺎی ﻋطﺎﻣﺣﻣد درﺑﻠﺦ،
دزدی زﻟﻣﯽ ﺣﻘﺎﻧﯽ ازﺳﻔﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﭘﺎرﯾس،
ﻗرارداد ﺳﮫ ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟری ﺑرای اﺳﺗﺧراج  ١٦٠ﻣﯾﻠﯾون ﺑﯾرل ﻧﻔت ﺧﺎم ازﺳﮫ ﺣوزه درﯾﺎی آﻣو ﺑرای  ٢٥ﺳﺎل آﯾﻧده اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮫ ﮐﻣﭘﻧﯽ »وطن« ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﭘﺳران ﮐﺎﮐﺎی ﮐرزی )راﺗب ﭘوﭘل و راﺷد( ﮔرداﻧﻧدﮔﯽ ﻣﯽﺷود ﻣدﺗﯽ ﻗﺑل ﺳروﺻدا ھﺎی زﯾﺎدی
را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل داﺷت.

آﻣﺎر ﺗﮑﺎن دھﻧده و ﺗﺄﻣل ﺑراﻧﮕﯾز ﻓﺳﺎد ﮔﺳﺗرده اداری ،اﺧﺗﻼس ھﺎی ﮐﻼن ،ﮐﺷﺗﺎر ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن ،اﻓزاﯾش ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ
ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ،اﺋﺗﻼف ھﺎی ﻣﻘطﻌﯽ ،ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ ،ﮐﺎرﮐردھﺎی ﻏﯾراﻧﺳﺎﻧﯽ ،آوارﮔﯽ ﺟواﻧﺎن درﮐﻣپ
ھﺎی ﻏرﺑﯽ ،ﮔﺳﺗرش ﻓﻘروﻓﺣﺷﺎ ،ﺧودﮐﺎﻣﮕﯽ ﻣﺳووﻟﯾن دوﻟﺗﯽ وازھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗردﺧﺎﻟت ھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ درﺗﻌﯾﯾن
وﺗﺑﯾﯾن ﺳﯾﺎﺳت واﻣﻧﯾت ،ﻣﻌﻧﺎی واژه اﺳﺗﻘﻼل را زﯾرﺳوال ﺑرده اﺳت.

ﻓﺳﺎد در رده ھﺎی ﭘﺎﯾﯾن ﺗردوﻟت ازواﻟﯾﺎن وﻻﯾﺎت ﺗﺎ ﺷﺎرواﻟﯽ ھﺎ ،ﻣﺣﺎﮐم ،ﭘوﻟﯾس ،اردو ،اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ،ﮔﻣرک ھﺎ ،ﺳﻔﺎرت ھﺎ،
رﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ،ﭘﺎرﻟﻣﺎن وﺳﻧﺎ وآﻧﭼﻧﺎن ھﻣﮫﮔﯾراﺳت ﮐﮫ ﻓﻐﺎن  ٪٩٩ﻣردم را ﮐﮫ ﺿرﺑﮫ اﺻﻠﯽ اﯾن وﺿﻌﯾت اﺳﻔﺑﺎر را
ﻣﯽﺧورﻧد ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﺑﻠﻧد ﮐرده اﺳت ﭼون درھﯾﭻ اداره دوﻟﺗﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﺑدون ﭘرداﺧت رﺷوه ﯾﺎ داﺷﺗن واﺳطﮫ ﺑﺗوان ﮐﺎری
را از ﭘﯾش ﺑرد .ﺑﻧﺎﺑر ﮔزارش ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ درﺳﺎل  ،٢٠١٠ازھرھﻔت اﻓﻐﺎن ﯾﮑﯽ ﻣﺟﺑورﺑﮫ ﭘرداﺧت رﺷوت ﺑوده ﮐﮫ
ﻣﻘداراوﺳط آن ﺳﮫ ﺑراﺑرﻣﻌﺎش ﯾﮏ اﻓﻐﺎن ﻋﺎدی ﺑوده اﺳت .
روزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑوی ﻓﺳﺎد ودزدی ھﺎی ﻣﯾﻠﯾون داﻟری ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟت ﮐرزی ،اﻋﺿﺎی ﭘﺎرﻟﻣﺎن ودﯾﮕرﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ
ﺑﮫ ﻣطﺑوﻋﺎت درزﻧﮑﻧد ،اﻣﺎ درﺑراﺑر ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﺧﯾﺎﻧت ھﺎی ﻣﻠﯽ ﮐرزی ﺳﮑوت ﻧﻣوده ﺑود ﺗﺎ ﺣﺎل ﯾﮏ ﺗن ازﻣﻘﺎﻣﺎت ھم ﺑﮫ
ﺟرم ﻓﺳﺎد ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻧﺷدﻧد ﭼون ﺗﻣﺎم ﺷﺎن ﻏرق دزدی و ﭘرﮐردن ﺟﯾب ھﺎی ﺷﺎن اﻧد وھرﯾﮑﯽ ﻧزددﯾﮕری ﺷرﻣﻧده وﺑﮫ ﻗول
ﻣﻌروف )دھن ﭘرآب اﻧد( اداراﺗﯽ ھم ﮐﮫ زﯾرﻧﺎم ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎﻓﺳﺎد ﯾﮑﯽ ﭘﯽ دﯾﮕری ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺧود ﻣﻧﺷﺎی ﻓﺳﺎد ﺑوده
وﺟزﻣﺻﺎرف ھﻧﮕﻔت ازﺑودﺟﮫ ﻣﻠت ھﯾﭻ دﺳﺗﺂوردی ﻧدارﻧد .ﻣطﺑوﻋﺎت داﺧﻠﯽ وﻏرﺑﯽ ﺑﺎرھﺎ ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﮔﯾﺞ ﮐﻧﻧده ﻓﺳﺎد را
اﻓﺷﺎ ﻧﻣوده اﻧد اﻣﺎ آب ازآب ﺗﮑﺎن ﻧﺧورده وﻋﺎﻣﻼن ان ھﻧوزھم ازﯾﮏ ﭘﺳت ﻣﮭم ﺑﮫ ﭘﺳت دﯾﮕرﻣﯽﻟوﻟﻧد.
ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮕوﯾد اداراﺗﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎﻓﺳﺎد واداره ﻣﺳﺗﻘل اﺻﻼﺣﺎت واداری وﺧدﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ ،ﭼﮫ ﮐﺎری رااﻧﺟﺎم داده اﻧد؟؟؟
ﭼﻧد ﻧﻣوﻧﮫ ازﭼﭘﺎوﻟﮕری :
دزدی  ٢٥ﻣﯾﻠﯾون داﻟری ﯾوﻧس ﻗﺎﻧوﻧﯽ دروزارت ﻣﻌﺎرف،
رﺷوت  ٣٠ﻣﯾﻠﯾون داﻟری اﺑراھﯾم ﻋﺎدل وزﯾرﺳﺎﺑق ﻣﻌﺎدن،
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ﺧرﯾداری ﺑﻠدﻧﮓ ھﺎی ﭼﻧدﯾن ﻣﯾﻠﯾون داﻟری ﺗوﺳط وزارت ﺧﺎرﺟﮫ درﻧﯾوﯾﺎرک و دوﺑﯽ،
ﭼﭘﺎول ده ھزار ﺟرﯾب زﻣﯾن دوﻟﺗﯽ ﺗوﺳط ﺧﺎﻧواده ﮐرزی درﻗﻧدھﺎر،
ﺳرﻗت ھﻔﺗﺎد ﻣﯾﻠﯾون داﻟری ﺗوﺳط اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن،
ﻏﺎرت ﺗﺟﮭﯾزات وادوﯾﮫ ﺑﮫ ارزش ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ داﻟرو  ٢٠ﻣﯾﻠﯾون داﻟرﭘول ﻧﻘد درﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺳردارﻣﺣﻣد داوود ﮐﮫ در آن ﺑﺳم ﷲ
وزﯾردﻓﺎع وﺟﻧرال اﺣﻣد ﺿﯾﺎ ﯾﻔﺗﻠﯽ ﻣظﻧون درﺟﮫ ﯾﮏ اﻧد،
ﭼور زﻣﯾن ھﺎی دﺷت ﭼﻣﺗﻠﮫ ،ﭼوﻧﻐر ،ﻗرﻏﮫ و ﻏﯾره ﺗوﺳط ﺳﯾﺎف ،ﻣﻼﻋزت ،ﻣﻣﺗﺎز وﻏﯾره،
دزدی ﺣدود ﻧﯾم ﻣﯾﻠﯾون داﻟرﺗوﺳط ﺻدﯾق ﭼﮑری ازوزارت ﺣﺞ و اوﻗﺎف،
اﺧﺗﻼس ھﺷﺗﺻد ﻣﯾﻠﯾون داﻟری ﻋﻣرزاﺧﯾﻠوال درﮔﻣرک ھﺎی ﺟﻼل آﺑﺎد وﺣﯾرﺗﺎن،
درﯾﺎﻓت ﺑوﺟﯽ ھﺎی داﻟر ازاﯾران ﺗوﺳط ﻋﻣر داوودزی،
اﺧﺗﻼس ﺑﯾﺳت ﻣﯾﻠﯾون داﻟری اﻣﯾن ﻓرھﻧﮓ دروزارت اﻗﺗﺻﺎد،
دزدی ﺻدﻣﯾﻠﯾون داﻟری ﻧﺎدر آﺗش ازﺷرﮐت ھواﯾﯽ آرﯾﺎﻧﺎ،
ﮔرﻓﺗن رﺷوﺗﮭﺎی ﮐﻼن ﺗوﺳط ﻓﺎروق وردگ ،ﺣﻧﯾف اﺗﻣروﻋﻣر زاﺧﯾﻠوال ازﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ،
ﻓﺳﺎد ﻗدﯾرﻓطرت درارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻗﺿﯾﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ و ﻣوارد دﯾﮕر،
ﻓﺳﺎد ﭼﻧدﯾن ﻣﯾﻠﯾون داﻟری وﻓﺳﺎدھﺎی ﻣﺗﻌددی ظﺎھراﻏﺑردرﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﻠﯽ اﻟﻣﭘﯾﮏ،
ﭼﭘﺎوﻟﮕری ھﺎی ﻓراوان ﻋطﺎﻣﺣﻣد ﻧوردرﺑﻠﺦ،
دزدی زﻟﻣﯽ ﺣﻘﺎﻧﯽ ازﺳﻔﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﭘﺎرﯾس ...
 ٢١ﺗن ازﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﮫ دوﻟﺗﻰ ﺑﮫ اﺧذرﺷوت و ﻓﺳﺎد ادارى ﻣﺗﮭم اﻧد  ،دران ﻧﺎﻣﮭﺎى  ١١وزﯾراﺳﺑق وﻓﻌﻠﻰ ۶ ،واﻟﻰ ﻓﻌﻠﻰ
واﺳﺑق وﭼﻧدﯾن رﯾﯾس ﻋﻣوﻣﯽ ،ﻣﺷﺎوروزﯾراوﻣﺳوﻟﯾن دوﻟﺗﻰ ﺷﺎﻣل اﺳت ﻛﮫ ،ازﻣوﻗف دوﻟﺗﻰ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده وﻣﺑﺎﻟﻎ
ھﻧﮕﻔت راﺣﯾف و ﻣﯾل ﻧﻣوده اﻧد .درﯾن ﻟﺳت ﭼﻧدﯾن وزﯾر وواﻟﯽ اﺳﺑق ﺣﻛوﻣت ﻛرزى ،وزﯾران ﻓﻌﻠﯽ و ﺗﻌداد ازﻣﺷﺎرو
وزﯾران ورﯾﯾﺳﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﺎﻣل اﻧد ﻛﮫ ﮔﻣﺎن ﻣﯾرود ﺗﻌداد ﺷﺎن درﻛﺎﺑﯾﻧﮫ ﺑﻌدى ھم ﻋﺿوﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
درﯾن ﻟﺳت رﻧﮕﯾن داد ﻓرﺳﭘﻧﺗﺎ ،ﺣﻧﯾف اﺗﻣر ،ﻣﺣﻣد ﺻدﯾق ﭼﻛرى ،ﺟﻠﯾل ﺷﻣس ،ﺳرﻣﺷﺎور رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﻧﻌﻣت ﷲ ﺷﮭراﻧﻰ
ﺷﺎﻣل اﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن درﻟﺳت اﺳﻣﺎى وزراى ﺳﺎﺑق ﺣﻛوﻣت ﻛرزى ،ﺣﻣﯾدﷲ ﻗﺎدرى وزﯾرﺗراﻧﺳﭘورت ،اﻛﺑراﻛﺑر وزﯾر ﻣﮭﺎﺟرﯾن،
راﻣﯾن وزﯾرزراﻋت ،ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﻗﺎﺳﻣﻰ وزﯾرﺗراﻧﺳﭘورت ،ﻓرھﻧﮓ وزﯾرﺗﺟﺎرت ،ﺧﺎﻧم ﻣﺳﻌوده ﺟﻼل وزﯾر زﻧﺎن
ﺑرﻋﻼوه وزﯾران ﯾﺎدﺷده ،ﻧﺎﻣﮭﺎى ﺷﯾرﻣﺣﻣد اﻋﺗﺑﺎرى ،ﺑﺳم ﷲ ﺑﺳﻣل ﻧﯾز ﺷﺎﻣل اﺳت.
ھﻣﭼﻧﺎن درﻟﺳت واﻟﯾﺎن ،واﻟﻰ وﻻﯾت ﺑﻠﺦ ﻋطﺎﻣﺣﻣد ﻧور ،واﻟﻰ ﻏزﻧﻰ ﻋﺛﻣﺎﻧﻰ ،واﻟﻰ ﻛﺎﭘﯾﺳﺎ ،واﻟﻰ ﺑدﺧﺷﺎن ﺑﺎزﻣﺣﻣد اﺣﻣدى و
واﻟﻰ اﺳﺑق ﺧوﺳت ﭘ|ﺎن ﯾﺎد ﺷده اﻧد ﻛﮫ ازﻣوﻗف دوﻟﺗﻰ ﺧود ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده واﺧﺗﻼس ﻧﻣوده اﻧد.
وھﻣﭼﻧﺎن درﻣﯾﺎن اﻓراد رده ﺑﺎﻻی ﺣﻛوﻣﺗﯽ ،ﻧﺎم ﻣﺣﻣد ﺻدﯾق ﭼﮑری ،ﺳرﭘرﺳت ﭘﯾﺷﯾن وزارت ﺣﺞ واوﻗﺎف ،ﺣﻣﯾد ﷲ ﻗﺎدری
وﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﻗﺎﺳﻣﯽ وزرای ﺳﺎﺑق ﺗراﻧﺳﭘورت وھواﻧوردی ،ﻣﺣﻣد اﻣﯾن ﻓرھﻧﮓ ،وزﯾرﺳﺎﺑق ﺗﺟﺎرت وﺻﻧﺎﯾﻊ ،ﻧﺎدرآﺗش رﯾﯾس
دآرﯾﺎﻧﺎ اﻓﻐﺎن ھواﺋﯽ ﺷرﮐت ،ﻋﺑداﻻﺣد ﺻﺎﺣﺑﯽ ﺷﺎروال ﺳﺎﺑق ﮐﺎﺑل ،وھﺎب اﻟدﯾن ﺳﺎدات وﻓﻘﯾرﺑﮭرام ﻣﻌﯾﻧﺎن ﺳﺎﺑق ﺷﺎرواﻟﯽ
ﮐﺎﺑل ،اﺷراق ﺣﺳﯾﻧﯽ ،ﻣﻌﯾن ﺳﺎﺑق وزارت ﻣﻌﺎرف ،ﻋطﺎاﻟرﺣﻣن ﺳﻠﯾم ،ﻣﻌﯾن ﺳﺎﺑق وزارت ﺣﺞ واوﻗﺎف ،اﮐﺑرﺑﺎرﮐزی ،ﻣﻌﯾن
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ﺳﺎﺑق وزارت آب وﺑرق ،ﻣﺣﻣد وﻟﯽ رﺳوﻟﯽ ،ﻣﻌﯾن ﺳﺎﺑق وزارت ﻓواﯾد ﻋﺎﻣﮫ واﺣﻣد ﺿﯾﺎ ﺻﺎﻟﺣﯽ ،ﻣﺳﺋول ﻣﺎﻟﯽ ﺷورای
اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ وﺟود دارﻧد .

اﯾن ھﻣﮫ ﭘوﻟﮭﺎ ﭼﮫ ﺷد؟
ﺑﺎ ﺗزوﯾر و رﯾﺎ ﺑﺎ ﺑد ﻗوﻟﯽ و ﻋﮭد ﺷﮑﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺗﻧﮫ ﮔری و دروغ ﻧﻣﯽ ﺗوان ادﻋﺎی اﻧﺳﺎﻧﯾت داﺷت.

ﺳؤال اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ درﺳت ان ﺑﮫ ﻣﺻرف رﺳﯾده اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر؟
ﺑﯾﺷﺗر ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﯾف وﻣﯾل ﺷده اﻧد وﺑﮕوﻧﮫ ای ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر آن ﻣﯽ رﻓت اﯾن ﮐﻣﮑﮭﺎ در ﺑﺎزﺳﺎزی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣؤﺛرﻧﺑوده اﻧد .ﻧﺑود ظرﻓﯾت درﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ،ﻓﺳﺎد اداری ،ﻋدم ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﯾﺎن دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﮐﺷورھﺎی
ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده درﻋﻣﻠﯽ ﺷدن ﭘروژه ھﺎ و ﭼﻧدﯾن دﺳت ﺷدن ﻗراردادھﺎ از ﻋﻠﺗﮭﺎی ﻋﻣده ای ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺳﺑب ﺷده اﺳت ﺑﺧش
زﯾﺎدی از ﮐﻣﮑﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﯾف وﻣﯾل ﺷوﻧد .ﺷﻣﺎری از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن اﻗﺗﺻﺎد و ﻣﺳؤﻻن اﺗﺎق ﺗﺟﺎرت
وﺻﻧﺎﯾﻊ ﺑراﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﮐﻣﮑﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ازطرﯾق اﯾﻧﺟوھﺎ در ﺑﺧش ھﺎی زﯾرﺑﻧﺎھﺎ ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳﺎزی ،ﺟﺎده
ﺳﺎزی ودﯾﮕر ﭘروژه ھﺎ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺻرف ﺷده اﻧد.
ﺑﮫ ﺑﺎورآﮔﺎھﺎن ھﺷﺗﺎددرﺻد ﮐﻣﮑﮭﺎ ﺑر زﻧدﮔﯽ واﻗﺗﺻﺎد ﻣردم ﻋﺎدی اﺛری ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت و ﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ﺑﯾﺷﺗر ﭘروژه ھﺎ
و ﺑوﯾژه ﭘروژه ھﺎی ﺑزرگ را ﺑﺎ ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻗرارداد ﮐرده اﻧد ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭼﻧدﯾن دﺳت ﺷدن ﻗراردادھﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺳﯽ ﺗﺎ
ﭘﻧﺟﺎه درﺻد ﭘول در اﯾن ﭘروژه ھﺎ ﻣﺻرف ﺷده اﻧد و ازﭘﻧﺟﺎه ﺗﺎ ھﻔﺗﺎد درﺻد ﭘول ﺑدون اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﺎﯾﻧد ﺑﮫ دﺳت
ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﻣﯽ رﺳﻧد .اﮐﻧون ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ازﮐﻣﮏ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﯾش ازﭼﮭﺎرھزارﮐﯾﻠوﻣﺗرﺟﺎده دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗﯾررﯾزی ﺷده
اﺳت و ﺑﯾش ازﺳﯽ ﭘﻧﺞ درﺻد ﻣردم از اﻧرژی ﺑرق ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷده اﻧد ،اﻣﺎ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رﻓت ﺑﯾﺷﺗر ازاﯾن ﭘروژه ھﺎ
دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻣﻠﯽ ﺷوﻧد.
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ﮐﺷور ھﺎی ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﭘول را ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﮐرده اﻧد ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب زﯾر اﺳت:
ﮐﺷور

ﭘرداﺧت

ﺗﻌﮭد

آﻣرﯾﮑﺎ

 44.356ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر

ﺟﺎﭘﺎن

 3.152ﻣﯾﻠﯾﺎرد

اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن
ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ
آﻟﻣﺎن
ھﻧد
ﮐﺎﻧﺎدا
ھﺎﻟﻧد

 3.152ﻣﯾﻠﯾﺎرد

 2.883ﻣﯾﻠﯾﺎرد

ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮑﺷﺎف آﺳﯾﺎﯾﯽ

 38.118ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر

 2.269ﻣﯾﻠﯾﺎرد

 2.222ﻣﯾﻠﯾﺎرد

 2.594ﻣﯾﻠﯾﺎرد
 1.005ﻣﯾﻠﯾﺎرد
 2.222ﻣﯾﻠﯾﺎرد

 2.137ﻣﯾﻠﯾﺎرد
 2.130ﻣﯾﻠﯾﺎرد

 1.700ﻣﯾﻠﯾﺎرد
 762ﻣﯾﻠﯾون
 759ﻣﯾﻠﯾون

 1.516ﻣﯾﻠﯾﺎرد

1.256ﻣﯾﻠﯾﺎرد

 1.256ﻣﯾﻠﯾﺎرد

 1.015ﻣﯾﻠﯾﺎرد.

 1.015ﻣﯾﻠﯾﺎرد

ﮐرزی و ﺧﺎﻧواده ﺳﺎﻻری
ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم ﮐﮫ ﺷب ﺗﺎر ﺳﺣر ﻣﯽ ﮔردد
ﻗﺎﻧون و ﻋداﻟت ﺑﮫ ﮐﺷور ﺑر ﻣﯽ ﮔردد.

ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﺗﮭﻣﺎن ﻓﺳﺎد اداری از ﺟﺎﻧب ﺣﻛوﻣت ﻣﻌﺿﻠﯽ اﺳت ﻛﮫ ﺗﺎ ﻛﺎخ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﻧﯾز رﯾﺷﮫ دواﻧﯾده اﺳت.
ﻋده ای از ﻣﺗﮭﻣﺎن ﺑﮫ اﺧﺗﻼس و ﻓﺳﺎد اداری ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم از ﺟﺎﻧب ﺷﺧص ﻛرزی و ﺑرﺧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت دﯾﮕر ﻣورد
ﺣﻣﺎﯾت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،و دوﺳﯾﮫ ھﺎی آﻧﺎن ﻣﺳدود و ﯾﺎ ﻣﺗروك ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد.
ﺣﻛوﻣت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد در اﻣر ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ﻣوﻓق ﺷود ﻛﮫ ﻋزم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗوی داﺷﺗﮫ ،اﺻﻼﺣﺎت و ﻣﺑﺎرزه را از
ﺧود ارگ و ﺣﻛوﻣت ﺷروع ﻛرده و ﻗﺿﯾﮫھﺎی اﻓراد ﺣﻛوﻣﺗﯽ ﻛﮫ در $ﺎرﻧواﻟﯽ اﺳت را در ﻗدم ﻧﺧﺳت رﺳﯾدﮔﯽ
ﮐﻧد .و ھﻣﭼﻧﺎن در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﻣﺣﻛﻣﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را ﻧﯾز ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ دوﺳﯾﮫ ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺣﻛوﻣت ﻗﺎدر ﺑﮫ
رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ آنھﺎ ﻧﯾﺳت ،ﺗﺷﮑﯾل ﻧﻣﺎﯾد.
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ﻣﺣﻣود ﮐرزی از رواﺑط و زد و ﺑﻧد ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑرادر رﯾﯾس ﺟﻣﮭور اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺛروت ھﺎی ﺑﺎد آورده ﻣﯽ رﺳد،
اﺣﻣد وﻟﯽ ﮐرزی ﺑرادردﯾﮕراﯾن ﺧﺎﻧواده ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ھروﯾﯾن را ﺑدﺳت ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑﮫ ﻣدد ﺗﻼش ھﺎی وی و ھﻣﮑﺎراﻧش،
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دررده ی ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ی ﻣواد ﻣﺧدرﻣﯽ ﺷود.
ﻗﯾوم ﮐرزی ﻣﺎﻣورﯾت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺗﺎ ﺑﮫ ھﻣراه وﮐﯾل اﺣﻣد ﻣﺗوﮐل وزﯾراﻣورﺧﺎرﺟﮫ آدﻣﮑﺷﺎن ﮐﺷﺎن طﺎﻟب وﺳﻔﯾرﺷﺎن ﻣﻼ
ﺿﻌﯾف ،ﺑرادرﻋزﯾزﺷﺎن ﻣﻼ ﻋﻣر را ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﺣﺎﻣد ﮐرزی آﺷﺗﯽ دھد وﺣﺎﻣد ﮐرزی رﺳﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑرادرﻋزﯾز ﻣﻼ ﻋﻣر و
آرزو ﻣﯽ ﮐﻧد "طﺎﻟﺑﺎن" ﺳرﺑﺎزان وی ﺑﺎﺷﻧد.
ﺟﻣﯾل ﮐرزی ﯾﮑﯽ دﯾﮕر ازاﻋﺿﺎی اﯾن ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ واﺳطﮫ ی ﻧﻔوذ و راﺑطﮫ ی ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﮐرزی ﻧﻣﺎﯾﻧده ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻣﯽ ﺷود،
درﺟﻠﺳﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎن ھﯾﭼوﻗت ﺣﺿور ﻧدارد و ﺣﺗﺎ وﻗﺗﯽ درﻣﺎه اﮐﺗﺑر ﺳﺎل دوھزاروھﺷت درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺳت ﺳوارﺑرﻣوﺗر ﺧود
ﺑود و ﺣﺎدﺛﮫ ای ﺗراﻓﯾﮑﯽ را در ﺟﺎده ی ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﯾﻠو درﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺑوﺟود ﻣﯽ آورد و ﭘﻧﺞ ﺗن ﮐﺷﺗﮫ و ﯾﮏ ﺗن زﺧﻣﯽ ﻣﯽ
ﺷوﻧد ،ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﺑﺎزﺧواﺳت ﻧﺷده و ﺗﺣت ﭘﯾﮕرد و ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد.
در ھﻣﮫ ی اﯾن ﻣوارد اﯾن رﯾﯾس ﺟﻣﮭور اﺳت ﮐﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ﺑرادران ﺧود ﻣﯽ ﺷود .او ﯾﺎ ھر ﯾﮏ از ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎﻧش وﻗﺗﯽ ﻣورد
ﺳوال ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ھر ﮔوﻧﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﺧود را از اﯾن ﺑرادران ﮐرزی رد ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﮫ ﻣدد رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﺟﻧﺎﯾـﺗﮑﺎران ،ﻧﺎﻗﺿﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن ﻣواد ﻣﺧدر ،دزدان و ﭼﭘﺎوﻟﮕران،
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣﺣل اﻣﻧﯽ ﺑرای ﺧود ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد و ﺑﯾﺷﺗر آﻧﺎن ﺑر ﮐرﺳﯽ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دوﻟت در اطرف ﺣﺎﻣد ﮐرزی ،درارگ
رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ،ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ،وﻻﯾت ،ﭘﺎرﻟﻣﺎن و ﻗوه ی ﻗﺿﺎﯾﮫ ﺗﮑﯾﮫ زده اﻧد.
روزﻧﺎﻣﮫ دﯾﻠﯽ ﺗﻠﮕراف ﺑرادران ﺣﺎﻣد ﮐرزی را ﻣﺗﮭم ﮐرده ﮐﮫ ﺑﻌد ازروی ﮐﺎر اﻣدن ﺣﺎﻣد ﮐرزی در ﻗدرت ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ داﻟر
را از راه ﻏﯾر ﻣﺷروع ﺑدﺳت اورده اﻧد ﮐﮫ از ان ﺟﻣﻠﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺳﮫ ﺗﺎ ﭼﮭﺎر ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ان ﻧﺻﯾب ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن ﻣواد ﻣﺧدر ﻣﯽ
ﺷود .روزﻧﺎﻣﮫ دﯾﻠﯽ ﺗﻠﮕراف ﭼﺎپ اﻧﮕﻠﯾس ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ،دﺳت داﺷﺗن ﻣﺣﻣود ﮐرزی و اﺣﻣد وﻟﯽ ﮐرزی ؛ ﺑرادران ﺣﺎﻣد
ﮐرزی در ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدرﺑﺎﻋث ﺷدت ﮔرﻓﺗن ﻧﺎآراﻣﯽ ھﺎ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷده اﺳت.
اﯾن ﮔوﻧﮫ اﻋﻣﺎل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑدﺑﯾن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﺑرادران ﮐرزی ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺗﯽ ﮐرزی ﺳﺎﻻﻧﮫ
دﺳت ﮐم ﭼﮭﺎرﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟررا ﻧﺻﯾب ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن ﻣواد ﻣﺧدر دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﮐﮫ اﯾن اﻣرﺑرادران ﮐرزی را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از
اﻣﭘراطوری ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺑدل ﻧﻣوده اﺳت .درھﻣﯾن ﺣﺎل ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران ﺑراﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ ﮔﺳﺗرش روز اﻓزون ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺗﺷدﯾد ﺣﻣﻼت ھراس اﻓﮑﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺗﺟﮭﯾزاﺗﺷﺎن را از طرﯾق ﻓروش ﻣواد ﻣﺧدر ﺗﻣوﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ؛
ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی از ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ و ﻧزدﯾﮑﺎن اﻧﺎن دراﯾن ﻗﺎﭼﺎق دﺳت دارﻧد.
ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻻس آﻧﺟﻠس ﺗﺎﯾﻣز درﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻗﻠم اﻟﮑﺳﺎﻧدرا زاوﯾس ﻧوﺷت  :ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎر راﺣﺗﯽ
ﻧﯾﺳت و رواﺑط ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ و ﺗﺟﺎرت ﻣواد ﻣﺧدراﻋﺗﻣﺎد ﻣردم را از ﺑﯾن ﺑرده اﺳت .ﯾﮏ ﺗﺎﺟر اﻓﻐﺎن ﮔﻔت ﻣردم ﺑﮫ دوﻟت ﮐرزی
اﻋﺗﻣﺎد ﻧدارﻧد وﺧرﯾد وﻓروش ﻣواد ﻣﺧدر ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ﺷده اﺳت و اﻧﮕﺎر درﮐﺎﺑل ھﻣﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻣﺷﻐوﻟﻧد.
اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ ﻧﺎم ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑزرگ ،ﺷﯾﮏ و ﭘرزرق و ﺑرق ﮐﮫ از ﺳﺎل  ٢٠٠١در ﺧﺎرج از ﮐﺎﺑل در ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺛروﺗﻣﻧد ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺷده اﻧد ﮐﺎﺧﮭﺎی ﺗرﯾﺎک ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد .ﻗﯾﻣت ھرﯾﮏ از اﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑﯾش از ﺻدھﺎ ھﺎزار داﻟر اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎدی از اﻧﮭﺎ
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﮭﺎی دوﻟﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﻘوق ﻣﺎھﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ ﭼﻧدﺻدداﻟر ﻧﯾﺳت .در ﻣﯾﺎن ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺑﯽ رﻣق ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻧﻣﺎدھﺎﯾﯽ از ﻓﺳﺎد
در ﺟﺎی ﺟﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ دﯾده ﻣﯽ ﺷود از ﭘوﻟﯾس ﺗراﻓﯾﮏ ﮐﮫ ﻣوﺗرھﺎ را ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ و ﺑﺳﺗﮕﺎن آﻧﮭﺎ ﮐﮫ

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

درﮔﯾر ﺗﺟﺎرت ﺗرﯾﺎک ھﺳﺗﻧد .ﺑرای اوﺑﺎﻣﺎ و دﯾﮕر رھﺑران ﻏرﺑﯽ ﻣﺷﮑل اﺳت ﮐﮫ اﻋزام ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾﺷﺗر و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای
دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﺳد اﺳت ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧﻧد .درزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐرزی ﺑﺎ ادﻋﺎی ﺗﻘﻠب ﮔﺳﺗرده در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺑرﻧده ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل اﻋﻼم ﮐرد رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑدون اﺻﻼﺣﺎت ﺣﻣﺎﯾت دوﻟﺗﮭﺎی ﻏرﺑﯽ ﮐﮫ ھم اﮐﻧون ﺑﯾش از ﯾﮑﺻد ھزار
ﺳرﺑﺎز در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دارﻧد ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ داﻟر ﮐﻣﮏ ﺧﺎرﺟﯽ را از دﺳت ﺧواھد داد.
ﮐرزی ﺑﮫ وﺟود ﻓﺳﺎد دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﺗراف ﮐرده و ﻗول داده اﺳت از ھﯾﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای از ﺑﯾن ﺑردن آن ﻓروﮔذار ﻧﮑﻧد.
ﺑراﺳﺎس ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ درﺳﺎل  ٢٠٠٨ھرﺧﺎﻧواده ﺣدود ﯾﮑﺻد داﻟرﺳﺎﻻﻧﮫ رﺷوت ﻣﯽ دھد آﻧﮭم در ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺑﯾش از ﻧﯾﻣﯽ از
اﻓراد ﺑﺎ درآﻣد روزاﻧﮫ ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ داﻟر زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﻣﯽ ﮔذراﻧد .ﮐﻣﺗرﯾن ﺣﻘوق دوﻟﺗﯽ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﭼﯾزی ﮐﻣﺗر از ﺻد داﻟر
در ﻣﺎه اﺳت و ھرﭼﯾزی ھم ﻗﯾﻣت ﺧودش را دارد ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺟوز ﮐﺎر ،ﺣﻣﺎﯾت ﭘوﻟﯾس و ﺣﺗﯽ آزادی از زﻧدان .ﺣﺗﯽ ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
وﻣﺣﺻﻠﯾن ﺑرای ﻧﻣره ﮔرﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻣﮭﺎی ﺧود رﺷوه ﻣﯽ دھﻧد .ﻓﺳﺎد در ﻣﯾﺎن اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷد دوﻟﺗﯽ ﻧﯾز
وﺟود دارد .ﺑرادر ﮐرزی اﺣﻣد وﻟﯽ ﮐرزی در ﺗﺟﺎرت ﻣواد ﻣﺧدر دﺳت دارد اﮔرﭼﮫ وی اﯾن اﺗﮭﺎم را رد ﮐرده اﺳت .ﮔﻔﺗﮫ
ﻣﻰ ﺷود ﻣردی ﮐﮫ در ﻣرﮐز ﺗﺻرف زﻣﯾﻧﮭﺎ در ﯾﮑﯽ از وﻻﯾﺎت ﻗرار دارد ،ﺑرادر رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ،اﺣﻣد وﻟﯽ ﮐرزی اﺳت ﮐﮫ
رﺋﯾس ﺷورای وﻻﯾﺗﯽ ﻗﻧدھﺎر ﻧﯾز ﻣﻰ ﺑﺎﺷد .وی ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺗﮭم ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﻔوذش ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن ﻣواد ﻣﺧدر ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ،ﯾﮏ ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﮫ وی ﺗﮑذﯾب ﮐرده اﺳت.
ﺗﺎد ﮔرﯾﻧﺗری ،ﯾﮏ ﻣﺷﺎور وزارت اﻣورﺧﺎرﺟﮫ درﻗﻧدھﺎرﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﻗﺳﻣﺗﯽ ازاﯾن زﻣﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﻣﺿﺎی اﺣﻣد وﻟﯽ ﮐرزی ﯾﺎ
ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول وی اﻧﺗﻘﺎل ﺷده اﺳت .اﺣﻣدوﻟﯽ ﮐرزی ﺑرای ﺗﺻرف زﻣﯾﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطرارﺗﺑﺎطﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾش ،ﺗواﻧﻣﻧد ﺑوده
اﺳت .ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻣﺷروﻋﯾت وی را زﯾر ﺳوال ﻗرار دھﯾد ،وی ﺑﻌﻧوان ﻣﻧﺗﺻب رﺋﯾس ﺟﻣﮭورﻋﻣل ﮐرده
اﺳت ،ﺑﻌﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﯾﺎﺳﯽ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور در ﺟﻧوب .در ﯾﮏ ﻣورد ،ﺷورای وﻻﯾﺗﯽ ﯾﮏ زﻣﯾن را ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ وزارت
دﻓﺎع ﺑود ،ﺗﺻرف ﮐرد ،اﯾن زﻣﯾن ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﻣﺳﮑوﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗوﺳﻌﮫ داده ﺷد .ﯾﮏ ﻗوﻣﺎﻧدان ارﺷد ﻧﺎﺗو ﮔﻔت ،وی ﻗﺻد دارد
ﺗﺎ ﺣﺎﮐﻣﯾت روزاﻧﮫء ﺑرادر اﻧدر ﺣﺎﻣد ﮐرزی رﯾﯾس ﺟﻣﮭور را ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت ﻣواد ﻣﺧدر ﻣﺗﮭم اﺳت ،ﻣﺣدود ﺳﺎزد.
اﺣﻣد وﻟﯽ ﮐرزی ﮐﮫ رﯾﺎﺳت ﺷورای وﻻﯾﺗﯽ ﻗﻧدھﺎر را ﺑﮫ ﻋﮭده دارد ،از ﻗدرت ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫء در ﻗﻧدھﺎر ﺑرﺧورد اﺳت،
وﻻﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻣرﮐز ﻋﻣدهء "طﺎﻟﺑﺎن" ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
طﯽ ﭼﻧد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺎ ﻣوج ﺗﺎزهای ازﻓﺳﺎد را درﻗراردادھﺎی ﻣﻌﺎدن ﺷﺎھدﯾم .اﯾن ﮔﻧﺞ زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت اداره ﯾﮏ دوﻟت
ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی وﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﮐﺷورﻣﻧﺟر ﮔردد .ﻗرارداد ﺳﮫ ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟری ﺑرای اﺳﺗﺧراج  ١٦٠ﻣﯾﻠﯾون ﺑﯾرل
ﻧﻔت ﺧﺎم ازﺳﮫ ﺣوزه درﯾﺎی آﻣو ﺑرای  ٢٥ﺳﺎل آﯾﻧده ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﭘﻧﯽ »وطن« ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﭘﺳران ﮐﺎﮐﺎی ﮐرزی )راﺗب ﭘوﭘل و
راﺷد( ﮔرداﻧﻧدﮔﯽ ﻣﯽﺷود ﻣدﺗﯽ ﻗﺑل ﺳر وﺻدا ھﺎی زﯾﺎدی را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل داﺷت .راﺗب ﭘوﭘل ﮐﮫ درﮔذﺷﺗﮫ از دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﮭﺎی طﺎﻟﺑﺎن
درﺳﻔﺎرت اﺳﻼم آﺑﺎد ﺑود ھﻧوز ھم ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن راﺑطﮫ دارد ودرﺑدل اﻧﺗﻘﺎل اﻣن ﻣواد ﻟوژﺳﺗﯾﮑﯽ اﻣرﯾﮑﺎ و ﻧﺎﺗوﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎج
ﻣﯽﭘردازد .اوﻗﺑﻼ ﺑﮫ ﺟرم ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدرﻧﮫ ﺳﺎل را دراﻣرﯾﮑﺎ درﺑﻧد ﮔذﺷﺗﺎﻧده اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺎ واﺳطﮫ ﺷﺧص ﮐرزی ﻗرارداد
ﭘول آورﺑﺎﻻ را ھﻣراه ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻣﭘﻧﯽ ﭼﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﭼﻧﮓ آورد .ﻧﮭﺎد ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ وﻏرﺑﯽ ﻧﯾزدرﮔﺳﺗردن ﻓرھﻧﮓ ﻓﺳﺎد
وﻏﺎرﺗﮕری درﮐﺷورﻣﺎ ﻧﻘش ﻣﮭم دارﻧد .ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗوﺳط ﺧود ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﺣﯾف وﻣﯾل ﺷده و ﺑﮫ ﺷﯾوه
ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ازآن ﺑﮫ ﺟﯾب ﻣﯾزﻧﻧد.
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ﭼﻧدی ﻗﺑل ﺳﮑرﺗرﺟﻧرال ﭘﯾﻣﺎن ﻧﺎﺗو ﮔﻔت :ﻓﺳﺎد و ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺗﯽ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه وﺟود ﺷورﺷﯾﺎن ،در ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ
ﻣزﻣن اﯾن ﮐﺷور ﻧﻘش دارد .وی در ﻣﻘﺎﻟﮫ ای در روزﻧﺎﻣﮫ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ واﺷﻧﮕﺗن ﭘﺳت ،ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای
اﯾن ﮐﮫ ﺑﺧواھد دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﻋﮭده اداره ﮐﺷور ﺑرآﯾد ،ھم از ﻟﺣﺎظ ﺟﺎﻧﯽ و ھم ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﮫ ﺣد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷور ﺧدﻣت
ﮐرده اﺳت .وی ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد اﻧﺗﺧﺎب ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺑﮑﻧﻧد و اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ دوﻟﺗﯽ
ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ وﻓﺎداری و اﻋﺗﻣﺎد آﻧﺎن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﺎن ﺟﺎن ﻛری درﮔﻔﺗﮕوی ﺑﺎ رﯾﯾس ﺟﻣﮭورداﺷت،
ﻣﯾﮕوﯾد :ﻛﮫ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ وی ﺑﺧواھد ﺣﻣﺎﯾت ﻣردم اﻣرﯾﻛﺎ را درﺷراﯾطﯽ ﻛﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾروھﺎی اﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ در ﺟﻧﮓ ﻛﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد از
دﺳت ﻧدھد ،ﺑﺎﯾد اﻗداﻣﺎت ﺧود را درﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ﺟدی ﺑﮕﯾرد .دو دﯾدار ﺟﺎن ﻛری ،رﺋﯾس ﻛﻣﯾﺳﯾون رواﺑط ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻧﺎی
اﻣرﯾﻛﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﻣد ﻛرزی درﺣﺎﻟﯽ ﺻورت ﮔرﻓت ﻛﮫ ﻗﺎﻧون ﮔذاران اﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷدت درﺑﺎره اﯾن ﻣوﺿوع ﺗردﯾد دارﻧد ﻛﮫ اﯾﺎ
ﺗﻼشھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑدون ھﯾﭻ ﻛﻣﭘﯾن ﻣﮭﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ رﺷوت و اﺧﺗﻼس ﻛﮫ ﺳﺑب ﺳﻠب اﻋﺗﻣﺎد ﻣردم ﺑﮫ دوﻟت ﻛرزی ﺷده،
ﻣوﻓق ﺷود ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﺟﺎن ﻛری در ﺟﻣﻊ ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺗﺻرﯾﺢ ﻛرد :ﮔﻣﺎن ﻣﯽﻛﻧم ﻛﮫ طﯽ روزھﺎی اﺗﯽ واﻛﻧش دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺗﻼشھﺎی ﺿد
ﻓﺳﺎد ،آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﻛﻠﯾدی درﺳﻧﺟش ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﯾن ﻛﺷور درﺟﻠب اﻋﺗﻣﺎد ﻣردم و ﻧﯾز اﯾﺟﺎد دوﻟﺗﯽ ﻛﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎت دھﻧدﮔﺎن اﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ
ﺣﺎﺿر ﺷوﻧد از ان ﺣﻣﺎﯾت ﻛﻧﻧد و از ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗرﺣﻔظ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻛﺷورﻣﺎ ﻛﮫ ھﻣﺎن ﺟﺎن زﻧﺎن و ﻣردان ﺟوان اﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ اﺳت،
ﺑﺎﺷد .اﮔرﻣﺎ از ﻣﺳﺎﻟﮫای ﻛﮫ ﻣﯽداﻧﯾم در ﺣﺎل وﻗوع اﺳت ،اطﻼع داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ان واﻛﻧﺷﯽ ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ،دران ﺻورت ﺑرای ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار ﺧواھد ﺑود ﻛﮫ در ﭼﺷم ﺧﺎﻧوادهھﺎی اﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﻧﮕﺎه ﻛﻧﯾم و ﺑﮕوﯾﯾم اﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣﺳﺎﻟﮫ
ی ﻛﺷﺗﮫ ﺷدهاﻧد ﻛﮫ ارزش ﻧداﺷت .ﺳﻔردﯾﮕرﺟﺎن ﻛری ﭼﻧد روزﭘس ازان اﻧﺟﺎم ﺷد ﻛﮫ ﺿﯾﺎ ﺻﺎﻟﺣﯽ ،ﯾﻛﯽ از ﻣﺷﺎوران دوﻟت
ﺑﮫ ﺧﺎطراﻋﻣﺎل ﻓﺷﺎرﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺷوردرﺗﺳﮭﯾل ﯾك دوﺳﯾﮫ ﻓﺳﺎد دﺳﺗﮕﯾر ﺷد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ازدﺳﺗﮕﯾری ﺻﺎﻟﺣﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان دوﺳﯾﮫ ای ﯾﺎد ﻛردﻧد ﻛﮫ ﻣﯾزان ﺗﻣﺎﯾل ﻛرزی ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ﺑﮫ ﺑوﺗﮫ
آزﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد و ﻣﻧﺗظر ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﻧد اﯾﺎ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺑر روی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻓﺳﺎد ﻛﮫ از ﺳوی ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎص ﺟرمھﺎی
ﻋﻣده و واﺣد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺳﺎﯾل ﺣﺳﺎس ﻛﮫ ازﺳوی ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺟرای ﻗﺎﻧون اﻣرﯾﻛﺎ و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺗرﺑﯾت ﺷدهاﻧد ،اﻋﻣﺎل ﻣﺣدودﯾت
ﻣﯽﻛﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر .ﺟﺎن ﻛری اظﮭﺎر داﺷت ﻛﮫ وی ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﻛرزی ﻣﯽداﻧد ﻛﮫ ﻣردم اﻣرﯾﻛﺎ ازﻧوﺳﺎل ﺟﻧﮓ ﻛﮫ ﺟﺎن ﺑﯾش
ازھزارودوﺻد زن و ﻣرد اﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ را ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺧﺳﺗﮫ ﺷدهاﻧد.
اﮐﺛر ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن داﺧﻠﯽ وﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﯾﮑﯽ از ﻣواﻧﻊ ﻋﻣده ﻓراروی اﻣﻧﯾت و ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﺷور ،ﻣوﺟودﯾت اﺷﺧﺎص ﺧﺎص
درﮐﺎﺑﯾﻧﮫ دوﻟت ،ﻧورﭼﺷﻣﯽ ھﺎی رﯾﯾس ﺟﻣﮭور) ﮔروپ وﯾﺎ ﺑﺎﻧد ﺧﺎص ﻣﻘﺎم اول ﮐﺷور( ،ﻗوم ،زﺑﺎن وﻣﻧطﻘﮫ ﭘرﺳﺗﯽ ،ﺑﯾﮑﺎره
ھﺎی ھﻣﮫ ﮐﺎره وﺟﺎﻣﻊ واﻟﮑﻣﺎﻻت ﮐﺷور) ﻓﺎروق وردگ( ﮔﺳﺗرش ﻓﺳﺎد اداری و ﻣﺎﻟﯽ در ادارات دوﻟﺗﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﮭﺎدھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﺧﺻوص ﺻﺎﺣب ﻧظران ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﻋواﻣل ﻣﺗﻌددی در ﺑﮫ وﺟود آﻣدن ﻓﺳﺎد اداری و ﮔﺳﺗرش آن ﻧﻘش
دارﻧد از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻌﺎش اﻧدک ﮐﺎرﻣﻧدان ،ﻋدم دﻟﺑﺳﺗﮕﯽ آن ھﺎ ﺑﮫ اھداف اداره ،ﻋدم اطﻣﯾﻧﺎن ﮐﺎرﻣﻧدان از آﯾﻧده ﮐﺎری
وﺧوﯾﺷﺧوری ھﺎی اداری ،ﻋدم ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺳﺎﻻری ،ﻓﻘدان ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﭘﺎﺳﺦ ﮔوﯾﯽ در ادارات ،ﻋدم ﺛﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ
وﺣﺿورﮔﺳﺗرده اﻧﺟوھﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺎرﺟﯽ .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﻓﺳﺎد اداری و ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﺷوری ﻣﺛل ﺳرزﻣﯾن ﻣﺎ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻧﻔﯽ ﺑر اوﺿﺎع اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت.
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اﯾن ﮐﮭﻧﮫ ﮐﺎران و دﻻﻻن ﺳﯾﺎﺳﯽ از ھر راه و طرﯾﻘﯽ ﺑرای ﮐﺳب ﻗدرت درﯾﻎ ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد ،ازﺟﺎﻧب دﯾﮕر اﯾن ﻏﺎﺻﺑﺎن ﻗدرت ﺑﮫ
ﻧﺎﻣﮭﺎی اﻓﻐﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﺑرﺗری ﺧواھﯽ ،اﻣﺗﯾﺎز زﺑﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯾﺗﯽ و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑﯽ ﭼون ﭼرای ﺧوﯾش ،ﺑر ﺿد ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﯽ
درﯾﻐﺎﻧﮫ و ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧداﻧﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت دارﻧد و اﻣﺎ ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻗدرت ،ﭼوﮐﯽ و ﭘول در ﻣﯾﺎن ﺑﺎﺷد از ﯾﮏ آﺳﺗﯾن ﺳر ﺑﯾرون
ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﻣوﻗﻌﯾﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﭘدﯾده ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﺳوز دﺳت ﯾﺎﻓﺗﻧد ﺑﺎز ھﻣﺎن دﯾﮓ اﺳت و ھﻣﺎن ﮐﺎﺳﮫ و ھﻣﺎن آش .اﯾن دﻻﻻن ﺗﺑﮭﮑﺎر ﺑﮫ
ھﯾﭻ ﻗﺎﻧون ،ﻣﻌﯾﺎر ،ﻋﮭد وﭘﯾﻣﺎن ،ﻗﺳم و ﻗرآن ﭘﺎﺑﻧد ﻧﺑوده وﺗﺎزﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﻗﺳم ﺧورده ﻣﻠت ﺳﺗم دﯾده درﻣﻌﺎدﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ
و ﻧظﺎﻣﯽ وطن ﺧود را ﻣطرح ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﻣردم و ﮐﺷور روز ﺧوش و ﺧواب راﺣﺗﯽ را ﻧﺧواھﻧد دﯾد.
اﮔردرﭘﺷت ﭘرده ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور زد و ﺑﻧدھﺎی ﭘﻧﮭﺎن وﺟود ﻧدارد ،ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﻓﺎروق وردگ ﻣﮕﺳﯽ ھرﺷﯾرﯾﻧﯽ ،ﻗﺎﭘﭼﯽ ﺑﺎﺷﯽ
ھرﻣﺣﻔل ،ﺑﺎﻻﻧﺷﯾن ھرﺑزم ورزم وﯾﺎرھرﺷﺎرﺗﯽ وﭘﺎرﺗﯽ اﺳت ،رﺣﯾم وردگ ازروزﺗوﻟد درﭘﯾﺷﺎﻧﯽ اش وزارت دﻓﺎع ﺣﮏ
ﮔردﯾده و ﻗﻠﻣزن ﺗﻘدﯾراورا ﺑﺎﭼوﮐﯽ وﭘول وﻧﺎف وﯾراﺑﺎ ادارات اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ ﮐﺷورھﺎی دوروﻧزدﯾﮏ ﮔره زده اﺳت .وزﯾری ﮐﮫ
طﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ دھﮫ ﺣﺗﺎ وزارت دﻓﺎع ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ،ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮏ دوﺑﺎل طﯾﺎره ﺟﻧﮕﯽ وﺷﮑﺎری ،راﮐت وداﻓﻊ ھوا ،ﺳﻼح
ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ،اردوی ﻧﯾروﻣﻧد ،ﺳرﺣدی ،ﮐﻣﺎﻧدو وزﻣﯾﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﮫ ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾﻧد.
درﺟدﯾد ﺗرﯾن اﺧﺑﺎرﺧواﻧدﯾم ﮐﮫ ﻟوای ھوای ﺷﯾﻧدﻧد اﻓﺗﺗﺎح ﮔردﯾد واﯾن ﺟزوﺗﺎم ﮐﮫ ﻏرب ﮐﺷورراﺗﺣت ﭘوﺷش اﻣﻧﯾﺗﯽ ھوای
ﺧوﯾش ﻗرارﻣﯾدھد ﺻرف دوﺑﺎل ھﻠﯾﮑوﭘﺗردارد) .ﭼﮫ ﺧﺑری ﺑﺣﺎل و ﭼﮫ وزﯾر ﻓﻌﺎل(
اﺳدﷲ 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
ھﯾﭻ آوازوﺻدای ﻣﻠت ﺟواب ﻧدھد .اﯾن اﺳت دﻣوﮐراﺳﯽ وﺣﺎﮐﻣﯾت رﺳﺎﻧﮫ ی ودوﻟت ﻣردم ﺳﺎﻻری) .آﻓرﯾن ﺟﻧﺎب رﯾﯾس
ﺟﻣﮭور( ،زﻣﻼﻧﯾﮑﮫ اﻧﺗﻘﺎدات از ﺣد ﮔذﺷت ،ﻓﻘط و ﻓﻘط ﯾﮏ ﮔرﯾﮫ ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ و زﻧﺎﻧﮫ ،ﮔره ﺑﺎز ﮐن ھﻣﮫ ﻣﻼﻣﺗﯽ ھﺎ ﻣﯾﺷود .ﺟﺑﺎر
ﺛﺎﺑت ﻟوی $ﺎرﻧوال ﺳﺎﺑق ﮐﮫ درﺳﺎﻟﮭﺎی ﻣﯾﺎن  ٢٠٠۶ﺗﺎ  ٢٠٠٨اﻋﻼم ﺟﮭﺎد ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد ﮐرد ،ﮔﻔت ﺧﯾﻠﯽ زود ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ﮐﮫ
ﺑرﺧﯽ اﻋﺿﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻ ﻓراﺗر از ﻗﺎﻧون ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل اﻋﺿﺎی ﭘﺎرﻟﻣﺎن ،واﻟﯾﺎن و وزرای ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ دوﻟت ﻣﯽ ﺷوﻧد.
وی ﺧواﺳت در اﯾن ﺑﺎره اﻓﺷﺎﮔری ﮐﻧد وﻟﯽ ﻧﺗواﻧﺳت .او طﺑق ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻧوﺷت و ﺧواﺳﺗﺎر ﺻدور
اﺟﺎزه ﺗﺣﻘﯾق درﺑﺎره ﺑﯾﺳت و دو ﺗن از اﻋﺿﺎی ﻣﺟﻠس ﺷد .از اﺧﺗﻼس ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻗﺗل ،وﻟﯽ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﮑرر وی در دﺳﺗور
ﮐﺎر ﻣﺟﻠس ﻗرار ﻧﮕرﻓت .ﺛﺎﺑت ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ در ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﺑرﮐﻧﺎر ﺷود ﺑﯾش از ﺳﯾﺻد ﺗن از ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻻﯾﺗﯽ را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ
ﻓﺳﺎد ﮐرد ﺑرﺧﯽ ازآﻧﮭﺎ ﻣﺣﮑوم ﺷدﻧد وﻟﯽ ھﯾﭻ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﺑﮫ زﻧدان ﻧﯾﺎﻓﺗﺎدﻧد.
اوﺑﺎﻣﺎ و دﯾﮕر رھﺑران دﻧﯾﺎ ازرﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﺧواﺳﺗﮫ اﻧد ﻗول ﺧود را ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ﺟﺎﻣﮫ ﻋﻣل ﺑﭘوﺷﺎﻧد .ﮐرزی ﮔﻔﺗﮫ
اﺳت ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ﺑر دوش ﮐﺷور ھﺎی ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ھم ھﺳت آن ھم ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣدﯾرﯾت ﺿﻌﯾف در ﺧرج ﮐردن
ﮐﻣﮑﮭﺎ در طرﺣﮭﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ای و اﯾن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﮭﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻧﯾز ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﻧﮕراﻧﻧد .ﺑرﺧﯽ آﮔﺎھﺎن ﺑراﯾن
ﺑﺎورﻧد ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﮐرزی ﺑﺎ ﻧورﭼﺷﻣﯽ ھﺎی ﮔروﭘش ،ﺑﺎوزﯾران ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ،اﻋﺿﺎی ﻣﻧﻐت ﺟوی ﭘﺎرﻟﻣﺎن وﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران ارﺗﺑﺎط
ﻧزدﯾﮏ دارد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧد.
ھﻣﭼﻧﺎن ھﻣﮫ ﺳﺎﻟﮫ از ﮐﺷور ﺑﮫ ﺧﺎرج ،ﻋﻣده ﺗﺎ ً ﺑﮫ دوﺑﯽ ،ﺑﺻورت ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺳﮫ ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ﭘول ﻧﻘد اﻧﺗﻘﺎل داده ﻣﯾﺷود.
ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ اﻣرﯾﮑﺎ در ﮐﺎﺑل اﻧﺗوﻧﯽ وﯾﻧﮓ را در ﺳﯾﻣﯾﻧﺎر ﺳﮫ روز در ﭘﺎﯾﺗﺧت
ﮐﺷور ،ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع وﻗف ﺷده ﺑود ،ﻧﻘل ﻧﻣوده ،ﮐﮫ در ان ﻣوﺻوف ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ،ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ھﺟده روز اﺧﯾر از طرﯾق
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ﻣﯾدان ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھواﯾﯽ ﮐﺎﺑل ﺑﮫ دوﺑﯽ ﯾﮑﺻدوﻧود ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﻧﻘده ﺑﯾرون ﺑرده ﺷده اﺳت .ﺳﯾﻣﯾﻧﺎر ﺑﮫ ﺗﺣﻘق اﻏﺎز ﭘروﮔرام
ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد در ﻋﻣل وﻗف ﺷده ﺑود ،ﮐﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ ان رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻧوزده ﻧواﻣﺑر در ﻣراﺳم ﺗﺣﻠﯾف اﻋﻼن
ﻧﻣوده ﺑود .ﻗرار ﻣﻌﻠوﻣﺎت وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ ،در اﻧﺗﻘﺎل ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﭘول از طرﯾق ﻣﯾدان ھواﯾﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺎﺑل و ﻧﻘﺎط دﯾﮕر
ﺳرﺣدی ھم ﺷرﮐت ھﺎی داﺧﻠﯽ و ھم ﺧﺎرﺟﯽ دﺧﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﻧﺗﻘﺎل ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳﻌﺎر زﯾﺎن ﺟدی را ﺑﮫ ﻋواﯾد اﺳﻌﺎری
دوﻟت ﻣﯾرﺳﺎﻧد .وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ اﺷﺎره ﻣﯾﮑﻧد ،ﮐﮫ ارﮔﺎﻧﮭﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﭼﻧﯾن ﺷرﮐت ھﺎ ﻣﺳﺎﻋدت ﻣﯾﮑﻧﻧد .وﻟﯽ
ﻗرار ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭘوﻟﯾس ﺳرﺣدی و ﮔﻣرک ﻣﯾدان ھواﯾﯽ ﮐﺎﺑل ،ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣﮫ در ﻣﺳﺎﻟﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﭘول ﺑﮫ ﺧﺎرج ﺑﺎﻧﮏ
ھﺎی ﮐﺷوردﺳت دارﻧد ،ﮐﮫ اﺟﺎزه رﺳﻣﯽ ﺧروج اﺳﻌﺎر ﻧﻘده ھﻧﮕﻔت را ﺑﮫ ﺧﺎرج از طرﯾق ﺳرﺣد ﺻﺎدر ﻣﯾﮑﻧﻧد ،و ھﻣﭼﻧﺎن
ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ،ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﺟواز ﻣﯾدھد .ﻣﺑﻠﻎ ﺧروج اﺳﻌﺎر ﻧﻘده ازﮐﺷور ﺑﮫ اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ ﻣﻌﺎدل ﮐﻣﮏ اﺳت،
ﮐﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ از ﻓوﻧد ﺧﺎص ﺑﺎزﺳﺎزی اﻗﺗﺻﺎد وطن ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺣق اﻟﻌﺿوﯾت ھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ﻣﯾﮑﻧد.
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روزﻧﺎﻣﮫء واﺷﻧﮕﺗن ﭘﺳت در ﺷﻣﺎره اﺧﯾرﺧود ﻣطﻠﺑﯽ دارد ﺗﺣت ﻋﻧوان ،ﻧﻘش اﻣرﯾﮑﺎ در ﻓﺳﺎد اداری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ در ﺑﺧش
آن ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد -وﻗﺗﯽ ﮐﮫ درﻣورد ﻓﺳﺎد اداری دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﺷود ،اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﯾﯾﻧﮫء ﺧود ﻧﮕﺎه ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ درس
ھﺎﯾﯽ را در ﺟﻧﮓ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻣوﺧﺗﮫ اﺳت  .رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﮐرزی در ﺻﺣﺑت ﺑﺎ ﺗﻠوﯾزﯾون ﺳﯽ .ﺑﯽ .اس .اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﯽ ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﮔﻔت ،ﻓﺳﺎد اداری دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﮑل ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ داﻣن ﭘﮭن ﮐرده اﺳت.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﮐرزی ﻓﺳﺎد اداری ﺳﺎل ھﺎی ﻧوزده ھﺷﺗﺎد ﯾﻌﻧﯽ دوره ﻣوﺟودﯾت ﺷوروی ﺑﮫ اﻧدازه ﭘﻧﺞ ﻓﯾﺻد اﻣروز ھم ﻧﺑود ،زﯾرا
اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﻗرار دادھﺎ را ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ،ﺑرادران و دوﺳﺗﺎن اﻓراد ﺑﺎ ﻧﻔوذ ﻧﻣﯽ داد .اﻣرﯾﮑﺎ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم داد و ھﻧوز
ھم اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ،اﻣﺎ ﻣﻼﻣﺗﯽ ﺑدوش ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.واﻗﻌﯾت ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻣرﯾﮑﺎ در ﻗراردادھﺎی ﺧود
و ﻣﺻﺎرف ﻣﻠﯾﺎردھﺎ داﻟر دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﮭل اﻧﮕﺎری ﮐرده اﺳت ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ در ﻗرار دادھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ .ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫء روزﻧﺎﻣﮫ
اﻧﺗوﻧﯽ ﮐوردﺳﻣن ﻣﺗﺧﺻص اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ درادارهء رﯾﯾس ﺟﻣﮭورﺳﺎﺑق اﻣرﯾﮑﺎ روﻧﺎﻟد رﯾﮕن ﮔزارﺷﯽ را در اﯾن راﺑطﮫ ﻧوﺷﺗﮫ
اﺳت ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻣرﯾﮑﺎ ﭼﮕوﻧﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﻓﺳﺎد آﻟوده ﺳﺎﺧت  .ﮐوردﺳﻣن ﮐﮫ ﻣدت زﯾﺎد را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﭘری ﻧﻣوده
اﺳت ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد :ﺷﺎﯾد ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن راه ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻣرﯾﮑﺎ راه ھﺎی ﻣﺻرف ﺧودرا در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻐﯾﯾر دھد .ﻣﻠﯾﺎردھﺎ داﻟر اﻣرﯾﮑﺎ و ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﮫ اﻓراد ﻣﻘﺗدر ﮐﮫ ﺷرﮐت ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ را ﺗﺎﺳﯾس ﮐرده
ﺑودﻧد ،داده ﺷد و ھﯾﭻ ﺣﺳﺎب دھﯽ ﺻورت ﻧﮕرﻓت .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﮐوردﺳﻣن اﯾن اﻓراد ﺑﺎ ﻓﺳﺎد آﻟوده ﺑودﻧد ،و اﯾن ﭘول ھﺎ ﺑﻌﺿﺎ ً
ﺣﺗﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ھم رﺳﯾده اﺳت.
ﺣﺎﻣد ﻛرزی ﻣﯾﮕوﯾد ،ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺷرﻛتھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫای ﺗﺎزه ﻧﯾﺳت و ازﭼﮭﺎرﺳﺎل ﻗﺑل ﻧﮕراﻧﯽھﺎی ﺧود را درﻣورد اﯾن
ﺷرﻛتھﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ درﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﯾم .وی اذﻋﺎن ﻛرد ﻛﮫ ﺑﺎ وﺿوح ﺗﻣﺎم ﺑﮫ آﻣرﯾﻛﺎ ،ﻧﺎﺗو وﻛﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ اﻋﻼم
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ﻛردم ﻛﮫ ﺷرﻛتھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻋﺎﻣل اﯾﺟﺎد ﻧﺎاﻣﻧﯽ ،ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر ،اﻧﻔﺟﺎرات و ﻣﺳدود ﺷدن راه ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷده اﻧد وﻣﯽ
ﺷوﻧد .درﺣﺎﻟﯽ ﻛﮫ ادﻋﺎ دارﯾد ﭘوﻟﯾس و اردوی ﻣﻠﯽ را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﻛﻧﯾد ﭼرا ﺣﻘوق ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ اﻓزاﯾش ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﭼرا در اﯾن
راﺳﺗﺎ ﺑﺎ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣﻛﺎری ﻧﻣﯽ ﻛﻧﯾد .ﭘوﻟﯾس و ارﺗش ﻣﻠﯽ ﺣﻘوق ﻧﺎﭼﯾزی درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﻛﻧﻧد درﺣﺎﻟﯽ ﻛﮫ ﺷرﻛتھﺎی
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﭼﻧد ﺑراﺑر ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﯽھﺎﯾﯽ ﻛﮫ اﺳﺗﺧدام ﻛرده اﻧد ﺣﻘوق
ﻣﯽ دھﻧد .ﺑﺎ روﻧد ﻣوﺟود اﻣﻧﯾت ،زﻧدﮔﯽ و آﺑروی ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﺧﺗﯾﺎر ﺗﺧﻠﻔﺎت اﯾن ﺷرﻛتھﺎ ﻗرار دارد .اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت ﻛﮫ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﮭدﯾدات طﺎﻟﺑﺎن اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ﻛﻧد .ﺣﻘﯾﻘت اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﭘﺎی ﯾك و ﻧﯾم ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟرﻣﻌﺎﻣﻠﮫ
درﻣﯾﺎن اﺳت ﻛﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷرﻛتھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﯾن ﭘول ازﻛﺎﻧﺎل ھﺎی دوﻟﺗﯽ آﻣرﯾﻛﺎ ﺷروع ﻣﯽ ﺷود و ﻓﻘط
ﺿررھﺎی آن ﻧﺻﯾب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺷود .ﯾك و ﻧﯾم ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟردرآﻣرﯾﻛﺎ و ﺑﯾن ﺷرﻛت ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﻠك واﺗرﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود و
آﻧﮭﺎ اﯾن ﭘول را ﺑرای آدمﻛﺷﯽ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .اﯾن ﭘول در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻋث ﻧﺎاﻣﻧﯽ ،ﺗﺧرﯾب ﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﻛﺷﺗن
ﻛودﻛﺎن اﻓﻐﺎن ،رﺷد ﺗرورﯾﺳم و ﻣﺎ درﺣﻘﯾﻘت ﻧﻣﯽ داﻧﯾم ﻛﮫ ﭼﮫ ﺑﺧﺷﯽ ازاﻧﻔﺟﺎرات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را طﺎﻟﺑﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد وﭼﮫ
ﺑﺧﺷﯽ را اﯾن ﺷرﻛتھﺎ .ﮐرزی ﺑرﻣﻼﺳﺎزی ﺣﻘﯾﻘت ﺷرﻛتھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ را ﯾك اﺻل ﻣﻧﻔﻌت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﻧﺳت و اظﮭﺎر
داﺷت ،ﻣردم ازﭼﻧدﯾن ﺟﮭت ﻛﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﺎ ﺑر آن ھﺳﺗﯾم ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﯾن ﺣﻣﻼت ﺷوﯾم .
ﺳﻔﺎرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ درﮐﺎﺑل اﻋﻼم ﮐرده ﮐﮫ ﭘوﻟﯾس درھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺎﻣوران اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧد ﻗرار دادی اداره اﻧﮑﺷﺎف ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را ﺑﮫ اﺗﮭﺎم اﺧﺗﻼس ﺑﺎزداﺷت ﮐرده اﻧد.

ﯾﮏ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺳرﻗت ﺑﯾش ازﻧﯾم ﻣﯾﻠﯾون داﻟراﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ازﺻﻧدوق وﺟﮭﯽ اﻧﮑﺷﺎف زراﻋت ﮐﮫ از ﺳوی اداره اﻧﮑﺷﺎف
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ )(USAIDﺗﻣوﯾل ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎزداﺷت ﺷده اﺳت.

دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎﯾﯽ
اﻣﻧﯾت ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺷﺎﺧﺻﮭﺎﯾﯽ دارد ،ﻣﺎﻧﻧد اﻣﻧﯾت رواﻧﯽ و ﺻﺣﯽ ،اﻣﻧﯾت ﮐﺎری ،اﻣﻧﯾت ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ،اﻣﻧﯾت ﺑﯾﺎن ،اﻣﻧﯾت
ﻗﺿﺎﯾﯽ .وﻟﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺷﺎﺧص اﻣﻧﯾت ،اﻣﻧﯾت ﻗﺿﺎﯾﯽ اﺳت ،اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن آﺧرﯾن ﺿرﯾب
اﻣﻧﯾت واﻗﻌﯽ ﮐﺷوراﺳت .ھرﮔﺎه ﻣظﻠوﻣﯽ اطﻣﯾﻧﺎن داﺷت اﮔرﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧد ،ﺷﮑﺎﯾت اوﻣورد دادﺧواھﯽ واﻧﺻﺎف
ﻗرارﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺣق ﻣظﻠوم ازظﺎﻟم ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.

ﻓﺳﺎد و رﺷوت درﻣﺣﺎﮐم ﻗﺿﺎﯾﯽ ﮐﺷور از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺑﺎﺣﺛﯽ اﺳت ﮐﮫ آﺣﺎد ﻣردم ﮐﺷور ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن اﺑراز ﻧﮕراﻧﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .اﯾن در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ ،دو ﻣﻘﺎم ارﺷد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﭼﻧدی ﻗﺑل ،از ﺷﯾوه ﺑﺎزداﺷت ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺑراز
ﻧﮕراﻧﯽ ﮐردﻧد و ﺳﯾﺳﺗم ﻗﺿﺎﯾﯽ ﮐﺷور را ﺑﮫ ﻓﺳﺎد و رﺷوه ﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﺗﮭم ﮐردﻧد .ﻓﺳﺎد ،ﻋدم آﮔﺎھﯽ و ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از
ﻗﺎﻧون از ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﺣﮑوﻣﯾت اﻓراد ﺑﯽ ﮔﻧﺎه در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ
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ﺷود .ﮐرﯾﺳﺗﯾﻧﺎ اوﮔز رﺋﯾس ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻣواد ﻣﺧدر و ﺟراﯾم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ) (UNODCدر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ،
در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد اﻓراد ﭘوﻟدار ﻣورد ﭘﯾﮕرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻗرارﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و در ﻋوض ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﻘﯾرﻧد و ﺗواﻧﺎﯾﯽ
ﭘرداﺧت رﺷوه را ﻧدارﻧد ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر از دوره ﺗﻌﯾﯾن ﺷده از ﺳوی دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎﯾﯽ را در زﻧدان ھﺎ ﺳﭘری ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد.
ﮔﺳﺗرش ﭘدﯾده ﻓﺳﺎد در ﮐﺷور ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ رﺷد ﻓزاﯾﻧده ﺧﺷوﻧت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت زﯾرا ﯾﮏ ﭘﯾوﻧد ﻧﺎﮔﺳﺳﺗﻧﯽ و ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ
ﻣﯾﺎن ﻓﺳﺎد و ﺟﻧﮓ و ﺧﺷوﻧت در ﮐﺷوروﺟود دارد ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ اﯾن ﭘﯾوﻧد ﮔﺳﺳﺗﮫ ﻧﺷود ﺛﺑﺎت و اﻣﻧﯾت در ﮐﺷور ﻧﯾز دﺳت
ﻧﯾﺎﻓﺗﻧﯽ ﺧواھد ﺑود .اﯾن درﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ ﻓﺳﺎد ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﯾﯽ ﮐﺷور را ﻧﯾز درﺑرﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق
ﺑﺷر ﻣﯽ ﮔوﯾد اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ و ﻣﺗﻧﻔذﯾن ﻣﺣﻠﯽ در ﻧﮭﺎدھﺎی ﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﯾﯽ ،اﺳﺗﻘﻼﻟﯾت ﻣﺣﺎﮐم و ﺑﯽ طرﻓﯽ ﻗﺿﺎت
را ﻧﻘض ﮐرده اﺳت .ﺑﮫ ﻣوﺟب ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷر ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر درﭼﮭل وھﻔت وﻟﺳواﻟﯽ ازﭼﮭﺎرده
وﻻﯾت ﮐﺷور ﻣﺣﺎﮐم ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ ﺑﺎور ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﻧﺎاﻣﻧﯽ ھﺎ و ﻧﺑود ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون در ﺷﻣﺎری از وﻻﯾﺎت زﻣﯾﻧﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ و
اﻓراد زورﻣﻧد را در ﻓﯾﺻﻠﮫ ھﺎی ﻣﺣﺎﮐم ﻧﯾز ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .دﺳت ﮐم ﭼﮭل ھﻔت وﻟﺳواﻟﯽ در ﭼﮭﺎرده وﻻﯾت ﻋﻣﻼ ﻣﺣﺎﮐم
ﻧدارﻧد .در ﺷﻣﺎری از وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎی وﻻﯾﺎت ھﻠﻣﻧد ،ﻗﻧدھﺎر ،ﻧﯾﻣروز ،داﯾﮑﻧدی ،ﻏور ،ﻏزﻧﯽ ،ﻓراه ،ﺑﺎدﻏﯾس ،ﺳرﭘل ،ﻓﺎرﯾﺎب،
ﺧوﺳت ،ﭘﮑﺗﯾﺎ ،ﻗﻧدوز و زاﺑل دروازه ھﺎی ﻣﺣﺎﮐم ﺑﮫ روی ﻣردم ﻣﺳدود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
اﺳﺗﻘﻼﻟﯾت ﻣﺣﺎﮐم و ﻏﯾر ﺟﺎﻧﺑدار ﺑودن ﻗﺿﺎت در ﺷﻣﺎری از وﻻﯾﺎت ﻣﺗﺎﺛر از ﻧﺎاﻣﻧﯽ ھﺎ ،اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ دوﻟﺗﯽ و
ﻓﺳﺎد اداری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .درﮐﻧﺎر ﻓﺳﺎد اداری ،ﺿﻌف ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون و اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ زورﻣﻧدان در روﻧد رﺳﯾدﮔﯽ دﻋﺎوی ،ﻋدم
آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻗﺿﺎت از ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯽ زﻧﺎن ﻧﯾز ﺳﺑب ﺷده اﺳت ﺗﺎ اﺻل ﺗﺳﺎوی ﺷﮭروﻧدان درﺑراﺑر ﻗﺎﻧون ازﺳوی ﻣﺣﺎﮐم
رﻋﺎﯾت ﻧﮕردد .ﻋدم رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ دوﺳﯾﮫ ھﺎی ﺟزاﯾﯽ وﺣﻘوﻗﯽ ﻣردم درﻣﺣﺎﮐم اﺑراز ﻧﮕراﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﻌداد ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای از
دوﺳﯾﮫ ھﺎ در ﻣوﻋد ﻣﻌﯾﯾن رﺳﯾدﮔﯽ ﻧﺷده و ﺷﻣﺎری از ﻣﺗﮭﻣﯾن ﯾﺎ ﻣﺣﮑوﻣﯾن ﻣﺎه ھﺎ و ﺳﺎل ھﺎ ﺑدون ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺣﺎﮐم در
ﺣﺑس ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد.
ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﮐرﯾﺳﺗﯾن ﺳﺎﯾﻧس ﻣﺎﻧﯾﺗور »در اطراف ﻗﻧدھﺎر ،ﻣرﻛز ﻣﮭم و ﺣﯾﺎﺗﯽ طﺎﻟﺑﺎن و ﻧﻘطﮫی ﻛﮫ ﻛﻠﯾد ﭘﯾروزی ﯾﺎ ﺷﻛﺳت در
ﺟﻧﮓ ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ،ﺗﻌداد رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش از ﺷﮭروﻧدان در ﺣﺎل ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓﺗن از ﻧظﺎم ﺟدﯾد ﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻓﺎﺳد و ﺑﯾﻣﺎر
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و رو آوردن ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻗدﯾﻣﯽ ﺣل و ﻓﺻل دﻋﺎوی ﺗوﺳط طﺎﻟﺑﺎن اﻧد .ﺑرﺧﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل آﻧﻛﮫ ﺧود از ﭼرﯾك ھﺎی طﺎﻟﺑﺎن
اﻧد و ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮕر ﺑﮫ دﻟﯾل ﺧدﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺳرﯾﻊ و دادرﺳﯽ ھﺎی ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ و ﺑدون درﯾﺎﻓت رﺷوت طﺎﻟﺑﺎن ﻛﮫ دادﮔﺎه ھﺎی
رﺳﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﺎﻗد آن اﺳت ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .ﻣﺷﻛل اﯾﻧﺟﺎ اﺳت ﻛﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﻼھﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﻣﺣل ﺑرای ﭼﻧدﯾن
ﻗرن دﻋواھﺎ و ﻧزاعھﺎ ﻣﯾﺎن دھﻘﺎﻧﺎن و ﺗﺎﺟران ﻛوﭼك ﻣﺣل را ﺣل و ﻓﺻل ﻛرده اﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﻛﻧد ﻛﮫ ﺣﻛوﻣت ﺗﺎ
ﻛﻧون در اﺟرای ﻋداﻟت و ﺣﺎﻛﻣﯾت ﻗﺎﻧون ﻣوﻓق ﻧﺑوده اﺳت .آﻧﭼﮫ ﻛﮫ ﺑﮫ اﻋﻘﺗﺎد ﺣﺎﻣﯾﺎن آﻣرﯾﻛﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻛﻧﻧده ﻣوﻓﻘﯾت اﺳﺗراﺗﯾژی
اﯾن ﻛﺷور در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت«.
واﻗﻌﯾت اﻧﻛﺎر ﻧﺎ ﭘذﯾر اﯾن اﺳت ﻛﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﺳﺎد در اوج ﺧود ﻗرار دارد و ﯾﮏ راﺑطﮫ ارﮔﺎﻧﯾﮏ ﻣﯾﺎن ﻓﺳﺎد وﺧﺷوﻧت در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز وﺟود دارد .در ﺧﺻوص ﻋواﻣل رﺷد ﻓﺳﺎد در ﮐﺷور ﮔﻣﺎﻧﮫ زﻧﯽ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ وﺟود دارد ﺑرﺧﯽ ﻓﻘر ﺷدﯾد،
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ﺑرﺧﯽ ﻣواد ﻣﺧدر و ﻣﺎﻓﯾﺎی ﻗﺎﭼﺎق آﻧرا از ﻋواﻣل اﺻﻠﯽ رﺷد ﻓﺳﺎد در ﮐﺷور ﻣﯽ داﻧﻧد .ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ھم دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺗﯽ
را ﻣﺳﺋول اﺻﻠﯽ ﻣﯾداﻧد.
ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣﻧﮑر آن ﺷد ﮐﮫ ﻓﺳﺎد درﻧﺣوه ﻣﺻرف ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت اﻣﺎ ﻓﺳﺎد ﮔﺳﺗرده در
ﻧﮭﺎد ﺣﮑوﻣﺗﯽ و دوﻟﺗﯽ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھم ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن درادارات دوﻟﺗﯽ ﻧﻔوذ ﻧﻣوده و ھم ﻣردم از دوﻟت روﮔردان ﺷده و ﺑﮫ
ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﻣﺳﻠﺢ روی ﺑﯾﺎورﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑراﯾن ﺑرای ﻣﮭﺎر ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ھﺎ و ﺧﺷوﻧت ھﺎ در ﮐﺷور ﺑﺎﯾﺳﺗﮫ اﺳت ﻣﺑﺎرزه ﺟدی و ﯾﭘﯾﮕﯾر ﺑﺎ
ﻓﺳﺎد ﺳرﻟوﺣﮫ ﮐﺎر دوﻟت وﻧظﺎم ﮐﻧوﻧﯽ ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .درﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﻧﻣﯽ ﺗوان اﻣﯾدوار ﺑود ﺳﻠﺳﻠﮫ اﻧﻔﺟﺎرھﺎ و ﺣﻣﻼت
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.
ﮔزارشھﺎ ازوﻻﯾتھﺎ ﺣﺎﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺑرﺧﯽ روﺳﺗﺎھﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل وﺟود ﻓﺳﺎد ﮔﺳﺗرده درادارات ﻗﺿﺎﯾﯽ ،ﺑرای ﺣل
ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺷﯾوهھﺎی ﺳﻧﺗﯽ روی ﻣﯽآورﻧد و ﺣﺗﺎ در ﻣورادی ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣﺳووﻟﯾن دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﯽﮔوﯾﻧد ،ﻋدم دﺳﺗرﺳﯽ ﻗﺎﺿﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﺎش ﮐﺎﻓﯽ ،ﺧﺎﻧﮫ و ﺗﺎﻣﯾن ﻧﺑودن اﻣﻧﯾت ﮐﺎرﻣﻧدان ادارات ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻋواﻣل ﺗداوم ﻓﺳﺎد در
ادارات ﻗﺿﺎﯾﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .ﺑراﺳﺎس ﺣﮑم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،ﻗوه ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان رﮐن ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽﮐﻧد اﻣﺎ ﻣﻘﺎمھﺎی
اﯾن اداره ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﻘﺎمھﺎی ﺣﮑوﻣت و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻣﺎن ،ﻋداﻟت در ﻣﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را زﯾر ﺳوال ﺑرده اﺳت.
ﻣوﺳﺳﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﭼﺗم ھﺎوس در ﻟﻧدن در ﯾﮏ ﮔزارش ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ،دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎﯾﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد ﻗرار داده و از رواج ﮔﺳﺗرده
ﻓﺳﺎد ،ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ،ﻧﺎﮐﺎرآﯾﯽ و ﻋدم ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺗﺷﮑﯾﻼت دادﮔﺳﺗری وﻋدﻟﯾﮫ در اﯾن ﮐﺷور ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت.در اﯾن ﮔزارش آﻣده اﺳت ﮐﮫ
ﺑرﺧورداری ﻣردم از ﺧدﻣﺎت ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑرای ﺟﻠب اﻋﺗﻣﺎد آﻧﺎن ﺑﮫ ﻧظﺎم ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺿرورت دارد و ﻋداﻟت ﺑﺎﯾد ﻣﺣور ھر ﻧوع
اﺳﺗراﺗژی ﺑﻠﻧد ﻣدت ﺑرای اﺳﺗﻘرار و ﺣﻔظ ﺻﻠﺢ و اﻣﻧﯾت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد.دراﯾن ﮔزارش ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻧوان ﺛﺑﺎت راه ﻣﯾﺎنﺑُر ﻧدارد -
ﻋداﻟت ،ﺳﯾﺎﺳت و ﺷورش در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ،آﻣده اﺳت ﮐﮫ از زﻣﺎن ﺳﻘوط رژﯾم طﺎﻟﺑﺎن دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ ﻟزوم ﺑرﺧورداری ﻣردم
از ﯾﮏ ﻧظﺎم ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ و ﮐﺎرآﻣد ﺗوﺟﮫ ﻻزم ﻧﺷده اﺳت.ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ،رواج ﻓﺳﺎد و ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ در دﺳﺗﮕﺎه ﻋدﻟﯾﮫ و
ﻧﺎﺧرﺳﻧدی ﻣراﺟﻌﺎن از ﻧﺣوه رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺧود ﺑوده ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود ،ﯾﺎس و ﺳرﺧوردﮔﯽ از ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم را ﺷدت ﺑﺧﺷﯾده اﺳت.

ﮔزارش ﭼﺗم ھﺎوس ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻠم اﺳﺗﯾون ﮐﺎرﺗروﮐﯾت ﮐﻼرک ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ،ﻣﯽ اﻓزاﯾد ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﻋﻔو ﻣظﻧوﻧﺎن ﺑﮫ
ارﺗﮑﺎب ﺟراﯾم ﺟﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻣﻼﺣظﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺗﺧﺎذ ﺷد ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود ﺑﮫ ﺑدﺑﯾﻧﯽ ﻣردم ﻧﺳﺑت ﺣﮑوﻣت داﻣن زده
اﺳت.اﺷﺎره اﯾن ﮔزارش ﺑﮫ اﻋطﺎی ﻋﻔو ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣرﺗﮑب ﺟراﺋﻣﯽ
ﺷده اﻧد.ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮔزارش اﯾن ﻧظر را ﻣطرح ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻋواﻗب ﺗﺷدﯾد ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﻣردم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﻋداﻟﺗﺧواھﯽ دوﻟت ،اﻓزاﯾش ﺣﻣﺎﯾت از ﮔروه ھﺎی ﺷورﺷﯽ ﺑوده اﺳت.ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ آﻧﺎن ،ﺑرﺧﯽ از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺑرﺧورداری
از ﻋداﻟت از طرﯾق دادﺧواھﯽ از ﻧظﺎم ﻗﺿﺎﯾﯽ ﮐﺷور ﺳرﺧورده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،راه ﭼﺎره را در طرﻓداری از ﺷورﺷﯾﺎن
ﻣﺧﺎﻟف دوﻟت ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از طﺎﻟﺑﺎن و ﺣﺗﯽ ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ آﻧﺎن ﮔراﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد.
طﺎﻟﺑﺎن ﻧﯾز ﻣﺗرﺻد ﺑوده اﻧد ﺗﺎ از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎﯾﯽ در ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﺧواﺳت ﻣردم ﺑرای اﺳﺗﻘرار ﻋداﻟت ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
ﺧود ﺑﮭره ﺑرداری ﮐﻧﻧد.طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎ اﺟرای ﻋداﻟت ﺑﮫ ﺷﯾوه ﺧﺎص اﯾن ﮔروه ،ﺧود را ﻧﯾروﯾﯽ "ﺳﺧﺗﮕﯾر اﻣﺎ ﻋداﻟﺗﺧواه" و
ﻗﺿﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس و ﮐﺎرآﻣد ﺗر از دﺳت اﻧدرﮐﺎران ﻧظﺎم ﻗﺿﺎﯾﯽ دوﻟﺗﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﻧد.اﯾن وﺿﻌﯾت ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﮐﻣﮏ
ﮐرده اﺳت ﺗﺎ ﺣﺿور ﺧود را ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎطﻘﯽ دور از ﺣوزه ﺳﻧﺗﯽ ﻧﻔوذ اﯾن ﮔروه در ﺟﻧوب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﺳﺗرش دھد.
درﮔزارش ﭼﺗم ھﺎوس ﺗﺎﮐﯾد ﺷده اﺳت ﮐﮫ در ﺧﻼل دو ﺳﺎل اﺧﯾر ،ﺗﺻﻣﯾم ھﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای رﻓﻊ ﻧواﻗص و ﺣل
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ﻣﺷﮑﻼت ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺗﺧﺎذ ﺷده اﺳت.درﻋﯾن ﺣﺎل ،ﭼون اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ھﺎ ﺗﺎ ﮐﻧون ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻠﻣوس و ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ
در ﭘﯽ ﻧداﺷﺗﮫ و ﻓﺳﺎد و ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺗﯽ در دﺳﺗﮕﺎه ﻋدﻟﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،و ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﻣردم از آن ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳت ﻣورد ﺑﮭره
ﺑرداری ﺷورﺷﯾﺎن ﻣﺧﺎﻟف ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.

ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﻠﯽ اﻟﻣﭘﯾﮏ

ازﺳﺎل  ٢٠٠٢ﺑﮫ اﯾن ﺳو ﺑﯾش از  ٢٠٠ﺗن زﯾر ﻧﺎم ورزﺷﮑﺎر ﺑﮫ ﺑﯾرون از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده و دوﺑﺎره ﺑﮫ ﮐﺷور ﺑﺎز ﻧﮫ
ﮔﺷﺗﮫ اﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﻧﯾﻣﯽ از اﯾن اﻓراد در ﺑدل ﭘرداﺧت ﭘول ﺑﮫ ﻣﺳووﻻن اﻟﻣﭘﯾﮏ و ﻣﺗﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎ واﺳطﮫ و ﭘﯾوﻧد ھﺎی ﺣزﺑﯽ و
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده اﻧد .در اﯾن ﮔزارش ﮐﮫ در ﺑرﺧﯽ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﺗﺷر ﺷده آﻣده اﺳت ﮐﮫ
اﯾن اﻓراد زﯾر ﻧﺎم ورزﺷﮑﺎران ﻣﺳﻠﮑﯽ و ﯾﺎ ھم ﻣرﺑﯾﺎن ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی آﺳﺗراﻟﯾﺎ ،اروﭘﺎ و ﯾﺎ ھم اﻣرﯾﮑﺎ ﻓرار ﮐرده اﻧد .ﺑر ﺑﻧﯾﺎد
اﯾن ﮔزارش ھر ﯾﮑﯽ از اﯾن اﻓراد درﺑدل ﭘرداﺧت  ٥٠٠٠ﺗﺎ  ١٢٠٠٠داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣوﻓق ﺑﮫ ﻓرار از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷده اﻧد.
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی از اﯾن اﻓراد در زﻣﺎن ﻣﺎﻣورﯾت اﻧورﺟﮕدﻟﮏ از ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎران ﺟﻧﮕﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻋﺿو ﺟﻣﻌﯾت و
واﻟﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻗﻧدوز ﮐﮫ رﯾﺎﺳت ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻟﻣﭘﯾﮏ را ﺑرﻋﮭده داﺷت و ظﺎھر اﻏﺑر رﺋﯾس ﻓﻌﻠﯽ اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﮫ از ﯾﺎران و ھم ﺣزﺑﯽ
ھﺎی ﺟﮕدﻟﮏ ﻣﯾﺑﺎﺷد ،از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾرون ﺷده اﻧد .
اﯾن در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ ﻓﻐﺎن ورزﺷﮑﺎران از ﻓﺳﺎد ﺑﯽاﻧﺗﮭﺎ در اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﻠﻧد اﺳت و ﺑﺎ آﻧﮑﮫ در اﺛر زﺣﻣﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺗﻌدادی از
ﺟواﻧﺎن ﻣﺎ ،در ﺑﻌﺿﯽ رﺷﺗﮫ ھﺎی ورزﺷﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﺧﺷﺷﯽ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن داﺷﺗﮫ ،اﻣﺎ اﮔر ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻟﻣﭘﯾﮏ ﺑدﺳت ﻋﻧﺎﺻر
ﭘﺎک و وطﻧدوﺳت ﻗرار ﮔﯾرد ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﺎﻧس ﺑزرﮔﯽ ﺑرای ﮐﺳب اﻓﺗﺧﺎرات ﺑﯾﺷﺗر در رﺷﺗﮫ ورزش را داراﺳت .ﺑر اﺳﺎس
ﮔزارﺷﮭﺎی ﺗﻌدادی از ورزﺷﮑﺎران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ظﺎھراﻏﺑراﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده وﻧزدﯾﮑﺎﻧش را درﭘﺳت ھﺎی ﻣﮭم ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻟﻣﭘﯾﮏ
ﻧﺻب ﻧﻣوده اﺳت وﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ داﻟرازﺑودﺟﮫ دوﻟﺗﯽ وﮐﻣﮏ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺣﯾف وﻣﯾل ﻧﻣوده اﺳت .اوﺑﺎ دوازده ﺗن از ﺷرﮐﺎی
ﺟرﻣش در ﻟوی ﺳﺎرﻧواﻟﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﺗزوﯾر و ﺳواﺳﺗﻔﺎده از ﺻﻼﺣﯾت وظﯾﻔوی" دوﺳﯾﮫای دارد اﻣﺎ ﻣﺛل ﺻدھﺎ دوﺳﯾﮫ
دﯾﮕر ﻓﺳﺎد اﯾﻧﭼﻧﯾن ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﮐﺳﯽ ﻻﯾش را ﺑﺎﻻ ﻧﻣﯾﮑﻧد .ظﺎھراﻏﺑرواﻧور ﺟﮕدﻟﮏ ﺑﺧﺎطرداﺷﺗن راﺑطﮫ ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﺎﻓﯾﺎی
ﺣﺎﮐم در دﺳﺗﮕﺎه ﭘوﺳﯾده ﮐرزی ھرﮔز ﺑﺧﺎطر ﻓﺳﺎد و ﭼﭘﺎوﻟﯽ ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب ﺷده اﻧد ﻣﺟﺎزات ﻧﺷدﻧد .
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ﺳرﻗت  ٦٠٠ﻣﯾﻠﯾون داﻟری در ﭘوﻟﯾس

روزﻧﺎﻣﮫ »ﮔﺎردﯾن« ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣ﻧواﻣﺑر  ٢٠١٢طﯽ ﮔزارﺷﯽ ﻓﺎش ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺳرﻗت وﺳﯾﻊ ﻣواد ﺳوﺧﺗﯽای ﮐﮫ در
اﺧﺗﯾﺎر ﭘوﻟﯾس اﻓﻐﺎن در ھﻠﻣﻧد ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ،اﻧﺗﻘﺎل ﻣواد ﺑﮫ ﭘوﻟﯾس آن وﻻﯾت ﻗطﻊ ﮔردﯾده اﺳت .ارزش ﻣﺟﻣوﻋﯽ ﻣواد
ﺳوﺧﺗﯽ ﺳرﻗت ﺷده  ٦٠٠ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﺗﺧﻣﯾن زده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﯾﮏ ﺳﺧﻧﮕوی ﻧﺎﺗو اﯾن ﭘول ﺑراﺑر ﺑﺎ ﺑودﺟﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ
ﻣواد ﺳوﺧﺗﯽ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن ﺧواھد ﺑود .
ﮔﺎردﯾن ﻣﯽﻧوﯾﺳد :ﺟدﯾت ظﺎھری واﮐﻧش ﻣﻘﺎﻣﺎت درﻗطﻊ اﻧﺗﻘﺎل ﻣواد ﺳوﺧﺗﯽ ازآﻏﺎز ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر ،رﺳﺎﻧﻧده اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ
اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﺣﺗﯽ در ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺗﻘﻠب در آن ھﻣﮫﮔﯾر اﺳت ،اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺑوده اﺳت .
ﺑﺎزرس ﺧﺎص اﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﻧد ﻣﺎه ﻗﺑل ھﺷدار داده ﺑود ﮐﮫ وزارت دﻓﺎع ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت از ﻣواد ﺳوﺧﺗﯽای
ﺑﮫ ارزش ﯾﺎزده ھزار ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﮐﮫ طﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ در اﺧﺗﯾﺎر اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت دﻗﯾﻘﺎ ﺣﺳﺎب دھد .ﻓﺳﺎد
ﮔﺳﺗرده و ﭼﭘﺎول در ﺑﺎﻻﺗرﯾن 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 ﻋﻣﻼ ھﯾﭻ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن ﻧوع
ﺧﯾﺎﻧت ھﺎ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻧﺷده اﺳت .
روزﻧﺎﻣﮫ »وال اﺳﺗرﯾت ژورﻧﺎل« ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٣ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ٢٠١١از وﺿﻌﯾت وﺣﺷﺗﻧﺎک ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺳردار ﻣﺣﻣد داوود در ﮐﺎﺑل
ﺧﺑر داد ﮐﮫ اﮐﺛر زﺧﻣﯾﺎن ﺟﻧﮓ در اﯾن ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ از ﺑﯽدواﯾﯽ ،ﮔرﺳﻧﮕﯽ و ﺑﯽﺗوﺟﮭﯽ ﺟﺎن ﻣﯽدھﻧد و ﭼﻧدﯾن ﻧﻣوﻧﮫ از ﻋﺳﺎﮐری
را ﮐﮫ در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﻧد ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣوده ﺑود .اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻧﻘل از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ اﻣرﯾﮑﺎ ﺧﺑر داد ﮐﮫ از دھﮭﺎ
ﻣﯾﻠﯾون داﻟر وﺳﺎﯾل طﺑﯽ و ادوﯾﮫای ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﮐﻣﮏ ﺷده ﺧﺑری ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت دزدی
ﺷده اﺳت .روزﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎدﺷده ﻣﺷﺧﺻﺎ از دزدی ﺑﯾﺳت ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﺗوﺳط ﺟﻧرال ﯾﻔﺗﻠﯽ ﺳﺎﺑق رﺋﯾس ﺻﺣﯾﮫ وزارت دﻓﺎع ﻣﻠﯽ
ﺧﺑر داده ﺑود .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ روزﻧﺎﻣﮫ وﻗﺗﯽ از رﺣﯾم وردک وزﯾر دﻓﺎع وﻗت ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﯾﻔﺗﻠﯽ را ﻣورد ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻗرار دھد او
اظﮭﺎر ﻧﻣوده ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل رواﺑط ﻋﻣﯾق ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺟﻧرال ﺑﺎ رده ھﺎی ﺑﺎﻻی ﺣﮑوﻣﺗﯽ دارد ،اﯾن اﻣر ﻓوقاﻟﻌﺎده ﻣﺷﮑل ﺑﮫ
ﻧظر ﻣﯽرﺳد .
درﻣورد دﯾﮕر ،ﮔزارش ھﺎ از ﻣﻔﻘودی  ٤٢ﻣﯾﻠﯾون داﻟر در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺳردار ﻣﺣﻣد داوود ھﻔﺗﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺳرﺧط ﻣطﺑوﻋﺎت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺑدل ﺷده ﺑود ،اﻣﺎ ﻋﻣﻼ دﯾدﯾم ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻼن اﯾن ﺧﯾﺎﻧت ﻣﻠﯽ آزاداﻧﮫ ﻣﯾﺧراﻣﻧد و دوﺳﯾﮫ آن زﯾر زده ﺷد .ﺣﺗﯽ ﺑﺳم ﷲ
ﻣﺣﻣدی وزﯾر دﻓﺎع ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﮫ درآن زﻣﺎن ﻟوی درﺳﺗﯾز اردوی ﻣﻠﯽ ﺑود و در ﻓروش ﺗﺟﮭﯾزات طﺑﯽ و اﻧﺗﻘﺎل ده ھﺎ ﺗن ادوﯾﮫ
ازﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزار آزاد ﻣظﻧون ﻗﺿﯾﮫ ﺑود ،ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻧﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎس اﯾن ﻏﺎرﺗش ﺑﮫ ﭘﺳت وزارت داﺧﻠﮫ و ﻓﻌﻼ
وزارت دﻓﺎع ارﺗﻘﺎ داده ﺷد و ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺟﻧﮕﺳﺎﻻران و ﻓﺎﺳدان ﻧﯾز ﺑﺎ ﻣﺳﺧرﮔﯽ ﺗﻣﺎم او را از ﯾﮏ وزارت ﺳﻠب ﺻﻼﺣﯾت
ﻧﻣوده و ﺑﮫ وزارت ﻣﮭﻣﺗری رای اﻋﺗﻣﺎد داد.
ﺳﻧدی ﺗﻠﮕراف ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٩ﺟﻧوری  ٢٠٠٧ﺑﮫ ﻧﻘل از ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﭘﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ ﭘﻧﺗﺎﮔون ﻧوﺷت :
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ھزاران ﻣوﺗر و وﺳﯾﻠﮫ ﺑﺎرﺑری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﺳﺗﻔﺎده ﭘوﻟﯾس اﻓﻐﺎن داده ﺷده ،در ﺑﺎزار ﺑﮫ ﻓروش رﺳﯾده اﻧد.
درھﻣﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﻘل از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ ﻧظﺎﻣﯽ اﻣرﯾﮑﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺑﯾش از  ٪٥٠از ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﻣﮑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﯽدھﻧد ،ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ رھﺑران اﯾن ﮐﺷور دزدﯾده ﻣﯽﺷوﻧد .
اﮔردرﺳﺎل  ٢٠٠٧ﻧﯾﻣﯽ از ﮐﻣﮏ ھﺎ ﺑﮫ ﯾﻐﻣﺎ ﻣﯽرﻓت ،اﻣﺎ ﺑﺎ رواج ھرﭼﮫ وﺳﯾﻌﺗر ﻓرھﻧﮓ ﻓﺎﺳد ﭘروری و ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻏداران
ﻣﻠﯽ ،ﺣﺎل ﺑﯾش از  ٪٩٠ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﻣﮑﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺎﯾدات داﺧﻠﯽ ﮐﺷور ﺑﮫ ﺟﯾب ﭼﻧد دزد و ﺧﺎﯾﻧﯽ ﻣﯽرﯾزد .

ﻣﺻرف ﻧو ﻣﯾﻠﯾون داﻟر در ﯾﮏ ﺳﻔﺎرت

ﻟوی $ﺎرﻧواﻟﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد در ﺑﺎره ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣﺻرف  ٩ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﺑﺎﻻی ﺗرﻣﯾم ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳﻔﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺟﺎﭘﺎن ﺗﺣﻘﯾق
ﻣﯽ ﮐﻧد.ﻣﻌﺎون ﻟوی $ﺎرﻧواﻟﯽ ﻣﯾﮕوﯾد :اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ﺑﻧﺎﺑر درﺧواﺳت وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫء اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫء وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﺎرون اﻣﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻔﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﺟﺎﭘﺎن ﮐﺎرﻣﯽ ﮐرد ۵ ،ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﺑرای ﺧرﯾداری
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳﻔﺎرت اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده وﺳﭘس  ٩ﻣﯾﻠﯾون دﯾﮕر ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗرﻣﯾم اﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺗدارک دﯾده ﺷد.
وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ادﻋﺎ دارد ،ﭘس ازآﻧﮑﮫ اﮐﻠﯾل ﺣﮑﯾﻣﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ھﺎرون اﻣﯾن ﺷد ،اوازھﻣﮑﺎری درﺟﮭت دادن ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﺑﺎرهء
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣﺻرف ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ داﻟر ﺑﺎﻻی ﺗرﻣﯾم اﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺧودداری ﮐرده اﺳت.
وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﺑرای دوﻣﯾن ﺑﺎردوﺳﯾﮫ ﯾﯽ را ﺑﮫ ﻟوی $ﺎرﻧواﻟﯽ ﺑﺧﺎطر ﺗﺣﻘﯾق در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣﺻرف  ٩ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﺑﺎﻻی
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳﻔﺎرت درﺟﺎﭘﺎن ارﺳﺎل ﮐرده اﺳت.
$ﺎرﻧواﻟﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﯾﮏ ﻗﺿﯾﮫ ازﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣواﺻﻠت ﮐرد .اﯾن ﻗﺿﯾﮫ در ﻣورد ﺧرﯾداری ﺗﻌﻣﯾر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳﻔﺎرت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺟﺎﭘﺎن و ﺗرﻣﯾم آن اﺳت .ﮐﮫ درآن وﻗت اﮐﻠﯾل ﺣﮑﯾﻣﯽ و ﯾﮏ ﺗن دﯾﮕردرآﻧﺟﺎ وظﯾﻔﮫ داﺷﺗﻧد .وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﻣﯽ
ﮔوﯾد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ داﮐﺗر ﻋﺑدﷲ ﻋﺑدﷲ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑود و ھﺎرون اﻣﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻔﯾردر ﺟﺎﭘﺎن وظﯾﻔﮫ اﺟرا ﻣﯽ ﮐرد۵ ،
ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﺑرای ﺧرﯾداری ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﯾن ﺳﻔﺎرت و ﺳﭘس  ٩ﻣﯾﻠﯾون داﻟر دﯾﮕر ﺑرای ﺗرﻣﯾم آن ﺗدارک دﯾده ﺷده اﺳت.
ﻣﻧﺷﯽ اول وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﮔﻔت -اﻋﺿﺎی وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور اﻧد ،ﭘس از آﻧﮑﮫ اﮐﻠﯾل ﺣﮑﯾﻣﯽ ،ﺟﺎﯾﮕزﯾن ھﺎرون اﻣﯾن ﺷد،
در ﺑﺧش اراﯾﮫء ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﺑﺎرهء ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣﺻرف  ٩ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﺑﺎﻻی ﺗرﻣﯾم ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳﻔﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺟﺎﭘﺎن
ھﻣﮑﺎری ﻧﮑرده اﺳت .ﺗﺎ ﺣﺎل روﺷن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﭘول را ﮐﯽ ﻣﻧظورﮐرده ﺑود و ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺻرف رﺳﯾده اﺳت .
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ وی ،ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ از ﻟوی $ﺎرﻧواﻟﯽ ﺧواﺳت دراﯾن ﻣورد ﺗﺣﻘﯾق ﮐﻧد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﮐرزی
ﻣﺳووﻟﯾت ﭘﯾﺷﺑرد ﮔﻔﺗﮕو ھﺎ در ﻣورد ﭘﯾﻣﺎن اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎ اﻣرﯾﮑﺎ را ﺑﮫ ﻋﮭده اﮐﻠﯾل ﺣﮑﯾﻣﯽ ﮔذاﺷت ،اﻋﺗراﺿﺎت در وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ
ﺑﺎﻻ ﺷد واﻋﺗراض اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ از ﻓﺳﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﺑﮑﻧد ،ﭼطور ﻣﯽ ﺷود ﻣﺳووﻟﯾت ﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﭘﯾﻣﺎن ﺑﺎ
اﯾن ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﻧوﺷت ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔره ﺧورده ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓردی ﮐﮫ ﻏﯾر ﻣﺳﻠﮑﯽ اﺳت و ﻓﮭم و داﻧﺎﯾﯽ اش را ﻧدارد،
ﺳﭘرده ﺷود.ﺑﻧﺎ ً دوﺳﯾﮫ ﻣﺟدداً ارﺳﺎل ﺷد.
وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳﻔﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﺟﺎﭘﺎن ﯾﮏ دوﺳﯾﮫ ﺗرﺗﯾب ﺷده ﺑود.
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اﻧﺗﻘﺎد ھﺎ ﺑﺧﺎطر ﻓﺳﺎد ﻣﺎﻟﯽ و ﻋدم ﺷﻔﺎﻓﯾت درﻣﺻرف ﭘول ھﺎ در ادارات ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﭼﯾزی ﺗﺎزه ﻧﯾﺳت.
ﺷﻣﺎری از ﻧﮭﺎد ھﺎی ﮐﮫ ﻣﺳووﻟﯾت ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری را دارﻧد ،ﺗﺎﯾﯾد ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﻓﺳﺎد در ادارات ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑﮫ اوج اش
رﺳﯾده اﺳت.ﻋده ﯾﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻋﻘﯾده اﻧد ﮐﮫ ﻋدم رﺳﯾده ﮔﯽ درﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻣﺷﮑل ﻣﯽ ﺗواﻧد رﯾﺷﮫ ﻧظﺎم را از ﺑﯾﺦ و ﺑن ﺑر
اﻧدازدروﻧده اﻓراد آﻟوده ﺑﮫ ﻓﺳﺎد اداری در دادﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐل ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷود .اﯾن اداره ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺣدود
ﺑﯾﺳت وﭼﮭﺎردوﺳﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری از ﭼﻧد وزارت ،دراﯾن اداره وﺟوددارد .ﮐﮫ ﺷﻣﺎری از آﻧﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﺎرﻧواﻻن ﺑﮫ ﻓﺳﺎد و
رﺷوه ﻣﺗﮭم ﺷده اﻧد ،ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺳﺎرﻧواﻟﯽ اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﮔرﻓﺗن ده ھزار داﻟر رﺷوه ﺑﺎزداﺷت ﺷده اﺳت
و طﺑق اﺳﻧﺎدی ﮐﮫ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ دراﺧﺗﯾﺎر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻗرارداده اﺳت ،اﯾن ﺳﺎرﻧوال ﺣﺗﯽ ﺑرای درﯾﺎﻓت رﺷوت ﭼﺎﻧﮫ ھم ﻣﯽ
زﻧد.رﯾﯾس ﭘوﻟﯾس اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻓﺳﺎد اداری را ﻣﺎﻧﻊ ﺑزرﮔﯽ در ﺑراﺑر ﭘﯾﺷرﻓت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣرﻓﮫ ای ﺷدن ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ﻣﯽ
داﻧد و ﻣﯽ اﻓزاﯾد ،ﻣﺎ اﻓﺳران وﯾژه را آﻣوزش ﻣﯽ دھﯾم ﺗﺎ در راﺳﺗﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ﺗﻼش ﻧﻣﺎﯾﻧد .وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﻧﯾز
وﺟود ﻓﺳﺎد را درﻣﯾﺎن ﻧﯾروھﺎی ﭘوﻟﯾس ﻣﯽ ﭘذﯾرد اﻣﺎ ازﺗﻼش ھﺎ ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ آن ﺧﺑرﻣﯽ دھد و ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﻓﺳﺎد ازاوﻟوﯾت ھﺎی اﯾن ﻧﮭﺎد اﺳت.

در ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺑﻌدی ازﯾن اﺧﺗﻼﺳﮕران ﻣﯾﺧواﻧﯾد:
 ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﭼﮫ ﮐرد؟ ﻋﺑداﻟروف اﺑراھﯾﻣﯽ رﺋﯾس ﭘﺎرﻟﻣﺎن وﮐﻼ وﺳﻧﺎﺗوران ﻋﻣﻠﮑرد ﻋﺑدﷲ ﻋﺑدﷲ ﺑﺻﯾرﺳﺎﻟﻧﮕﯽ ﺳﯾد طﯾب ﺟواد ﮔل آﻗﺎی ﺷﯾرزی وﺣﯾدﷲ ﺷﮭراﻧﯽ ﻋﻣرزاﺧﯾﻠوال اﻧوراﻟﺣق اﺣدی زورﮔﯾری وﻗﺎﻧون ﺳﺗﯾزی ﺳﯾﺎف اﺣﻣد ﻣﺷﺎھد اﺑراھﯾم ﻋﺎدل وزﯾرﺳﺎﺑق ﻣﻌﺎدن ﻋﻣرداوودزی ﺟﻧرال ظﺎھراﻏﺑر)ﺷﺑﺎب( ﻣﺣراباﻟدﯾن ﻣﺳﺗﺎن دﮔروال آﻗﺎ ﮔل اﻟﮭﺎم ) ﭘﻧﺟﺷﯾری ( ﯾوﻧس ﻗﺎﻧوﻧﯽ -ﺑﺳم ﷲ ﻣﺣﻣدی وزﯾردﻓﺎع
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 ﺟﻧرال ﻧذﯾر ﻣﺣﻣد ﻧواﻧدﯾش ﺷﺎروال ﮐﺎﺑل اﺣﻣدﺿﯾﺎ ﻣﺳﻌود ﻧﺎدرآﺗش رﯾﯾس ﻗﺑﻠﯽ ﺷرﮐت ھواﯾﯽ آرﯾﺎﻧﺎ ﻣﺣﻣد اﺳﻣﺎﻋﯾل وزﯾراﻧرژی وآب ﺧﺎﻧم ﻓوزﯾﮫ ﮐوﻓﯽ ﺻدﯾق ﭼﮑری ،وزﯾرﻗﺑﻠﯽ ﺣﺞ و اوﻗﺎف ﻋطﺎﻣﺣﻣد ﻧورﮐرﺳﯽ دارﺑﻠﺦ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏدروزارت ﻋودت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﭼﮫ ﻣﯾﮕذرد؟
 درﭘﺷﺗﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﭼﮫ ﮔذﺷت؟ارﺑﻧدرﺣﯾرﺗﺎن
در ﮔﻣرﮐﺎت ﻏرب ﮐﺷور
و...
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