
  بادتبریک وتھنیت سعید فطرعید  حلول
  »روھاي خارجي ومردم یت دولتي ، فساد اجتماعي ، نیعید، حاکم« 
  )صباح ( 

ایاالت متحده : مردم زجر کشیده ی افغانستان با تحمل فجیع ترین مصیبت ھا بھ وضوح دیده بودند کھ
ً ھم خونخوارترین سازماندھی کرد " مجاھد"چگونھ گروه ھای نظامی مختلفی را تحت عنوان  و نھایتا

  !، بر زندگی محقر آنان مسلط ساخت"طالب"این مزدوران را، بھ نام 

  
در » خدای چیزھای کوچک « ، نویسنده جوان ھندی و خالق رومان بی نظیر » آروند ھاتی روی « 

ارتش غیرمستقیم ایاالت متحده » جھادی ھای افغانی « کھ » معادلھ عدالت نامحدود « مقالھ ی تحلیلی 
وھابی  یش اش را از چھل کشور مسلمان؛ از جملھ بازوی نظامی نیروھای خشک اند  )سیا  (بود کھ 

برای تشکیل آن در   - نوزده صدوھفتادونوھای عربستان سعودی بھ رھبری اسامھ بن الدن ، بھ سال 
افغانستان گرد آورده بود تا حاکمیت افغانستان را سقوط وجمھوری ھای مسلمان نشین اتحاد جماھیر 

ای تامین ھزینھ سیا بر تی ، تاکید می ورزد کھ پس از مد» روی « . شوروی را از درون تحریک کند
ھا وسازو برگ نظامی ارتش غیر مستقیم خود ، صدھا البراتوار ھروئین سازی در مرز افغانستان و 

  . ..لر می زداپاکستان برپا کرد کھ در آمد ساالنھ شان سر بھ صد تا دوصد میلیارد د
، ازصمیم قلب ھموطنان گرامي ، نشریھ ھاي ملي ، میھني ومترقيحلول پرمیمنت عید سعید فطررابھ 

ھمھ مردم مبارکباد میگویم وازبارگاه خالق الیزال تمنا دارم کھ بھ برکت این ماه خجستھ وفرخنده عبادت 
بیاید ھمھ باھم دستھاي مانرابھ بارگاه  )امین یاربلعالمین (  .قبول ومنظورگرددرنجدیده ومصیبت کشیده 



یش صلح وآرامي ، خیروسعادت ، خوشي ملکوتي قادربزرگ وتوانا بلند نمایم تابھ فیض وبخشش خو
روزي وبھروزي رانصیب مردم ستم دیده ورنج یوخوشبختي ، فیض وبرکت ، موفقیت وکامیابي وپ

  . انشاهللا . کشیده افغانستان گرداند 
مادرشرایطي عید پربرکت فطرراتجلیل مینمایم کھ وجود چندین ھزار نیروي خارجي در كشور باري از 

ھا با طالبان بھ تعداد قربانیان و  كشیده مابر نداشتھ، بلكھ درگیري آن مردم رنج مشكالتي را از دوش
 .دفاع افزوده است بي مردم

كنند درکشور بھ دلیل برقراري امنیت و مبارزه با تروریسم  چرا آمریكا وسایر كشورھایي كھ ادعا مي
این مدعیان حقوق بشر پرسید اند، باید از قدمي بر نداشتھ حضور دارند، تاكنون جزازویراني وکشتن

از  اند؟ بھ راستي سھمي اندك المللي را جز امرار معاش روزانھ خود در كجا صرف كرده بین ھاي كمك
مشکالت صرف نشده  المللي و منابع نامحدود معدني افغانستان، چرا براي چنین لر كمك بینامیلیاردھا د

 .دادمیکند یوکراسي وفساداداري درکشوربرازجانب دیگربی. است؟
فساد در کشورما دوشادوش دستگاه ھاي دولتي بھ پیش رفتھ است ، تاثیر جنگ ھاي 

خانمانسوزوگماشتن انسانھاي بي بندوبارواستفاده جومخصوصادرسالھاي چوروچپاول کشوروسیلھ 
ن بدو.  افراد تنظیمي وبیسواد باعث شد تا این پدیده شوم دولت وجامعھ جھاني رابھ تھدید مواجھ سازد

شك وارد كردن ضربات کوبنده وپیھم فساد واختالس بر سیاستھاي دولت ، باعث از بین رفتن منافع 
  . ملي گردیده وحاکمیت رابھ نابودي وگمراھي تھدید مینماید

انجام داده است، پنجاه وچھارفیصد کساني کھ ) انتیگریتي واچ افغانستان ( دریک تحقیق کھ موسسھ 
د ، گفتھ اند کھ فساد اداري نظام اخالقي جامعھ را تخریب کرده است، پنجاه مورد سوال قرار گرفتھ ان

وھفت فیصد براین نظر اند کھ مشروعیت وموثریت دستگاه دولتي را ازمیان برده است و شصت وپنج 
  . مستقیماً بروضع امنیتي آنھا اثرمي گذارد  فیصد مي گویند کھ ھمین فساد اداري

سھ . معاش وحقوق اندک ماموران دولتي موجب شیوع فساد اداري مي باشدبسیاري معتقد بوده اند کھ 
شکل مھم فساد اداري کھ درافغانستان بسیار برجستھ مي باشند عبارت اند رشوت خوري ، مشکل 

ضعف دستگاه اداري دولت، نبودن مجازات . تراشي دراجراي کارھاي مراجعین و خویشخوري
دولتي و حاکمیت فرھنگ معافیت از بازخواست ، موجب  وتعزیرات علیھ فسادپیشگان دردستگاه

  . گسترش این بیماري شده است
بیشترین کسان، یعني چھل ویک فیصد کساني کھ مورد سوال قرار گرفتھ اند، فاسد ترین دستگاه را 

دستگاه قضایي خوانده اند، پس ازآن درطبقھ دوم بخش امنیتي مي باشد کھ بیست    دردولت افغانستان،
بدان اشاره کرده اند ، دردرجھ سوم گمرکات است کھ پانزده فیصد ازآن نام برده اند وبالخره  فیصد

درمرحلھ چھارم شاروالیھا فاسد ترین نھاد ھا شناختھ مي شوند کھ سیزده فیصد بدان اعتراف کرده 
   روز تا روزبي جھت نیست کھ با تمرکزفساد دردستگاه قضایي وامنیت کشور، بیعدالتیھا وناامنیھا . اند

افزایش مي یابند وکار بدانجا مي رسد کھ حامیان خارجي دولت افغانستان نیز ازسقوط وتنزل 
  .دولت مورد حمایت شان سخن بھ میان آورند  مشروعیت

وجود بیش ازسھ دھھ جنگ و بی ثباتی درکشور، نوعی فرھنگ سیاسی خاص را در کشور پرورش 
قانون  یاسی می توان بھ جنگ ساالری، تمامیت خواھی،از ویژگی ھای این فرھنگ س. داده است

یکی از جدی ترین نیروھای بحران ساز وجود . اشاره کرد… گریزی، قبیلھ گرایی، منطقھ گرایی ،و 
این نیروھا با . فرماندھان و جنگ ساالران متعدد است کھ تنھا بھ طور موقت راضی نگھ داشتھ شده اند

عیت خود را در صحنھ سیاسی ارزیابی می کنند و بھ محض اینکھ در نظر گرفتن زمان، ھمواره موق
احساس کنند منافع آنھا بھ خطر افتاده، با جنگجویان کھ در اختیار دارند، سعی در بی ثبات سازی 

  . دولت می کنند



نماینده پیشین سازمان ملل متحد در افغانستان از احتمال بروز جنگ ھای داخلی در کشور ھشدار می 
ی ایدی در گفتکو با الجزیره بر نیاز بھ تغییر در سیاست ھای موجود در افغانستان تاکید می کا .دھد

در حالی کھ وی کرزی را بھ جنگساالران وابستھ می داند از سیاست ھای واشنگتن در برابر . ورزد
  . افغانستان نیز بھ شدت انتقاد می کند

مھم پنداشتن چنین گفتھ ھا تنھا باعث افزایش در ھمین حال حکومت افغانستان بدین باور است کھ 
با گذشت بیش از دو سال از پایان ماموریت این دیپلومات نروژی در . مشکالت در کشور می شود

کای ایدی آوردن تغییرات در . افغانستان، اکنون از چالش ھای یاد می کند کھ مانع کار وی بوده است
وان نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان می داند اما وی افغانستان را از آرزوھای آغاز کارش بھ عن

  .اعتراف می کند کھ بسیار زود از این تالش خستھ شد
کای آیدی، نماینده ویژه پیشین سازمان ملل در افغانستان اظھار داشت کھ در نخست روابط من با 

: وی در ادامھ گفت. شدرییس جمھور کرزی خوب و دوستانھ بود، اما با گذشت زمان اوضاع دگرگون 
رییس جمھور کرزی از من ناراحت بود زیرا فکر می کرد کھ من باتوان کامل در برابر مداخلھ ھای 

آشکار ایاالت متحده امریکا و کشورھای خارجی دیگر در انتخابات ریاست جمھوی، در کنار او 
گذاران قدرت وابستھ است، نایستادم، من نیز از کرزی ناراحت بودم زیرا وی بھ جنگ ساالران و کار

کسانی کھ در دھھ ھای پیش افغانستان را نابود کردند و نباید بھ آنان اجازه داده می شد تا آینده این 
این نماینده پیشین سازمان ملل در افغانستان اظھار داشت کھ علت اصلی و . کشور را آلوده سازند

نیازھای مھم . تن در برابر افغانستان بود،خاطره تلخ من اختالف فزاینده من با سیاست ھای واشنگ
واشنگتن ھرگز بھ . غیرنظامی و سیاسی، بھ عنوان پیوست ھایی با وظایف نظامی پنداشتھ می شدند

وخامت روز افزون اوضاع امنیتی، . گونھ واقعی با سازمان ملل در مسایل مھم مشوت نمی کرد 
ھ کای ایدی آنھا را فراراه تالش ھا و سیاسی و دشمنی ھای سیاسی چالش ھای ھستند ک اختالف

  . پیشرفت ھا در افغانستان می داند
)  INCB( بي. سي. ان. اي مخدر موسوم بھ المللي مواد بین  بــــراســاس اعالم كـمـیتــھ ازطرف دیگر

مربوط بھ سازمان ملل متحد، تولید ھیروئین در افغانستان در سال دوھزاروھفت میالدي در مقایسھ با 
المللي براي كاھش تولید  ھاي بین سال دوھزاروشش، سي وچھار فیصد رشد داشتھ و با وجود تالش

. شده استمخدر در ھمین سال، در مجموع ھشت ھزار و دوصد تن ھیروئین در افغانستان تولید  مواد
اكنون یکصدونودوسھ فیصد از  در این مدت كاشت خشخاش در ھفده فیصد افزایش یافتھ و ھم

تر نیز آنتونیو ماریو كاستا،  پیش. شود مخدر موجود در بازارھاي جھان در افغانستان تولید مي مواد
ھا و  تان با ناامنيمخدر سازمان ملل متحد اعالم كرده بود كھ تولید تریاك در افغانس رئیس اداره مواد

  . ھاي جاري در این كشور رابطھ مستقیم دارد خشونت
ھمین مسئول سازمان ملل ھشدار داده بود كھ اروپا، روسیھ و كشورھایي كھ ھدف تولید تریاك در 

افغانستان ھستند، باید خود را براي مقابلھ با تبعات امنیتي و سالمتي این ماده مخدر آماده كنند زیرا 
و آمار تولید تریاك تا پایان سال   ش در افغانستان ھمواره افزایش داشتھ استكشت خشخا

واقعیت این است كھ از زمان حملھ نیروھاي . اي افزایش خواھد داشت طور غیرمنتظره دوھزاروھشت بھ
ویژه  مخدر دركشور بھ نیروھاي خارجي بھ ائتالف بھ افغانستان، وظیفھ مبارزه با تولید و قاچاق مواد

مخدر  گلیسي واگذار شده اما ھر سال با رشد كشت خشخاش و در نھایت با افزایش تولید موادان
گیرد كھ نیروھاي ائتالف بھ  مخدر در افغانستان در حالي صورت مي افزایش تولید مواد. ایم رو بوده روبھ

 .مخدر در كشور ھستند رھبري آمریكا در افغانستان مسئول اصلي مبارزه با تولید مواد
دولتمردان آمریكایي پس از حملھ . آید افغانستان بزرگترین تولیدكننده موادمخدردرجھان بھ حساب مي

برنامھ انا ن نابودي مزارع خشخاش، جلوگیري عمده ترین نظامي بھ افغانستان اعالم كردند كھ یكي از 



از تصرف حقیقت این است كھ دولت آمریكا پس . ازكشت آن وممانعت از قاچاق مواد مخدر است
ھیچ گاقدمي جدي براي جلوگیري از كشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر برنداشت  افغانستان نھ تنھا 

طي  بیش ازھفت سالي كھ . بلكھ در بسیاري از موارد نیز بھ مافیاي مواد مخدردر كشوركمك كرده است
تالش براي كاھش كشت ھا مبني بر  گذرد علي رغم ادعاھاي آمریكایي از حملھ آمریكا بھ افغانستان مي

خشخاش در كشور وجلوگیري از تولید مواد مخدر، آمارھاي موجود از افزایش تولید مواد 
        .مخدردركشور و قاچاق آن بھ سایر نقاط جھان خبر مي دھد

بخش ھای جنوبی  افزایش كشت و برداشت مواد مخدر در حالی انجام می گیرد كھ دولت عمال بر
 ومي ندارد و گروه ھای نظامی مخالف، دھقانان و دالالن در كنار برخی نیروھایافغانستان كنترول عم

پیشتر نیز بھ عنوان  افغانستان. فاسد دولتی و پولیس تجارت موادمخدر راحرفھ اصلی خود قرار داده اند
از تولید ناخالص داخلی از  درصد ٣۵بزرگترین تولیدكننده تریاك در سطح جھان شناختھ می شد و 

آسیا فروختھ  دست آمده از خشخاش در اروپا و بیشتر ھروئین بھ. ت مواد مخدر بھ دست می آیدتجار
ھلمند، قندھار و  افزایش كشت خشخاش نیز بیشتر درپنج والیت در جنوب و بھ خصوص در. می شود

اتی طالبان شرایط امنیتی باثب ارزگان صورت پذیرفتھ است یعنی ھمان مناطقی كھ بھ خاطر حمالت مداوم
تولید خشخاش درعین حال تاكید می كند كھ بخش  سازمان ملل متحد درخصوص افزایش. نیز ندارند

برداشت گسترده مواد مخدر و تجارت آن، تروریسم، جنایت و  ھای جنوبی افغانستان بھ علت كشت و
تشدید  سازمان ملل متحد ارتباطی قوی میان بنابر اظھارات. تبدیل شده است فساد بھ مكان خطرناكی

ھمچنان طالبان دھقانان را بھ . در افغانستان یافتھ است شورش و ناآرامی و افزایش تولید مواد مخدر
طالبان در عین حال برای    . حفظ امنیت و جان خود دعوت می كند افزایش كشت خشخاش در برابر

  . دریافت می كند موادمخدر در مناطق مرزی، از دالالن این مواد مالیات حفاظت از كاروان ھای حمل
بھ اعتقاد ملل متحد عدم توانایی دولت دركنترول منطقھ و حضور والیان جنگ طلب، فاسد و قدرتمند در 

نیز بھ مشكالت دامن زده است زیرا ھیچ جایگزینی برای كشت  وقوع خشكسالی. آن برمی گردد
ابلھ با كشت خشخاش را با وجود آنكھ دولت فعالیت ھای اندکي برای مق. وجود ندارد خشخاش در آن

مواد  بخشیده است اما در راه بازداشت و ازكار بركنار كردن مقامات دولتی فاسد و تاجران توسعھ
  .مخدر، موفقیت چندانی بھ دست نیاورده است

ھنوزقاچاق مواد مخد ر، معاد ن ، انبارھاي اسلحھ ، چوروچپا ول سرما یھ ھا ي دولتي وشخصي ، 
ل وجنایت ھاي تکا ن دھنده ، د زدي واختال س ، خویش خوري وقوم رشوت ورشوت ستاني ، قت

بھ پیما نھ زیادي بھ چشم مي خورد ، با اندوه فراوان با گذ شت ھرروزوسعت بي سابقھ پیدا ... پرستي 
 . نموده وقانون ودولت را زیرسوال برده اند

ش خطر طالبان ، تا جایي پیش ازیکطرف نگرانیھاى بین المللي از تشدید بحران در افغانستان وافزای
شتھ در  ز احتمال بازگشت افغانستان بھ دوران سیاه گذ ز مقامھاى سازمان ملل حتي ا رفت کھ برخي ا

نتیجھ افزایش خشونت طالبان و کم توجھي بین المللي بھ این کشور تحت تاثیر بحران عراق سخن 
افغانستان با بیان اینکھ عالیم نگران کننده اى در کمیسر عالي امور پناھندگان سازمان ملل در  .گفتند

ست  این کشور مشاھده مي شود، در جنوب افغانستان خطر و تھدید طالبان و القاعده ھمچنان باقي ا
واین احتمال وجود دا رد کھ افغانستان بار دیگر بھ کشور ناکام مبدل شود و در اختیار تروریستھاى 

  .قرار گیردیشھ وجنگساالران جنایت پمواد مخدر 
 .باصممیتھاي بي پایان ومحبتھاي فراوان 

 
 


