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 ۲۹/۰۶/۲۰۲۰                 اخترمحمد یوسفی
 

 !رودبه جیب زورمندان میافغانستان بخشی از عواید وزارت مالیه 
 

 
 

واید آوری عگوید، روند جمعکمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان )میک( می"
افغانستان شفاف نیست و بخشی از عواید این وزارت به جیب زورمندان و افراد با نفوذ  گمرکات وزارت مالیهدر 
های فساد اداری در ریاست گمرکات و عواید این وزارت را سرطان، گزارش ۸شنبه، روز یکدیاین کمیته  .رودمی

های دیریت امور مالیاتی، منابع بشری و دیگر بخشت گمرکات، ممورد فساد اداری در اجرأ  ۷3در آن  ،نشر کرد
  ".این وزارت را برجسته کرده است

نفرانس ککشور به مردم آن برای اطالع باید که  ،نو نیست خبری افغانستان کنونی در دولت یی دولتاختالسها اخبار
 برایمردم افغانستان برای اجرأ کوچکترین کار قانونی خویش هر روز علنی  .دایر نمود را با شان و فرت خبری

 اییادر قض را دولت عملی میخواهند اقدامات افغانستان مردم .پردازندمی رشوت کشور  ادارات اراکین دولتی در
   .بدانندفساد 

شمسی در افغانستان غارت  13۷1هشتم ثور  میالدی مطابق 1۹۹۲در اپریل با ورود رهبران تنظیمهای "جهادی" 
رهبران  جریان دارد.تا امروز در روز روشن علنی  اموال بیت المال و جایداد مردمچور و چپاول ، مالیو تاراج 

د مردم را غنیمت ( سال حکومتداری در افغانستان غارت اموال بیت المال و جایدا3۰با قریب ) تنظیمهای "جهادی"
   . و اموال بیت المال و جایداد مردم را بزور غصب می کند "جهاد" می شمارند

 مولوی حقانی را موتر سریع السیر بدون دریور گفته اند. درعکس وزیرعدلیه "جهادی"
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توسط رهبران پول  موارد متعدد از تجارت مواد مخدر، قاچاق اجناس و انسان و صد طرق بدست آوردن غیر قانونی
سالها در رأس قدرت بوده  تنظیمهای "جهادی" و وابستگان شان انجام می شود. در کشوریکه مجرمین و جنایتکاران

ند، جرم و جنایت را شهکاری دا مانند امتعه مورثی خود میحق مردم را دولت  در افغانستاناند، حکمرانان "جهادی" 
رم و جپایان نشده است، در افغانستان کها یغارتگر از آسمانها توسط مالئ زورمندان و افراد با نفوذمی شمارند، این 

نی شان در افغانستان عل زورمند و افراد با نفوذرهبران تنظیمهای "جهادی" و وابستگان  جنایت در افغانستان توسط
تان در افغانس حکومت ،بجز چند مورد نمونه تبلیغاتی گرفتاری مامورین پائین رتبه بدون واسطه .صورت میگیرد

 که مجرمین اصلی خیانت و اختالس"جهادی"  زورمندان و افراد با نفوذاز  هیچ یک ملی های بزرگ اختالس مورد
ر د زورمندان و افراد با نفوذاست. کرده دستگیر و مجازات ن در افغانستان هستند، میلونها دالر کمک های خارجی

 مقامات باالی دولتی و ارکانهای قضاییتوسط در کشور موضوعه قوانین و لوایح  قانون اساسی و تمامافغانستان  
 و با نفوذ زورمندتاراجگران  ن در افغانستان اهمیت خود را کامأل از دست داده است.یانوق .زیرپای می شود

 ترمقامات بلندلکه به ب ،دنرسشان نمی نه اینکه به جزای اعمال در افغانستان   "جهادی" و جنایتکاران جنگی
 . ارتقا داده شده است شان و کفایت بدون درنظر داشت اهلیت

 

 
 

 است. شدهچنین نشر  160م، ص 1981سال  10مانی شماره گزارش از"شپیگل"، ال
ً آمادگی گرفته اند، تا در برابر پرداخت پیشکی، »...  در پشاور و کویته، سازمان های کمک به مهاجرین، وسیعا

فر کنند. قیمت کلی برای سه نمی تضمین  بودند افغانهاشان حواله قاچاق انسان را که بیشترین انتقال بدون مشکل 
آباد، پس از آن با قاطر، تحت رهنمائی محل  تا جاللمارک غربی. سفر سرویس  15۰۰افغانی، قریب  35۰۰۰بالغ، 

کسی که پول دارد، می  سالگی، شامل همان قیمت است، مفت نام برده شده است. 1۰شناس با پاکت غذا،اطفال تا سن 
اگر هنوز هم پول  تواند برای خود از دفتر "حزب اسالمی" یک پاسپورت اصل افغانی برای سفر خریداری کند.

انی از زم ، می تواند تا اروپا به فرارش ادامه دهد. ساکنان محلی هم می توانند از خدمات مستفید شوند.بیشتر داشت
که حکومت آلمان فیدال )آلمان غرب آنوقت( برای اتباع پاکستان، ویزۀ دخول را جبری ساخته است، دالالن کاریابی، 

ریق "برلین شرق" پاکستانی ها را به آلمان غرب خریداری می کنند، که از طپاسپورت هم چنان از "حزب اسالمی" 
حزب  دفتر پاکستانیهای هستند که توسط پاسپورتهای افغانستاناز امروز در غرب تعداد زیادی  «قاچاق می کنند.

  ربی آمده اند.غ هایبه کشور "اسالمی"
 تانافغانس و قضا در لمان، پارادارینظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد لین دولتی و ارگانهای ؤمعکوس مساقدامات 
 ،منابع کشفی رسیده است که در عوض اختالسگران و جنایتکاران جرمی باید خود بیش از حد بیشرمیبه جای 

 د.  کنمجازات  تهدید و کشف می کند در کشوررا جرم ها که افغانستان امنیتی کارمندان  یا افشاگران اطالعاتی و
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تعمد که م جامعه جهانی برای مرض کرونا دستبرد صورت گرفته بودکمک های طبی با نستان ادر افغهفته گذشته 
ان لمان افغانست، مگر مقامات دولتی و پار( هشتاد هزار دالر باالفعل دستگیر شده است۰۰۰۸۰وزارت صحت عامه با )

ر د بودند.لینک خبر بی بی سی تحت تهدید و تحقیق قرارداده ،است بوده خبر که منبعمسؤل خبرگذاری پژواک را 
   ست.  در زیر موجود ا شمابیشتر برای برای معلومات  مورد تهدید مسؤل خبرگذاری پژواک

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-53172092 
 میرس فساد در افغانستان عکس العمل ی بیش از حدگیرامریکا در کابل در برابر اوج ایاالت متحده اخیرأ سفارت 

 جلوگیریدر برابر  جدی میگوید که ممانعت هایسفارت ایاالت متحده امریکا در کابل مقامات ، نشان داده اندخود را 
، ددر افغانستان سودی ندار حد کسترده بیش ازبر سر وجود فساد خالی بحث بلی وجود دارد.  در افغانستان فساد از 

  است.نیاز گسترده جلوگیری از فساد عامالن و  از بین بردن  برای  بلکه اقدامات عملی
 

 
 

کا کمکهای امری بیلیونها دالر خوب میدانند که برعالوه حیف و میلرا امریکا این حقایق رسمی ایاالت متحده مقامات 
 ،افغانو کشورهای عربی و غربی در وقت حضور نظامی اتحاد جماهیر شوروی برای رهبران تنظیمیهای "جهادی" 

نزده سال حضور نظامی حضور نظامی  در طی چهل و سه کشور کشور پر قدرت مالی جهان  ایاالت متحده امریکا و
ان رهبران تنظیمهای "جهادی"  و وابستگتوسط سپرده که برای افغانستان  الیم ناتو هم بیلیونها دالر کمکهای -امریکا

ناتو در راپورهای ساالنه  –کمکهای مالی امریکا  شان غارت شده است. اسناد حیف و میل زورمند و افراد با نفوذ
بحث بر سر وجود فساد در افغانستان سودی ندارد بلکه اقدامات عملی  .وجود دارد با اسناد سیگارامریکا سر مفتش 

 دولت هیچگونه کمکهای مالی در افغانستان حیف و میلاز  برای جلوگیریبرای جلوگیری از فساد مطرح است. 
 ده است. نداانجام  را اقدامات مؤثر

رمند زورهبران تنظیمهای "جهادی" و وابستگان محوه فساد در افغانستان وظیفه ملی است که نابودی فساد توسط 
  ناممکن است. در کشور آنفاسد  و افراد با نفوذ

در تمام کنفرانسهای بین المللی جامعه جهانی افغانستان برای جذب مجدد کمکهای مالی  کنونی دولت زمامداران
نزده سال  در طی افغانستان کنونی  دولترا پیشکش نمودند.  ی راپورها و پالنهای جعلی و دروغکمکهای جهان

تطبیق نکردند. اکنون را هیچ یک از آن تعهدات و پالنها را حکومات تنظیمی "جهادی" افغانستان در مورد فساد 
فساد در افغانستان به بلندترین اوج خود رسیده است. دولت افغانستان امروز یکی از فاسد ترین دولت در جهان 

  است.
 

 انپای
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