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  اتهام آلود گی به فساد
  قضای افغانستان پنج نفر از سياستمداران سرشناس را به محکمه می کشاند

  

  
  

  .متحياس گيباور از کابل راپور می دهد
یک روز قبل از تحليف رئيس جمهور، :  باشندمعلوم است فشار های منابع بين المللی با الی کرزی تأثير انداز

مقامات عدلی اتهام پنج نفر مامور عالی رتبه را که دونفر آن از وزرای برحال و سه نفر از وزرای سابق می 
  .باشند، به اطالع رسانيد که رئيس دولت آنرا باید صحه بگذارد

ری با قسم به قرآن طرف آن توجه قرار بجۀ روز حامد کرزی در قصر رياست جمهو١١وقتی بروز پنجشنبه ساعت 
هر کلمۀ بيانيۀ او از طرف جامعۀ بين المللی، خاصتاً  وزير خارجۀ اضالع . می گيرد که برايش مطلوب نخواهد بود

آنچه انتظار برده می شود، حتی ديپلومات . متحدۀ امريکا ، ميرمن هيلری کلينتن، دقيقاً  مورد تحليل قرار می گيرد
اگر کرزی چيزی مشخصی را : " يک ديپلومات اروپائی می گويد. در مرکز کابل آنرا پوشيده نمی مانندهای خود دار 

  ." اظهار نه کند غضب را احساس خواهد کرد و اين را خوب می داند
ديپلومات ها . در روز های اخير سفرای جامعۀ ملل با او ديدار های داشته اند. فشار باالی کرزی از حد بيش است

 ، برای رئيس جمهور که بعد از دستکاری در انتخابات تکان خرده ١Euphemismusرا » ليست خريداری«يک 
در واقعيت برای کرزی فهمانده شد که او بايد از چند نفر وفا دارانش فاصله اختيار کند و به زودی . باخود داشته اند

و ديگر سياستمداران سرشناس از غرب بايد کم و بيش ديدار کلينتن . قدم ها جدی را در برابر فساد شيوع يافته بردارد
  .تائيد کنندۀ اين مطلب باشد

الوکو . ِا. ارنوال م. اقالً  مقامات قضائی کشور در روز قبل از تحليف سيگنال های غير پيشبينی شده را اعالم کرند
.    اس را به پايۀ اکمال رسانيده استدر کابل يه نمايندۀ شپيگل گفت که اداره اش اتهام به پنج نفر سياستمداران سرشن

ما اتهامات را با اسناد کافی در برابر پنج وزير که دو نفر آن در کابينۀ موجود : " مامور عاليرتبۀ عدلی می گويد
.          اوراق اتهامات به مقام رياست جمهوری سپرده شده اند". هنوز داخل هستند و سه وزير قبلی، تکميل نموده ايم

  ." جمهور بايد اوراق مذکور را منظورنمايد تا جريان محکمه شروع گرددرئيس"
  

  فشار بی حد باالی رئيس جمهور 
همزمان . در اتکاء به قوانين افغانی از ذکر اسمای سياستمداران الی شروع رسمی محکمه  خود داری کردارنوال 

الوکو با مامورين عاليرتبۀ . ال خواهد داشتاو مطمئن است که محاکمۀ سياستمداران حبس های دراز مدت را در قب

                                            
  ١حسن تعبير، استعمال کلمۀ  نيکو و مطلوبی برای موضوع يا کلمۀ نا مطلوبی
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وزارت داخله و قضا روز دوشنبه تآسيس يک کميسيون خاص را  که از طرف متخصصين خارجی نيز کمک می 
  .شود، برای برسی از فساد اداری به اطالع رسانيد

اين واقعيت که . رددسپرده شدن اتهامات به محکمه، اقدامی قابل مالحظه بر ضد فساد از طرف حکومت تلقی می گ
کرزی در مورد اين پنج محاکمه، تصميم اتخاذ نمايد، گوئی رئيس جمهور قبلی و جديد را تحت فشار بی حد قرار می 

چه کرزی در قيد پيمان های قرار دارد که وزرا در افغانستان اکثراً  با کليد های مغلق لسانی و ديگر اسباب در .  دهد
  .  های جدی با هم پيمانان ممکن به قيمت قدرت خود کرزی تمام شودپيش آمد. کشور مقرر می شوند

تا زمانيکه . اطالع مقامات قضائی در بين دبپلومات های غربی با دلچسپی ولی آگاهانه با احتياط پذيرفته می شود
ر کابل آشنائی آنانکه با سياست د. تفصيل و از همه بيشتر اسمای متهمين معلوم نباشد، خرسندی قبل از وقت خواهدبود

دارند قابل تفکر می دانند که با چنين فعاليت های قضا ، می توان اشخاص غير خوش آيند را با استفاده از طـُُرق 
  .می باشد" يک قدم درست در راه درست"با آنهم به گفتۀ يک ديپلومات همچو اتهامات . مشروع کنار زد

  

  مبارزه برای معادن مس
اين تصادفی نيست که يک روز .  ت می تواند محمد ابراهيم عادل ، وزير معادن باشديک وزيری که هنوز برحال اس

قبل از تحليف کرزی، واشنگتن پست بروز چها شنبه با حواله به يک مامور امريکائی راپور می دهد ، اسناد کافی در 
د دالر، از يک کمپنی چينائی  ميليار٣اختيار است که سياستمدار متذکره در عقد قرارداد برای استخراج مس به حجم 

پول را  بايد يک معتمد جنگساالر دوستم در دوبی برای وزير معادن .  مليون دالر رشوه اخذ کرده است٣٠مبلغ 
. جزئيات موضوع  به سلوک معامالت که در افغانستان کار عادی به شمار می رود روشنی می اندازد. اخذکرده باشد

در مورد معدن مس راپور می دهد، وزير بايد قبل از ختم  مذاکرات اشارتاً  به يک رقيب در جملۀ عرضه کنندگان 
 با دادن اين پول بايد کمپنی به اثبات . مليون دار نقد ضرورت دارد٢٥وی  فهمانده باشد که به صورت عاجل به 
ً  معامله داران در کابل از چنين . برساند که در قسمت اخذ قرارداد جدی است با آنکه مبهم به نظر می رسد اکثرا

  . تقاضاهای گستاخانۀ وزيران و مامورين عاليرتبۀ حکومت کرزی راپور می دهند
واشنگتن و لندن اسرار . امعۀ ملل را برآورده خواهد ساختتصور شده نمی تواند چطور رئيس جمهور تقاضاهای ج

دارند تا کرزی نامزد معاونيت خود جنگ ساالر قبلی محمد فهيم را که در افغانستان به حيث مارشال فهيم مشهور 
فهيم تنها  فساد پبشه نيست بلکه سرگلۀ يک صنعت آدم ربائی درکشور است که اين پيشه را در .  است ، کنار زند

  . گرزی فهم را شامل تيم خود ساخت تا رای بدست آرد. رابرپول به حيث وسيلۀ فشار در معامالت بکار می بنددب
  

  تغيير در سياست نانو
يک تن از اعضای بلند . وقتی از فهيم سخن به ميان آيد، ديپلومات ها در کابل صرف با چشم بهم ديگر اشاره می کنند

 فهيم برای ما شخصی است که وی را می خواهيم در محکمۀ جنايات جنگی در    :"رتبۀ ناتو به شپيگل آنالين گفت
جنگساالر قبلی، جنرال دوستم ، همچنان برای ناتو غير قابل تحمل  ".دنهاگ ببينيم و نه در قصر رياست جمهوری

ای از طرف به اين ذريعه کرزی اطمينان گرفتن ر. است که وی را کرزی از تبعيد در ترکيه به کابل برگرداند
اکنون دوستم جابجا ساختن افراد خود را در پست های بلند .  وفاداران دوستم را در شمال افغانستان حاصل داشت

  .دولتی تقاضا دارد
. برای اينکه فشار باالی کرزی ازدياد يابد ، بايد قطعات محافظ ايساف هم مبارزه در برابر فساد را پشتی بانی نمايند

يگل آنالين قوماندان عالی ايساف مک کريستل به تازه گی به قطعات ناتو امر صادر کرده   به اساس اطالعات شپ
است ، همه اسناد را که در مورد سياستتمداران و مامورين فساد پييشه در دست دارند به حکومت افغانستان اطالع 

تخباراتی بايد نظر اندازی شده و حتی معلومات اس. دهند تا به اين واسطه تحقيقات در زمينه به عمل آمده بتواند
اين طريق جديد تغييری است در سياست ناتو که تاحال فساد را به حيث . رده شوندپحارنوال سموضوعات مر بوط به 

مقررۀ جديد به همه قوا حکم می کند تا : " اطالع از قطعات می رساند. يک موضوع داخلی افغانستان می شناخت
فساد انکشاف منفی امنيت را تقويه می : " ناتو می گويد ."  ائی افغانی در ميان بگذارندمعلومات خود را با ادرات جز

قطعات ضمن اجرای وظايفشان اکثرًا به "ايساف می گويد، . مستقيم باالی شورش ها در افغانستان دارد"و تأثيز " کند
  ."مدارک ثبوت در مورد مامورين فساد پيشه برخورد می کنند

بدبينان خوف . د افغانستان مشکل است از ابتکار های مختلف که دست می دهند، صرف نظر گردددر يک کشور مانن
برخالف ديپلومات های امريکائی می خواهند از فشار . دارند که فشار باالی کرزی بعد از تحليف تخفيف خواهد يافت 

مچنان متهيم به فساد است که قبل از برادروی ، احمد ولی يک تن از مردان باقدرت در افغانستان و ه. کاسته نشود
اين کشور در تسلط پاد شاه هان قرار داشته و اقارب پاد شاه :" او می گويد. شروع ماموريت مطمئن به نظر می رسيد

  . " نهايت قدرتمند هستند



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپل، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئه ليکنه له رالي

 

ندهار می ق) Alcaponeَ(اجنت های امريکائی که اميد به تغيير مسير دارند، اقارب کرزی را کمتر به حيث الکاپون 
 ."تغيير خواهد آمد ليکن از امروز به فردا نه"او نسبت به کشورش می گويد ، . خوانند

 
  پايان

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


