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هاشم انوری

باز هم گپ از فساد و فساد پیشه گان
امیدوار هستم که محترم ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی که یکی از نویسندگان خوب پورتال وزین افغان
جرمن آنالین است دقایقی از وقت گرانبها و پرقیمت خود را که همواره وقف وظیفۀ رسمی اش بمنظورامرار حیات و
نفقۀ فامیل در خدمت رئیس جمهور مینماید ،به این نوشته حقیر و فقیر که از درد دلم مانند دیگر فرزندان دلسوز
افغانستان ( ،با دیدن نابسامانی های دولت و وضع رقتبار مردم ما چه در داخل و خارج از مملکت) نشئت نموده نظری
بیاندازد و خالصه اش را به شکل بسیارکوتاه و با ارائۀ چند کلمۀ محدود برای رئیس جمهور کرزی بازگو نماید! که
آقای رئیس جمهور لطفا ً با بیانات ناسنجیده و موسومی خود منافع علیای افغانستان و مردم ما را به مخاطره نیندازید،
لطفا ً کشور ما را یکبار دیگر از دیدۀ جامعۀ جهانی بدور نسازید ،لطفا ً افغانستان را به انزوا مکشانید و نقش جامعۀ
جهانی را در قسمت اینخاک ازین بیش کمرنگ و سرانجام محدود مسازید ،که ملت ما بیشتر ازین تاب و توان آوارگی
و مهاجرت را به کشور های ظاهراً مسلمان اما شیطان صفت ایران و پاکستان در خود نمیبینند.
فساد اداری و فساد پیشگی بعد از سال  ۵۱۱۲جز فرهنگ ادارات رسمی افغانستان گردیده و ادارات رسمی دولت
منجمله قوۀ قضائیه ،مقننه و اجرائیه که خود بر حسب اصول وظیفوی ،باید تأمین کنندگان قانون و عدالت در جامعه
باشند و بدون شک بر ضد فساد و بیعدالتی مبارزه کنند ،که متأسفانه خود به این مرض مهلک یعنی فساد مبتال ،و
افغانستان را در این مدت تقریبأ  ۲۵سال با بیکفایتی خود در صدر جدول کشورهای مفسد جهان قرار داده اند ،اما
جناب رئیس جمهور کرزی ازین واقیعت سر باز میزند و عاملین فساد را نیرو های خارجی و شرکت های بین المللی
در افغانستان میداند .رئیس جمهور کرزی درکنفرانس ایکه به مناسبت مبارزه با فساد اداری بتاریخ  ۵۵دسمبر
 ۵۱۲۵تشکیل یافته بود به این موضوع چنین اشاره نمود که" :با خروج هرچه زودتر نیروهای خارجی از افغانستان
ریشه های فساد خشک میشود".
همچنان رئیس جمهور کرزی در جریان سخنرانی اش در ضمن اینکه جامعۀ جهانی در رأس ایاالت متحدۀ امریکا را
عامل اصلی فساد قلمداد مینمود گفت که "فساد باالی ما تحمیل شده است" آقای کرزی عالوه نمود که" :عامل افزایش
فساد در دولتش را قرار داد های میلیارد دالری خارجی ها خواند که به باور وی نهاد های بین المللی بدون مشورت با
حکومت افغانستان با شرکتهای مختلف عقد کرده اند".
رئیس جمهور افغانستان درجای دیگری از بیانیۀ خود که بسیار جالب و خنده آور بود ،به مامورین حکومت اش چنین
خطاب و ُدرفشانی نمود" :فساد در افغانستان یک حقیقت است ،یک حقیقت تلخ است .قسمتی از این فساد که در ادارات
ما است ،فساد کوچک است ،رشوه است و از خود ما است .قسمت دیگر فساد که فساد بزرگ است و به صدها ملیون
دالرمیرسد از ما نیست و شما خواهران و برادران عزیزدر آن خود را مالمت ندانید آن فساد بزرگ از دیگران است،
برما تحمیل شده است و برای تضعیف نظام ما است".
ضرب المثل مشهوری داریم که میگفتند( :دردم از خدا گِله ام از همسایه) آنهم همسایۀ فرسنگها دور .مسلما ً در
جوامع اسالمی منجمله کشور ما افغانستان ،پدر فامیل بمثابۀ رئیس وبزرگ فامیل مسئول و جوابده اعمال خوب و
خراب فرزندان اش محسوب میشود ،عین مطلب در شأن رئیس جمهور یک مملکت که دررأس سه قوه کشور قرار
دارد و افتخارلقب سرقوماندان اعلی کشور را که صالحیت عام وتام را دارا میباشد ،صدق میکند و سزاوار نیست که
پدر یک فامیل و یا رئیس جمهور یک مملکت از اعمال فرزندان و زیردستان نااهل خود به همسایه ها و جهانیان
شکایت کند.
از گفته های رئیس جمهور کرزی در پاراگراف باال چنین برمیآمد که جناب شان بطور غیرمستقیم شخص خود،
معاونین ،وزراء و در مجموع تیم مفسد خود را چه در حال حاضر و چه در گذشته های نه چندان دور یعنی  ۲۲سال
قبل که غرق در خیانت و رشوه بودند و هستند برائت ،و در عین زمان جرئت داد ،که هیچ غم مخورید ،قدرتی نیست
که ما و شما را بازپرسی کند زیرا مالمت خارجیها هستند.
ناگفته نماند که در این روزها حامد کرزی ،معاونینش و در مجموع همه اعضای دولت و حکومت آنقدر مصروف
بزکشی ،خوشگذرانی و سفرهای خارج اند که ملت بینوای ما در این شروع زمستان بدست فراموشی سپرده شده است،
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کسی نیست که جلوی احتکار و بینظمی بازار را بگیرد ،بازاریکه توسط چند غاصب و خدا ناترس کنترول و
قیمتگذاری میشود .وای بحال آن غریبان خیمه نشین چند کیلومتری ارگ.
بی تردید که هیچیکدام ازین حلقات درگیر جنگهای مسلحانه و سیاسی اعم از گروپهای مسلح افراطی و گروپهای نام بد
جهادی و کمونستها زیر نامهای اپوزسیون دولت و غیره ( که عاملین اصلی بدبختیها و تباهی جامعه در  ۳دهۀ اخیر
بحساب میروند) ،نمیخواهند این رژیم فاسد حامد کرزی و در مجموع همین سیستم مافیائی از بین برود ،زیرا با از
میان رفتن این نظام مملو از فساد ،بی قانونی و انارشی به حیات ننگین این مفسدین و دزدان که همه دارائی های ملت
را غضب و به کشور های خارج منتقل نموده اند خاتمه داده میشود .بنا ًء این حلقات طفیلی که فعأل خارج از چارچوب
دولت با میلیونها دالر حرام و غیرقانونی مصروف تجارتهای شخصی اند ،بقای خود و اقارب خود را که در پستهای
دیپلوماسی بحیث سفیر و قونسل با معاشات بیشمار دالری در کشور های خارج مصروف عیش ونوش هستند ،به هیچ
قیمت حاضر نیستند زندگیهای شاهانه و پرزرق وبرق خود را از دست بدهند.
موضوع خبرساز دیگر در فاصلۀ کمتر از  ۲۱روز ،مثل همیشه بیانیه های ضد و نقیض جناب حامد کرزی بود که
بیانیۀ اولی در گردهمائی تحت نام تغییرات در سیاست خارجی افغانستان بتاریخ  ۲۲دسمبر  ۵۱۲۵و چنین اظهار نمود
"که خروج هرچه زودتر نیرو های خارجی از افغانستان به نفع مردم ما است" ،بیانیۀ دومی در کنفرانس ایکه به
منظور مبارزه با فساد اداری بتاریخ  ۵۵دسمبر  ۵۱۲۵تشکیل یافته بود ،چنین اظهار نمود "که حضور نیروهای
خارجی در افغانستان به نفع مردم افغانستان میباشد" .حال مردم افغانستان و جهان نمیدانند که رئیس جمهور کرزی با
این اظهارات دوگانه در رابطه به حضور و یا خروج نیروهای خارجی در رأس ایاالت متحدۀ امریکا از افغانستان چه
میخواهد بگوید و یا چه میخواهد بکند.
موضوع مهم دیگرکه زمینه سازانواع فساد گردیده ،مقرریهای متعدد و تشکیل ادارات موازی با یکدیگر (بقول داکتر
عزیزهللا لودین رئیس ادارۀ "مستقل" مبارزه با فساد اداری که تعداد شان به  ۲۲اداره میرسد) از طرف رئیس جمهور
کرزی ،در دستگاه دولت مفسدش میباشد ،که سیاستهای شیطانی انگلیس را در اذهان زنده میسازد ،طوریکه انگیسها به
این عقیده بودند وهستند که با ایجاد تفرقه بین اقوام یک کشور و تفویض مقامهای مشابهه به اراکین آنکشور و گماشتن
همۀ شان به عقب یک شکار واحد ،با تفنگ خالی ،میتوان به آسانی پالنهای مورد نظر خود را تطبیق کرد .که در
شرایط فعلی آقای کرزی یکی از تطبیق کنندگان آن پالن باالی مردم ما است .دزد را بگو دزدی کن ،صاحب خانه را
بگو بیدار باش.
اظهارات داکترعزیزهللا لودین رئیس ادارۀ "مستقل" مبارزه با فساد اداری ،در رابطه به صالحیتهای وظیفوی اش ،که
جناب شان اداره خود را به یک شیر بی دندان تشبیه نموده بود ،کامأل بجا و یک واقیعت واضح وروشن است که به
کارها ،تصامیم و گفته های این ادارۀ "با صالحیت" هیچکس بشمول رئیس جمهور وقعی قایل نیست ،و تا امروز که
چندین سال از ایجاد این اداره میگذرد ،و بقول آقای لودین به صدها دوسیۀ اختالس و رشوه را تحویل مقامات عدلی و
قضائی نموده که با کمال تأسف به هیچیک ازین دوسیه ها توجه و تحقیق صورت نگرفته و هیچکدام ازین متهمین که
اکثرأ شامل مقامات بلند رتبۀ دولتی میباشند به محاکم کشانده نشده است.
امروز فساد در ادارات دولتی و غیردولتی افغانستان به مثابۀ یک فرهنگ نامیمون دامنگیر مردم ما گشته و هیچنوع
کار قانونی و یا غیرقانونی بدون رشوه و واسطه اجرا نمیگردد ،بدین منوال کنفرانسهای متعدد اما بی نتیجه زیر نام
مبارزه با فساد اداری دائر و بیانیه های انتقادی و شکوه آمیزاز جانب هریک بشمول رئیس جمهورکرزی ایراد میگردد
و با بسیار بیشرمی و بدون کدام اعتناء بمشکالت مردم اعتراف میشود که فساد اداری همه عرصه های زندگی ما را
احتوا نموده ،اما بدبختانه با وصف تعهداتیکه به ملت داده میشود ،جزئیترین اقدام و جلوگیری ازین پدیدۀ شوم بعمل
نمیآید .همان ضرب المثل مشهور است که میگفتند :دزد هم میگوید از برای خدا و صاحب خانه هم میگوید از برای
خدا.
آقای کرزی حین ایراد بیانیه در کنفرانس مبارزه با فساد اداری بعوض اینکه انگشت انتقاد طرف خود ،معاونین،
اراکین دولت و اشخاص نزدیک به دولتمردان دراز کند ،خارجیها را زیر ضربات کوبندۀ زبانی قرار داد و فساد را
بدو دسته یعنی فساد کوچک و فساد بزرگ دسته بندی نمود .رئیس جمهور افغانستان منحیث یک مسلمان شاید از
احکام شرعی در مورد رشوه و رشوه ستانی که جزء از فساد بشمار میرود اطالع نداشته باشد ،که فساد و اختالس
کوچک و بزرگ ندارد ،در نزد خداوند همه مرتکبین مسئول و جوابده اند.
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شکی نیست که فساد در همه جهان یک پدیدۀ عام است و فساد افغانستان هم تا اندازۀ محصول همان است اما بیکفایتی
رئیس جمهور کرزی و معاونین اش ،زمینه سازاین پدیده و از عوامل عمدۀ آن بشمار میرود .همین تیم فاسد در طول
 ۲۵سال خدای خود را حاضر ندیدند ،بحال زار وطن و ملت فکر نکردند ،برعکس با دزدان (خارجیها ) دهن جوال
گرفتند ،و دارائیهای ملت را به گونه های مختلف از وطن خارج کردند .بدین ملحوظ اگر از واقیعتها چشمپوشی نکنیم
در بسیاری از موارد همین مفسدین فی االرض (تیم کرزی) دستان دزدان (خارجیها) را به دزدی و خیانت از عقب
بسته اند .بنا ًء الزم نیست آقای کرزی دیگران را در قصورخود مقصر بداند .جای بسیارشرم است کشوریکه %۹۹
مردم آن مسلمان ،و بنام ج .ا .مسماست اراکین دولت اش هرکدام چندین بار خانۀ خدا را زیارت نموده اند ،اما با
تأسف اراکین ایندولت بزرگترین خیانت را بحق ملت و مردم خود نموده اند که حتی بزرگترین دشمن شان بحق شان
نکرده است.
جناب کرزی با تائید ادعای شما ما هم می پذیریم که فساد با ورود خارجی ها به وطن ما آمد ،اما فراموش نکنیم که با
ورود خارجی ها شما جنابان (تیم کرزی) هم به وطن آمدید ،اگر شما با یک برنامۀ کاری و با صداقت کامل بمنظور
خدمت به وطن داخل معرکه میشدید ،هیچ خارجی این جرئت را نمیکرد که فساد را در خاک ما گسترش دهد .مبارزه
با فساد از قصر ریاست جمهوری باید آغاز گردد زیرا برادران رئیس جمهور ،برادران معاونین رئیس جمهور،
اعضای کابینه ،اعضای شورای ملی و بالخره اعضای قوۀ قضائیه و والیها همه و همه به فساد و فساد پیشه گی زیر
نام تجارت کمر بسته اند ،و هر فرد از این مفسدین نفع شخصی خود را بر منافع علیای کشور مقدم میدانند ،بنا ًء تا
زمانیکه فساد داخلی از بین نرود و بستر نرم و گرمی که توسط این دولتمردان مفسد برای گسترش فساد هموار گردیده
جمع نشود فساد در کشور ادامه خواهد داشت.
به آرزوی آنروزیکه گلیم خیانت و فساد همراه با مفسدین از سرزمین ما جمع و حاکمیت قانون تحت رهبری یک فرزند
پاک و وطندوست با یک تیم دلسوز و واقعا ً افغان تحکیم گردد.
پایان
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