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و شميره   ٢تر ١  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 لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م٢٩/٠٦/٢٠١٠                                 ديپلوم انجينير کريم عطائی
  

  :فساد اداری
  افغانها ميليارد ها پول امدادی را به خارج می کشند

  ٢٠١٠ جون ٢٨شپيگل آنالين، 
  

 .در افغانستان به مراتب معيار بزرگتر را احتوا می کند از آنچه تا حال تصور می گرديد" شستن پول"فساد اداری و
 به خارج از - اکثرًا صندوق بست توسط طياره-به اساس راپور های روزنامه های امريکائی، روزانه ده مليون دالر

  .قسمتی از اين پول احتماالً  از کمک پروژه های غربی منشأ می گيرد. کشور ارسال می گردد
  

  
  :ميدان هوائی کابل

  ارج درپرواز استند نقد صندوق بست به خهایبه اساس محققين امريکائی پول
  

  –واشنگتن /کابل
 از دير زمان به اين سو به حيث  کشوری شناخته می شود که فساد اداری در آن به بلند ترين معيار خود افغانستان

ارائه کردند، )  جون است٢٨مقصد از(ليکن ارقامی را که روزنامه های امريکائی در دوشنبه اين هفته . رسيده است
 ٢٠٤در سال های گذشته بيش از سه ميليارد دالر مساوی به " والستريت ژورنال"نظر به . ردهوش را از سر می ب

  .ميليارد يورو، از کشور کشيده شده است
  

يک محقق به اين روزنامه اظهار داشت که يک قسمت از اين پولها، طوريکه حدس زده می شود، از چوکات امداد و 
چنين نيست که پول اين   : " او می گويد.  می گردند، منشأ می گيردپروژه های بازسازی که از طرف غرب تمويل

 يک حصۀ زياد آن از دالرهای دزديده شدۀ ماليه يی ما و طبعًاهم از قاچاق مواد –جا در شاخهای درختان می رويد 
ومت در تمام همه ساله از کابل بيشتر پول از طريق هوا به خارج برده می شود نسبت به اين که حک". مخدر می باشد

نظر به والستريت ژورنال، در بين مظنونين، افغانهای . کشور از مدرک ماليه و محصوالت گمرکی اخذ می دارد
و معاون رياست جمهوری،  حامد کرزیزيادی سرشناس مانند محمود کرزِی، يک برادر رئيس جمهور افغانستان 

  .محمد قسيم فهيم شامل اند
  

رتبۀ امريکائی به روزنامه،  نظر به معلومات دست داشته پول نقداً  در صندوق ها از به اساس بيان يک مامور بلند 
آنها . آنها در محل بارگيری عقب طياره صندوق ها دارند: " نمايندۀ حکومت می گويد. کشور خارج می گردد

ن گمرکات آن را به چشم ماموري". گماشتگانی قوی هيکل دارند که به واقعيت پول نقد را به عرشۀ هواپيما می رسانند
می  هدف انتقال اکثراً  دوَبی. تا جائيکه انتقال آن رسماً  قلمداد گردد، جايز است" صدور پول نقد"سر می بينند، زيرا 

  .باشد، آنجا که افغانهای متمول ويالها دارند،
  

له کلمۀ عربی بوده و يک حوا. قرار اظهارات محققين، انتقال پول توسط شرکت های نام نهاد حواله اجرا می گردد
سيستم انتقال پولی را که اصل آن در نظام تجارتی اوايل قرون اوسط در شرق نزديک و ميانه رايج بوده است، در بر 

اکثراً  صرف اسمای شرکت حوالۀ افغانی که پول را تسليم شده است و اخذ کنندۀ خارجی در سند درج می . می گيرد
  . گردد
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والستريت "قرار .  توانند حتی تثبيت نمايند که کی ارسال کنندۀ پول ترانسپورت شده می باشدآنها نمی: مشکالت محقق
  . فی صد انتقال پول به خارج به سر می رسد٩٠ الی ٨٠از طريق حواله " ژورنال

  
  فساد اداری را مانع می گردندجلوگيری  ،مامورين": واشنگتن پست"

تن مامورين باال رتبه  در تجارت ترياک، باعث می گردند که مردم و گمان دست داش  استجلوبی  که فساد اداری
واشنگتن "آنچه .  را سهولت می بخشدطالباناعتماد خود را نسبت به حکومت از دست بدهند، چيزيکه رجوع به 

وذ در به اين اساس نه تنها اشخاص صاحب نف.  جون  راپور می دهد، قضيه را وخيمترمی سازد٢٨در دوشنبه " پست
دسيسه های جنائی دست دارند، بلکه اين ها طرفداری مامورين بلند رتبۀ حکومت را که تحقيق فساد اداری را مانع 

  .می گردند، باخود دارند
  

ارنواالن جزائی و محققين افغان ضمن کارهای روزمره روزنامه درحواله به نمايندگان حکومت امريکا می نويسد، 
ن سرشناس از تحقيقات فساد اداری کنار مانده و اسمای شان از دوسيه های مربوط کشيده هدايت می دهند تا افغانا

  .شوند
  

". از يک سطح معين به باال، اشخاص، زياد محفوظ استند:" اظهارات يک مامور بلند رتبۀ امريکائی می رساند که 
چنانچه يک مؤسسۀ . يق جلوگيری نماينددر بين متعلقين برگزيدگان معمول است تا از يک ديگر حمايه نموده و از تحق

بزرگ مالی که نامش گرفته نشده است، مظنون می باشد، برای يک افغان صاحب صالحيت مليون ها دالر را در 
  .ماورای ابحار جا به جا کرده است

  

  در ماموريت افغانستان از مشکالت اعتراف می کند" سی آی ای"
در صورتيکه مردم امريکا، . ی در افغانستان اهميت فيصله کن داردبرای حکومت امريکا جلوگيری از فساد دار

حکومت کرزی را مايوسانه رشوه خوار تشخيص می کنند، از پشتيبانی شان از جنگ بزودی دست بردار خواهند 
  .گرديد

  
ر سی آی آم. فساد اداری و قاچاق مواد مخدر، ماموريت بين المللی را در آن کشور واضحاً  به مشکل دچار می کند

گرچه در : "  گفتABCاو روز يک شنبه گذشته  به تلويزيون . ای، ليون پانيتا، اعتراف به موجوديت پروبلم ها دارد
به مشکل  ولی اين پيشرفت ها نظر به چيزيکه همه پيشبينی کرده بودند. انکشاف پيشرفت های به مالحظه می رسد

اساس فساد اداری، قاچاق مواد مخدر و . های قومی افغانها می نامداسباب آنرا پانيتا پرنسيپ ." مواجه و بطی استند
سؤال قاطع اين است که آيا افغانها می خواهند برای امنيت خود . بغاوت طالبان در اين شکل جامعه نهفته است

  مسئوليت را قبول نمايند؟
  

ً   در حال طالبان، پانيتا می گويد ن المللی از حمالت انفجار بمب ها خشونت بار بوده و در برابر قوای بيخاصتا
 به افغانستان، خون بار ترين ماه ٢٠٠١ماه جون سال جاری از زمان آمدن امريکائی ها، اخير سال . استفاده می کنند

  .بوده است که در آن تقريباً  يکصد عسکر کشته شده است
  

رکزی مبارزۀ امريکا در افغانستان را شبکۀ ترور القاعده که هدف م. پانيتا همچنان از مؤفقيت ها سخن گفته است
 نفر و ١٠٠ الی ٥٠در افغانستان شمار اعضای القاعده از . تشکيل می دهد، اکنون چنان ضعيف است که سابقه ندارد

  . شايد هم کمتر، بيش نيست
  

  پايان
  
  

 


