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 ۰۶/۰۵/۸۰1۲            پیکار پامیر

 میالدی ۸۰1۲تا  ۸۰۰1وقایع افغانستان از 
 (1۰۲)بخش 

 

 دولتٔافغانستانٔاختالسٔهأدرٔدنبالهٔ 
چارچوب حکومت سیزده سالۀ حامد کرزی به حدی گسترده و همه جانبه بود که پس  دامنۀ فساد مالی و اداری در

نهاد ها و وزارتخانه های دولتی دراختیار  مبنی براختالسهای عظیم مالی در ازاتمام دورۀ زعامتش، اسناد بیشتری
ی های ناشی از آن بیشتر از پیش افشا گردید. مثالً، وبسایت تلویزیون ئرسانه های داخلی کشور قرار گرفت و رسوا

وراجتماعی نوشت: ی ازقول منابع پارلمان و وزارت کار و امشمس 1۹۲۲ماه جوزای سال ۸۲"طلوع نیوز" به تاریخ 
،ٔمتقاعدکشور،ٔوزارتٔکارٔؤاموراجتماعیٔساالنهٔبهٔحدودٔدوصدٔهزارٔٔمعیوبٔدرٔهزارمعلولٔؤ"ٔدرکنارٔصدٔها

میٔپردازد،ٔامأهموارهٔازٔوجودٔفسادٔدرٔاینٔروندٔگفتهٔشدهٔاست.ٔشماریٔازنمایندهٔگاِنٔمردمٔدرٔٔمتقاعدیحقوقٔ
درٔاینٔوزارتٔمیگویندٔکهٔوجودٔٔمتقاعدینازمعلوالنٔؤمعیوبینٔؤمجلسٔبأتوجهٔبهٔدستٔبُردٔبرحقوقٔشماریٔ

کالتٔزیادیٔرأبهٔفسادٔدرٔاینٔروندٔنگرانٔکنندهٔاستٔؤحیفٔؤمیلٔحقوقٔؤامتیازاتٔمعلولینٔؤمعیوبین،ٔمش
رٔشکهٔچندیٔپیشٔکمیتۀٔمشترکٔنظارتٔؤارزیابیٔمبارزهٔبأفسادٔاداریٔبأن...ٔاینٔدرحالیستٔوجودٔآوردهٔاست

یکٔگزارشٔدرٔبارۀٔوجودٔفسادٔگستردۀٔاداریٔدرٔوزارتٔکارٔؤامورٔاجتماعیٔگفتهٔاستٔکهٔساالنهٔملیاردهأافغانیٔ
 ازٔحقوقٔمعلولینٔؤمعیؤبینٔدرٔاینٔوزارتٔبهٔجیبٔزدهٔمیشوند.ٔ"ٔ

رۀ تفتیش ، ازقوِل منبع " سیگار" یا اداهجری شمسی1۹۲۲ماه جوزای سال  ۸۲به تاریخ  همچنان، خبرگزاری جمهور
سیگارتأکیدٔکردهٔاستٔکهٔهمٔاکنونٔگزارشٔتأسفٔٔخاصجانٔسپکؤسرٔبازٔرِسٔمالی ایاالت متحدۀ امریکا نوشت " 

ٔاداسنزمینۀٔمعارفٔافغانستانٔبهٔگوشٔمیرسدٔکهٔبأٔپولٔامریکأدرٔباریٔدرٔموردٔحیفٔؤمیلٔشدنٔملیونٔهأدالر
ٔهاییٔبهٔمعتبریٔنیزٔارائهٔمیگردد...طبقٔاسناد،ٔکُمکهایٔام ٔبهٔبخشٔآموزشٔؤپرورشٔافغانستانٔبهٔجا ریکا

گفتهٔمیشودٔکهٔاصالًٔچنینٔٔمصرفٔرسیدهٔکهٔهمٔاکنونٔوجودٔاینٔمکانهأؤواحدٔهایٔمصرفی،ٔکامالًٔردٔمیشودٔو
ٔیٔبهٔنشرٔرسیده،ٔوجودٔخارجیٔندارد."ٔئآنٔطیٔگزارشٔهأارقامجأهاییٔکهٔاینٔگونهٔمصارفٔبهٔآنٔبستهٔشدهٔؤ

ٔاداسن"ٔآنهأطیٔیکٔگزارشٔکهٔبهٔگفتۀٔخودٔشانٔبرٔاساسٔکرد که:  قول منبع مربوط عالوه از جمهور خبرگزاری
صالًٔکهٔأمعلیمنیمعاشٔٔمستدلٔتهیهٔشده،ٔازٔاختالسٔملیونهأدالرٔسخنٔگفتندٔکهٔبرایٔمصرفٔدرمکاتبٔخیالیٔو

ٔوجودٔنداشتهٔاند،ٔازٔبانکٔانکشافیٔامریکأمطالبهٔشده،ٔیادٔکردند."ٔ
"کابل پرس " کاپی نامۀ رسمی ریاست مستقل مبارزه با فساد و ارتشأ اداری عنوانی مقام ریاست جمهوری افغانستان 

 شمسی   1۹۲۲نید که افشا کنندۀ یک سلسله اختالسها در چهارچوب ِوزارت معارف ِکشور درسال بچاپ رسا را نیز
 یم :بود و اینک، ما عین کاپی مکتوب را در اینجا درج مینمای
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 در ی وزارت هوانوردی و ترانسپورت را نیزئهمین نشریه، هجده مورد اختالس و سؤاستفاده از پول و مواد و دارا
 م خویش به نشر رسا نید.۸۰۰۲ماه مارچ  1۸شمارۀ مورخ 

ه های یشچارچوب وزارت معارف افغانستان بیداد نمیکرد، بلکه فساد اداری، افکار و اند تنها معضلۀ فساد مالی در
ی اداری و تعلیمی ازسوی واسطه داران و خویشخوری و خویشتن بینی، اشغال کرسی ها تعصباتی قومی و زبانی،

 سطح نازل علمی و آموزشی و غیره نیز این وزارت را چون موریانه میخورد.
لیونها ش میدادند که مآنکه منابع و مؤسسات خارجی و نیزشعبات متعلق به سازمان ملل درافغانستان، پیوسته گزار با

هم ازعدم صنف وعمارت  دالرغرض بهبود وضع معارف کشور مساعدت شده است، ولی شاگردان ذکور و اناث هنوز
ین هنوزهم به روی ئو سایرتسهیالت آموزشی رنج میبردند. شاگردان معارف، بخصوص هزاران شاگرد صنوف پا

 ه از امکانات الزم تعلیمی و تدریسی اثری نبود.می نشستند و متأسفان میان ویرانه های حزن انگیز خاک و
بچاپ رسا نید که  سیشم 1۹۲۲ماه جوزای سال  ۸۲روزنامۀ )هشت صبح( کابل، گزارش دیگری را نیز به تاریخ 

افشا کنندۀ اختالس پولی درچارچوب وزارت فواید عامه نیز بود. هشت صبح چنین نوشت: " مؤسسۀ "هیل انترنشنل 
د را به حیث مشاور و کارمند ارشد در وزارت فواید عامه با معاش هنگفت دالری استخدام کرده " شماره از افرا

م با همکاری مؤسسۀ مشوره دهی " هیل انترنشنل"، ۸۰1۸نشان میدهد که وزارت فواید عامه درماه اپریل اسناد... است
اور ارشِد ُرشِد ارتقای ظرفیت ها با معاش و والی پیشین کابل را بحیث مش الله مجددی، پسرصبغت الله مجددی ذبیح

ٔ ..."هزار دالر امریکایی دراین وزارت استخدام کرده است ۲۰ماهانه 
ملیون۲۹۳ٔلٔداردٔؤسهٔسالٔپیشٔبهٔارزشٔکیلومترٔطو۳۲۲ٔالمان،ٔٔ-یصارقپروژۀٔروزنامه عالوه نمود که : " 

رسید.ٔاینٔپروژهٔازٔمهمترینٔجادهٔٔءدالرٔبأکُمکٔمالیٔبانکٔانکشافٔآسیاییٔبأشرکتٔآیٔسیٔسیٔآیٔبهٔامضا
ملیونٔدالرٔپول۰۱۱ٔبادغیسٔؤهراتٔرأباهمٔوصلٔمیکند.ٔشرکتٔیادٔشدهٔحدودٔٔ-یٔاستٔکهٔوالیتٔهایٔفاریابئها

ٔافٔآسیاییٔدریافتٔکردهٔاست.ٔبراساسٔقرارٔدادٔمیانٔوزارتٔفوایدٔعامۀٔکشورٔوپیشٔپرداختٔازٔبانکٔانکش
سازیٔترکیٔؤامریکا قیرٔریزیٔسرکٔالمانٔئشرکِتٔمشترِکٔرأه تکمیلٔپروژٔۀ چهارسالٔطولٔمیکشید،ٔٔ–یٔ، قیصارٔ،

آیٔبیشٔازٔامأمسووالنٔاینٔشرکتٔقراردادی،ٔپسٔازششٔماهٔفعالیت،ٔفرارکردند...ٔمسووالنٔشرکتٔآیٔسیٔسیٔ
ٔالمانٔرأبأخودٔبردندٔؤقرارٔدادٔرأنیزٔیکٔجانبهٔفسخٔکردند."ٔ-صدٔملیونٔدالرٔپولٔپیشٔپراختٔجادۀٔقیصار

اینٔمؤسسهٔبرایٔشماریٔازٔکارمنداِنٔشرکتٔآیٔسیٔسیٔآیٔؤوزارتٔفوایدٔعامه،ٔٔروزنامه همچنان افزود : "
هزاردالرٔماهانهٔمعاشٔپرداختٔکردهٔاست.ٔیافتهٔهایٔهشتٔصبحٔنشانٔمیدهدٔکهٔالیٔپنجاهٔوسهٔٔازچهارهزارٔدالر
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کارمندٔدیگر،۰ٔٔیٔمعاشٔگرفتهٔاندٔؤئهزارٔدالرٔامریکا۳۲ٔهزارٔتا۰۱ٔٔنفرٔکارمنِدٔدیگراینٔشرکتٔٔماهانهٔاز۳ٔٔ
میان،ٔریچاردٔدونووانٔهزارٔدالرٔمعاشٔدریافتٔکردهٔاند.ٔدراین۲۱ٔٔکارمندٔنیزٔالی۲۳ٔٔهزارٔدالرٔو۲۳ٔباالترٔازٔ

هزار،ٔمیشرأکومار۰۰ٔٔخارجیٔماهانهٔٔتبعهٔ ی،ٔجانٔمیشرٔئهزارٔؤپنجصدٔدالرٔامریکا۳۲ٔخارجیٔٔماهانهٔٔتبعهٔ 
افغانستانٔنیزٔباالترٔٔاتباعشمارٔدیگریٔازٔٔهزار،ٔسیدٔحسین،ٔاحمدعارفٔمنصورٔو۳۳ٔماهانهٔحدودٔٔیهندوستان

ملیونٔدالرٔبرخیٔازٔشرکتٔهایٔافغانی۲ٔٔشٔدریافتٔکردهٔاند...ٔشرکتٔیادٔشده،ٔحدودٔهزارٔدالرٔماهانهٔمعا۳۳ٔازٔ
  "یٔپولیسٔکندزٔرأساختهٔاند،ٔنیزٔبأخودٔبردهٔاستٔ...قومندانرأکهٔساختمانٔ
متعاقِب تدویِرکنفرانِس توکیو وتعهداِت رسمی حامد کرزی دراین کنفرانس مبنی برمبارزۀ جدی علیه  جالب این بود که

فساِد اداری وآوردِن اصالحاِت الزم در رونِد حکومت داری وغیره، رسانه های افغانی، بخصوص برنامۀ تلویزیونی 
نگِرحیف و میِل ُکمکهای بین المللی و فساِد مالی نیدند که بیای را به نشر رسائطلوع نیوز" کابل، اسناد و گزارشها"

  درحلقاِت باالیی حکومت تا سطح اعضای کابینه بود.
نجا ۀ افغانستان در ایاینک، یک سنِد بدست آمده پیراموِن خالفکاری و سؤاستفادۀ مالی مقام های مربوط به وزارت مالی

  :درج میگردد

 
 نوالی" عنوانی آژانس باخترمبنی براختالسهای دولتیراڅکاپی یکی ازنامه های رسمی دفتر "لوی 

باید عالوه نمود که حیف و میِل عوایِد گمرکاِت افغانستان توسط مقام های مسوول، موضوعِ درد ناِک دیگری بود که 
شده، مدارِک دقیِق آن و اسم افراِد ذیدخل به اختیاِر مؤلف  هرچند اسناد و معلوماِت مفصل پیراموِن مقداِرپوِل اختالس

  :منتشرشده را در اینجا درج میکنیمه گی های عمومی، اینک، چند سنِد قرارنگرفت و اما، مزید برگزارشها و شنید
مشهور ِ "نیویارک تایمز" م از قوِل روزنامۀ ۸۰1۲ستان " درماه نوامبروبسایت الکترونیک " حزِب همبستگی افغان

ملیونٔدالرٔدرٔگمرکاِتٔافغانستانٔچپاولٔمیشودٔؤافغانستان،ٔنیمیٔازٔعوایِد۳۱۱ٔٔ"...ٔساالنهٔمبلغٔ: شت کهنو
 گمرکیٔاشٔرأدرٔاثِرٔفسادٔازٔدستٔمیدهد.ٔ"

"ٔدرجلسۀٔکمسیونٔ: لمان افغانستان گزارش داده شد کهارباز، دروبسایِت حزِب همبستگی، ازقوِل سایت رسمی پ
یسٔادارۀٔعالیٔنظارتٔبرٔئعدلیٔؤقضاییٔبهٔریاستٔمحمدٔسرورٔعثمانیٔفراهیٔؤبهٔاشتراکٔعزیزاللهٔلودینٔر

تطبیِقٔاستراتژیٔمبارزهٔبأفسادٔاداریٔ...ٔویٔ}لودینٔ{ٔازٔمفقودٔبودِنٔهشتصدٔؤسیٔؤنهٔملیونٔافغانیٔدرٔگمرِکٔ
ٔٔورخم،ٔسهٔملیاردٔؤپنجصدٔملیونٔافغانیٔدرٔگمرکِٔٔحیرتانٔؤطلباتِٔشرکتٔآریانأخبرٔدادٔ.ٔ"ت
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(۸۱۸ٔؤمکتوبٔشمارهٔ)۰۲۹۱ٔمیزان۰۳ٔ(ٔمؤرخ۳۸۲ٔبراساسٔمکتوِبٔشمارهٔ)وبسایت مذکورعالوه نمود که: " 
ریاسِتٔعمومیٔنظارتٔؤمبارزهٔبأفسادٔاداری،ٔهیأتٔمختلطٔازنمایندهٔهایٔامنیتٔملیٔو۰۲۹۱ٔٔٔعقرب۳۲ٔمؤرخٔ
ارنوالیٔتحتٔریاستٔادارۀٔمبارزهٔبأفسادٔاداریٔبهٔبندِرٔحیرتانٔسفرٔکردهٔؤدرجریاِنٔتحقیقٔدریافتهٔکهٔڅلویٔ
خِتٔمحصوِلٔگمرکیٔومالیهٔفرارکردهٔاند...ٔشرکِتٔلوژستیکیٔؤانتقاالتیٔبأاسناِدٔجعلی،ٔمعافیتِٔگمرکیٔازٔپردا۰۰ٔ

ذکرٔشدهٔبود.ٔ"ٔؤدرمورِدٔٔمجموعٔپولیٔکهٔاینٔشرکتٔهأازمالیاِتٔآنٔفرارٔکردهٔاند،ٔبیشٔازهفتادٔملیونٔدالر
گمرکِٔٔتورخمٔگزارشٔدادهٔشدٔکهٔ"ٔهیأتٔاعزامیٔحکومتٔدریافتهٔکهٔهزارانٔموترٔبدونٔثبتٔؤراجسترِٔرسمیٔ

دَرکِٔمحصوِلٔآنٔوارِدٔخزانۀٔحکومتِٔٔکٔافغانستانٔواردٔخارجٔشدهٔاند.ٔامأپولٔاخذٔشدهٔازاینٔبندرٔواردٔخأاز
هزارٔؤهفتصدٔؤنودٔؤپنجٔٔنشدهٔاستٔ...خسارۀٔتخمینٔمبلغٔهشتصدٔؤسیٔؤنهٔملیونٔدوصدٔؤهشتادٔؤهشت

ٔٔافغانیٔبهٔدولتٔگردیدهٔاستٔ..."
ٔ
 امهٔدارداد
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