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    ٢٠١٦/ ٠٢/ ١٨  پيکارپامير
 

   مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 

 

  )٣٨بخش(

  

 

  وپيامد ھای آن َدور دوم انتخابات رياست جمھوری افغانستان

ِدور دوم بايد متذکرشد که ھنگامۀ  مي3دی با2 گرفت و به ٢٠٠٩درسال  انتخابات رياست جمھوری افغانستان، َ
که  غرض اشتراک در پروسۀ انتخاباتی ثبت نام کردند زنامزد ھای کرسی رياست جمھوری افغانستانتعداد ده ھا تن ا

ِکمسيون مستقل انتخابات" ِعاقبت، به تعداد سی و چھا رتن آنان ازسوی   يا نامزدی اين مقام مستحق کانديداتوری " ِ

    : شناخته شدند که اسمای آنھا ازينقرار بود

يکی (بدC، رمضان بشردوست، اشرف غنی احمد زی، ميرويس ياسينی، شھنوازتنی حامد کرزی، عبدC ع
، فروزان فنا، عبدالس3م راکتی، حبيب منگل، معتصم باL مذھبی، عبداللطيف پدرام، محمد )ازرھبران مشھورجناح خلق

 جان شنزاد، ذبيح C سروراحمد زی، سيد ج3ل کريم، شھ3 عطايی، محبوب C کوشانی، عبدالغفور زوری، رحيم
محمد ھاشم توفيقی، بسم C شير،غ3م فاروق نجرابی، عبدالحسيب آرين، معين الدين  غازی نورستانی، عبدالجبار ثابت،

الفتی، گل احمديما، غ3م محمد رجی، محمد اکبر اوريا، بشير احمد بزحان، سنگين  محمد رحمانی، ھدايت امين ارس3، 
         . الحق حافظیعبدالمجيد صميم و ضيا

 درنتيجۀ تقلب عاقبت، حامد کرزی رييس جمھور افغانستان، ِتذکراين موضوع را نيزدرھمينجا 2زم ميدانم که 

سال (خورشيدی ١٣٨٨وی، درماه جدی سال . ِدرانتخابات ودست بازيھای ُپشت پرده، پيروزاع3م گرديد آشکار
، تغييرات و تبد2تی را در ميان اعضای کابينۀ )تقلبی وغيرشفاف (ِدر انتخابات" پيروزی " ، يعنی پس از )م٢٠٠٩

                                         :خويش بوجود آورده و اسامی شانزده تن از وزرای جديد را بدين گونه معرفی نمود

  بحيث وزير امورخارجه) دکترای طب ( داکترزلمی رسول 
  بحيث وزير امور عدلی) دکترای شرعيات( حبيب ' غالب 

  بحيث وزيرتحص,ت عالی) دکترای علوم اجتماعی( داکتر محمد ھاشم عصمت اللھی 
  بحيث وزير حج و اوقاف) دکترای علوم اس,می( محمد يوسف نيازی 

  انجنير محمد بشير لعلی بحيث وزير فوايد عامه
  بحيث وزيرصحت عامه) دکترای مديريت و صحت( داکتر ثريا دليل 

  بحيث وزير اقتصاد) ماستراقتصاد(ادی ارغنديوال عبدالھ
  بحيث وزير تجارت وصنايع) ماسترحقوق و تجارت بين الملل( محمد ھادی حکيمی 
  بحيث وزير احيا و انکشاف دھات) ماسترعلوم سياسی(يار' منصوری 

  بحيث وزير کار و امور اجتماعی) ليسانس بيولوژی(آمنه افضلی 
  بحيث وزير تراسپورت وھوانوردی) ماستر ساختمان سازی(س انجنير عبدالرحيم  اورا

  بحيث وزير زنان...) ماستر(پلوشه حسن 
  بحيث وزير عودت و مھاجرين) ليسانس انجنيری( انجنير عبدالرحيم 

  بحيث وزير سرحدات، اقوام و قبايل        ) ليسانس اقتصاد(ارس,جمال 
   وزير مبارزه با مواد مخدربحيث) ليسانس تعليم و تربيت(ضرار احمد مقبل 
  بحيث وزير انکشاف شھر) دکترای شھر سازی ( سلطان حسين 
  انتخابات تقلبی 

ِچنانکه تذکرداده شد، باساس گزارش ھای متعدد رسانه ھا، اعتراض ھای وسيع منابع داخلی وبين المللی،  ِ
مي3دی ٢٠٠٩ رياست جمھوری سالاحزاب ِمخالف، جامعۀ مدنی و رقبای انتخاباتی حامدکرزی، پروسۀ انتخابات
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" ِھرچند دربخش انتخابات، تشکيل ِعريض و طويلی بنام .افغانستان، آگنده ازتقلب ودست بازيھای ضد قانونی بود
ِايجاد گرديد تا امورمربوطه را تنظيم، ترتيب و نظارت دقيق نمايد، اما، تا آنجا که گفته شد، " ِرياست ِمستقل انتخابات  ِ

ِاستفادۀ وسيع از قدرت دولتی، امکانات مالی، نفوذ والی ھا، منسوبين رياست حامد کرزی با  ِ انتخابات و " مستقل " ِ
" طلوع "چنانکه برنامۀ تلويزيونی .  ِغيره، توانست روند رای گيری و رای شماری را به سود ِ خويش بچرخاند

ِدرکابل،  صحنۀ يی ازتقلب ودست بازی انتخاباتی درمناطق جنوب غرب  افغانستان را به صورت تصويری و مستند ِ
ِبه نشر رسا نيد که درآن، چند نفر، با دراختيارداشتن اوراق رای دھی و صندوق ھای مخصوص ِ انتخاباتی م3حظه  ِ
ِميشدند که دريک محل معين و چپ از انظار ديگران،  نام نويسی نموده  و اوراق دست داشته را  به داخل صندوق ھا  ِ ِ

   .می اندازند
و يگانه حريف انتخاباتی  دربرابرخود داشت، " نامزد پيشتاز"ھرچند کرزی که تنھا داکترعبدC را بعنوان 

ِظاھرا با برخورداری ازحدود پنجاه وسه درصد آرا برنده اع3م گرديد، اما موقعيت وی نزد افکارعامۀ مردم ِافغانستان  ِ ً
ميان کرزی و ( رياست جمھوری افغانستان ٢٠٠٩ سال ِدست بازی و تقلب درانتخابات. و جھان لطمه خورد

Cآنقدروسيع و رسوا آميز خوانده شد که حتا شاھدان و نظارت کننده گان خارجی که درچارچوب کمسيون ) داکترعبد
انتخابات حضورداشتند، نه تنھا بدان اعتراف کردند، بلکه تقلب ازجانب طرفداران حامد کرزی را تأييد " مستقل"

  .نمودند
کرزی (بايد ع3وه نمودکه باساس با2 گرفتن رسوايی ھای ناشی از تقلب درانتخابات، موجب شد که ھردو نفر 

Cاع3م نمود که در َدور دوم اين پروسه ) و عبد Cِبه َدور دوم پروسۀ انتخاباتی به مبارزه بپردازند، اما دکترعبد ِ
  .برندۀ انتخابات اع3م شد" بی رقيب " ِنه کانديد اشتراک نميکند و بنابرآن، حامدکرزی بمثابۀ يگا

  
  انتقال صندوق رای توسط شخص درکوھستانھای کشور

  

  دفاترسازمان ملل درافغانستان

ِھرچند فعاليتھای سازمان ملل درافغانستان، به سالھای پنجاه سدۀ گذشته برميگردد، اما سازمان مذکور پس از  ِ
ِ افغانستان توسط نيروھای مسلح ائت�ف ِغرب به رھبری اياSت متحدۀ امريکا ِمي�دی، پا به پای اشغال 2001سال 

ِيا نيروی بين المللی کمک به تأمين امنيت افغانستان درماه دسامبر" ايساف  " وتشکيل نيرو ھای ِ  مي�دی، بگونۀ 2001ُ

  . وسيعی دراين کشور دست به فعاليت زد

ِبگذريم که ازآن در صفحات قبلی ذکر بعمل آورده شده است، " ف ايسا "  اگرازفعاليت سازمان ملل دربخشھای
ِاين سازمان ازطريق ايجاد دفتری بنام  ِدرافغانستان، به امور مربوط به انتخابات، مصالحه، ھمکاريھای منطقه " يوناما " ِ

ِای، تقويت حکومتداری خوب، تسريع روند حاکميت قانون، نظارت برحقوق بشر، انسجام امور  ِ ِ ِ انکشافی و امثالھم می ِ
ِبھمين دليل، دفاتر يوناما دراکثر وSيات کشورمانند کابل، باميان، کندھار، ھرات، مزار، ج�ل آباد، کندز، . پرداخت

ُبغ�ن، تخار، بدخشان، سرپل، فارياب، جوزجان، دايکندی، گرديز، خوست، زابل، ارزگان، نيمروز، فراه، بادغيس،  ُ
  .غور و کنرگشوده گشت
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ِارۀ ديگر، سازمان ملل با ايجاد دفاتر متعدد درمرکز و وSيات افغانستان، مسووليت ِپيشبرد بخشھای آتی را بعب ُ
  :بعھده گرفت 

  ھمآھنگ سازی روابط و فعاليت ميان تمويل کننده گان ِبين المللی و دولت افغانستان* 

  ت ملی بر خوردار بودندِتسھيل و تقويت  استراتژی انکشاف ملی و برنامه ھايی که از اولوي* 

که بعد ھا بھمين منظور شورای عالی صلح ھم توسط دولت مرکزی ( حمايت از برنامه ی صلح و ادغام مجدد * 
  )ايجاد گرديد

  ِتقويت و انکشاف ظرفيت حکومت ِافغانستان درحل و فصل منازعات ِمختلف در سطوح وJيات * 

ِشھا و ھمچنان ت�ش بخاطر جلو گيری از تلفات ملکی در تقويت حقوق بشر و حمايت ازآن توسط نشر گزار* 
  .جنگ، منع خشونت ھاعليه زنان و تطبيق مواد قانون

  :بنابرآن،  تيم ھای کاری سازمان ملل در افغانستان را ميتوان چنين معرفی نمود 

  )بی .دی. ای  ( بانک توسعۀ آسيايی

  )او. ای. اف( سازمان زراعت و غذا 

   )دی. ای. اف. آی( انکشاف زراعت صندوق بين المللی 

  )او. ال. آی( سازمان بين المللی کار 

  )اف. ام. آی(صندوق بين المللی پول 

  )ام. او. آی( سازمان جھانی مھاجرت 

  )ای . سی سی. ای. ام(مرکز ھمآھنگی ماين پاکی افغانستان 

  )آر. اچ. سی. اج.او. ان. يو(کمشنری عالی حقوق بشر 

  )آر. سی. اچ. ان. يو (ن ملل در امور پناھنده گیکمشنری عالی سازما

  برنامۀ زنان سازمان ملل

  )ای.ام. ای.ان. يو –يوناما (ھيأت معاونيت سازمان ملل در افغانستان 

  )اف. ای. سی.آی. ان.يو(صندوق کودکان سازمان ملل 

  )دی. ای. تی.سی. ان. يو(کنفرانس سازمان ملل روی انکشاف تجارت 

  )اس. اس. دی. ان. يو(صوونيت سازمان ملل ادارۀ امنيت و م

  )پی. دی. ان. يو(برنامۀ انکشافی سازمان ملل 

  )او .سی. اس. ای. ان. يو (سازمان آموزشی علمی و فرھنگی

  )پی. ای. ان. يو( برنامۀ محيط زيست 

  )تی. ای.تی. آی.بی.ای.اچ - ان. يو( برنامۀ اسکان مجدد 

  )او  . دی. آی. ان. يو( سازمان انکشاف صنايع 

  )اس. دی. آی. ای. ان.يو(برنامۀ مشترک سازمان ملل درمورد ايدز

  )اس. پی. او. ان. يو (دفترسامان ملل برای خدمات پروژه يی

  )ای.اچ. سی. او. ان.يو(دفتر ھمآھنگی امور بشر دوستانه 

  )سی. دی. او. ان.يو( دفترمبارزه با جرايم و مواد مخدر

  )ای. پی. اف. ان.يو( صندوق جمعيت ملل 

  )بی. دبليو (بانک جھانی

   )پی. اف. دبليو  ( برنامۀ غذايی

    ) 139)  (او . اچ. دبليو( سازمان صحی جھان 

  

   يا سازمان ھای غيرحکومتی O.G.N(او . جی. ان

ِيک بخش ديگرازمؤسسات خارجی که پس ازسقوط امارت گروه طالبان و اشغال افغانستان توسط نيروھای  ِ ِ ِ ِ
. ِھا يا سازمان ھا ومؤسسات غيرحکومتی بود"  او . جی. ان " بصورت گسترده درکشور ايجاد گرديد، ھمانا  امريکايی، 

ِمفکورۀ مربوط به ايجاد سازمانھای غيرحکومتی درجھان، . قبل ازآن، مردم افغانستان به اين نام، آشنايی چندانی نداشتند
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ِمي�دی بودکه نخستين سازمان غيردولتی ازسوی سازمان ملل  1945برميگردد به نيمه ھای قرن نزدھم  و اما، سال 
به افغانستان سرازيرشوند، درسايرکشورھا مشغول " ُکمک کننده  " ِالبته قبل ازآنکه اين مؤسسات خارجی. ايجاد گرديد

 در روسيه مي�دی، دراياSت متحدۀ امريکا يک اعشاريه پنج مليون،2009گفته شده که تنھا درسال . فعاليت بوده اند
  . وجود داشته اند) او.جی.ان (دوصد و ھفتاد و ھفت ھزار، در ھندوستان سه اعشاريه سه مليون مؤسسۀ

ِاينکه نقش و مؤثريت اين نوع مؤسسات بين المللی درساير کشورھا چگونه بوده است، بحثی است جداگانه واما،  ِ
ِباساس تجارب بيشتر ازيک دھه درافغانستان، سازمانھای  متذکره، اگرازيکطرف باجمع آوری مساعدتھا ازبانکھا، ِ

ِکمپنيھا، تاجران، مراکزخيريه و دولتھای جھان بخاطر پيشبرد پروژه ھای مختلف درقلمرو افغانستان، مصدر خدماتی  ِِ ُ
  . فرھنگی، اقتصادی، روانی و اجتماعی زيادی را نيز برای مردم ما به بار آوردند شدند، ازسوی ديگر، زيان ھای

ِعمده ترين عيب کار  . ِھا درافغانستان اين بود وھست که  فساد مالی و فرھنگی را دامن ميزدند" او .جی.ان" ِ

ِمؤسسات متذکره، ازميان قشرجوان، اعم از پسرو دختر سرباز گيری نموده آنان را با فراھم کردن حقوق دالری بيشتر و  ِ ِِ ِ
ِزی، به تدريج ازبدنۀ اصلی جامعه جدا ساخته دردرون محوطه ھای ُزرق و برق ِفريبندۀ نوع غربی وشست وشوی مغ

ِبنابرآن، درچنين بستر فکری، فرھنگی و اقتصادی بود که  . فکری و شيوۀ خاص زنده گی نوع غربی محصورميساختند
ِنسل ِجوان افغانستان را ازگرايشھای عميق وطنی، احساسات آزاديخواھانه، روشھای مبارزاتی و ازت�ش بر ِای زدايش ِ

ًسياست ھای اسارتبارجھان سرمايه تقريبا بيگانه و بی تفاوت بارمی آوردند ِ .  

ِپس، نسل جوان که درواقع، چشم و چراغ جامعه بوده و ميتوانند قافله ساSرجنبشھای فکری وطنخواھانه باشند، 
 و بوی ديگری عجين ميشوند و ھرگاه، متأسفانه برخی ازآنھا در ارتباط با اين نھاد ھای غربی و حتا اط�عاتی، با خوی

ِدرد جانکاه بيسوادی، فقرعمومی و فساد گستردۀ دولتی توأم با دخالت ھای شيطنت آميز کشورھای خارجی را نيزبرآن  ِ ِ ِ
  .  بيفزاييم، مصيبت ھايی را که ازاين ناحيه متوجه حال و آيندۀ کشور شده يا ميشود،  بگونۀ دقيق تر حدس زده ميتوانيم

ِھا، ع�وه ازآن ھمه پيامد ھای نا گوارکه گفته آمد، ازنظرمالی، بخش عمدۀ مساعدتھای بين المللی " او .جی.ان" ِ
ِبرای افغانستان را بلعيدند و حتا با برخی از مقام ھای دولتی، غرض اخت�س بيشتر، درتبانی وزد و بند ھای نا روا 

ُگشايش دفاترعريض، طويل، مفشن و پرمص. قرارگرفتند ِ ِرف، موترھای قيمتی، حقوق و معاشات چند ده ھزاری وعدم ِ
ِدلسوزی و برنامه ريزی ھای دوراز اصل نياز مردم و باSخره، با فراردادن مليون ھا دالر از افغانستان بخارج ،  ِ ِ

ِضربات جبران ناپذيری به پيکر ھستی فکری واقتصادی کشورواردآوردند ا ھا در عين حال، ب" او .جی.ان" چون . ِ
ِسران و سرشناسان کشورھای مختلف درارتباط تنگاتنگ قرارداشته ودارند، بنابرآن، حتا بستن درب دفاترو قطع  ِِ ِ

ًفعاليتھای آنھا ازسوی حکومت ھای ضعيف مانند حکومت ناتوان افغانستان تقريبا ناممکن ميباشد ِ ِ .  

  . ا و غدر و جفا ھا در افغانستان بحساب ميرودھ" او . جی.ان " آنچه گفته شد، نمونۀ بسيار کوچکی از نتايج کار 

  

  ھا) او . جی. ان  (نمونه ای ازکارھای

ِع�وتا، تعدادی ازاين مؤسسات غيردولتی، بروفق برنامه ھای خاص کشور ھای استعماری، مشغول جمع آوری  ِ ِ ِ ً

ِمعلومات، استخدام جواسيس، برنامه ريزی ھای اط�عاتی وفعاليتھای خاص ديگر بودند ِاسناد و شواھد زيادی . ِ
ًدرافغانستان وجود دارند مبنی براينکه افراد ظاھرا   ِدرچارچوب ... و " مشاور " ، "کارشناس " ، "متخصص" ِ

ِمؤسسات انجيويی بودند ويا ھستند که ھرگز کارشناس ومتخصص واقعی نبوده، بلکه فقط بمنظوراستفاده جويی مالی،  ِ
  .  افغانی، عمل جاسوسی و غيره آمده بودندِخوشگذرانی، تبخترباSی کارمندان

مامورپيشين سيا و به مقصد جاسوسی ازاين مؤسسات را که ازجانب مقام ھای امريکايی  " فليپ گيرالدی" چنانکه
  .صورت گرفته باشد و يا صورت بگيرد، محتمل ميداند

ِمنسوبين برخی ازاين مؤسسات، به شکل ديگر نيز به پيکرجامعۀ افغانی ضربه  " ًمث�، وقتی.  وارد ميکردندِ

ُيا طرح و پروژۀ کاری شان را تھيه نموده مقدارھنگفت پول از کشورھا يا منابع کمک کنندۀ خارجی دريافت " پروپوزل  ِ
ِمينمودند، ع�وه از آنکه بخش عمدۀ پول حاصله، برای حقوق ماھيانه و دفتر وديوان، وسايل نقليه و مخارج روزمرۀ  ِِ

ِه ھدرميرفت، پروژۀ مورد نظر را دربرابر پرداخت پول کمتر، به افراد و قرار دادی ھای کوچکتر می مؤسسۀ مذکور ب ِ ِ
سپاريدند و حتا قرار دادی دوم، پروژه را باSی کسان ديگری بفروش ميرسانيد که در نتيجه، يا پروژه نا تکميل می ماند، 

بھمين دليل بود که ھرساختمان يا سرک و خيابان پس ازمدت . يشديا با مواد وکيفيت ِ فوق العاده پايين به سررسا نيده م
  . يا فرو می ريخت و يا معايب فنی آن متبارز ميگشت کوتاھی
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ِ، ضمن نشريکی ازبرنامه ھای"طلوع " ِچنانکه تلويزيون  ِمي�دی، فلم  2011خويش درسال )  انتقادی– کميدی (ِ
ِن، يکتعداد کارگران با يک و دو وسيلۀ نقليه درداخل شھر، مصروف ِمستندی را از شھرغزنی به نشر رسا نيد که درآ

ِجالب اين بود که پس ازسفت کردن ريگ و جغله، آنھم توسط . يکی ازخيابانھای شھر ديده ميشدند ِ◌(اسفالت (قيرريزی
ۀ فرش شده را مملو از رنگِ سياه مايع، روی ريگ و جغل" تانک ِ" وسيلۀ دستی، يکی ازکارگران، بوسيلۀ پايپ ازيک 

  . است ، با رنگِ سياه  ميپوشانيد" اسفالت  " ِبجای ريختاندن قيرکه Sزمۀ

ِيک دپلومات سفارت آلمان درکابل گفته بود  ِيک چھارم پولھای امدادی امريکا به مصرف مشاوران خارجی : " ِ ِ
"  ھا آمده بود که شخصی بنام دريکی ازگزارش. و گزارش ھای ديگرنيز حکايت کنندۀ چنين وضع وحالی بودند" ميرسد

که گويا مشاوربرای وزارتخانه ھای افغانستان مھيا ميساخت، " امرجنگ مارکيت گروپ  " ِآمر کمپنی" ويليم استرانگ
  . مبلغ دوازده ھزار دالر امريکايی تنھا به کرايۀ خانه ميپرداخت

ُحقوق يکروزۀ کارمندان ادارۀ کمک ھای " ِدربرابر پرسشی گفته بود " بيرنگ پاينت  " ِيکی ازمشاوران کمپنی ِ
  .دالرامريکايی ميباشد درافغانستان، مبلغ ھشتصد وچھل) ايد.اس.يو(انکشافی اياJت متحده 

ِيک ھمکار دفتر مشورتی بنام   برای ً، در مقابل صرفا"کراون اجنت " ِ ِيکصد و ھشتاد روز کاردر دفتر  ِ
  .ار دالر پرداخته شدُھمآھنگی  ککھای پولی، مبلغ  دوصد و ھفت ھز

ِيکی ديگرازھمکاران اين کمپنی، دربرابر تنھا دوصد و چھل ويکروزکار، مبلغ دوصد وچھل ھزار  و برای ِ
  . دالرتاديه گرديد

ِآنچه گفته شد، نمونۀ بسيار کوچکی ازمجموع غدر و اخت�س و جفاکاری بحق حال و آيندۀ افغانستان بحساب 
  .ادامه داشت) م  2014تا  2001 (ميرود که در سالھای

  

  نمونه ای از برنامۀ کاری خارجی ھا در افغانستان 

ِبرنامه ھای مؤسسات خارجی، روشھا، پاليسی ھا و زيانھای کوتاه مدت و دراز مدت ناشی ازآن در افغانستان،  ِ
 که شبکۀ اط�ع رسانی اکنون اينقدر بايد متذکرشد. بحثی است مھم، دقيق، فنی و تحليلی که بايد درجايش انجام داده شود

ِم ازقول دبير سازمان ھ�ل احمرکشور نوشت که2013 افغانستان درماه می ِِ ِبسياری از دختران و زنان افغانستان "  ِ
ِ، مورد تجاوز جنسی قرار می گيرند که } نظامی – ًو طبعا ازسوی سايرقدرتمندان ِمالی{  ِازسوی نظاميان خارجی ِ

ِبخاطر ترس از آبرو و حيثيت  خود، آنرا گزارش نميکنند؛ ھرچند که تا کنون قريب بيست مورد گزارش ِرسمی از ِ
ِتجاوز خارجی ھا به نواميس افغانستان ثبت شده است  ِ"...  

ِبسياری از دولتمردان و مردم افغانستان از اتفاقات و حشتناکی که " شبکۀ اط�ع رسانی ع�وه ميکند که 
ِمسايلی مانند فروش مشروبات الکلی و گوشت خوک در بازار ھای داخلی، راه اندازی . ُپيرامون آنھا رخ ميدھد، غافلند ِ

ِمخفيانۀ قمارخانه ھا، ترويج بی بند و باری، به فساد کشا ندن جوانان، گسترش بی حجابی و تزلزل نظام خانواده و  ِ ...

  . "ِشامل ھمين اتفاقات اند

ِحکومت ضعيف و آگنده ازفساد اداری حامد کرزی  ًنه آنکه ھيچگاه نخواست و يا اص� نتوانست جلوخودسريھا، ِ
ِھا را بگيرد، بلکه متأسفانه دست بھم داده درفعاليتھای غيرقانونی و غير ملی تشريک ) او.جی.ان (اخت�سھا و خيانتھای

     .مساعی ھم بعمل آورد

مي�دی،  2001سالھای پس از در) آقای بشردوست وزيرپ�ن و برنامه ريزی (يکی ازوزرای کابينۀ حامد کرزی
ِفھرست چند صد ادارۀ نا کارآمد و فاسد انجيو ِرا مرتب نموده به رييس جمھورسپرد تا دستورانح�ل آنھا را ) او -جی.ان( ِ

ِصادرنمايد، مگرحامد کرزی، فھرست متذکره را حفظ نمود وھرگز نخواست در اين مورد و جلو گيری از حيف و ميل 
ِاما درسالھای بعد، وقتی سر وصدای فساد مالی و اداری دولت . لی اقدام اصولی و اساسی بعمل آوردمساعدتھای بين المل

ِباS گرفت و افغانستان، ازطرف ادارۀ شفافيت بين الملل بعنوان فاسد ترين کشورجھان معرفی گرديد، رييس جمھور طی 
ِسخنانش گفت که علل فساد مالی و اداری در وجود    . ھفته استن" خارجی ھا " ِ

ِع�وه ازآنکه افغانستان تحت زعامت ِحامد کرزی بعنوان فاسد ترين کشورجھان اع�م گرديد، حتا پاسپورت  ِِ
ِباساس گزارش نشريۀ تاريخی دوازدھم . افغانی نيزبمثابۀ بی ارزش ترين و بی اعتبار ترين پاسپورت ِجھان معرفی شد

، ارزش و اعتبارپاسپورت "ھنلی وشرکا "ِستان و به نقل ازنھاد ِخورشيدی حزب ھمبستگی افغان1393ماه حمل سال 
 )ادامه دارد(. افغانی در ردۀ نود وسوم، يعنی آخرين مقام تعيين شدۀ جھانی قرارگرفت


