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بي عدالتي، بي قانوني، بي نظمي ، زورخواهي تنظيمي ،جنگ، کشتار، ويراني، نا امني، آوارگي، فقر، مرض، فساد 

و مذهبي وزباني ، مواد مخدر ،زورگويي ، جنگ ساالري ، بي کفايتي ، اداری، بنيادگرای افراطي، تبعيضات قومي 
مصلحت گرايي ، تاراجهاي کالن پولي ، چنگل بخشي قدرت واداره دولتي ،محروم نگهداشتن مليتهاي محتلف، چپاول 

وزورگويي، قانون شکني وماشه کشي درخيمه لويه جرگه پس ازتشنج )وغصب امالک دولتي وشخصي ، تشنج ، 
و دهها مشکل ديگر، سالهاست که دامن جامعۀ را فراگرفته و زندگي آرام و خوش را ازمردم کشور سلب ( انتخابات در

 .نموده وهمه نتيجه حاکميت ننگين کرزي است

 دزدان ميليونرکيهاست؟؟؟

 



ها  طح رسانهدستگير و تحقير شده در س کوچکيخاطر دزدی  کس به واسطه و بی سيستم مافيايی همين است، مجرمان بی
« الگوی شفافيت»دزدان کالن هم با افتخار خود را قهرمان و . های کالن آزاد و قانونی است شوند، اما دزدی رسوا می

های سکتور امنيتی منتشر  در چند سال گذشته فساد ميلياردها دالری در حکومت افغانستان به ويژه وزارت  .گذارند نام می
ها بررسی و عامالن آن  ها و چپاول الس برداشته شد، اما هيچ مورد از اين خيانتشده و پرده از موارد درشت اخت

هر هفته و يا هر  (SIGAR) از دو سال به اينسو دفتر بازرس ويژه امريکا برای بازسازی افغانستان .اند مجازات نشده
در « سيگار». کند های داخله و دفاع افغانستان نشر می هايی از فساد و اختالس و چور و چپاول در وزارت ماه گزارش

 .است ميليارد دالر به نيروهای امنيتی افغانستان کمک کرده ۲۲نزديک به  ۲۰۰۲گزارشی نوشته که امريکا از سال 
ها معاش بخور نمير  چاره و فقير که ماه کی بايد سر تراشيده شود؟ سربازان بی حاال :« سيگار»های  چند مورد گزارش

 اند؟ کنند يا وزرای فاسدی که ميلياردها دالر از سرمايه ملی را به جيب زده خود را دريافت نمی
آن به ميليون دالر تکه تکه شده و قطعات  ۶۸۲شده به اردوی افغانستان به ارزش  طياره حمل و نقل کمک ۶۲: يک

 .اند هزار دالر به فروش رسيده ۲۲مبلغ 
هزار و  ۷۶۷تا کنون،  ۲۰۶۶امريکا از سال . صدها هزار سالح کمک شده به اردو و پوليس افغانستان ناپديد است: دو

. های دفاع و داخله افغانستان کمک کرده که بخش بزرگ آن ناپديد است شمول مهمات آن به وزارت اسلحه به ۸۲۲
 .رسد ميليون دالر می ۲۲۲فزارهايی که ناپديد شده به ا ارزش جنگ

 .ميليون دالری از وسايل و تجهيزات شفاخانه چهارصد بستر ٢۲اختالس : سه
 .ميليون دالر در ساخت يک مرکز نظامی در هلمند ۲۲دستبرد : چهار

 .تر کرد های سيگار طوالنی های درشت از ميان گزارش توان با واردکردن رقم و اين فهرست را می

 چپاولگران مشهورومعروف 

 
هللا محمدی در وزارت داخله است که بوی گنديدگی حکومت دست نشانده  بسم« پشکل دزدی»همه قضيه تر از اما مضحک

هللا محمدی از  رساند که بسم های ليک شده از ارگ و وزارت داخله می گزارش. امريکا در افغانستان را بيشتر باال کرد
برای چمن صحن وزارت داخله به ( پشکل گوسفند)ميليون افغانی را زير نام خريد کود حيوانی  ۸۰داخله بودجه وزارت 

 !است، اما هيچ بازخواستی از او صورت نگرفت جيب زده
های بزرگ در بنادر تحت  ها ميليون دالری در وزارت ماليه تحت رهبری عمر زاخيلوال، غارت های بزرگ ده دزدی

های مملو از دالر توسط  خ، شيرزی و ظاهر قدير در ننگرهار و اسماعيل در هرات، انتقال بکسکنترول عطا در بل
های بزرگ در وزارت معارف تحت مديريت فاروق وردک، انتقال  نشينان از ايران و برخی کشورهای ديگر، دزدی ارگ
ر جريب زمين دولتی از سوی ميليون دالر پول نقد توسط ضيا مسعود به دوبی، چور و چپاول و غصب صدهاهزا ۲۲

بسياری از رهبران تنظيمی از جمله سياف و خليلی و گيالنی و محقق و فهيم و عطا و خانواده کرزی در شماری از 
شمول کابل و به جيب زدن ميلياردها دالر زير نام بازسازی افغانستان در پانزده سال گذشته را مردم افغانستان  ها به واليت

 .يک مورد هم کدام وزير، وکيل، والی يا شاروال سر تراشيده در برابر چشمان مردم رسوا و افشا نشدشاهد اند اما در 
نشانده آن در  دهد که هم امريکا و هم حکومت دست از سوی ديگر مرغ دزدی سربازان در شمال افغانستان نشان می

دار وضعيت  های شاخ نت کرده و با دروغافغانستان در پانزده سال گذشته تا چه حد به حق اين کشور جنگ زده خيا
 .اند نيروهای امنيتی اين کشور را عوامفريبانه خوب و درخشان توصيف کرده

کنند يا وزرای  ها معاش بخور نمير خود را دريافت نمی چاره و فقير که ماه حاال کی بايد سر تراشيده شود؟ سربازان بی
داشت، بايد ابتدا  اگر درين وطن اندک عدالت وجود می اند؟ جيب زده فاسدی که ميلياردها دالر از سرمايه ملی را به

های سال در راس نيروهای  گرفتند که سال هللا و رحيم وردک تراشيده شده در معرض ديد عموم قرار می سرهای بسم
 .ايجاد کردند« مرغ دزد»و « چرسی»شان يک اردو و پوليس  امنيتی قرار داشته با خيانت

 خدا را مي شناسيد؟؟؟ اين مجاهد راه



 
احمد مشاهد عضوتنظيم جمعيت وازوفادارترين اشخاص به شورای نظاراست ودرسالهاي گرماگرم پاکستان رفتن ، طب 

 . را تمام ناکرده راهی پاکستان گرديد ومثل ديگرسران جهادی پيشوند داکتر راهم به نامش عالوه کرد
ممکن نباشد اما فقط بخشی ازسرمايه، جايداد وملکيت های وی که همه آگاهی يافتن ازدارايی های واقعی وی شايد 

با تحليل مشاهد ازاين زاويه، برای مردم، برای چندمين باربه ثبوت ميرسد که . گيرم می  دانند را به معرفی اش می درباره
ی چه کسانی بوده و ماهيت زند، اتکايش در واليت تخار رو نظام فعلی که دم از دفاع از مردم و دفاع از دموکراسی می

اگرازحمام های نمره وباغهای کوچک که مشاهد دراينجا وآنجای ورسج وتالقان و واليات ديگر دارد   .شان چگونه است
هوتل آريانا درواليت تخارازجمله . چشم بپوشيم و به جايداد های بزرگترش نظر اندازيم، بايد ازهوتل آريانا شروع کنيم

اين . گردند ومرغوب شهر تالقان است و محافل گوناگون، خصوصاً محافل عروسی درآنجا برگزارمیهوتل های مفشن 
  .باشد هوتل مشهورازشخص مشاهد می

 .باشد تانک تيل آريانا که درجوارپل شهروان تالقان قراردارد وپرفروش ترين تانک تيل درتالقان است نيزمربوط اومی
در . شاهد ازنزديکترين دوستش شايد نمونه خوبی باشد که ماهيت وي را شناختداستان اين تانک تيل وکالهبرداری م

الدين معصومی، به نيت ايجاد تانک تيل شريکی بين معصومی ومشاهد، زمين را ازصاحب آن به  زمان واليت سيد اکرام
دارد که نام هردوی  رسيد معصومی تاکيد می هنگاميکه سند بين فروشنده وخريداران به امضاء می. زورتفنگ خريدند

نمايد که چون تو والی هستی اگرصدای اين  شان در جريان نوشتن قباله ذکر گردد، ولی مشاهد برايش استدالل می
ضرور نيست نامت را در قباله ذکر نمايم و اين کار  شوی بنا آيد و بدنام می زورگيری باال شود، موقفت زيرسوال می
وقتی تانک . شود گذرد و معصومی هم از چوکی واليت برکنار می چندی می. ودش باعث شکست عهد شراکت من و تو نمی

ی شراکت را  گردد، اونزد مشاهد آمده تا سهمی از عوايد بدست آمده تيل آريانا يکي ازپرفروشترين تانک درشهرتالقان مي
باينصورت دوستی وهمدستی  درايی ، منکرعقد وپيمان درين رابطه شده و مشاهد با نهايت خم چشمی وديده. بدست آورد

باشند که دربهترين  جريب می ۷۰۰زمين های آبی مشاهد درنهرچمن وساير نقاط تخار بيشتر از   .يابد شان پايان می
  .شوند در شرايط فعلی هرجريب اين زمين ها بيست لک افغانی خريد وفروش می .موقعيت های تالقان واقع اند

تعداد حويلی هايش درکابل . شود لقان ماهانه يک ميليون ودوصد هزارافغانی میکرايه صرف دکانها وسرای هايش درتا
اش در  يک حويلی. تعداد زياد آنها را به کرايه داده است. باالتر ازده باب بوده که همه درمناطق قيمتی موقعيت دارند

  .رندشيرپور، يک حويلی درمنطقه بادام باغ ويکی عقب سينما آريوب درباغ باال موقعيت دا
ای که درسرک اول دارد و مدتی  درتالقان هم چندين حويلی دربهترين موقعيت های شهرازمشاهد اند، که ازجمله حويلی

درزمان گريزگريزرباني که باتحت هرسوميرفت ومدتي سفارت ايران بود که تنهاايران سفارت کاري درتخارداشت و فعالً 
  .غصب شده دولتی استبه يوناما کرايه داده شده است ازجمله زمين 

 جهاد بيروني اين مرد مجاهد

 
. درخارج ازافغانستان جايداد های غيرمنقول وی که تا حال افشاء شده اند، يک حويلی در دوبی، يک حويلی درتاجکستان

مناسبت به همين . را به عهده دارد، امنيت مشاهد هم به عهده گرفته است رياست ده که مسئوليت امنيت تمامی وزيران 
اوکه به امراض گوناگون گرفتار است، خوراکش . آورد مشاهد ماهانه به تعداد سه صد نفرازرياست ده اعاشه بدست می

الرغم آنکه  مشاهد علی .نان جواری بيش نيست، دارايی هايش را قبل ازمرگ ميان اوالدهايش تقسيم و ترکه کرده است
کند، درعين حال شخص  ی با درنظرداشت منافع خود برخورد می  مسئلهآدم کينه دل، خودپسند وخودخواه است و به هر 



تنها آدم های . گوی اوباشند متکبر و بدزبان است وسخت انتظار دارد که کسی پای خود را به پای او دراز نکند وهمه بلی
رکيک و پيشانی توانند که آماده چاپلوسی و تحمل غضب، دشنام های  صفت وزبون ازموقف اواستفاده برده می برده

ازجمله ده ها فرديکه طبق تذکر باال به نوکران او بدل شده اند فردی به نام حق نظر است که حاال   .ترشی های او باشند
  .شايد حق نظربای برايش بگويند

او به واسطه مشاهد رئيس گمرک در يکی از گمرکات افعانستان تعيين شده و ازين طريق صاحب ميليون ها دالر شده 
اش نمايان گردد، يادآور گرديده است که  او درچند محفل درحضور ديگران بدون اينکه عرق شرم برپيشانی. ستا

او که چند سال قبل به نان شب بند بود و پول . امروزاگرکسی کمترازيک ميليون دالررا سرمايه بگويد احمق است
  .نداشت، امروز چندين حويلی صرف درشهر تالقان دارد

مسلکانش چون مطلب بيک، حاجی آغاگل، پيرمحمد خاکسار، پيرم قل، قاضی  يی هايی که مشاهد و همملک و دارا
کبيرمرزبان، بشير چاه آبی وغيره به اصطالح کالن های تخار با خدعه، نيرنگ، قتل، تهديد، توطئه، دزدی، خيانت، 

ون احساس شرم وخجالت آن را داد خدا چپاول، وطن فروشی و متوسل شدن به پستی های رنگارنگ بدست آورده اند، بد
زنند تا اين را ثبوت نمايند که ديگران که به پول و دارايی های افسانوی چون آنها  ناميده، خويش را خدادادگان جارمی

رسند نه اينست که ايشان دست به دزدی، وطن فروشی، جاسوسی، قتل و توطئه نزده اند بلکه ايشان را خدا نداده  نمی
دانند که پدران شان تا جاسوس  دارند ومی ده اينان اگرچه به پستی پدران شان آگاه اند دردل آن را تصديق میاوال . است

بود، کجا ممکن بود به چوکی های  بودند و گذشته بيشرافتی و وطنفروشی برپيشانی شان از دور نمايان نمی ورزيده نمی
کنند، هميشه دفاع از  قطارانش وقتی به منابرسخنرانی میمشاهد وهم . مهم و بلند درسطح يک مملکت گماشته شوند

کنند، ولی درعمل به غيرازتحکيم پايه های اقتصادی و اجتماعی خود و  جهاد ومقاومت و ارزش های اسالمی را قلقله می
 انديشند فاميل خود به چيز ديگری نمی

دست آوردهاي حکومت غني وعبدهللا 

 
ميليون نفر در اين کشور  ۶۲در افغانستان اعالم کردند که  (WFP)سازمان ملل متحدجهانی غذای   مسئوالن برنامه

ميليون، هشت ميليون آن با  ۶۲از مجموع  .ميليون نفر بود ۹سه سال پيش اين رقم حدود  .مصئونيت غذايی ندارند
دی آنان چطور تأمين خواهد دانند که غذای بع که اين هشت ميليون تن نمی .نداشتن امنيت حاد غذايی رو به رو هستند

  افغانستان و برگشت مهاجران از کشورهای ديگر عامل  سالی، تغيير اقليم، وضعيت شکننده ثباتی، جنگ، خشک بی .شد
اگر به اين موضوع رسيدگی نشود، نبود امنيت  .افزايش ميزان نبود مصئونيت غذايی در طول سه سال گذشته بوده است

برای مقابله با عدم مصئونيت غذايی و  .های جديد در افغانستان شود ها و مهاجرت د مشکلتواند باعث ايجا غذايی می
امنيت غذايی يکی از  .ميليون دالر دارد ۶۸۶کمک به نزديک به سه ميليون تن در افغانستان، اين برنامه نياز به 

اين سند را امضا کرد و  ۲۰۰۶ال هزاره سوم سازمان ملل متحد است که حکومت افغانستان در س  های سند توسعه هدف
ترين اهداف اين سند است،  گانه آن دست يابد و مصئونيت غذايی که از مهم ۸های  به هدف ۲۰۲۰متعهد شد که تا سال 

های حکومت افغانستان نيز از عدم مصئونيت غذايی  اين در حالی است که پيش از اين، مقام .آن را برای مردم تأمين کند
 .بودند  براز نگرانی کردهمردم در کشور ا

های بشردوستانه سازمان ملل متحد گزارش داده است که از ابتدای سال جديد ميالدی  همچنان  اداره هماهنگی کمک
 ۶۲تنها در هفته گذشته تقريبا  .اند هزار نفر به دليل جنگ و خشونت از مناطق محل سکونت شان بيجا شده ۲۶تاکنون 

ازنظر واليتی، بيشترين تعداد بيجاشدگان داخلی در اين مدت در کندز  .اند ور به فرار شدههزار نفر از مناطق شان مجب
بيجا شده را در اين واليت  ۶۲۲۰۰ملل متحد . بوده است؛ واليتی که تا چند سال پيش محل استقرار نيروهای آلمانی بود

آخرين مورد روز دوشنبه در نتيجه يک حمله در  .دهد های شديدی رخ می در واليت کندز همواره درگيری .ثبت کرده است
اند که  نفر کشته شده ۲۰تا  ۶۲های مختلف، بين  هوايی نيروهای اردوی ملی در ولسوالی دشت ارچی، بر اساس گزارش

دهد که آوارگان  ازسويی هم، سازمان ملل متحد هشدار می .احتماالً اين حمله تلفات غيرنظامی نيز به همراه داشته است



هزار بيجاشده  ۶۲۰در سال گذشته، سازمان ملل متحد  .روند در افغانستان به شمار می« پذيرترين قشر آسيب»داخلی 
سازمان ملل متحد در آغاز سال  .هزار آواره داخلی ثبت شده بود ۲۲۰بيش از  ۲۰۶۲داخلی را ثبت کرده بود و در سال 

هزار نفر تحت  ۹۰۰های بشردوستانه تخمين زده است که در حال حاضر حدود  روان ميالدی در گزارشش در مورد کمک
 .کنند ها زندگی می در کمپ« شرايط غيرانسانی»

 دارد؟؟؟ آيا راه بيرون رفت وجود

 
خاين و استفاده جو پاک گردد، اگر دولت از عملکردهای  اگر فضای ادارات دولتی از وجود عناصر فاسد، بنيادگرا،

ها مطابق قابليت افراد و اشخاص با فهم، صادق و متعهد  جاه طلب دست بکشد و اگر ظرفيت  سازشکارانه با بنيادگرايان
واهد يقين که مشکالت از سر راه برطرف خ های ملی ونيز معيارهای شايسته ساالری در نظر گرفته شود، به به آرمان

سوی قانون مداری و تطبيق اصول و قوانينی که تأمين کنندۀ منافع عليای  هنوز دير نشده است که مسئولين امور به. شد
های صادقانه، دلسوزانه و مسئوالنه بردارند تا باشد تطبيق قوانين عدلی، قضايی و ساير لوايح و مقررات  ملت ماست گام

ر جامعه به گونۀ يک فرهنگ اداری محل تطبيق خويش را دريابد و دواير تحت شعاع و انضباط و مسئوليت پذيری د
واستخوان مردم ما به اعتبار مردم  سوادی که با نيش و نوش از پوست دولتی از لوث عناصر بنيادگر، استفاده جو و بی

با فرايند و بازتاب فساد اداری اند  ها عذاب کشيده نمايند و يا بنياد اجتماعی نوپای مردم را که سده افغانستان استفاده می
برند روی معيارهای حسابگرانه به چنگال قوانين عدلی و قضايی مجبور به تصفيه حساب  هستی ملت ما را به يغما می

المال اکثر کسانی را  های عامه و بيت مندی به حفظ دارايی و دور نيست که مردم ما با مشت کوبندۀ قانون و عالقه. گردند
اند مورد بازخواست و سرزنش قرار بدهند، زيرا در امتداد  تفاده از قدرت مرتکب چنان خيانتی گرديدهکه با سوء اس

 .زمان، تاريخ آيينه تمام نمای افعال و اعمال مردم است
ها به فروش  ترين شکل نيروی خود را به خارجی ترين و مطيع چهار ميليون جوان در ايران و پاکستان به ارزان

 . شود نه تنها در بخش دولتی افغانستان چهارصد ميليون دالر اختالس و دزدی میساال. رساند می
مراتب افزايش يافته به دليل اينکه هيچ متجاوزی بر  ميزان ناامنی، اختطاف، خود سوزی، خودکشی، تجاوز به نواميس به

يده و در زمينه خودسوزی و عناف زنان به اشد مجازات محکوم نشده است و هيچ اختطاف گری محکوم به اعدام نگرد
 . خودکشی فرهنگ سازی در کشور انجام نگرديده است

های گذشته نگاه کنيم، آنچه الزم است از  با اين وجود اگر ما از روی آماروارقام به وضعيت افغانستان در سال
 . ی به دست خواهد آمدهای دولت ها به دست خواهيم آورد و ميزان وجود فساد در ارگان های دولت طی اين سال پيشرفت

شوند و شايستگی و  های دولتی بر اساس زدوبند ها و معامله گری های سياسی به افراد داده می درافغانستان، کرسی
 . ماند معنی می های پوچ و بی لياقت و يا ديد خدمت به مردم و وطن به حرف

های هنگفت خريد و فروش  ل آور به قيمتهای پو تر در سطح رياست و مشاور و سفير و ديگر مقام های پايين پست
شود، آن کرسی را بزنس شخصی پنداشته بدون دغدغه خاطر به جمعاوری پول از هر  شوند و کسانی که مقرر می می

آورند در  روزی مردم فقير ما به چنگ می های بادآورده که به قيمت سيه پردازد و با اين پول طريق نامشروع و حرام می
از فاسدان  وغني احمدزيکه حامد کرزی  درحالی. پردازند دن و ساير جاها به سرمايه گذاری و عياشی میدوبی، دهلی، لن

اش،  و خانوادهوغني احمدزي شود از مبارزه عليه فساد حرفی به ميان آورد؟ حامد کرزی  درجه يک کشوراند، چطور می
برادرانش در رأس مافيای اقتصادی و مواد مخدر های خارج نشين، به ميليونرها مبدل شدند و  طی ده سال از هوتلی

اين خانواده تنها در چپاول ده هزار جريب زمين و اعمار شهرک عينومينه قندهار، غصب فابريکه . کشور قرار دارند
 .های قارونی به جيب زدند سمنت غوری، کابل بانک، امالک دوبی و غيره سرمايه گذاری

 ۲۰۶۷ده ثروتمندترين افغان در سال 



 
از آنجايی که اقتصاد افغانستان از گذر درگير بودن با تروريسم به شدت آسيب ديده است، اغلب ساکنان دنيای غرب، 

شهروندان افغانستان از جمله افراد با استعداد، . نوعی نگاه منفی نسبت به سرمايه گذاری و ثروت در اين کشور دارند
در اينجا ده تن از ثروتمندترين افراد . از فعاليتهای خوبی برخوردارند کوشا و فداکار روی زمين هستند که در هر حوزه،

 .گذاريم های کوتاه تجاری را به اشتراک می افغانستان، با داستان

 عبدالرحيم صافی
اش در ميان ثروتمندترين  است و خانواده« صافی گروپ»باشد، رئيس شرکت  عبدالرحيم صافی که از قوم پشتون می

 .داری فعاليت دارند های صنعت و هتل پدر، برادر و کاکای وی در زمينه. جود در افغانستان قرار داردهای مو خانواده

 عبدالرحمان الکوزی
های چند مليتی به  باشد که مالک بسياری از شرکت عبدالرحمان الکوزی، يکی از اشخاص معروف و ثروتمند افغان می

 .است« الکوزی»نام 

 عزيز هوتک
در يک خانوادۀ بسيار معروف و ثروتمند در قندهار چشم به جهان ( دوم سلسۀ غلزی هوتکی قندهار مالک)عزيز هوتک 

 .او پسر سليم خان و نازو توخي، نواسۀ کروم خان و نواسۀ بزرگ اسماعيل خان است. گشود

 زمری کامگار
را در بخش انجنيری تخنيک به  باشد که تحصيالت خود التحصيل از دانشگاه بلخ می زمری کامگار از قوم تاجيک و فارغ

و مالک  ACCI الملل اتاق بازرگانی و صنايع افغانستان وی در حال حاضر مشاور دفتر امور بين. پايان رسانده است
 .است« کام اير»شرکت هوايی 

 نجيب زراب
يافته  سازمان های تجاری وی در کابل، دبی و پاکستان قرار دارد که موفق به ساختن يک شرکت برجسته و دفتر شرکت

 .در افغانستان شده است

 حبيب گلزار
کنندۀ نوشيدنی منحصر به خود را در افغانستان دارد و اولين شرکتی است که شروع به توليد  حبيب گلزار، شرکت توليد

 .در اين کشور نموده است« کوکاکوال»

 حاجی مومن خان
عنوان يک شرکت تجاری شروع به فعاليت  که فقط به هر چند. ايجاد گرديد ۶۹۶۰های  شرکت حاجی مومن خان، طی سال

خواهد صنايع نفتی مومن را  های ديگر نيز مانند چای و منسوجات فعاليت دارد که همچنان می نموده بود، ولی در زمينه
 .اندازی کند راه

 احسان بيات
   .است بياتاش  قوميت وی اصالتاً از هرات و. کند رک زندگی میايوباشد که در ني گر می احسان بيات، صنعت

 حامد منهاج
سالگی شروع به تجارت کرد و در حال  ۶۲ترين کار آفرين و تاجر در افغانستان است که در سن  حامد منهاج، جوان

 .های چندمليتی در ارتباط است حاضر با شرکت

 شيوه هاي پولدارشدن درافغانستان



 
ده سال پيش کارمند يا شهروند ساده ای هفسال از روی کار آمدن دولتمردان جديد می گذرد و کسانی که هفده بيش از 

 !بيشتر نبودند، اکنون تبديل به يکی از تجار و سرمايه داران مطرح کشور شده اند
نازل مسکونی بهترين م! بسياری از مقامات سطح پايين دولت ، مالک مارکتهای کالن در بهترين نقاط شهرها هستند

 !که برای توسعه و حفظ اين اموال چندين محافظ نيز هميشه به همراه دارند! شهرها متعلق به آنها می باشد
اما کسی که کمی بيشتر سرش به تنش می ارزد و يا چند صباحی بيشتر در دولت و کارهای دولتی بوده است به سراغ 

ستندات موجود حاکی از آن است، شخصی که چند روز والی بوده يا گزارش ها و م. ثروت اندوزی های کالن تر رفته اند
 !مدت کوتاهی عهده دار سمت وزارت بوده است اکنون برای خود صاحب نفتکش يا شرکت هواپيمايی می باشد

کسی که تا قبل از ورود به کارهای دولتی هيچ ثروت و شهرتی نداشت، در حال حاضر مالکيت شرکتهای بزرگ حمل و 
برای خود شهرک سازی می کند و حتی به فکر ساختن شهر ! سطح کشورهای همسايه و منطقه را بر عهده دارد نقل در

 !!!جديد خصوصی می باشد
حال تصور کنيد کسی که تنها يکی و دو سال در مقامی بوده، برای خود نفتکش و شهرک دارد، مابقی که سالها است بر 

به راستی اين همه ثروت و دارايی از کجا به دست آمده است؟ اين ثروت های ! اريکه قدرت تکيه زده اند، چه دارند؟
اگر از خير جواب اين سوال بگذريم، نکته تاسف بار ديگر اين است که  هنگفت مقامات از چه طريق حاصل شده است؟

اند، هم اکنون به  بسياری از کسانی که علنا زمين های مردم را غصب کردند و اموال مردم را به ناحق مصادره نموده
 !عنوان نيروهای مقدس مطرح هستند و جزو سران قدرت و حکومت نيز محسوب می شوند

پرواضح است کسانی که در فساد اداری آغشته اند به جای اينکه از وظايف شان برکنار شوند مورد تقدير قرار می 
مردم بايد بدانند برخی اين پولها را . شده است بسياری می پرسند پولهای سرازير شده به افغانستان در کجا صرف. گيرند

در دبی ويال خريده اند، در امريکا خانه خريدند و در کابل قصر ها آباد کرده اند، ما اين افراد را می شناسيم اما چه کسی 
اند و مجازات است که از اينها سوال کند که اين پولها را از کجا آورده اند؟ چه کسی می تواند اينها را به محاکمه بکش

البته اين مختص به اشخاص هم نيست بلکه همين موضوع درباره احزاب هم صدق می کند که اين حقوق های  کند؟
دالری را از چه منابعی تامين می کنند؟ وقتی يک حزب برای رسيدن به مقاصد خاص، هزارها دالرها صرف می کند، 

 کسی نيست بپرسد که اين مبالغ از کجا می آيد؟
آنها می . د که برخی از مقامات سابق و حتی فعلی، صداقت دارند و می گويند هزينه های خود را از کجاها می گيرندهرچن

که . گويند از فالن کشور يا جريان سياسی بابت حمايتهايی که می کنم، می گيرم و برای همين مردم هم خرج می کنم
 .، منکر نيستندتفاوت اين افراد با بقيه در اين است که اينها خورده

به هر حال در اين سه دهه برخی از مقامات پول از ناکجاآباد گرفتند و در امور معنوی و خيريه صرف کردند و عده ای 
ولی انصاف مطلب اين است که همين مقامات مذکور که به قول معروف، پول . نيز تنها به زراندوزی شخصی پرداختند
 .دنيا به مرض های صعب العالج مبتال شده اند شان از پارو هم باال می رود در همين

... شايد اگر شما هم کمی تامل کنيد بشناسيد مقاماتی را که هم اکنون به مرض قند، تنگی نفس، بيماری قلبی، سرطان و 
مبتال هستند و هر از گاهی برای تداوی به کشورهای خارجی می روند، اما هنوز هم نمی خواهند عبرت بگيرند و الاقل 

 .همين پولهايی را که از هر طريقی به دست آوردند، برای همين مردم خرج کنند و اينقدر حريص نباشند

 


