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چرا در مبارزه با فساد
ناکامیم؟
حفیظ اهلل ذکی

فســاد دیگر نه به عنوان یک عمــل مجرمانه که به صورت یک
فرهنگ و یک اصل در ادارات افغانســتان شــناخته می شود و
کارمندان دولتی بدون همکاری با باندهای فســاد و مافیای ثروت
و قدرت قادر نیســتند ،کار خود را به درستی انجام دهند .امروزه
عنکبوت فساد در تمام ادارات دولتی النه کرده و اغلب کارمندان
را در جال خود گرفتار ســاخته است .متأسفانه مردم نیز این امر
را پذیرفته و با دادن رشــوه در تقویت و گسترش فساد کمک می
کنند.
در ســال های گذشته عالوه بر این که ملیاردها دالر از کمک های
جامعه جهانی در چرخه فساد نابود گردیده ،ساالنه بیشتر از سه
ملیارد دالر از جیب مردم به مقامات و کارمندان دولتی به عناوین
مختلف رشوه داده شده است .این نشان می دهد که دامنه و عمق
فساد در افغانستان تا کجاها رسیده است.
حکومت پیشــین مبارزه با فســاد را جزء اولویت های کاری اش
برشمرد و برای مبارزه با فساد حدود ده کمیسیون ،شورا و کمیته
را تأسیس کرد .اما با تأسیس هر سازمان ،مشکالت مردم در ادارات
چند برابر افزایش پیدا می کرد و ســطح رشوه خواری نیز تا چند
برابر باال می رفت .این شوراها نه تنها کمترین گامی را در راستای
مبارزه با فســاد برنداشته است که خود به عنوان محور گسترش
فساد تبدیل شده است و میلیون ها دالر دیگر از بودجه دولت به
نام معاشات و امتیازات کارکنان این ادارات ضایع می شود.
با این که در هفت ســال اخیر جامعه جهانی روی مبارزه با فساد
از ســوی دولت افغانستان تکیه و تأکید می کند و ادامه کمک ها
را در عزم ،اراده و تصمیم جدی حکومت در از بین بردن فســاد
مربوط می ســازد؛ با آنهم اراده قاطع و جدی در این راستا قابل
مشاهده نمی باشــد .از نظر مردم و کارشناسان و تحلیل گران،
حکومت اصوال اراده جدی در مبارزه با فســاد نداشــته و تمامی
وعده ها و کارکردها دراین زمینه نمایشــی و مؤقتی بوده است.
سران حکومت وحدت ملی در زمان کمپاین انتخاباتی خود مبارزه
با فساد را در اولویت سیاست های خود قرار داده بودند و با شروع
کار حکومت نیز برخی حرکت های فردی و نمادین از سوی رییس
جمهور آغاز گردید که همین امر ســبب امیدواری مردم در عزم
حکومت برای مبارزه با فساد اداری گردید .متأسفانه دیری نپایید
که این امیدواری ها نیز مانند آرزوهای دیگر مردم این ســرزمین
در خاکســتر قدرت طلبی ،باندبازی و تبارگرایی خاکستر گردید.
همین ناکامی بود که افغانســتان در فساد اداری مقام دوم را در
جهان احراز کرد.
اکنون ســازمانهای شــفافیت بینالمللی و دیدبان شــفافیت
افغانســتان در تحقیق تازه ای اعالم کردهاند کــه بقای دولت
افغانستان و تامین صلح در این کشور به جلوگیری فوری از فساد،
محدود شدن دخالت سیاســی و خویشخوری (تبارگرایی) و به
محاکمه مفسدان بستگی دارد.
اینها معتقداند که قدرت در افغانســتان توسط عده ای کوچک
انحصار شده است و هیچ اداره ای از نفوذ و تأثیر این عده در امان
نیست و این امر هم به دامنه و عمق فساد کمک کرده است و هم
روند مبارزه با فساد را با چالش مواجه ساخته است.
به نظر می رســد که مشکل عمده مبارزه با فساد به افغانستان به
چند عامل بستگی دارد:
 -1عدم اراده جدی حکومت برای مبارزه بافساد.
 -2دخیل بودن مقامات بلند پایه حکومتی در تقویت و گسترش
فساد.
 -3ضعف نهادهای عدلی و قضایی و وابســتگی آنها به دستگاه
اجرایی و عدم استقاللیت کامل آنها در بررسی پرونده های قضایی.
 -4فقدان انسجام و هماهنگی میان ادارات دولتی که در ارتباط با
فساد اداری کار می کنند.
 -5عدم یک سیاست جامع و دراز مدت که به صورت عادالنه همه
جوانب قضایای فساد را در بر بگیرد.
 -6معافیت های قضایی کســانی که به صورت گسترده در فساد
متهم هستند.
تاهنوز ما کمتر شــاهد به دادگاه کشانیده شدن مقامات بلند پایه
دولتی به اتهام فساد بوده ایم .اکنون نه جامعه جهانی امیدی برای
مبارزه با فســاد در افغانســتان دارد و نه مردم به عزم و توانایی
حکومت دراین زمینه باور دارند.

فساد گسترده؛ تهدیدی برای بقای حکومت وحدت ملی
رحیم حمیدی

یک و نیم دهه اســت که از دوران ظلمت
طالبان فاصله گرفتــه ایم .یک و نیم دهه
فرصت کمی نیســت .در این دوره زمانی
با وجود دســتاورد ها اما ،نقطه ضعف های
نیز داشــته ایم.آزادی بیان ،رشد معارف و
تحصالت عالی و شــکل گیری رسانه ها و
 ...از دستاورد های یک و نیم دهه گذشته
اســت .در این دوره زمانی اما ،فساد جزئی
الینفک جامعه ما بوده اســت .فساد باعث
هــدر رفتن کمک های بین المللی شــده
اســت .کارآیی نهاد ها حکومتی را پایین
آورده است .ناامنی را گسترش داده است.
با این حال ،مبارزه علیه فســاد از ســوی
حکومــت مرکزی هیچ نتیجــهای در پی
نداشته است .اکنون تحقیق جدید از سوی
دیدبان شــفافیت افغانســتان با همکاری
سازمان شفافیت بین المللی در مورد فساد
و نقــش ان در ناکارایی نهاد های حکومتی
انجام یافته است .این دو نهاد آورده است
که فساد منجر به گســترش دامنه ناامنی
و پاییــن آوردن موثریت حکومت در روند
تطبیق کمک های بین المللی شــده است.
آنها همچنین آورده اســت که وجود فساد
تهدیدی برای حیات حکومت نیز هســت.
چرا مبارزه با فساد نتیجهای در پی نداشته
است؟ آیا اراده سیاسی برای مبارزه با فساد
وجود دارد؟
از زمان حضور جامعه جهانی در افغانستان
کشور های زیادی به افغانستان کمک مالی
نموده است .کمک های مالی این کشور ها
به میلیارد ها دالر می رســد.اما میلیارد ها
دالر کمک به افغانســتان نتیجهای در پی
نداشته است .به دیگر سخن ،جامعه ما آن
طور که باید بازسازی می شد ،نشده است.
کمک ها هدر رفت .عامل اصلی هدر رفتن
میلیارد ها دالر فســاد گسترده در سطوح
مختلف جامعه ما می باشــد .در یک بازه
زمانی ،بسیاری از کشور های کمک کننده
به افغانستان پرداخت کمک های مالی خود
را مشروط به مبارزه حکومت افغانستان با
فساد نمود .حکومت حامد کرزی ،کمیسیون
مبارزه با فساد اداری و کمیسیون اصالحات
اداری را بــه وجود آورد .با این حال ،ایجاد

چند روز پیش هیئت کمک سازمان ملل در
کشور گزارش ســاالنه خود در مورد تلفات
غیرنظامیان در کشور را منتشر ساخت .در
گزارش ارایه شده از ســوی یوناما تصریح
گردیده اســت که تلفات غیرنظامیان در
جنگ های جاری در سال  ۲۰۱۵به باالترین
رقم خود در طی چهارده ســال گذشــته
رسیده است .بر بنیاد این آمار ،میزان تلفات
غیرنظامیان در سال گذشته میالدی()۲۰۱۵
( )۱۱۰۰۲نفر بوده که از این میان ( )۳۵۴۵نفر
آن کشته و ( )۷۴۵۷نفر آن زخمی شدهاند.
قابل یادآوری اســت که نمایندگی سازمان
ملل در کشور (یوناما) از سال  ۲۰۰۷به این
سوی گزارش تلفات غیرنظامیان در کشور
ی کند .نمایندگی
را بصورت منظم منشتر م 
ســازمان ملل متحد در کشــور(یوناما) بر
اساس گزارش های دریافتی خود بدین باور
است که عامل  ۶۲درصد تلفات غیرنظامیان

کمیسیون ها هیچ نتیجه ای در پی نداشت.
بعد از اینکه کشور های کمک کننده کمک
های خود را مشــروط به مبارزه حکومت
افغانستان با فســاد نمود .فساد های کالن
دیگر از جمله قضیه کابل بانک اتفاق افتاد.
حکومت حامد کرزی نتوانست قضیه کابل
بانگ را حل و فصل نماید. قضیه کابل بانگ
تا دوره حکومت وحدت ملــی باقی ماند.
اشرف غنی ،رئیس جمهور در نخستین روز
های کاری خود فســاد کابل بانگ را یکبار
دیگر روی زبان ها آورد اما ،با گذشت یک و
نیم سال از عمر حکومتش تا هنوز نتوانسته
اســت قضیه کابل بانگ را به صورت کامل
حل و فصل نماید .قضیه فســاد کابل بانگ
در دوره اشرف غنی دامنه دار شد .یکی از
عامالن ســقوط کابل بانگ از زندان به سر
می برد اما برای افتتاح یک شهرک از زندان
آزاد شده بود .این مسئله جنجالی شد .در
نهایت ،پای مشاور اقتصادی ،نماینده خاص
رئیس جمهور در امور اصالحات و مشــاور
حقوقی رئیس جمهور کشــانده شــد .در
ارتباط با این مسئله وظیفه مشاور حقوقی
رئیس جمهور به حالت تعلیق در آمد و در

نهایت ،از وظیفه ســبک دوش شد .با این
حال ،قضیه کابل بانگ همچنان الینحل و
مبهم باقی مانده است.
جدا از قضیه کابل بانگ ،اســناد و مدار
منتشــر شــد که وزیران حکومت حامد
کرزی میلیون ها دالر فســاد نموده است.
براساس گزارش های سیگار(اداره بازرسی
ویژه آمریکا برای بازســازی افغانستان)
تنها در وزارت معارف افغانستان میلیون
ها دالر حیف و میل شــده است .میلیون
ها دالر به خاطر هــزاران مکاتب ،معلم و
دانش آموزان خیالی حیف و میل شــده
است. براساس ســخنان رئیس جمهور،
فساد گســترده در بخش تدارکات وزارت
خانه ها باعث حیف و میل شــدن میلیون
ها دالر شده است.تقریبا پای همه وزارت
خانه ها و کارگــزاران بلند پایه آن ها در
فساد درگیر است.
با وجود اســناد و مدارک فساد مقامات
بلند پایه حکومــت قبلی اما ،هیچ یک از
آن ها از سوی حکومت کنونی مورد پیگرد
قانونی قرار نگرفته است.
وقتی پای دستاورد ها ،ناکامی و شکست

در میــان می آید .حامد کــرزی ،رئیس
جمهور و کارگزاران حکومت قبلی کشور
های بیرونی را عامل شکست و ناکامی می
خواند .فقدان استراتژی جامعه جهانی در
افغانستان و همکاری کشور های همسایه
با گروه های دهشــت افکن و تروریست
را عامل اصلــی ناکامی در یک و نیم دهه
گذشته می داند .بدون شک نسبت دادن
شکست به کشــور های بیرونی یک نوع
شــانه خالی کردن از پذیرش شکست و
فرار از مسئولیت است .واقع امر این است
فساد به اندازه تمام عوامل و عناصر دیگر
باعث بربادی و ویرانی و هدر رفتن کمک
ها شده است .سخن اصلی این است که در
یک و نیم دهه گذشته نهاد های حکومتی
ناکارآمد بوده اســت .حکومــت قادر به
تطبیق قوانین نبوده اســت .عامل اصلی
همه این ها فساد گسترده در ادارات بوده
است.
اکنون با گذشت یک و نیم دهه ما در رده
بندی جهانی مقام برتر از در عرصه فساد
داریم .دامنه فساد آن قدر گسترده است
که اکنون خطــری برای حیات حکومت و
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شکور

مربوط بــه نیروهای مخالــف دولت بویژه
طالبان ۱۷ ،درصد شــامل نیروهای طرفدار
دولت ،چهار درصد تلفات ناشــی از مواد
انفجاری باقی مانده از جنگهای گذشــته
می باشد و عامل  ۱۷درصد تلفات دیگر هم
ناشناخته هستند.
حکومت نسبت به نشر این گزارش از خود
واکنــش جدی نشــان داده و آن را دقیق
ندانسته است .مهمترین اعتراض حکومت
نسبت به این گزارش ناشناخته بودن عامل
 ۱۷درصد تلفات غیر نظامیان می باشد .اما
جدای از اعتراض های که نسبت به چگونگی
این گزارش از سوی حکومت و حتا مخالفین
وجود دارد نکته مهم و تکان دهنده این است
که میزان تلفات غیرنظامیان و خشونت های
جنگی که نسبت به مردم عادی اعمال می
گردد به شدت در حال افزایش است و این
گراف درباره ســال های آتی بسیار نگران
کننده به نظر می رسد .بخصوص که گزارش
یاد شده بر این مســئله نیز تاکید ورزیده
است که متاسفانه روند تلفات غیرنظامیان
در افغانستان در شرایط نامعلومی قرار دارد
و پایانی برای آن به این زودی ها نمی توان
متصور بود .از جانب دیگر برایند این گزارش
نشــان میدهد که کوشش های حکومت و
نیروهای امنیتــی در حفظ امنیت و جان و
مال شهروندان و کاهش خشونت ها و تلفات
غیرنظامیان تاکنون دست آورد مورد انتظار
را نداشته و ناکام اتلقی می گردد.
حال آنکه برطبق قانون و وظیفه وصالحیت
حفاظــت از جان و مال مردم مســئولیت
اساسی و مستقیم شمرده می شود .بخصوص
این که مردم در تمــام صحنه ها از دولت
حمایت نموده و در پرداخت مالیه و حمایت
همه جانبه دریغ نورزیده اند .در وضعیتی که
مردم خود را تابع دولت دانسته و براساس
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برنامه ها و دستورالعمل های دولت مردم
خود را عیار ســاخته اند این دولت است
کــه باید در جهت اعمــال حاکمیت همه
جانبه که از مهم ترین وظایف آن در برابر
شهروندان دانسته می شود تمام تالش و
کوشــش خود را بخرج دهد .اما با تأسف
که نه تنها گزارش های نمایندگی سازمان
ملل در کشور بلکه بسیاری از گزارش های
داخلی و نیز واقعیت جاری نشان می دهد
که آمار بلند و در حــال افزایش قربانیان
غیرنظامیان هم چنان در حال بلند رفتن
و افزایش است و دولت با همه ادعاهای که
نسبت به حفظ جان شــهروندان و تامین
امنیت دارد تا کنون در این زمینه نتوانسته
است که دست آورد قابل قبولی را داشته
باشد.
نکته ای دیگــر که در ارتبــاط با چنین
گزارش های حایــز اهمیت بوده و نگرانی
ها را افزایش داده اســت این است میزان
تلفات کودکان در میان ســایر قشرهای
غیرنظامــی بیش از همه اســت .زیرا از
یک ســوی کودکان بصورت ناخواسته و
اجباری و یــا فریب و تزویر به صحنه های
جنگ کشــانیده می شوند و یا این که در
میادین جنگ و نقاط آرام به دلیل ناتوان
بودن بسادگی قربانی جنگ و خشونت می
گردند .قربانی شدن روز افزون کودکان در
شرایط کنونی برای کشــور و جامعه یک
زیان جبران ناپذیــر تلقی گردیده و برای
مسئولین حکومتی نیز یک پرسش عمده
و قطعی را در ارتباط با انجام مســئولیت
های انسانی شان مطرح می سازد .از دست
کودکان امروز به بهانه های واهی و جنگ
های کور در واقع از دســت دادن امروز و
فردای جامعه است.
به هر روی با صــد درد و اندوه باید گفت

پس از حداقل پس از تشــکیل حکومت
وحدت ملی بحران و ناامنی در کشور بیش
از هر زمانی دیگر ،گسترش و شدت یافته
اســت .مردم عادی و جوانان و کودکان و
زنان بســادگی طعمه آماج ناجوانمردانه
شورشیان مسلح و قربانیان جنگ قرار می
گیرند و در این میان زنان و اطفال بصورت
ویژه در نتیجه ی حمالت دهشت افگنانه
دشمنان به گروگان گرفته شده و یا قربانی
می شــوند .موجی که اکنون از ناآرامی ها
تمامی والیت های کشــور را در برگرفته
است مشکالت فراوانی را برای مردم پدید
آورده اســت .طوری که با مشــاهده این
شرایط ناگوار امنیتی و بی ثباتی سیاسی،
زندگی در آینده با دشواری های زیادتری
و حتا غیرممکــن متصور می گردد .مردم
همه نگران بازگشــت به وضعیتی هستند
که در آن ،هیچ گونــه اثری از ارزش های
یک حکومت مردم ســاالر و دموکراتیک
وثبــات الزم بــرای دوام زندگی در میان
نباشد؛ مشــابه آنچه که در دهه هفتاد تا
هشتاد بر ســرمردم ما آمد .ناگفته نباید
گذاشــت و پنهان نباید کرد با نگاهی که
هم اکنون به چهار سوی حکومت وحدت
ملی انداخته می شود و سیاست های که در
تقویــت و پاالیش روحی و عملی مخالفان
اعمال می گردد این احتمال بیشتر پررنگ
احساس می شود که مبادا بار دیگر کشور
در دامنه بنیادگرایی و افراطیت ســقوط
کند .چه هــم اکنون باید به صراحت گفت
که در درون نظام حاکم ،به صورت آشکارا
رگه های از افکار طالبانی پدیدار گشته و
در حال رشــد می باشد و در بسا مواردی
بصورت مرئی و نامرئی از مخالفین حمایت
می گردد .آنچه در کندوز و برخی از والیت
های دیگر رخداده است نشان می دهد که

نظام سیاسی محســوب می شود .در عین
حال ،حکومت وحدت ملی با وجود شــعار
های شیک که در دوران کمپاین انتخاباتی
داده بود اکنون عملی ننموده اســت .تنها
در اولیــن روز هــای کاری رئیس جمهور
بزرگترین پرونده فســاد مالی بازگشایی
شد اما بعد آن حکومت وحدت ملی همانند
حکومت قبلی مبارزه با فســاد را فراموش
نمودند.
در مبارزه با فســاد دو مسئله وجود دارد.
مسئله اول این است که اراده سیاسی برای
مبارزه با فســاد وجود ندارد .از آنجایی که
فساد جزئی از ســاختار سیاسی جامعه ما
شده است ،نخبگان سیاسی مبارزه با فساد
را به نوعی فروپاشی و سقوط حکومت خود
درک می کند .به همیــن خاطر ،هیچ گاه
پرونده فساد گسترده مالی وزیران حکومت
قبلی از سوی نخبگان کنونی مورد بررسی
قرار نمی گیرد.این در حالی است که مردم
از برنامه های حکومت برای مبارزه با فساد
به شکل گسترده حمایت خواهد کرد .زیرا،
فســاد تأثیری زیاد بر زندگی شهروندان
عادی کشور داشته است.
از طرف دیگر ،هماهنگــی الزم میان نهاد
هــای مختلف حکومتی در امــر مبارزه با
فســاد وجود ندارد .برای مبارزه با فساد
نیازمند هماهنگی قوای سه گانه می باشیم.
این در حالی است که میان سه قوه در امر
مبارزه با فساد هیچ هماهنگی وجود ندارد.
حداقل کمیته مشترک کاری میان سه قوه
شکل نگرفته است و یا یکی از قوه های سه
گانه گزارشی در مورد مبارزه با فساد ارائه
ننموده است.
بنابراین ،فساد گسترده موجب هدر رفتن
کمک ها در یک و نیم دهه گذشــته شده
است .کارایی و موثریت حکومت را از میان
برده است .اکنون فساد خطری برای حیات
حکومت شده است .فساد نقش در افزایش
و گســترش دامنه ناامنی نیز داشته است.
تأثیر دامنه فساد بسیار گسترده است .از
این جهت ،حکومت وحــدت ملی در کنار
برنامه هــای دیگر ضرورت جدی به مبارزه
با فساد دارد.

مخالفان مســلح بدون حمایت و هماهنگی
برخی عناصر ناشناخته هرگز قادر به دست
یابی به پیروزی های آنچنانی نخواهند بود.
طالبان و گروه های تروریستی چون داعش
هزاران فرد بی گناه را در این ســرزمین به
خاک و خون می کشــانند و شــریان های
حیات مردم را می درند و خون شــان را بر
زمین می ریزند؛ اما در این طرف ،حکومت
که مسئولیت حفظ جان و مال مردم را دارد
یا بی تفاوت است و یا این که ناتوان از اقدام
می باشد .
به هر روی چکیده گزارش های یاد شــده
نشــان می دهد که روند امنیتی کشــور
متاســفانه روز به روز خرابتر شــده می
شــود و در واقع وضعیت امنیتی و ثبات
در کشور به مرز هشــدار دهنده رسیده
است .اکنون ســخن از این که چند والیت
در جنوب یا شــرق و یا شمال ناآرام است
در میان نیست .بلکه سخن از یک بحران
سراســری و جدی و خطرناک است .اگر از
والیت ها بگذریم و هنوز آنان را در معرض
سقوط ندانیم  ،اما به جرأت می توان گفت
بسیاری از ولسوالی ها یا سقوط کرده اند یا
در معرض تهدید سقوط هستند .البته این
نکته قابل یاد آوری است که مفهوم سقوط
والیت ها یا ولسوالی ها محدود و منحصر
به این نیست که حتما مخالفین مسلح در
آنجا اســتقرار یابند .ســقوط هر بخش از
کشور به معنای آن است که وقتی حاکمیت
مرکزی و حکومت در آنجا وجود نداشت و
منطقه یا به حال خود رها شــده و یا تحت
کنتــرل نیروهای مخالف یا افراد مســلح
غیر مسئول باشــد این به معنای سقوط
همان نقطه شــمرده می شود .حقیقت امر
آنســت که پیش آمدن چنین شــرایطی
پس از پانزده ســال که مردم امید و انتظار
داشتند افغانستان شرایط بحرانی را پشت
سرخواهند گذاشت و به امن وثبات دست
خواهند یافت جای تاســف و درد است .با
توجه به مصیبت ها و دردهای که مردم ما
طی سالیان متمادی متحمل شده اند و نیز
شور و شوقی که برای استقرارنظام سیاسی
با ثبات از خود نشــان داده اند ،سزا و حق
شان این وضعیت آشفته و پریشان است؟
آیا سهم مردم ما و به ویژه کودکان و زنان
ما از زندگی فقط ناامنی و مرگ است؟ مگر
مردم ما همانند دیگر انسان های جهان و
کشورهای دیگر حق حیات و برخورداری
از یک زندگی انســانی و باعزت را ندارند؟
باید گفت تا زمانی که حکومت در برخورد
با مخالفین مســلح و بطور مشخص طالبان
و داعش از قاطعیت تمام ،برای روریارویی
با آنهــا کار نگیرد هر گز صلح و امنیت در
کشــور حکمفرما نخواهد شــد و هر روز
و هرگوشــه کشور شــاهد قربانی شدن
فرزندان این سرزمین خواهد بود.
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