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   افغانستان- گزارشگران پورتال

٢٧.٠١.١٠  

  

  در افغانستان چه می گذرد؟
) ۵٧(  

  

  :ارزيابی بخش جرايم سازمان ملل
 مجموعۀ پولی که افغانھا ٢٠٠٩وشته است که در سال  طی گزارشی نً اخيرا UNODCبخش جرايم سازمان ملل يا 

 واليت با ١٢سسه ارزيابی خودرا در مؤاين . برای مقامات دولتی رشوه پرداخته اند، دونيم مليارد دالر ميشود

 قريه انجام داد است و بعد تمام اين پول را بر نفوس افغانستان تقسيم کرده  که ١۶٠٠ نفر و در ٧۴٠٠مصاحبه با 

  :درين مورد بايد گفت .  دالر رشوه پرداخته است١۶٠ورت ھر فرد افغان درين سال درين ص

ن چشم پوشی کرده آی وجود دارد و کسی ازفغانستان فساد بی حد و حصر افسانه ئ اين که در دولت پوشالی ا

اين . نستان ميشناسند معينی صورت ميگرد و فاسدان را ھمۀ مردم افغادنميتواند، معلوم است؛ اما اين فساد توسط افرا

 درصد فساد را به شکل رشوه دادن و رشوه گرفتن انجام ميدھند، شامل قومندانان ارشد و رھبران ٩٠فاسدان که 

ارنواالن، واليان، قومندانان امنيه، څؤسای انجوھا، قاضيان، جھادی، وزيران، معيينان، سفيران، وکالی پارلمان، ر

والن شرکت ھای امنيتی، مافيای زمين، قاچاقچيان مواد مخدر، قراردادی مسؤ تاجران دالل، سرمايه گذاران دالل،

اينکه ادعای ھا، پيمانکاران و شارواالن می شود که تعداد اينان از صد ھزار نفر در افغانستان بيشتر نميشود، اما 

 چپاولگران اصلی را کند تا فاسدان وميسسه تالش ند، جز اينکه اين مؤتمام مردم افغانستان درين فساد شريک ا

ًزيرا در افغانستان مليون ھا نفر اصال با دولت پوشالی در ارتباط قرار ندارند و . کتمان نمايد، چيز ديگری نيست

کل ازبيش از پنج مليون نفر نيز در خارج از افغانستان به سر ميبرند و ارزيابی دوازده واليت نميتواند نمايندگی 

ًی عموما به خاطر اينکه مردم را به جای عده ای معدودی جنايتکار بياورند اينطور سسات غربمؤ. نمايدافغانستان 

جرايم را بر مردم بار ميکنند، آنان ھمين محاسبه را در مورد عايد نيز به کار ميبرند تا اصل فقر و بدبختی رژيم 

  . را به کار گرفته انددر مورد اين فساد نيز چنين شگردی . ھای خود و يا زير اقتدار خود را پنھان کنند
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  :حمالت طالبان
 جنوری با يک کمين در منطقۀ پل شلتن در ولسوالی شيگل واليت کنر، ولسوال اين ولسوالی را ٢٢طالبان به تاريخ 

محافظ او با خود بردند و ريش سفيدان منطقه تالش دارند تا او را نجات دھند اما در دو روز ھای با دوتن از پوليس 

ارن پوليس، څ دوھم درين ميان يک گروپ طالبان در منطقۀ بغالن مرکزی،. آنان به جايی نرسيده استگذشته تالش 

شمس الدين خان را حين بيرون شدن از کلينک دستگير و با خود برده اند، اينکه اين گروپ اين افسر پوليس را در 

ذشته نشان داده است که طالبان به مجرديکه بدل پول رھا خواھد کرد يا خير در آينده معلوم خواھد شد، اما تجارب گ

درين ميان طالبان . را در جايی می اندازندشان کرده اجساد "حالل"آنھا راافسران پوليس يا اردو را دستگير ميکنند، 

 جنوری ٢٢خ سسۀ عمر را در کنر ھا ربوده بودند، به تاري مربوط به مؤکه سه روز قبل يک گروپ مين پاک ھای

طالبان ازچندی به اين سو . سسه با طالبان، که بايد پول پرداخت شده باشد، دوباره رھا کردندمد اين مؤدر اثر جور آ

 پول باج ، بار از مؤسسات مربوطگروپھا و يا افراد مين پاک را وقتی دستگير ميکنند، دوباره رھا ميکنند، اما ھر

  . ميگيرند

  

  :مواد مخدر
ر امور افغانستان و پاکستان اعالن کرد که بعد ازين برای مبارزه با مواد ريچارد ھالبروک فرستادۀ خاص اوباما د

  ٨٠٠وی ادعا کرد که تا حال دولت امريکا ساالنه . مخدر در افغانستان از سوی دولت امريکا پول پرداخت نميشود

از زرع و مليون دالر به اين خاطر برای افغانستان کمک کرده است و جمع کمک ھای امريکا برای جلوگيری 

اما سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر . قاچاق مواد مخدر در افغانستان چيزی حدود سه بليون دالر بوده است

 ماه جنوری طی يک کنفرانس مطبوعاتی اعالن کرد که گفته ھای ھالبروک و مقدار ٢۵دولت پوشالی به تاريخ 

ه امريکايی ھا اين ھمه پول را در کجا و از چه طريقی به پولی که او اعالن نموده حقيقت ندارد و ما خبر نداريم ک

اين بحث ھا در حالی صورت ميگيرد که امسال در مناطق جنوب و غرب کشور تل ھای بسيار . مصرف رسانده اند

. وسيعی زير کشت خشخاش رفته و امسال امکان آن وجود دارد که از سال گذشته عايد ترياک بيشتر باشد

سال گذشته حاصل ترياک در . ًيی ھا رسما اعالن کرده اند که به زرع ترياک کاری ندارندًمخصوصا که امريکا

 ھزار ھکتار زمين زرع شده بود و چون مصرف مواد مخدر جھان حدود ١٢٣ تن بود که در ۶٩٠٠افغانستان 

با اينکه . ود  تن از مصرف جھان بيشتر توليد شده ب١٩٠٠ تن درسال ميباشد به اين خاطر سال گذشته نيز ۵٠٠٠

 دالر در افغانستان بود، اما بازھم عايد آن سود بيشتری نسبت به گندم به جيب  ۶٠نرخ ترياک در جريان امسال حدود 

داليل کم آبی و اعالن ھالبروک سبب شده است  که امسال دھقانان بيشتر به زرع ترياک رو . زارعان ميريخت

د فقط چند جريب معدود را ترياک بکارند و درين صورت قادر به کشت زيرا با آب کم دھقانان ميتوانن. آورده اند

وزارت مبارزه با مواد مخدر يکی از فاسد ترين ارگان ھای دولتی در . دھھا جريب زمين شده نميتواننددر گندم 

ر شده حال که ضرار احمد مقبل به اين سمت مقر. افغانستان ميباشد و با قاچاقچيان در ارتباط نزديک قرار دارد

از مواد مخدر .  است، بسياری به اين باور اند که امريکايی ھا تالش داشته اند تا او را به اين سمت بر گزينند

 ٢٠٠ انگليس ھا و چيزی کمتر از  مليارد آن به٢٠٠ مليارد دالر عايد به دست می آيد که ۴٠٠افغانستان ساالنه 

مليارد به جيب امريکايی ھا سرازير ميگردد و به اين ترتيب امريکا و انگليس ساالنه بيشتر از مصارف نظامی شان 

انگليس ھا که از سوی سازمان ملل مامور مبارزه با مواد مخدر . از طريق عايد مواد مخدر پول به دست می آورند
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ً گذشته از طريق راديو سمون در لشکر گاه رسما اعالن کردند که به زرع و قاچاق مواد در افغانستان است ، سال

لبروک امريکايی نيز عين اعالن دوستان انگليسی خود مبنی بر کار امخدر در افغانستان کاری ندارند و اينک ھ

  . نداشتن به زرع و قاچاق مواد مخدر را اعالن ميکند

  

  :ی آغاز ميشودچپاول معادن افغانستان به زود
ارزيابی معادن افغانستان در زمان حاکميت روسھا و حزب دموکراتيک خلق به سر رسيد و شوروی ھا سالھا گاز 

اما در سالھای  جنگ بيشترين معادن سنگھای قيمتی افغانستان در پنجشير و بدخشان . افغانستان را غارت ميکردند

يشد و پس از استخراج  الجورد ، زمرد و ياقوت به پاکستان برده به وسيلۀ نيروھای شورای نظار و جمعيت چپاول م

اکنون بيش از دو ھزار . ميشد و ازين طريق اين جنگساالران و تاجران پاکستانی مليون ھا دالر را به جيب ميزدند

گروپ استخراج معادن در کوه ھای نورستان ، لغمان و کنر به اين کار مصروف اند و به استخراج بيروج و 

 درصد ١۶ی که پوسته ھای پوليس استقرار دارند، ازين سنگھا ئدر راه ھا. سنگھای ديگر قيمتی مصروف ميباشند

استخراج سنگھای . تکس اخذ ميگردد و تاجران سنگ در کابل نيز مکلف به پرداخت اين ھمه پول برای دولت ھستند

ن زمان دولت مال افضل در آريان داشته و درقيمتی در کامديش و برگمتال نورستان در دوران تجاوز روسھا ھم ج

ھمچنان درين دوره معدن سنگ رخام افغانستان که در ھاموری . برگمتال از استخراج اين سنگھا تکس ميگرفت

ھلمند قرار دارد به وسيلۀ سنجرانی ھای ولسوالی چاربرجک واليت نيمروز کنترول و استخراج ميشد و ساالنه 

  . ا به پاکستان فرستاده ميشدھزاران متر مکعب اين سنگھ

بعد از سقوط طالبان و اشغال افغانستان به وسيلۀ غربی ھا بازار سنگ ھای قيمتی افغانستان رونق بيشتری يافت و 

اکنون نمايندگان تاجران اسرائيلی در بازار ھای سنگ افغانستان بسيار فعال ميباشند و از طريق ايران اين سنگھا به 

فرانسوی ھا که ھميشه به چپاول سنگھای قيمتی در افريقا مصروف بوده اند، سال گذشته . اسرائيل برده ميشود

 رفتن نيرو ھای ار شان در واليت کنر شدند و خواھان نفر نيروی جديد به افغانستان و استقر٧٠٠خواھان آوردن 

قت ميفھميدند که ھدف اسقرار امريکايی ازين واليت به ھلمند و قندھار بودند، بسياری از ناظران سياسی  در آن و

نيرو ھای فرانسوی در واليت پر آشوب کنر، دسترسی فرانسوی ھا به اين سنگھا بود که باالخره امريکايی ھا توافق 

  .وردن نيروی بيشتر به افغانستان عقب نشستندآنکردند و فرانسوی ھا ھم از 

 مليارد دالر جھت ٣۶يکا قرار دادی به ارزش افغانستان با سازمان فضايی ناسای امرپوشالی سال گذشته دولت 

ناسا يگانه سازمان تحقيقاتی در جھان است که دو طياره تحقيقاتی بسيار .  رساندءارزيابی معادن افغانستان به امضا

اين سازمان بعد از پرواز ھای متعدد بر .  متر منرال ھا را ارزيابی کند٨٠٠٠پيشرفته دارد که ميتواند، در عمق 

فغانستان اعالن کرد که به جز بدخشان و ھلمند که وضعيت امنيتی خوبی نداشته، تمام واليات ديگر کشور را فراز ا

 بليون ۵٠٠٠ نوع منرال دريافت نموده است که ارزش مجموعی معادن افغانستان به ١۴٠٠ن آارزيابی کرده و در

 برابر کمتر بر آورد کرده ١٢ًا قبال شوروی ھا ناسا اعالن کرد که ارزش منابع زير زمينی افغانستان ر. دالر ميرسد

اين سازمان که در ابتدای قرار داد چھار و نيم مليون دالر را از وزارت معادن اخذ کرده بود، بعد ازين . بودند

ارزيابی تمام نقشه ھا و ارزيابی ھای خود را با خود برده و يک صفحۀ آنرا به دولت افغانستان تحويل نداد و پول 

 مليون دالری ابراھيم عادل وزير ٣٠انده را ھم طلب نکرد و وزارت معادن ھم بعد از آنکه امريکايی ھا فساد باقيم

در حاليکه در فساد . اسبق معادن را در قرارداد  مس عينک برمال کردند، ترسيد و خود را درين رابطه چپ گرفت
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تعيين شدن . ليلی و ديگران رشوه داده بودندقرار داد معدن مس عينک چينی ھا دوصد مليون دالر به عادل ، خ

وحيدهللا شھرانی به صفت وزير معدن افغانستان و گذشتن او بی ھيچ مشکلی از ولسی جرگه به اين خاطر است که 

حال روشن شده است که امريکايی ھا . او يکی از سرسپردگان بسيار نزديک امريکايی و افراد سازمان سيا ميباشد

که گفته ميشود در جھان بی را اين معدن .  فضايی به معدن بزرگ طال در بدخشان دست يافته انددر جريان تحقيقات

 که شھرانی با آنھا از قبل چنين تعھدی  شودنظير است، امريکايی ھا تصميم دارند به ھر شيوۀ شده بکشند و گفته می

 رفته اند و ارزيابی ھای مقدماتی را تا حال چندين بار گروپ ھای بزرگ انجنيری امريکا به بدخشان. کرده است

انگليسھا نيز معدن بزرگ يورانيم را در جنوبغرب واليت . کرده اند و ھرچه زود تر تصميم به استخراج آنرا دارند

ن منطقه متمرکز کرده و به اين بھانه که اشعۀ راديو آھلمند کشف کرده و از چندی به اين سو نيرو ھای خود را در

ه ازين معدن به بدن انسانھا ضرر دارد ، ھيچ افغانی را از فاصله چند ده کيلومتری آن اجازۀ اکتيف متصاعد شد

تعيين شده است که نفت و گاز » جامعۀ جھانی«ھمچنان يک گروپ نارويژی ھا از سوی . عبور و مرور نميدھند

 کمپنی ١٢ مدعی است که تا اين گروپ که دفتر مجللی در اسلو دارد،. افغانستان را ارزيابی و به فروش برساند

با . استخراج و پااليش نفت را يافته است که حاضر اند در داوطلبی برای خريد نفت و گاز افغانستان شرکت کنند

ارزيابی ناسا معلوم می شود که افغانستان يکی از بزرگترين ذخاير جھان را در سينه دارد و به اين خاطر 

سخت اشتھا دارند و به زودی بلعيدن نيز  معادن افغانستان ، در فروبردن مخدر بلعيدن موادبه عالوۀامپرياليست ھا 

  .     شانرا آغاز خواھند کرد

 

  

 


