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 کمک بيشتر، فساد بيشتر
دی، سرمست ک ھر دو از موفقيت در تغنی و عبدهللا. زعامت دولت مستعمراتی کابل با جيب پر از بروکسل برگشت

دالر برای ) ميليارد( بيليون ١۵کشور ھای شرکت کننده در جلسۀ بروکسل موافقت کردند که مبلغ . وشادمان بودند

جوی  دريافت پول نيست،   و مشکل دولت افغانستان و کشور کمک کننده جست. بازسازی افغانستان خواھند پرداخت

در " جامعۀ جھانی"قسمت اعظم  کمک ھای .  شود راه ھا مصرف میبلکه نحوۀ استفادۀ  آن در داخل است که در کدام  

اگر جريان .  اشغال افغانستان، به ھدر رفته و در جيب مافيای سياسی دولتی و غير دولتی افتاده استسال ١۵خالل  

  .  ثر آور خواھد بودأ ميليارد ديگر ھم ت١۵سياسی کشور مانند ساليان گذشته ادامه يابد، سرنوشت 

 چنان از نتيجۀ جلسۀ بروکسل خوشحال بودند که گويا دو زعيم ملی و مردمی غنی و عبدهللا از بادۀ پيروزی، سرمست

تعھداتی که " بعد از ختم گردھمائی بروکسل اظھار داشت که عبدهللا. فاتح جنگ عليه دشمنان خارجی افغانستان گشته اند

اين تعھدات پيام شفاف اميد و حمايت را به مردم . نده استکن  دلگرمثر و ؤطی چند ساعت گذشته حاصل شده، بسيار م

ه ب ی روئ  ھای سياسی و منطقه دھد که کشور با تھديدات امنيتی، مشکالت اقتصادی، چالش افغانستان آن ھم در زمانی می

را يک قسمت  کننده است، زيدلگرمًاين کمک ھا واقعا ۀ وعد! بلی آقای رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل".  رو است

 سال گذشته ھمين فساد رايج بود و شما ١۵که در مدت   خواھد افتاد، طوری ھاآن در جيب شورای نظاری ھا و جمعيتی

چند سند مھم در رابطه با "ت دولت مستعمراتی کابل درين گردھمائی أھي. مردم از آن حالت سوء استفاده نموديد

شھری و ميثاق شھروندی و سند  ۀ، توانمند سازی زنان افغانستان، توسع ملی زيربناھاۀی، توسعئژی ملی خود کفايسترات

ال درين جاست که در گردھمائی ھای جھانی گذشته، ؤاما س". دھی متقابل افغانستان و جھان را ارائه کردندپاسخ

اد و گسترش زعامت دولت مستعمراتی عين وعده ھا را به جامعۀ جھانی داده بود، الکن نتايج آن وعده ھا، ترويج فس

افغانستان اشغال شده ھنوز ھم از زمرۀ فاسد ترين کشور ھا در جھان شمرده . قاچاق مواد مخدره و خيانت پيشگی بود

 .کشور ھای متجاوز ھم در ترويج فساد نقش عمده داشته اند. شود می

د از باال به پائين، تمام نظر به گزارشات مختلف ملل متحد و ادارۀ تفتيش عمومی برای اعمار مجدد افغانستان، فسا

ً سال بدينسو،  افغانستان عمال به يک نظام کلپتوکراسی يعنی دزد ١۵از . سکتور ھای افغانستان را فرا گرفته است

دزدی و اختالس يک فرھنگ جبلی . ساالری مبدل شده که در آن گروه ھا، افراد و دزدان مافيائی حکومت می کنند

کشور ھای  کمک دھنده ھم دزد . نيست که بتواند جلو ھمچو غارت گری ھا  را بگيرددولت مستعمراتی شده و کسی ھم 
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کشور ھای کمک دھنده، . گردد اند، بدين معنی که مقدار عظيم کمک ھا دوباره به مرجع اصلی يعنی کمک دھنده بر می

افغانستان، معاشات گزاف اين مشاوران خود را ھم می فرستند که از وجه کمک اعطا شده به " مشاوران و متخصصان"

شود، يک مقدار آن دوباره در بانک ھای کشور ھای  پولی که به افغانستان داده می. شود و متخصصان پرداخت می

  . کمک دھنده سرمايه گذاری می گردد

ست کشور ھای ژيک در ديان جی او ھای بزرگ يا به اصطالح سترات. ان جی او ھا منبع دوم فساد در داخل کشور اند

قرار . دھند و خود از  عقب نظارت می کنند اشغالگر است که يک عده افغان ھای فروخته شده را در رأس آن قرار می

اين . داند رسد که حسابش را خدا می شود به ميليون ھا و حتا ميليارد ھا دالر می داد ھائی که به ان جی او ھا داده می

ن ھا و ميليمحمدی و برادران کرزیبرادران . شود  خارج ذخيره مییو در بانک ھاپول ھا از افغانستان بيرون گشته 

 حامد کرزی از برادران یاز فساد کابل بانک ھمه آگاه اند که يک. ال قرار گيرندؤکه مورد س دالر را دزديدند،  بدون اين

بعد از .  دالر را به غارت بردند صد ھا ميليونشيرخان فرنود و خليل هللا فيروزیھمراه با " محمود کرزی"به اسم 

 ز ھنومحمود کرزی.  چند ماه مختصر زندانی شدند، اما دوباره آزاد گرديدندفرنود و فيروزیفشار زياد جامعۀ جھانی، 

  .ال و جواب قرار نگرفته استؤار می کند و ھرگز مورد سذھم بی دغدغه گشت و گ

ً نيست و تحمل فساد را ندارد، اما عمال حامد کرزیاو مانند  می کوشد که به جامعۀ جھانی نشان دھد که اشرف غنی 

ميليون ھا دالر غارت شده از کابل .  ثابت نساخته  است که در خصوص مھار کردن فساد، کاری از پيش برده باشد

زياد  کمک دھنده یکشور ھا.  شوند دست  نيامده است و مجرمين با سر بلند در محافل کابل ظاھر میه بانک ھنوز ھم ب

ھم مايل نيستند که افغانستان و زعامت فاسد و دست نشاندۀ آن را زير فشار قرار دھند، زيرا خود در فساد افغانستان 

  ".  کند چوبک زدن آب گنده، بوی آن را بيشتر باال می"دانند که  شريک اند و می

. لمان اشغال شده مصرف نشده بودابايد متذکر شد که يک ھزارم پولی که در افغانستان اشغال شده مصرف شده، در 

اما در . المان مخروبه از خرابه ھای جنگ دوم سر برآورد و اين کشور را در صدر ممالک پيشرفتۀ جھان قرار داد

افغانستان  با وجود صرف بيليون ھا دالر و حمايت نظامی کشور ھای استعماری از نظام دست نشاندۀ خود، اين کشور 

روی ھمين دليل است که . جو نمايد و ا حداقل سير کند و برای جوانان کار و حرفه جستنتوانست که مردم خود ر

  . دست آورنده جوانان ما ار کشور فرار می نمايند و به استقبال خطر می شتابند تا لقمه نانی ب

 دالر بار ديگر ھم گم دانند که اگر ميليون ھا اين دو می.  بايد از نتيجۀ گردھمائی بروکسل شادمان باشندغنی و عبدهللا

ھر دو در يک کنجی از جھان خواھند خزيد و . دھد ال قرار میؤفتد، کی آنھا را مورد س فاسقان بيیشود و در جيب ھا

  . به حيات بی ننگ شان ادامه خواھند داد

  

  

  

  

 


