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انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

بخاطر افشای فسادساالران و استرداد پول بیت المال افغانستان

فراخوان

نهم دسامبر از طرف سازمان ملل متحد بحیث روز جهانى مبارزه با فساد ( International anti corruption
 ،)dayشناخته شده است .همه ساله درین روز ،موسسات ذیربط ملى و بینالمللى منجمله سازمان شفافیت جهانى،
گزارشات شانرا پیرامون میزان فساد در دولتها و در میان سیاسیون و قدرتمندان به نشر ميرسانند.
در دسامبر ( 200٥م) سازمان ملل متحد ،كنوانسیون جهانى مبارزه علیه فساد را به تصویب رسانید كه افغانستان نیز
به آن الحاق نموده است .
فساد كه یكى از معانى آن تباهى است ،در واقعیت عامل تباهى مردم ،جامعه و دولت مىباشد ،از زمان افالطون تا
امروز در تمام ادیان و اندیشهها مذموم و مطرود خوانده شده است .این مرض مهلك جهانى تا سه فیصد عاید ناخالص
جهان و (  1،٥تا  ) 2000ملیارد دالر را در اختیار مفسدان قرار ميدهد.
فساد در افغانستان نیز سابقه طوالنى دارد و متاسفانه در دو دهه اخیر با سرازیر شدن ملیاردها دالر و نقش منفى و
مشوق « جامعه بین المللی » در راس ایاالت متحده امریکا  ،عام و نهادینه گردید و تا جایی كه منابع ملى و بینالمللى
از "فساد نظام مند" و سیستماتیك صحبت نمودند.
گسترش فساد باعث گردید تا به عوض بازار آزاد" ،بازار فساد" ،بجاى دیموكراسى ،كلیپتوكراسى و به عوض دولت
مقتدر ملى قانون محور و عدالت گستر " ،شركت سهامى طراز مافیایى" در كشور حاكم گردد .بدین ترتیب نام
افغانستان با فساد عجین و شهره آفاق گردید و در ردیفبندى موسسات جهانى مقام اول را تصاحب نمود.
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سیگار (اداره بازرس ویژه امریكا براى بازسازى افغانستان) بارها از فساد وسیع در كار موسسات غربى و افغانى و
از حیف و میل در رقم كمك هاى ( )1٤٤ملیارد دالری امریكا شكایت نموده است.
مقامات مختلف دولت افغانستان در دو دهه گذشته پیوسته از گسترش فساد صحبت مينمودند و اما در عمل هیچگونه
كار موثر در مقابله با آن انجام ندادند و قانون مبارزه با فساد مصوب پارلمان بروى كاغذ باقى ماند .اخبار مكاتب
خیالى ،پولیس خیالى و  ...همه روزه پخش ميگردید و تا جایی كه وزیر مالیه در ماه مى سالجارى راز دزدى هفت تا
هشت ملیون دالر در گمركات كشور را افشا نمود.
رسوب فساد در تار وپود اركان ثالثه دولت و اشتراك بلندپایهگان و زور و زر ساالران در چور ،چپاول و اشتراك در
انواع فساد یكى از عوامل اساسى سقوط نظام قبلى پنداشته مىشود.
زشترین و خطرناكترین نتیجه فساد ،قطب بندى دهشتبار و مصنوعى طبقاتى در جامعه و فقر اكثریت مردم مىباشد.
در حالي كه كمتر از یك فیصد جامعه به ملیاردرها مبدل و به گنجهاى قارونى و قصرهاى فرعونى دست یافتند ،حسب
اعتراف رییس جمهور قبلى فقر دامنگیر تا نود فیصد مردم گردید .مظلومترین خلق خدا كه تمام مصایب جنگ چهل و
شش ساله را متحمل گردیده اند ،باید در احوال شیوع كرونا و دهها مصیبت جانكاه دیگر ،بعد از دو دهه "باران دالر"
باید كودكان شانرا بخاطر زنده ماندن اعضاى خانواده به فروش برسانند!!!
بعد از پانزدهم اگست و بقدرت رسیدن تحریك طالبان كه خالى بزرگ حقوقى ،بحران مشروعیت و فقدان دولت مسؤل
و مورد شناخت بینالمللى مطرح است و افغانستان در معرض تحریم و تعزیرات جهانى قراردارد .در چنین احوال
ناهنجار خطر وقوع بزرگترین فاجعه بشرى هست و بود كشور و مردم را تهدید مینماید )31 ، ٨( .ملیون نفوس
كشور در تحت فقر بسر ميبرند و ( 13تا  )1٤ملیون انسان با قحطى مواجه است.
جالب است كه اكثریت فساد ساالران ،تیكه داران دین اند و طالبان نیز مدعى تطبیق اسالم ناب نوع خودشان مىباشند و
هر دو افتخار مينمایند كه« :كفار را شكست داده اند» و اما  ،این حدیث پیغمبر بزرگ اسالم را فراموش نموده اند كه:
فقر را دروازه كفر خوانده است!
درین دوزخ فقر هیچگاهى نشنیده ایم كه اربابان فساد ،نیم فیصد پول شانرا به مستمندان بدهند و طالبان این دروازه كفر
( فقر ) را گشادتر ساخته و وقوع و رفع آنرا هم بخداوند حواله ميدهند.
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمثابه مدعىالعموم مردم مظلوم و مدافع مصالح علیاى افغانستان بخاطر حداقل مرهم
گذارى به مصیبت مردم  ،فراخوان آتى را به تمام نهادهاى مدافع حقوق مردم مطرح مینماید:
 .1در كار مشترك و گسترده فساد ساالران بدون هرنوع تبعیض و تمایز قومى ،زبانى ،سمتى و مذهبى به صورت
مستند افشأ و به جهانیان معرفى گردند.
 .2از تمام كشورهاى پناهنده پذیر مطالبه گردد تا به دزدان بیتالمال و فساد ساالران ویزه اقامت و پناهندگى ندهند.
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 .3از سازمان ملل متحد خواسته شود تا بخاطر تطبیق احكام كنوانسیون جهانى مبارزه علیه فساد ،كمیسیون ویژه
حقیقتیاب را ایجاد نماید تا:
بر وفق ماده پنجاه آن كنوانسیون زمینه تحقیقات خاص از فساد ساالران بوجود آید -
بر اساس فصل پنجم آن كنوانسیون موضوع استرداد پول و اموال مردم و بیتالمال بررسى گردد −
.فسادساالران باید در فهرست تحریم و تعزیز سازمان ملل متحد داخل و به انترپول (پولیس بینالمللى) معرفى گردد −
اظهر منالشمس است كه دزدان بیت المال و فساد ساالران به قوم ،زبان و مذهب خاص تعلق ندارند ،آنان «قوم»
فسادكاران و دزدان بیتالمال اند.
شوراى رهبرى انجمن از تمام نهادهاى مدافع حقوق مردم و متعهد به افغانستان ميخواهد تا این فراخوان انسانى و حقوقى
را بخواست مشروع همگانى مردم مبدل و بخاطر حق مشروع مردم دادخواهى نمایند.
میر عبدالواحد سادات رییس انجمن

برای مطالب دیگر انجمن حقوقدانان افغان در اروپا روی عکس کلیک کنید
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