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اخترمحمد یوسفی

کابینه رهبران "جهاد" و "مقاومت" افغانستان؟
علل همی این انارشی شرمسار در حرارشی "حکومت" فاسد در دولت افغانستان در چی نهفته است ،علل اساسی تخطی
از قانون تقرر مامورین دولت در سهل انکاری آمرین عطا آغاز میگردد ،بر اثر پیشنهاد آمر عطا بعد از اخذ رائ موافق
پارالمان ،که تا هنوزهم عرق پای وزرا جدید التقرر کابینه استحقاق تنظیمیهای "جهادی" و "مقاومت" در افغانستان خشک
ناشده اند ،وزرا با دوسیه های قطور اختالس ،تنبلی ،غارت اموال مردم و بیت المال وغیره اعمال سؤ استفاده از مقام
و امکانات حکومتی شان برطرف می شود؟
" عبدالهادی ارغندیوال ،وزیر مالیه اقغانستان برکنار شد .آقای ارغندیوال حدود کمتر یک
سال وزیر مالیه بود ،اداره امور گفته که وزیر مالیه به دلیل "تعلل در جمع آوری درآمدها،
عدم همکاری با هیأت مشترک بررسی مقررهای غیر قانونی و ممانعت با این نوع بررسی،
ضعف مدیریتی و عدم تعهد به ارزشهای حکومت داری خوب" عزل کرده است .احمد
جواد عثمانی وزیر صحت عامه افغانستان بر کنار شد .لوی سارنوالی افغانستان اعالم
کرده که چهار نفر از مربوطات وزارت صحت عامه این کشور به اتهام 'درخواست رشوه'
از کارمندان این وزارت ،توسط سارنوال کنترل و مراقبت
در هماهنگی با ریاست امنیت ملی بازداشت شدهاند.همین منابعی به بیبیسی گفته اند که
متهمان اقارب نزدیک وزیر برادر ،پسر کاکا وزیر بهداشت و دو مشاور این وزارتخانه
هستند .لوی سارنوالی افغانستان اعالم کرده که چهار نفر از مربوطات وزارت صحت
عامه این کشور به اتهام 'درخواست رشوه' از کارمندان این وزارت ،توسط سارنوال کنترل
و مراقبت در هماهنگی با ریاست امنیت ملی بازداشت شدهاند.
تاریخ دولتهای عصری در جهان امروزی تنها چنین نمونه های خجالتبار کاری خیانت علنی را در حکومات دولتهای
مافیایی دیده اند .دولت کنونی افغانستان از بدترین نمونه دولت مافیایی در جهان است ،با مثالهای جواد عثمانی وزیر
صحت عامه ،عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه و سایر اعضای فاسد حکومت در دولت افغانستان عملکرد مافیا بوضاحت
دیده می شود .مثل شوخ و شرین مردم عوام بزبان پشتو است که با حال افغانستان صدق دارد میگویند که:
" باروت د خان د کور تمامیږی ،هسی دزونه کوه".
" درعروسی پسر خان ،مصرف باروت مفت است ،باروت خانۀ خان است ،باروت تنفنگدار نیست که فیر میکند ،هر
کس که تا می تواند در عروسی پسر خان از باروت مفت خان فیر میکند".
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افغانستان یک کشور فقیر محاط به خشکه است .در سه دهۀ اخیر از برکت "دولت" خداداد "جهادی" و "مقاومت" در
افغانستان که زنده بودن این دولت با کمک های مالی و نظامی کشورهای خارجی و گدایی دیگران استوار است ،بازهم
با چنین حالت بدی اقتصادی کشور ،دولتمردان و رهبران تنظیمهای "جهادی" و "مقاومت در افغانستان در روی زمین
جنت آخرت را برای خود شان در حاضرت ساخته اند .دولت مردان افغانستان برعالوه معاشات بلند کارمندان عالیرتبه
دولتی تمام مصارف رهبران تنظیمهای "جهادی" ،مقاومت و وزرا خود را ،از قبیل کرایه خانه ،پول رنگ بوت ،لنگی،
چپن ،کاله پوست قره قل و پکول وغیره را از بودیجه دولت میپردازند .جالبتر آنست که این کتگوری خاص شهزاده گان
نو کیسه در بلندترین پستهای حکومتی در کشور مقرر گردیده ،و یا مقرر هم نباشد بازهم حدود دوصد نفر محافظ امنیتی،
نوکر و چاکر را با افتخار نام "جهاد" و "مقاومت" در خدمت خویش دارند ،با وجود فراهم آوری تمام امکانات برای
وزرای استحقاق کابینۀ رهبران "جهاد" و "مقاومت" که توسط دولت برای شان آماده شده است ،بازهم رشوت میخورند.
اینست شهر بی پرسان کارنامه های "جهاد" و "مقاومت در افغانستان که نامش را خودش "دولت " جمهوری "اسالمی"
گذاشته است .بدون شک همه این تخطیهای اجرأت غیر قانونی و بی نظمیها نمونه های بارز یک دولت مافیایی در
افغانستان می باشد .هرگاه دریک کشورعملکرد نظام مافیای تسلط داشته باشد ،ساختار تشکیالتی مافیایی از باال تا پائین
مانند حلقات زنجیر برای فعالیتهای مافیایی باهم پیوسته شکل گرفته است .قاعدتأ در چنین ساختار تشکیالتی مافیایی
امرین عطا آن هم در وجود دستۀ غارتگران نوعی منفعت دارند .در چنین حالت امرین عطا تقرر بشمول پارالمان
افغانستان در تقرر افراد فاسد در انارشی حرارشی دولتی سهیم بوده مسؤلیت دارند.

بارمسؤلیت این همه تخطی

های از قانون تقرر مامورین دولت و بی نظمیها در ادارات دولتی افغانستان نیز به کسانی تعلق میگیرد ،که چنین افراد
مفسد ،رشوه خوار و تنبل را در پستهای مقامات حکومت نصب و مقرر نموده اند .محاکم قضایی و سارنوالی در
افغانستان در پهلوی متهمین امرین عطا تقرر چنین افراد مفسد و رشوه خوار را که مقرر نموده اند ،محکمه نه کنند ،تنها
با برطرفی افراد مفسد و رشوه خوار مشکالت اساسی دولت مافیایی در افغانستان حل نمی شود .امتیازات دولتی افغانستان
را که رهبران خداداد "جهاد" و "مقاومت" در کشور بزور میله تفنگ با نامهای جعلی و مصنوعی خویش قباله نمودند،
مالکیت تمام مردم افغانستان است.
زمامداران با صالحیت در تقرر کارمندان دولتی بخصوص کارمندان عالرتبه دولتی در دولتهای عصری و حکومات در
جهان امروزی مسؤلیت دارند ،که باید مطابق موازین قانونی و حقوق در برابر تمام اتباع مستحق در کشورعمل کنند.
هرگاه زمامداران با صالحیت امرین عطا مانند در تقرر جواد عثمانی وزیر صحت عامه ،عبدالهادی ارغندیوال وزیر
مالیه و سایر اعضای حکومت در دولت افغانستان قوانین و حقوق اتباع کشور را رعایت میکردند ،امروز رسوایی و
شرمساری دولت افغانستان در برابر قوانین و دین ملی کشور به این بدنامی و خسارت به دارایهای ملی نمی رسید.
امرین عطا در تقرر کارمندان عالیرتبه دولتی جواد عثمانی وزیر صحت عامه ،عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه دقت
ننموده اجرا کرده اند ،امرین عطا تقرر نیز در زمینه مسؤل هستند ،امرین عطا باید یکجا با افراد مفسد و رشوه خوار
به میز محکمه عادالنه کشانیده شود ،در غیر آن با برطرف افراد فاسد مشکالت اساسی دولت مافیایی در افغانستان حل
شده نمی تواند.
در افغانستان تنها رهبران "جهاد" و "مقاومت" اتباع کشور نیستند ،این اقلیت محدود فاسد در ساختار تشکیالتی رهبری
دولتی و خارج از دولت مانند حلقات زنجیری مافیایی پیوسته باهم گره خورده اند .اوأل باید این تسلم باندیتها مافیایی
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شکسته شود ،تا در ساختار تشکیالتی رهبری دولتی کنونی افغانستان تسلم باندیتها مافیایی شکسته نشود ،امکانات بوجود
أمدن یک دولت صادق و کارکن برای مردم افغانستان ناممکن است.
در افغانستان تنها چند تن رهبر خداداد "جهاد" و "مقاومت" زندگی نمی کند .زمامداران دولتی "جهاد" و "مقاومت" که
در سه دهه اخیر رهبری امور حکمرانی دولتی کشور را بعهده دارند ،ملت را فراموش نموده اند .زمامداران دولتی
مصروف بازی دایرۀ شیطانی شطرنج چند مهرۀ "جهادی" فاسد خویش هستند.
سالهاست که زمامداران دولتی "جهادی" با چند مهره فاسد و بیکفایت کادرهای "جهاد" و "مقاومت" مانند عبدالهادی
ارغندوال وغیره مشغول هستند .این دومین بار است که عبدالهادی ارغندیوال بحیث وزیر مالیه مقرر گردیده است و
چند سال وی وزیر اقتصاد مقرره بوده در امور رهبری ناکام بوده است .در افغانستان هیچ روز هم وجود ندارد که
بوی گندیده گی کثافات کارمندان دولتی در پایتخت کشور و سی و چهار والیت افغانستان باال نشود ،ماشین تفرر و
برطرفی کارمندان دولتی با موجب و بدون موجب داغ است.
افغانستان کشوریست که اکنون براساس احصائیه های تخمینی نمونه گیری بیش از سی وشش میلیون نفوس دارد ،جوانان
فارغ التحصیل پوهنتونهای افغانستان از دست بیکاری از کشور فرار می کنند .زمامداران با صالحیت تقرر در دولت
افغانستان مکلف است ،تا در تقرر کارمندان دولتی بخ صوص کارمندان عالرتبه دولتی باید تمام موازین قانونی تقرر و
حقوق تمام اتباع مستحق افغانستان را در شرایط کنونی کشور در نظر گرفته مراعات نمایند.
سیگار :قاچاق پول نقد ازمیدان هوایی کابل ادامه دارد و ماشینهای شمارش پول غیرفعال اند.
دفتر سرمفتش خاص بازسازی در افغانستان (سیگار) در گزارش
تازه ای اعالم کرده که انتقال غیرقانونی پول نقد هنوزهم از
فرودگاه بینالمللی حامد کرزی (کابل) بطور خاص از
ترمینالهای این میدان هوایی ادامه دارد ،و مسئوالن میدان هوایی
کابل برای کنترل آن تالش کافی نکردهاند .در این گزارش که شام
روز گذشته نشر شد ،آمده که مقامهای دولتی که توسط دفتر رئیس
جمهوری تعیین شده و افراد با نفوذ سیاسی در این کشور با استفاده از ترمینالهای خاص یا وی آی پی (  )VIPبه سادگی
پول نقد را به بیرون از کشور انتقال میدهند .به گفته سیگار افراد یادشده از محدودیتهای گمرکی معاف میشوند.
تقرر کارمندان دولتی باید از بهترین نخبه گان صادق و پرکار فرزندان مهین پرست مسلکی که شجاعانه پایبند دفاع ار
منافع ملی افغانستان باشد مسؤلیت دارند باید مقرر نمایند.
پای.
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برای مطالب دیگر محمد اختر یوسفی ،بر روی عکس کلیک کنید
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