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  !سر انجام اعتراف
  !چگونه رئيس كنوني اداره مبارزه عليه فساد اداري و ارتشأ زماني در الس ويگاس امريكا، هروئين ميفروخت

 
  مصاحبه توسط ديكالن والش از گاردين

28-08-2007  
   شمس جاويد:ترجمه

  

نستان، كاري آساني نيست، طوريكه مسئول تام االختيار مقابله و مبارزه عليه مسئولين داراي پيش زمينه هاي مستهجن در كشور هاي مانند افغا
قسميكه گزارش سازمان ملل متحد همين دو روز قبل، از .  يعني عزت اهللا واصفي مصداق اين مدعا است در افغانستان،مبارزه عليه فساداداره 
  .ترشوت هشدار داده اسسطح همچنين افزايش  در بين پول ترياك و افغانستان  غوطه وراقتصاد

  . به بسياري خوبي آشنا است،خطرناك پول ترياكقسماً   جذبه هاي آقاي واصفي بطور غير معمول ازو اما،

 الس ويگاس دستگير  اياالتدر“ قصر سزار”از اقامتگاهش در هوتلي بنام ، پوليس امريكا يك مهاجر و جوان افغان را  پيشبيست سالتقريباً 
 قاضي كه  .بفروشدآن كشور  پوليس مخفي  نفريكعرفي كرده بود، ميخواست يك پاكت هروئين را براي  ممستر اِيوي كه خود را بنام . نمود

  . قضيه اي آقاي واصفي را پيگيري ميكرد در همان زمان ارزش اين مقدار هروئين را دو مليون دالر اعالن نموده بود

و خانمش . ال و هشت ماه را سپري كرد كه بعداً به قيد التزام آزاد گرديدپس از آن، آقاي واصفي در يكي از زندان هاي اياالت نوادا مدت سه س
  . ميكرد، همان وقت به قيمت التزام آزاد گرديدم آن معامله در راهرو هوتل از اوضاع مراقبتكه در هنگا

 و نامبرده، . افغانستان را رهبري مينمايديا به عبارت جديدتر آقاي عزت اهللا واصفي، رياست عمومي مبارزه عليه فساد دولتمستر اِي فعالً آقاي 
 به مانند يك تفريح كه معموالً  و آنرا با تكان دادن شانه هايش كم اهميت و ناچيز شمرده،1988دستگيري اش را در ارتباط با مواد مخدر در سال 

  .قلمداد ميكندنوجوانان در زمان جواني اشتباه مينمايند، 

در همان روز ها، در ماه عسل بودم و ": ر كار اش در كابل، البته با كامالً بي اعتنائي چنين ابراز داشته استدر دفتاي آقاي واصفي طي مصاحبه 
 وي در همين حال، يك از انگشتان خود را "كار هاي چون قماربازي، مواد مخدرنوجوان نيز بودم و نوجوانان به هر كاري متوصل ميشوند، مانند 

   ".الس ويگاس بودمبچه چونكه يك . "دختران وغيره" .و شكل كشيدن دود هيروئين را تمثيل مينمايدبه طرف بيني اش نزديك كرده 

 البته وي خود را در زمان فعلي منحيث يك سياست -"بهاي آنرا پرداختم": او اصرار ميكرد كه آن قضيه مربوط به گذشته هاي دور بوده است
 منظورش از محكوميت ".حتي جورج بوش نيز چنين پيشينه اي دارد": مقايسه مينمايد و مي افزايدمدار مشهور كه كامالً از قانون پيروي ميكند، 

او دستگير شده بود، البته همانند جرم " .ود، است است كه به جرم راننده گي در حالت نشه بودن، توقيف شده ب1976 در سال  بوشرئيس جمهور
  ". نيستهيچ فرقي بين من و او. من

به .  را ميتوان سراغ كرد كه از يك سابقه نسبتاً پاك تر و بي عيب برخوردار باشند بي ثباتي و خشونت، تعداد كمي از مسئولين افغانپس از دهه ها
مقايسه مسئولين ارشد افغانستان كه به جرم شكنجه، قتل و تجاوز به نواميس مردم متهم اند، آقاي واصفي يكي از كوچكترين آنها است كه به 

  .ار ناشايسته اي متوصل شده استچنين رفت

، مخصوصاً در  پر زرق و برق آقاي واصفي را نميتوان با حالت كنوني رتبط داد گذشتهو با اهميت است نهايت  موضوعاما منتقدين ميگويند كه اين
  .اجه ساخته است درصد از هروئين جهان را توليد مينمايد و پول ترياك در هر سطحي، دولت را به چالش هاي مو93كشوري كه 
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 ابراز  را در قسمت فساد اشهمين دو روز پيش، رئيس اجرائي دفتر ملل متحد در امور جرايم و مواد مخدر، آقاي انتونيو ماريا كاستا، نگراني هاي
 هيچ كشوري تا كنون اه در پايه هاي ترقي و رف.صدمه خواهد زدنانه دولت در برابر فساد، به آينده جداً مهرباتحمل و صبر و برخورد " :نموده است

  ".نيافته استو فساد بنا بر جرم 

 گزارش  قبلبا اينكه پنچ ماه  و اظهار ميدارندخرسندي نمودهاظهار نانيز ديپلومات هاي خارجي در ارتباط با همين مسئله، يك تعداد زيادي از 
 "اين بسيار تكان دهنده است" .ادامه ميدهد ه اش درين سمتعلناً پخش گرديد، و متاسفانه نامبرده همچنان به وظيفهاي اتهام آقاي واصفي 

  ".ما كامالً اين را واضح ساختيم كه وي بايد از وظيفه اش بركنار گردد" : مينمايديكي از ديپلومات هاي ارشد غربي چنين عالوه

 رئيس جمهور حامد كرزي در -لت كنوني است وسيع در برابر دويك ناخوشي از  نشانه اي  ها منتقدين ميگويند كه اين جرو بحثبعضي ديگر از
  . گرديده است، ناموفق بوده است سبب فرسايش صالحيت و قدرت وي و كاهش مشروعيت دولتشه عليه فرهنگ طمع و حرص كه همانامبارز

بر تمام تالش ها در اين يك مشكل نهايت جدي است كه ": آقاي نادر نادري عضو كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ميگويددرين زمينه 
  ."نده استگراستاي تسخير قلب ها و ذهن ها و جلب اعتماد مردم، سايه اف

در سطح وزارت داخله، بيشتر و قوي تر از هر جائي   نشان ميدهد كه توسط بانك جهاني و سازمان ملل متحد نشر شد،اًاخيركه يكي از گزارشات 
تي را در  پوليس و مسئولين دولقوماندانان ،گروه هاي مواد مخدرآمده است كه نيز  گزارش درين . باهم پيوند خورده اندفساد مواد مخدر وديگري، 

نان پوليس نخواهند يكي از مسئولين ارشد پوليس افغانستان گفته است كه هرگاه كدام يك از قوماندا.  پول خريداري نموده اندسراسر افغانستان به
  ".دنبركنار ميگردند شد و يا از وظايف شان د كه يا كشته خواهنتهديد ميشو"درين تجارت سهيم شوند 

.  از قبل تحت فشار هاي شورش هاي طالبان نيز قرار داردولت بي تجربه را رهبري مينمايد كه مي پندارند كه وي يك دحاميان حامد كرزي
واقعاً ": پلومات هاي به گفته يكي از د.كل مواجه ساخته است كمبود اشخاص ورزيده و كار فهم، نيز او را در تعين كارمندان دولتي به مشهمچنان،

  ".به مشاهده ميرسدكمبود كارمندان ورزيده در سطح وزارتخانه ها 

، قصر رئيس جمهور كرزي همسايه گي يكي از مثال هاي كامالً افتضاح آور را ميتوان در. بهر صورت، اتهامات بر فساد كماكان افزايش پيدا ميكند
 درينجا، مجموعه از خانه هاي پر زرق و برق و رنگارنگ كه . در شيرپور مشاهده كرد چند سرك دورتر از قصرش،فقط ، هاي رنگارنگ تعميريعني

كلكين هاي گالبي و يا سبز، ستون هاي بلند رومي و گنبد ها و ديوارهاي كه به شيشه . در يك مقدار زمين كم اعمار شده است را ميتوان ديد
اند، و نصب عقاب تراش شده از سنگ باالي يكي از گنبد هاي اين نوع تعمير ها، از ويژه گي هاي اين تعمير ها ميباشد كه ن شده هاي رنگه تزئي

  .ميتوان آنرا فقط مقابل سفارت بريتانيا ديد

 ،اشاره ميكرد خانه هاي نزديك ه بهشيشه با من ايستاده بود و با اينك  تعمير هاي بام هاي ايني ازيكدر  ، كه رهنماي معامالت نمايندهيك نفر
  ". ميباشد است، آن خانه از فالنه جنرال، از وزير يا از جنگ ساالراين خانه از يك جنرال ارتش": رفت نام ميگ حويلي ها رامالكان آن

اقارب و براي ن منطقه را تعين شد، اي مارشال فهيم خان كه بعداً وزير دفاع . مربوط به ارتش افغانستان بود2003شيرپور تا سال منطقه 
لت براي تحقيق اين عمل كميسيوني كه از طرف دو.  به يك قيمت بسيار ناچيز توزيع كرده استن و قوماندانان سابقهيخويشاوندان، وزراي پيش

 مجلل خودتعمير يرون از دو هفته قبل محمد آجان ب. ناشايسته تعيين شده بود، هرگز يافته هاي تحقيقات شان را براي عامه مردم اعالن نكردند
نامبرده آن زمين را دو سال قبل از  .يه نشين غربي و پولدار به سراغ تعمير هايش بيايند و آنرا به كرايه گيرندا تا يك كربه اين اميد در انتظار بود تا

   .بود " پاكستان بهت حيواناتپوسكننده گان صادر "او قبالً يكي از .  دالر خريداري نموده بود250000به قيمت ) مارشال فهيم خان(آقاي خان 

 سفارت هسپانيه، الجزيره، گروپ مشورتي معادن، يكي از قراردادي  مانندموسسات بين المللي كه به كمك بازسازي افغانستان آمده اند،اكنون 
  .مجلل ميباشند تعمير هاي مان انكشافي اياالت متحده امريكا، از جمله كرايه نشينان اينهاي ساز

 در سرزمين  معافيت كه تا چي اندازه فرهنگ نشان ميدهداين":  و مي افزايد"اين باعث خشم و افسرده گي من ميشود": نادر نادري مي گويد
  ".حتي از جامعه بين المللي، پرسان نميشود ي در جائيكه از هيچ كس،مروج است
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ئت خارجي و با دقت بسيار زياد صورت ميگيرد و اين يك يبا حضور هتعيينات كارمندان ارشد پوليس . كرزي بعضي اصالحات را آورده است
  . گرچه آقاي كرزي حق وتو را داردوسط بورد مشورتي پيشنهاد ميشوند،پست ها مهم ديگر دولتي ت. موفقيت عمده محسوب ميشود

  او ميالدي2004ر با اينكه د.  اند، در تقابل قرار گيرد آنانيكه از سطح ارتباطات خوب برخورداربا ثروتمندان، قدرتمندان وتا  اما كرزي مايل نيست
دستگير ز معامله گران بزرگ مواد مخدر در افغانستان  هيچ يك ا، تا كنون، در زمان حكومتشاما تان انتخاب گرديدبا اكثريت آراي مردم افغانس

   .نگرديده استنشده و هيچ وزيري به جرم فساد از وظيفه اش بركنار 

 حامد كرزي هميشهدر افغانستاني كه فرهنگ قومي نافذ است، .  روش هاي سياسي كرزي است نحوه ومشكل دركه  عقيده اند برين بسياري
، ناكامي از وي عمده يكي از شكايات. ايل استاهميت ق نيز فاميليارزش هاي  وي به . را پيش گرفته استروش مصالمت آميز و آشتي جويانه

  . رب نزديكش كه فكر ميشود بطور وسيع در تجارت مواد مخدر در قندهار دست دارد، ميباشددر جلوگيري از يكي از اقااش 

، ولي پاسخي براي اين ايميل درين زمينه خواهان نظر شده استخبرگزاري گاردين چندين بار از طريق ايميل از سخنگوي رئيس جمهور كرزي 
  .داده نشده است ها

او .  به اين سمت رسيده باشد-  آنان يكديگر خود را از زمان كودكي ميشناختند-  كرزي داشته استباممكن است كه واصفي بنابر ارتباطي كه 
نقش  ش پالن هاي،اما در هر حالتيرا كامالً ريشه كن سازد مواد مخدر و  كرزي بر پالن هاي آينده اش توجه داشته است تا فساد گفته است كه

  .بر آب شده است

 قضيه مربوط به فساد بود، تكان 73در حاليكه اوراقي را كه حاوي   بپردازد و"دزدان"ت عدليه بر عليه ي اش در وزارقبل ازينكه به سخنراناو 
  ".تمام اين قضايا در حال تعويق است و هيچكاري صورت نگرفته است": ميداد گفت

  ". در افغانستان كار كرده نميتوانندمرغ ها": نامبرده افزود" ها مرغبه  نه -  رهبري قاطع و قوي درين كشور ضرورت داريم يكما به"

   


