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  م٢٠/٠٦/٢٠٠٨                                                         اکبر سيد آبادی
 
  

  ؟فساد در دولت يا دولت فاسد
  
  

دراين شب وروز بسياری از وسايل ارتباط جمعی داخلی و خارجی از جمله خدمت گذاران دولت و حاميان بين المللی 
ند، دراين بحث ها، ابراز نظرها و تحليل ها، در مورد علل فساد آن مصروف بحث و تحليل پديدۀ فساد در دولت ا

کمتر موشگاافی صورت گرفته و اگر گاهی علت فساد برجسته ساخته شده، آنهم ظاهری و صوری بوده، از       
ن آن علت العلل فساد کلمۀ ذکر نميگردد، به نظر اينجانب علت اساسی و بنيادی فاسد بودن دولت فعلی را غير ملی بود

تشکيل ميدهد، زيرا بنياد دولت، نخست در بيرون از کشور، توسط دولتهای خارجی و در جهت تآمين منافع آنها 
به سبک امريکايی بر آن پوشانيده شده وبا لقب اعزازی " ديموکراسی و آزادی"گذاشته شد و بعدًا قبای مضحک 

  .رنگين ساخته شده است" حقوق بشر "نامگذاری و چون اعجوزۀ پير و فرتوت با سرخاب" دولت منتخب"
 برمبنای همين علت، با گذشت هر روز، تشت رسوايی و افتضاح دولت بيشتر از پيش، با صدای بلند و بلندتر می افتد 
و از درون و بيرون دولت و در سطح ملی و بين المللی از مواضع گوناگون و حنجره های متفاوت در مورد فاسد 

  . د ميگرددبودن آن، آواز های بلن
 برای سرکوب و ،وسيلۀ سرکوب است در دست طبقۀ حاکم) از لحاظ تاريخی( دولت بدون در نظر داشت ماهيت آن 

با در نظر داشت اصل فوق، در طول تاريخ کشورها از جمله در افغانستان انواع گوناگون . انقياد طبقه مخالف
اينکه دولت، دولت دست نشانده و ، اما اندکمروايی نموده دولتهای مستقل، نيمه مستقل و دول اجير و دست نشانده ح

  . مانند است  بیظ تاريخی کامًالا از لح، باشدآنهم دولت دست نشاندۀ گروه از دولت های متعدد
آمريکا به نمايندگی از سيستم جهانی سرمايه ( افغانستان کشور اشغال شده است، هر قدر که عامالن اصلی اشغال

و دستگاههای اطالعاتی و استخباراتی اين کشور ها و ) و نزديک ترين متحد آن انگلستانداری و صهيونيسم 
دست  جمع عمال و نوکران داخلی و ، آن وابسته به پرو پاگندی، تبليغاتی و دروغ پراگنی بين المللیدستگاههای

 و موکراسی و آزادی بدانند و آنرا در جهت تعميل دي، قانونی اين تعرض و اشغال را موجه،آنانپرورده گان محلی 
 و  روز تا روز در سطح بين المللی ماهيت امپرياليستیدرمورد استقالل و آزادی عمل دولت نغمه سرايی کنند،

 ضد افغانی و ضد اسالمی رژيم دست نشانده، رسوا و رسوا تر ،و درسطح ملی ماهيت اشغال گرانهتجاوزکارانه 
 را در پنجال  اسارت و تحقير و به زنجير کشيده گی و غالمیٔه ذره مردم با پوست و گوشت خود، ذر وميگردد
    .چشند بينند و می می″ آزادی″و ″ ديموکراسی″، ″وستی دبشر″ داعيان خونين

فساد اخالقی و ترويج فحشا، پخش مرض خانه برانداز ايدز، (  ملی پيامد گوناگون اشغال يا اين فاجعه و مصيبت
، دامن زدن به تعصبات قومی، سمتی وزبانی ترياک، هيرويين و چرس  و قاچاقالستعم، اتوليد، پخش و ترويج

که آگاهانه، هدفمند و پالن شده توسط دستگاهای اختصاصی دولت های اشغالگر و به همکاری و همياری  )ومذهبی
 در اين بخش جداگانه را مينمايد،برسی ايجاب بحث و حلقه ها، سازمانها و عناصرمشخص داخلی  پيشبرده ميشود، 

 در تمام سطوح دولت  و خاصتا در ، اداری و آن هم فسادصرف در مورد بخش کوچک پيامد اين اشغال يعنی فساد
  . پرداخته ميشودسطوح بااليی آن

 فساد اداری تقريبا دامنگير تمام دولت های بايد گفت که بين فساد در دولت و دولت فاسد فرق  کلی وجود دارد، زيرا
 کم و کمتر بوده، بعض دولت  بيشتر و بعضًابا اين تفا وت که وسعت و اندازهٔ اين فساد بعضًا، و وده استافغانستان ب

 مبارزه ،ها در مبارزه با فساد از اغماض و چشم پوشی کارگرفته، و درسالهای مشخص با وجود شرايط دشوار جنگی
 مشخصۀ تمام دولت های دست نشانده و غير ملی  اما دولت فاسد .پيگير و دامنه دار بر عليه آن صورت گرفته است

است، زيرا صرف اين چنين دولت و ارکان و اجزای آن ميتواند، خواست ها و منافع اشغال گران را تأمين و برآورده 
، تا حال تقرر، انتصاب و )کنفرانس بن(سازد و برمبنای همين اصل، از نخستين روز تهداب گذاری دولت حاکم 

رياست جمهوری، حکومت با تمام طول و عرض آن ، قوه قضاييه و    (ام مقامات و ارکان دولت در تم! انتخاب؟
بر اساس ضد و بند های استخباراتی، وابستگی های تنظيمی و ) مقننه ، واحدهای اداری واليات و حتی ولسوالی ها

ايت اصل تخصص، لياقت، استعداد، معامله گری، مناسبات قومی، سمتی، فاميلی و ده ها ضد و بند ديگر، و بيدون رع
سابقۀ کار، و بيدون در نظر داشت اصل تقوا و وطنپرستی صورت گرفته، و هزاران هزار کادر مستعد و متعهد به 

  .حيل گوناگون از ساحه کار در دولت دور گرديده و يا در ساحات غير مؤثر مجبور به امرار معيشت گرديده اند
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ری ها، گروه و قشر فاسد از حکم روايان متکبر، مغرور، جاهل، از خود راضی و  وا  پيامد قانونمند اين گونه مقر
 مقام دولتی و دارايی عامه را بسته به يکديگر، يا آقا بلی ها و نوکران و خادمان شخصی اوليای امور را بار آورده که
ند زور بازوی فردی خويش به حيث ملکيت شخصی، فاميلی و يا تنظيمی دانسته و قدرت وصالحيت قانون را مان

از آن در جهت تامين منافع شخصی، فاميلی، قومی، سمتی، تنظيمی " قوماندانان بال رقيب جهادی"بکار برده و مانند 
و در نتيجه سيستم سراپا ملوث و آلودۀ دولتی را . خويش استفاده ميکنند) خارجی و يا داخلی(و حواريون و ولينعمتان 
  .اران، چپاولگران، قاچاقبران و زور گويان بر هست و بود مردم ما مسلط ساخته انددر وجود اجنتان، جنايتک
 افغانی، رشوت گيرنده، مختلس و سؤاستفاده کننده از بيت المال، معامله گر و دارنده  و اخالقاز لحاظ خصوصيات

بارگاه و حلقهٔ محدود و معين ضد وبند با قوای مهاجم، نوکر و خدمتگذار نيروهای اشغالگر با وجود داشتن آرگاه و 
 عزت اجتماعی برخوردار نبوده، بلکه هميشه به نظر قار و و،از طفيلی های همسان، در جامعه نه تنها از احترام

اما امروز با آمدن . نفرت و حقارت ديده شده و لکهٔ ننگ آن حتی دامنگير اوالد ها و نواسه های آنان ميگرديد
  هاضعيف نمودن و محو ساختن دهتق نورمهای امريکايی، آهسته آهسته و همزمان با مطاب″ آزادی″و ″ موکراسیيد″

 رشوت، اختالس و سؤ استفاده از صالحيت و ؛ افغانی و اسالمی،و صدها اصل زرين و مثبت پذيرفته شدهٔ اجتماعی
 جهادی و تلفينؤ و مو متحدين″ شرکا″قدرت، فروش ده ها و صدها تصدی دولتی به قيمت ناچيز به اعضای فاميل و 

 غارت ملياردها  غصب صد ها هزار هکتار زمين ملکيت دولت و يا خريد و فروش آن به قيمت کاه،،تکنوکرات ها
 سهيم بودن در شبکه وسيع توليد و قاچاق دالر کمک جامعه جهانی و قروض کمرشکن موسسات مالی بين المللی،

  سيستمال عادی و قبول شدهحبه اصول و پرنسيپ  اشغالگر، ای و در قدم دوم خدمت و نوکری به نيروهمواد مخدر
  .  از تمام امکانات استفاده ميگردد هادولتمداری مبدل شده و در پخش، اشاعهٔ و تبليغ اين شيوه

امروز " قوای تامين کننده ديموکراسی و آزادی"خادمان و چاکران  چپاولگر دارايی عامه و ، غاصب ومختلس، راشی
و بر ″ ملی″اعتبار و آبرو برخور دار گرديده بلکه تالش صورت ميگيرد تا آنانرا به شخصيت های گويا نه تنها از 

آينده از آنها به حيث ستون و قشرخاص با داشتن امکانات قوی اقتصادی مبدل نمايند تا در ″ حمايت مردم″خوردار از 
، و  استفاده گردد از منابع سر شار طبيعی وطناساسی اعتماد و اتکای اشغال گران و تداوم اشغال و بهره برداری

  .وطن را به پايگاه نظامی و تخته خيز در منطقه مبدل نمايند
اما دولت فاسد به آن مرحلۀ از رسوايی و افتضاح رسيده است، که حتی شاملين و عاملين اصلی فساد بيشتر ازين 

فساد که اکثريت مطلق هموطنان ما را تشکيل ميدهند، گاه نميتوانند آنرا کتمان نمايند و برای فريب و اغوای قربانيان 
  :گاه صدا های را بلند ميکنند، که در اين جا روی چند مورد محدود، مکث مختصر صورت ميگيرد

 برای اغفال مردم، ماسک تقوا را به رخ کشيده، اما شرکای دولت را در جريان" دولت منتخب"کرزی رئيس 
دولتمردان افغانستان در خانه های مجلل ... «: وستاهای افغانستان چنين افشا ساختکنفرانس ملی شورای انکشافی ر

زندگی می کنند و کسی حساب پول آنها را ندارد، درحالی که مردم همچنان فقير هستند و هيچ کسی هم توجهی به آنها 
  )٢٠٠٧نوامبر١٣بی بی سی( .»ندارد

ها از موجوديت جواسيس، قاچاقبران، غارتگران، رشوتخوران و مفسدين در دولت  اما آقای کرزی که بار ها و بار
تحت امرش سخن گفته، اما حتی يکبار نخواسته، نتوانسته  و يا اجازه نداشته تا اسم ازآنها ببرد، چه رسد به اينکه، 

ک اعضای فاميل موصوف و همچنان ده ها مرتبه در وسايل ارتباط جمعی در مورد اشترا. آنان را به محاکمه بکشاند
شرکای قدرتش در قاچاق مواد مخدر و چور دارايی های عامه مطالب نشر شده، اما هر گز  جواب از رئيس جمهور 

  . شنيده نشده است
جامعه جهانی به افغانستان آمد تا تغييری در « : کرزی درجهت برائت حاميان و ولينعمتان خارجی خويش افزود که

ر ايجاد کند، اما تنها دولتمردان از اين حضور سود بردند و پول، مقام، آسايش و قدرت نصيب زندگی مردم اين کشو
اين اعتراف جالب است، اما  مگر موصوف از شراکت  موسسات و سازمان های خارجی در غارت . »آنها شد

  !ثروتهای ملی، کمک های جامعۀ بين المللی و قاچاق مواد مخدر آگاهی ندارد؟
کی از مهره  يدو سال وزير ماليه در دولت دست نشانده و قبًال عضو هيأت رئيسه بانك جهاني، مدزیاشرف غنی اح

های کليدی، اصلی و قابل اعتماد امريکا و با خبر از تمام رمز و راز دولت، نه تنها بر فساد پالن شده تأييد ميکند، 
 نشريه نشنل پست که هفته نامه کابل آنرا بلکه بخش از ريشه های اصلی فساد در دولت را برمال وطی صحبت با

اين به مانند سرطاني است . فساد اداري به يك مشكل عمده افغانستان مبدل شده است«: بنشر سپرده، چنين افشا ميکند
هيچ يك از مقامات عالي رتبه به جرم فساد اداري به محاآمه آشانده نشده و . آه در همه وجود دولت انتشار يافته است

 » .ي نشده استزندان
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:  وی در مورد اينکه سران رژيم حاکم صرف در صدد کسب و تآمين منافع فردی وشخصی خويش اند، چنين ميگويد 
آنها تنها به اهداف شخصي خود در مقابل منافع ملي دلبسته و اين حالت باعث به وجود آمدن فساد و نتيجًا يأس و 

  ».نااميدي شده است
 در فساد حاکم بر دولت نه تنها کارمندان داخلی آغشته اند بلکه تصميم گيرندگان اصلی يا آنطورکه قبًال تذکار رفت،

مشاوران و متخصصين خارجی  نيز سهيم بوده و اکثرًا در تفاهم و ضد وبند با يکديگر به غارت کمک های جامعۀ 
 در امور مربوطه شان از ارگان هاي مربوط به ملل متحد: بين المللی مصروف اند، اشرف غنی در مورد ميگويد

و در بخش ديگر » .شفافيت الزم برخوردار نبوده و از ارائه حسابدهي در مورد فعاليت هاي شان سرباز مي زنند
آمك هاي تخنيكي بين : مصاحبه، در مورد شريک بودن خارجی های دارندۀ صالحيت، در فساد چنين توضيح ميدهد

ها ميليون دالر آه به منظور ارائه آمك هاي تخنيكي تخصيص داده صد. المللي يك ضايعة بزرگ محسوب مي گردد
او قراردادي هاي امريكايي را مثال زده و مي . شده است باعث افزايش فساد اداري و ضعف اداره دولتي شده است

ان  دالر دريافت مي آنند؛ در حاليكه مي تو١۵٠٠گويد آه به خاطر اجراي محاسبه هاي ساده، آنان روزانه مبلغ 
  .آادرهاي محلي را ظرف شش ماه براي ارائه خدمات بالمثل آموزش داد و از ضياع منابع جلوگيري نمود

شش ارگان ملل متحد حتا از افشاي اين نتايج براي هيأت « : وی در مورد نقش منفی شعبات ملل متحد چنين ميگويد
ار نداشته و شامل پروگرام هاي هم آهنگ سازمان اين ارگان ها ارتباط دوامد«. »حقيقت ياب خود شان ابا ورزيده اند

در افغانستان هر ارگان داراي اولويت هاي مجزا بوده و ما نمي دانيم آنان تا چه اندازه صالحيت . ملل متحد نمي باشند
 ».دارند، به خاطري آه آنان حسابده نيستند

 و انجوهاي خارجي، تقوا و پرهيزگاري برعالوه، ارگان هاي مربوط ملل متحد«:  وی در جای ديگر عالوه ميکند
 »الزم افراد بخش خدمات اجتماعي را آه براي مِوفقيت خيلي ضرورت است ، آامال نابود ساخته است

 :وی علت ترويج فساد پالن شده و هدفمند را چنين بيان ميکند
 دالر در يك ماه ۵٠ر مقابل معاش آنان آامًال آماده بودند د.  آارمند ملكي داشتيم٢۴٠٠٠٠ ما به تعداد ٢٠٠١در سال "

 همه آارمندان با استعداد ترك وظيفه و به راننده گي در دفاتر ملل متحد، بانك جهاني ٢٠٠۴خدمت نمايند؛ اما در سال 
 دالر دريافت مي آند در حاليكه يك استاد دانشگاه تنها ۴٠٠يك راننده در دفاتر ملل متحد ماهانه . و يا انجو ها پرداختند

  ) ١٣٨٧هفته نامه کابل اول جوزا  (». هزار آارمند ملكي ترك وظيفه نمودند٦٠در نتيجه . الر معاش دارد د۵٠
بنام  بصورت مستقيم و غير مستقيم نمايندگان کشورهای عمده که ،در تمام سؤاستفاده ها توسط مقامات بااليی دولت

قرار دارند شريک وکيالن و قاضيان يسان ، ئيس جمهور، و آپارات آن وزيران و رئمشاور و متخصص در پهلوی ر
  :چنانچه سپنتا وزير خارجه رژيم بعد از کنفرانس پاريس طی مصاحبه با دويچ وله چنين ميگويد. و ذينفع اند

 با کمال تأسف با جنايتکاران و غاصبان ،برخي از کشور هاي که در افغانستان با ما در بازسازي کمک ميکنند «
. د، و از آنها به عنوان سرباز، به عنوان جنگجو و به عنوان پهره دار و محافظ استفاده ميکنندروابط تنگاتنگ دارن

تا از جنايتکاران حمايت بکنند، و اين باعث  بعضي از کشور هاي که روابط اتنيکي را مورد استفاده قرار ميدهند
  )٢٠٠٨ جون ١٣يچ وله دو(» ميشود که يک نوع فرهنگ معافيت در افغانستان پايدار و محکم بماند

در بعض موارد حتی حاميان بين المللی رژيم و موسسات که در غارت کمک های جهانی بصورت مستقيم وغير 
مستقيم ذيدخل اند، صداهای آی دزد، آی دزد را بلند ميکنند، بيدون اينکه علل اصلی و اساسی فساد در دولت فاسد را 

ر مثال بانک جهانی که يکی از وسيله های تعميل و تامين منافع امريکا در که بدست آنها ساخته شده برمال سازند، طو
جهان است و همين اکنون  صدها کارشناس و مزد بگير آن در سطوح مختلف دولت حکمروايی ميکنند در طی 

 مشاوران و رايزنان بين المللی در« : گذارش به کنفرانس جهانی پاريس در مورد افغانستان چنين تذکر ميدهد
  )٢٠٠٨ جون ١٠بی بی سی (» افغانستان اقتدار دولت اين کشور را به طور جدی تضعيف  می کنند

  :در خاتمه
آن کوتاه فکران و اين خام انديشان که دراوايل تعرض واشغال مدعی بودند که افغانستان در مدت کوتاه از جاپان 

د، امروز بايد اعتراف نمايند که کشور ما را پيشی خواهد گرفت و يا اقًال به عشرت کدۀ چون دبی مبدل خواهد ش
  .چون فليپين و تايلند نزديکتر ساخته است" فساد کدۀ"به " آقای جهان"

اين آغاز و مقدمۀ غارت و شروع تباهی کشور و بربادی مردم است، دشمنان تاريخی وطن و مردم، دست ! قلم بدستان
 مصيبت نازل شده بر وطن ما، .گ و بزرگتر تباه کن استدر دست هم در صدد عملی کردن ده ها و صدها پالن بزر

قوم و تبار، سمت و زبان و مذهب و طريقه را تميز نمی دهد، اگر امروز شرق و جنوب کشور را به آتش کشيده اند، 
  .برای فردا پالن دارند تا شمال و غرب وطن ما را به مصيبت بزرگتری مبتال نمايند

رستانه تان را در افشای مقاصد و پالنهای دشمنان مشترک اين خانه که امروز بنام دين ميهنی و وطنپ! وطن دوستان
نگذاريد عدۀ مزدور و خود فروخته، با کشيدن ديوار های مصنوعی بين مردم و . افغانستان ياد ميگردد، ايفا نماييد
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  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. نه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميما
 maqalat@afghan-german.de 

 مشترک وطن و مردم ما دامن زدن به تعصبات و دشمنی های قومی، سمتی، زبانی و مذهبی، آب را به آسياب دشمن
  .بريزند، قلم تان را به حيث خنجر بر عليه دشمن مشترک وطن و مردم بکاربريد

 يقينًا تاريخ و نسلهای آينده، درمورد هرحرف، هرکلمه وهرجملۀ  که امروز از زبان هموطن باسواد بيرون می آيد و 
 نفاق افگنان، خادمان و چاکران اجنبی و يا از قلم بدست بروی کاغذ ثبت ميگردد، قضاوت خواهد کرد و روی،

  .دشمنان وطن واحد و مشترک ما را سياه خواهد ساخت
  

  پايان
  

 
 
 


