
 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 1

  م٢٠٠٧تمبر پ                                    فرانسه ، س        محمد نعيم بارز    
  

  سپنتا  آقای دوکتور رنگين دادفر 
 !خانه تکانی در وزارت خارجه ه نگاهی بو 

 
 افغانی از  خارجی و بی ثباتی جامعۀها، جنگهای داخلی و کشمکش ،اگر تا هنوز عوامل فساد اداری

بی ثباتی چند   ولی علل فساد و ، همه جانبه روشن نشده استو علمی  صورت هب گذشته های دور
 پاکستان يک  عالوه از عامل عمدۀ مداخالت گستاخانۀ در کشور واضح شده خواهد بود که سال اخير

های دولت از عناصری ترکيب کنفرانس بن بوده که در آنجا نهادعامل اساسی ديگرهمانا تصميم غلط 
  .رده بودندبی ثباتی بنام جنگساالر سر برون آو خون و که اکثرًا از درون آتش و تعيين گرديد و

  آن و مبارزه با دولت امريکا برای از خود راضی نگهداشتن جنگساالران جهت سقوط رژيم طالبان
 را صاحبان اصلی  آنها، واليت ، مارشالی و مقام وزارت و جنرالیست با پرداخت دالر، درجۀتا توان
 از سوی طالبان شکست  که قبًالیترتيب سران گروه هاي ين بد. ت در انظار مردم معرفی کردحاکمي

 چون راز قدرت و توان و اقتدار بيشتر وارد ميدان شده و هم پاشيده بودند بار ديگر باخورده و از
  و از جنگ  و از هيچ نوع عملی در تخريب دولت،بقای خود را در جنگ و بی ثباتی دريافته بودند

ن تصويب قانو  در تدوين و ،ـويه جرگه ها حضور يافتندايجاد بی امنيتی دريغ نورزيدند، اکثرًا در ل
 در نهاد قانون گذاری و در همه جا نفوذ خود را نشان دادند و  ،اساسی مهر شريعت اسالم را زدند

کس برای نفع  کردند که گويا هرکراسی را در انظار مردم طوری معرفینتيجتًا مفهوم نظام دمو
. ل شناخته نميشودواست و در برابر آن مسؤ انجام دهد مجازکه پليدی را  خودش هر کاری زشت و

ال قرار گرفت و بعضًا تا ی روشنفکران و هوا خواهانش زير سؤباين وضع دموکراسی حتی از سو
راسی ديد موکيا در در   ولی نبايد  نقص.ه ضرورت ديکتاتوری را مطرح کردندآنجا پيش رفتند ک

م با گری دسپلين، اگر آزادی توأي دخصلت بنياديست که يکی آزادی و ی دوا دارديموکراسیزيرا 
دسپلين تطبيق نشود دموکراسی به انرشيزم مبدل شده مفهومش را از دست ميدهد و جامعه چه عقب 

های غلط  ستاعمال سيا  چنانکه در اثر.  بحران غرق ميشودمانده و يا انکشاف يافته در فساد و
کشور دولت امريکا يعنی با دادن باج به حکومت پاکستان و گروه های داخلی اکنون پس از پنج سال 

ست امريکا در در چنين وضعيت که اثرات منفی سيا حاال . گرفته است ما بر لبۀ پرتگاه سقوط قرار
ای کرزی نسبتًا ، احساس ميشود که آقل منطقه بر همه آشکار گرديده استقبال افغانستان و مساي

 روز موجه  جويانه غيرهای مصلحت استقالل عمل بيشتر يافته و ديده ميشود که از اتخاذ سياست
، مثًال وزرايش را خود انتخاب ميکند و بعضی اعضای کابينه اش با  جويدمره کم کم دوری می

م سياست که سپنتا مسلط باعل از جمله آقای دکتور ،اجراآت ميکنند دست باز شجاعت و درايت و
يد و  دولت بر اساس چه عللی بوجود می آهایيک جامعه و نهاد بخوبی ميداند فساد و انحطاط در

ار است ، اثر گذ د و اقداماتی مفيد واصالح و کاهش آن رعايت چه قواع برای جلوگيری از آن و يا
 را در اقدامات بسيار سنجيده و شجاعانه ای کوتاهکه برای رسيدن به اين هدف در مدِت ديده ميشود 

سعادت  خواهان آرامی وی که فراوانی در دل آنهايپيش گرفته است که انعکاس مثبت آن مايۀ اميد 
ياسی های س  و تبدالتی که در نمايندگیات بخصوص تقرر. فغانستان هستند بوجود آورده استملت ا

 های اليقی بجای سفرای قبلی که بيشتر از هر چيز تيمده است که شخصافغانستان مقيم اروپا بعمل آ
ورات بخاطرعضويت شان در حزب جمعيت و يا روابط فاميلی و اطاعت کور کورانه از دست

 اما بايد .  آگاه مورد تمجيد قرار گرفته استتعيين گرديده اند، از سوی محافلدوکتور عبداهللا عبداهللا 
و بغرض  ز بين بردن فساد و سوء استفاده های شخصی های جديد واقعًا بمقصد ا گفت اگر مقرری

 آيا بهتر نبود که قبل از تبديلی بعضی سفرا که در مورد ، بهبود اجراآت بوده باشد که مسلمًا هست



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 2

با مدارک فراوان مطالبی خارج  های محترم از داخل و خيانت های شان افغان سوء استفاده ها و
فرستاده  وين  تعياجراآت  نمايندگی های مربوط جهت بررسی از تی رسانده اند هيئ ه  نشرب  ونوشته
گاه نه تنها از از دارائی عامه صورت گرفته می بود آنجوئی استفاده  تا اگر واقعًا خيانت و ، ميشد

 کسانيکه شدند تا برای آنها و جای ديگری به محکمه معرفی می بکار ديگر وول گماردن افراد مسؤ
 زيرا طبعيتًا انسان در . هوشداری ميشد فاده جوئی ادامه ميدهند زنگ خطر وهنوز هم بخيانت و است

جازات م ليت ووو اگر در مقابل صالحيت احساس مسؤجوی منفعت خود بوده  و همه جا در جست
شخصی را گرفته و منافع جمعی را ، جانب منفعت ، خوش اخالق ترين و پاک نفس ترين افرادنباشد

 پوست به تبديل افراد از يک  تنها تغيير وراه حل اين مسأله   وندنمايفدای اغراض شخصی اش مي
آنطور که بعضی مقامات و از جمله عبدالمالک صديقی رئيس اداری وزارت  نيست و ديگرپوست 

رشوت يی که آنها« :  گفت ٢٠٠۶ /٨ /٢۴پاسخ راديو بی بی سی بتاريخ  داخله در پروگرام پرسش و
هم فقط نظر  نگونه اظهاراي» .خود داوطلبانه از قدرت کنار روند، بايد نندمی گيرند و فساد می آفري

 .بس  درد خنديدن ميخورد ولحظه ای  به 
سپنتا خانه تکانی را در وزارت خارجه آغاز کرده اند عناصر ميهن  که محترم دوکتور خالصه حاال

ر دارند قبل از همه اجراآت  ظاخواهان برچيده شدن فساد بدقت متوجه اقدامات شان بوده و انت پرست و
نمايندگی های سياسی افغانستان در خارج را به بررسی گرفته و هم افرادی را که جديدًا به گذشتۀ 

حيث سفير تعيين می فرمايند نخست اهليت کاری و صداقت اخالقی شانرا مدنظر گيرند تا باشد که 
رچيده شده و کشور حيثيت سياسی از دست بساط فساد و بی کفايتی اقًال در مربوطات وزارت خارجه ب

  .   رفته اش را در نزد جهانيان باز يابد 
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