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  اگر شد، من ُبردم و اگر نشد، تو باختی
 

 ناتو در رابطه به دولت افغانستانۀ رد اظهارات فرماند
 

 يعنی سياست در همه سياست يعنی اگر شد، من بردم و اگر نشد، تو باختیاز يکی از دوستانم شنيده بودم که ميگفت 
 . حال جمعبندی داليل جهت اقناع خود به برد

 شوخی و ۀسيل خيلی جوان بودم نميخواستم به اين گفته ها عميق شوم؛ بلکه آنرا هميشه به عنوان ومن در آن هنگام که 
 . مذاق با دوستان در حافظه سپرده بودم

 . مگر مبين بعضی از حقايق در سياست است. اين تعريف هرچند تعريف کلی و جامعی از سياست نيست
 ۀآن قاطعيت تمام نميگويند که فردا با تغيير اوضاع از همان گفتاول اينکه سياستمداران محرک هرگز سخنی را به 

 . خويش تحت سؤال قرار گيرند
 .  قدرت واقعًا چنين استۀدوم اينکه سياست در اريک

 قبل از دستيابی به قدرت و بعد از آن از دو موضع مختلف با ادبيات مختلف ازهم سخن ميگويد ۀسياست در دو مرحل
 .  هر تيوری تا زمانی مترقيست که به قدرت نرسيده باشدندی را عقيده بر آن بود کهو به همين علت دانشم

اما اگر اين قدرت در سطح بين المللی مطرح باشد، هيچگاهی نميخواهد باخت را بپذيرد و در نطر او اين ضعيفتر 
 . هايند که بايد باخت را پذيرا شوند

 تالش صدام حسين جهت دستيابی به سالح اتمی به عراق ۀ بهان امريکا بهۀاگر کشور ديگری غير از اضالع متحد
 دستيابی به سالح هسته ای نداشته است و بهانه ها ۀمداخله و در اخير هم ثابت ميشد که آنکشور اصًال تالشی در زمين

 ۀی عليصرفًا به منظور تسلط بر منابع انرژی منطقه طرح گرديده اند، صرفنظر از واکنش نظامی، آيا چه تبليغات
کشور متهاجم در رسانه ها به نشر ميرسيد و چه حرفها و جمالت فريبنده ای در رابطه به حقوق بشر، همزيستی 

 ۀاما از اينکه اين تهاجم توسط کشور قدرتمندی چون اضالع متحد. مسالمت آميز و دفاع از اين ارزشها تکرار ميشد
ردهمآئی فريبنده خالصه و تا اينکه اين تهاجم امريکا صورت گرفته، همه خاموش ماندند و عکس العمل  ها در جند 

 . در اثر تداوم به امر عادی ای مبدل شد
حاال که کرايه نشين جديد قصر سفيد تصميم بر خروج عساکرش از عراق را گرفته و لشکرکشی به آن کشور را        
يد به آنکشور تفهيم گردد که اين تهاجم يک اشتباه نه، در حاليکه با.  سلفش ميداند، همه با گرمی استقبال مينمايندۀاشتبا

 حقوق بشر مرتکب شدند و ديگر اينکه پاداش جنايتيکه به کشته ۀبلکه بزرگترين جنايت بشری بود که مدافعين دوآتش
 مجرمين بعد از ارتکاب عمل ۀشدن ده ها هزار انسان انجاميد نبايد در تصميم انصراف از آن خالصه شود و الی هم

اين در حاليست که نه تنها عراق؛ بيکه چندين نسل از انسانهای آن . اظهار ندامت نموده و عذرخواهی هم مينمايند
منطقه از وحشت حمالت زمينی و هوائی اضالع متحده در منطقه دچار تشوشات روحی گرديده و قانون و ارزش 

 . درعايت آن تا جندين دهه اهميت خود را نزد آنها از دست خواهد دا
با توجه به استقبال از تصميم قصر سفيد از بستن دوزخ زمينی گوانتانامو و خروج قوتهای مدعيان ربوبيت از 

 . سرزمين عراق و عدم مجازات جناياتی چنين ميتوان گفت که واقعًا سياست يعنی همانکه دوستم تعريف نموده بود
 .  ستاگر نشد، تو باختیتمثيل همان  ناتو در رابطه به حکومت افغانستان نيز ۀاظهارات فرماند

 عدم تامين امنيت و فساد اداری مطرح است که هرکدام دارای عوامل و مسئولين ۀ ناتو در دو ساحۀانتقاد فرماند
 . متفاوت از هم اند

 قابل عامل و مسئول ديگر به صفت ۀ و در ساحعاملآنچه به ناتو مربوط ميشود خود در يک ساحه به صفت 
 .  کيفر استبازخواست و

 امنيت بايد اذعان داشت که حکومت افغانستان حکومت پوشالی ايست که حکام آن به ياری و ۀدر رابطه به مسال
همکاری همانهايی بر سرنوشت افغانستان حاکم گرديده اند که در برابر تعهد امنيت در افغانستان هر شب خواب 

 فردای آن به صورت يکجانبه و بدون تقاضای موافقت مقامات ازدياد تعداد نظاميان خويش در اين کشور را ديده و
حال همان مراجع از دولت افغانستان بخاطر . افغانی ازيادعساکر خويش را منحيث يک عمل انجام شده اعالم ميدارند

يت و يا عدم تامين امنيت انتقاد مينمايند؛ در حاليکه، باتوجه به حضور ده ها هزار عساکر اجنبی در کشور، سؤال امن
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 .  دولت افغانستان نميگرددۀعدم آن قطعًا متوج
از جانب ديگر مناطقی که بيشتر از هفتاد درصد امنيت آن بدوش حکومت افغانستان است، بصورت قابل مالحظه و 

 .  قوتهای ناتوست، از امنيت برخوردارندۀغير قابل مقايسه با مناطقی که تامين امنيت آنها بيش از نود درصد به عهد
مناطقی را که ناتو به عنوان ضعف دولت در تامين امنيت در آنها معرفی ميدارد، مناطقی اند که حکومت افغانستان 
در آنها بنا به حضور فعال قوتهای ناتو حاکميت ندارد و همه امور آنها به خواست کشور های عضو ناتو عملی 

مينه های خصومت و آزردگی ميان بعضی از اعضای  ناتو خود زۀتا حديکه گرايشات متفاوت اعضای برجست. ميشود
همان موضعگيريها ثابت نمود که حکومت افغانستان در رابطه به قضايای مربوطه . آن سازمان را فراهم نموده بود

 امور به صورت پنهان از ديد حکومت افغانستان در ۀدر آن مناطق حتی حيثيت تماشاچی را نيز نداشته است، بلکه هم
 ناتو، در همان حديکه يکی از طرفين به آنطرف جبهه به معاونت ۀاداره ميشده و اگر ميان دو عضو برجستآن مناطق 

 . پرداخته بود، اتفاق نظر موجو ميبود، هرگز قضايای جاری در آن مناطق به رسوائی نميکشيد
 آن کوتاه نگهداشته ۀدر ادارعدم امنيت و توليد مواد مخدر در همان مناطقی که ناتو خود دست دولت افغانستان را  

 . است، به عنوان ضعف حکومت افغانستان معرفی شده اند
  

  و اما فساد اداری در دولت؟
همانطوريکه حکومت افغانستان نيز اقرار ميدارد، فساد در ادارات افغانی بيداد ميکند و اين واقعيتيست که هيچکسی، 

 . آن، توانائی انکار آنرا نداردنه از طرفداران حاکميت موجود و نه مخالفين 
 . ال مهم در تشخيص عوامل فساد اداری نهفته است نه در تائيد و يا ترديد موجوديت آن اما سو

برخالف آنچه تا اکنون دانشمندان و نگارندگان محترميکه به فقر منحيث اساس فساد اداری نگريسته و از آن زاويه 
 اين سطور را عقيده برآنست که عوامل ۀو و معرفی نموده اند، نگارندمشکالت را بررسی و راه های حل را جستج

زيرا فقر امريست نسبی و در هيچ حالتی؛ .  فقر جستجو نمودۀفساد اداری در افغانستان را بايد در برون از محدود
 . مگر در عدم مطلق، نميتوان از فقر مطلق صحبت کرد

  :، بايد بگوئيم اگر خواسته باشيم تعريفی از فقر نموده باشيم
  .فقر يعنی نداشتن آنچه ديگران دارند

اين فقر را در تمام کشورهای جهان، اعم از اعضای گروپ هشت کشور صنعتی غنی و کشور های جهان سوم، 
  . ميتوان سراغ کرد؛ ولی فساد اداری را فقط در چند کشور معدود ميتوان سراغ نمود

ست و با ختم آن زندگی انسانی نيز مفهومش را خواهد باخت و بی دليل نيست فقر نياز است و نياز اساس زندگی انساني
  :که ميرزا عبدالقادر بيدل ميفرمود 

  

   کبرياستۀآن طرف احتياج بارگ
  چون ز طلب بگذرد بنده خدا ميشود

  
ه کمک تجربه نشان داده است که در زمان رژيم خلقی تحت رهبری نورمحمد ترکی و حفيظ اهللا امين، باوجود آنک

 جهانی برای افغانستان خيلی ناچير و غير قابل مالحظه ۀهای اقتصادی شوروی در برابر مساعدتهای امروزی جامع
  . بود، از فساد در ادارات خبری نبود

  .بناًء با صراحت ميتوان ادعا کرد که فقر به تنهائی نميتواند منحيث عامل فساد در اداره نقش ايفا نمايد
زه بزرگترين رقم رشوه را آنانی مطالبه مينمايند که از لحاظ اقتصادی نسبت به هر مامور ديگری از جانب ديگر امرو

اين در حاليست که مامور پائين رتبه، اگر ممکن بود، قطراتی ناچيزی را از آنچه . در شرايط مطمئن تری قرار دارد
د جاری در ادارات فقط مقامات بهره ميگيرند و در حقيقت، از فسا. مامور بلند رتبه اخذ مينمايد در کيسه خواهد ريخت

  . همين بهره گيری های مقامات موجبات رشوه ستانی های کوچک در سطح پائين را نيز ترغيب مينمايد
  . ولی فساد اداری تنها در اخاذی خالصه نميشود

ه آن پرداخته ام، بچگونگی تشخيص بهترين کانديد برای پست رياست جمهوری  تحت عنوان ۀهمانطوريکه در مقال
 سوء از قدرت و ديگری اخاذيست که اکثرًا ايندو را ۀفساد اداری به دو بخش مجزا از هم تقسيم ميشوند که يکی استفاد

  . باهم مغالطه مينمايند
 آنانی ميشود که بيشتر از ديگران قدرت و امکانات اقتصادی ۀ سوء از قدرت نيز مسئوليت متوجۀدر بخش استفاد

  .  جايداد ها و اراضی افراد و دولت از جمله نمونه هايی اند که در هرکدام دارنده ترين ها مسئولندغصب. دارند
با توجه به زمينه سازی اخاذی توسط رده های باالئی برای مامورن پائين رتبه که در باال به آن اشاره شد ميتوان گفت 

 ضعف مديريت نيز عرضی از عوامل جوهری که ضعف مديريت يکی از عوامل فساد در ادارات است؛ ولی همين
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ديگريست که اکثرًا از ديد آنانيکه خواسته اند عوامل فساد اداری را مشخص و راه های برون رفت از آنرا ارائه 
  . نمايند، پنهان مانده است

ند، عبارت اند دو عامل جوهری که موجب فساد اداری در افغانستان شده و از ديد تحليلگران خود را پنهان نگهداشته ا
 :از 
  ـ عدم تناسب معاشات١
  ـ عدم ثبات نظام ها٢
  

  :ـ عدم تناسب معاشات ١
مقصد از عدم تناسب معاشات، تناسب ميان معاشات مامورين دولتی نه؛ بلکه ميان معاشات کارمندان سازمانهای غير 

  . جکومتی و مامورين دولتيست
يم که  فقر امر مطلق نيست؛ پس فقر امريست نسبی که از مقايسۀ داشته در اينجا الزم ميافتد تا يکبار ديگر تکرار نمائ

و آنهم نه مقايسه با داشته های هر شخصی؛ بلکه تنها و تنها با داشته . های شخصی با آنچه ديگران دارند مفهوم ميشود
 استوار اند و يا بر اين روابط مقايسوی يا بر اساس روابط خونی. های انانيکه شخص با ايشان روابط مقايسوی دارد

 تبادالت ارزش های مادی ومعنوی که به مرور زمان و در اثر روابط مداوم ميان افراد و اشخاص ايجاد و ۀپاي
  . گسترش يافته اند

آنانيکه در اين اواخر به افغانستان سفر نموده اند درک نموده و ميدانند که چگونه پدر و يا رئيس فاميلی که حد اقل 
 دولتی و آنهم با قبول طعنه ها و نخور و بميرحصيل و به همان اندازه ماموريت نموده است، با معاش شانزده سال ت

کنايه های جوانان نوبالغی که فقط با تعقيب کورسهای مستعجل انگليسی و کامپيوتر، با توجه به تقاضای بازار کار 
  . خود را جامع الکماالت تصور مينمايند، احساس حقارت ميکند

 علمی آگاهی دارد و نه از ارزشهای فرهنگی حاکم ۀيداند که برادر زاده، خواهر زاده و پسرش نه از اصول اداراو م
  . بر جامعه

او دلسردانه و بدون امکان مبارزه تماشا ميکند که چگونه اين جوانان احساساتی و آن بيگانگان از فرهنگ و تاريخ 
در . پوهنتون و دانشکاه پيچيده و به آدرس يکديگر فحش ميفرستندمشترک همه افغانها چگونه بر اصظالحاتی چون 

  . حاليکه اصطالحات انگليسی همه روزه در صدد تسخير زبان اداری کشور است
 اينها، رئيس فاميلی که در چوکات روابط مقايسوی افغانی زندگی مينمايد، خود را مکلف ميداند تا در ۀ گذشته از هم

کا، ماما وغيره بزرگتر ها عمل نمايد؛ ولی اين کار بدون کنترول و حاکميت بر اقتصاد نقش رئيس فاميل، پدر، کا
 ۀخانوادگی ناممکن است و باالخره، بخاطر آنکه خود را در برابر کوچکترها کوچک احساس ننموده و مقام گمشد

طريق ارتشاء حاصل نموده، خويش را بازيافته و در نقش آن ظاهر گردد، مجبور خواهد شد تا ماهانه هزار دالری از 
تناسب عوايد با کوچکتر ها ايجاد و مقام خويش را تضمين نموده از پسر، برادرزاده، خواهر زاده و سايرين عقب 

  . نمانده باشد
دولت بايد قانونی را طرح نموده و مطابق به آن سازمانهای غير دولتی را مکلف به رعايت تناسب عوايد نموده تا از 

ستر ش اعمال غير اخالقی ميان جوانان جلوگيری گرديده، ارزشهای فاميلی حفظ گردند و از جانبی يکسو از 
  . بصورت غير مستقيم مانع رشد روزافزون فساد در ادارات شوند

  
   :ـ عدم ثبات نظام ها ٢ 

با تغيير نظام ها  تجربه به اثبات رسانيده است که بعد از شهادت سردار محمد داوود، مامورين اداری افغانستان توام 
از جانبی ديگر مردم شجيع افغانستان به اين باور دارند که . کامًال تعويض و گروپ جديدی جانشين قبلی گرديده است

بناًء نسبت به هر رژيم دست نشانده بی اعتمادند . آخرين سطر تاريخ امپراطوريهای بزرگ را در افغانستان نوشته اند
بناًء بايد از موقع بدست آمده استفاده کرد؛ زيرا به . شالی خيلی کوتاه و زودگذر استو ميدانند که عمر نظام های پو

افغانها ميدانند که در صورت تغيير رژيم ها و تعويض گروپهای از افراد ملکی و اداری، . فردا نميتوان اعتماد داشت
پس بايد از همين . الحيت کار کردديگر برای ساليان متمادی بايد يا در خانه نشست و يا هم در پست های بدون ص

  .  افغانستان هيچ اعتمادی نميتوان به آن داشتۀ چندين سالۀفردايی که نظر به تجرب. حاال بفکر فردا بود
 

 ۀ ناتو در مورد دولت افغانستان و انتقاد از آن مضحکۀاگر به آنچه گفته شد دقت نمائيم خواهيم دانست اظهارات فرماند
را افاده مينمايد؛ زيرا سازمان ناتو، با توجه به تحميل عدم تناسب معاشات، گر نشد، تو باختی  ابيش نيست که همان

در نقش عامل فساد اداری و با در نظرداشت اجراآت بدون مشوره با دولت افغانستان در عمليات نظامی در مناطق 
  .    قش عامل و مسئول عمل مينمايدشرقی و جنوبی افغانستان تصويری از نظام غير ثابت را ارائه نموده و در ن
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  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

بدينگونه سازمان ناتو نبايد بخود صالحيت آنرا دهد تا دولت افغانستان را در رابطه به آنچه که خود بيشتر از دولت 
  .نسبت به آن مسئوليت دارد، انتقاد نمايد

  
  پايان

  
  
  
 
 


