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میگردد و   اعتماد مردم بزرگترین سرمایه وماندگارترین تحفه ي است که نصیب وطنپرستان ملي وسیاستمداران مردمي

 . صادقانه به دست می آیداین سرمایه بی بدیل به تدریج در گذر زمان و به سختی و با تالش 
روزها و ماهها و سالها می گذرد تا اعتماد مردم نسبت به یک شخصیت وطنخواه ومیهن دوست انباشته می شود و هنر 
یک زمامدار این است که در مسیر فعالیتها با اصل قراردادن صداقت و تالش مردم مدارانه از اعتمادی که به تدریج به 

 .ست و حفاظت کنند و برای توسعه و گسترش آن بکوشنددست می آورد به خوبی حرا
خدمت مردم پسندانه وحس میهن دوستانه همراه با عملکرد صادقانه، می تواند آثار خوب و مثبتی بر حاصل کار داشته 

 .باشد و دستیابی یک شخصیت ملي را به اهدافش تسهیل کرده و تسریع ببخشد
تواند آثار منفی آن  ا موجب گسترش اعتماد عمومی نمی شود بلکه میتطابق نداشتن عملکردها و شعارها نه تنه

لذا یکی از بزرگترین وظایف دولتمردان وطنپرست ، پاسداری از اعتماد .روز لطمات جبران ناپذیری را وارد سازد روزبه
 .ی اجتماعی دستخوش آسیب و نابودی نشود عمومی به روشهای مختلف است تا این سرمایه

مي وهمیاري وهمکاري ملي داشتند وطي این چند سال نسبت خیانتها وروزگذرانیهاتاحدودي این همبستگي زنده گي باه
وطني وملي خدشه دارگردیده آینده امیدواریم باکاري وطنخواهانه زمامداران این همیاري ملي روندي اصلي اش 

دزدي وچپاولگري ، حزب وتنظیم وقدرت طلبي،  متاسفانه سالهاي سال است که نسبت کرسي خواهي . رابپیماید
،براي بازي،دروغ وریاکاري ،فریب ونیرنگ، بیگانه طلبي واجنبي پرستي ، قوم وملیت خواهي وکشتن بستن وبردن 

اکثریت مردم سرنوشت گروههای مختلف سیاسی مهم نبوده ونیست چون بارها و بارها برسرآبرووعزت آنها با عناوین 
و مردم درمقاطع مختلف مظلوم وتنها قربانی امیال وهوسهای گوناگون . ورت گرفته استمختلف زیبا وفریبنده معامله ص

افراد و گروههای مختلف نظامی و سیاسی شده اند بدون اینکه در زنده گی سراسر پریشانی ومشقت بارآنها تغییر مثبتی 
کسانیکه بیش ازهمه ضررمی  منتها هرگاه که جنک برسر منافع و به دست آوردن قدرت صورت می گیرد. صورت گیرد

کنند وقربانی می شوند، مردم هستند که درکوران حوادث همواره باید تاوان خود خواهیها و قدرت طلبی های رجال 
حکومت وکابینه فعلي افغانستان یکي ازبیکاره وبي ارزش ترین اداره بعدازحاکمیت تنظیمي . سیاسی خویش را بپردازند

 .زازارزش ملي وازاعتماد جامعه نسبت به آن کاسته میشود وطالبي است که باگذشت هررو
وكند   دولتي  هاي ها و د یگر ارگان وزارتخانه  وسیله  به  خارجي  هاي خورد وبرد كمك. و بیكاري  ستاني  ، رشوت فساد مالي

  ي بیسابقه  ید و تجارتتول  وناتوبه  عسكر امریكایي  هزاران  وفرماندهان دیروزي درزیر چشم  سران. اعمارمجدد  بودن
  تولید كننده  كشورهاي  وطن رامجدداً درصدرلیست  كه  بوده  وچوروچپاول دارایي عامه وثروت ملي مشغول  هیروئین
  ابراز نظرات  جرئت  كه  گردند و آناني مي  ، فریادها در گلو خفه بیان  بر آزادي  مبني  باوجود ادعاهاي. اند قرار داده  هیروئین

  سران  جنایات  بوي  گاهگاهي  كه  باوجود این.شوند و تهدید روبرو مي  را دارند با لت وکوب وتفنگ  شان  ازشكارانهغیرس
  رسوایي  این  به  توجهي  كوچكترین  ها بدون  گیرد اما این نیز باال مي  جهاني  در مطبوعات  شان  وهمد ستان  و اقارب  قدرت

 .دهند مي  وبه چوروچپاول مردم ادامه
بي توجهي، فسادورشوت ستاني، چپاولگري، مواد مخدر وفساد اداری کشوررا درلبه پرتگاه قرار داده است، اوضاع 

کنوني وقحطي وگرسنگي وبیکاري بي سرنوشتي صدها هزارجوان ومردان خانواده را ازقریه جات ، ولسوالیها و حتا 
می کنند، ودرچنگال قاچاقبران بین المللي اسیرو صدهانفرانان شهرها برای پیدا کردن لقمه ی نان ترک خانه وکاشانه 
کمترنیروی جوان را دراطراف می توان یافت که هنوز باقی مانده . غرق دریاویا دربندوزندان کشورهاي مختلف گرفتاراند

 . باشند و پیدا کردن نان شب، به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده است



 چرا چپاول دزدي واختالس؟؟؟

 
امارتکان دهنده وتأمل برانگیزفسادگسترده اداری، اختالس های کالن، کشتارغیرنظامیان ، افزایش بی سابقه خشونت 
علیه زنان، ائتالف هاي مقطعي ، عملکردهاي مصلحتي، کارکردهاي غیرانساني، آوارگی جوانان درکمپ های غربی، 

لت های کشورهای منطقه درتعیین وتبیین سیاست گسترش فقروفحشا، خودکامگی مسوولین دولتي وازهمه مهمتردخا
 .وامنیت ، معنای واژه استقالل را زیرسوال برده است

محاکم، پولیس، اردو، امنیت ملی، گمرک ها، سفارت ها،   فساد دررده های پایین تردولت ازوالیان والیات تا شاروالی ها،
٪ مردم را که ضربه اصلی این وضعیت اسفبار را ٩٩ن گیراست که فغا ریاست های مستقل، پارلمان وسنا وآنچنان همه

خورند به آسمان بلند کرده است چون درهیچ اداره دولتی ممکن نیست بدون پرداخت رشوه یا داشتن واسطه بتوان  می
بنابر گزارش شفافیت جهانی د، ازهرهفت افغان یکی مجبوربه پرداخت رشوت بوده که مقداراوسط . کاری را از پیش برد

  .سه برابرمعاش یک افغان عادی بوده استآن 
روزی نیست که بوی فساد ودزدی های میلیون دالری باالترین مقامات دولت کرزی، اعضای پارلمان ودیگرنهادهای 

دولتی به مطبوعات درزنکند، اما دربرابرتمامی این خیانت های ملی کرزی سکوت نموده بود تا حال یک تن ازمقامات هم 
حاکمه نشدند چون تمام شان غرق دزدی وپرکردن جیب های شان اند وهریکي نزددیگري شرمنده وبه به جرم فساد م

شوند، خود منشای فساد  اداراتی هم که زیرنام مبارزه بافساد یکی پی دیگری ساخته می ( دهن پرآب اند) قول معروف 
های گیج کننده  ی وغربی بارها نمونهمطبوعات داخل  .بوده وجزمصارف هنگفت ازبودجه ملت هیچ دستآوردی ندارند

  .لولند فساد را افشا نموده اند اماآب ازآب تکان نخورده وعامالن ان هنوزهم ازیک پست مهم به پست دیگرمی
 که میتواند بگوید اداراتي مبارزه بافساد واداره مستقل اصالحات واداری وخدمات ملکی ، چه کاري راانجام داده اند؟؟؟

 چه گذشت؟؟؟دروطن ما اسي ومردم ساالري غربي ها درحاکمیت دموکر

 
که عمر آن به درازای عمر بشر گفته شده  گی در میان جوامع بشری پدید آمده باشد، بل یی نیست که به تازه فساد پدیده

که پیدایش و گسترش فساد در یک  ی سیاسی در یک جامعه رابطه مستقیم دارد، تا جای رابطۀ فساد با توسعه .است
در یک نظاِم اداری فاسد، . تواند موجب ورشکستگی و فروپاشی نظام سیاسی در یک کشور به حساب آید سیستم می

و یا شغلی که بدست آورده اند را به . گیرند کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات به شهروندان بهره می
اجتماعی در یک  به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت این امر عالوه بر آسیب زدن. کنند تجارتی پرسود بدل می

سالهء  دورهء چهل. اش در ادارۀ حکومِت کابل، سابقه ندارد فساِد اداری به اندازه و حجِم کنونی .شود جامعه می
مردِم  او در میانِ . تر آلوده به فساِد اداری گشت محمد داوود خان کم  حکومت. ظاهرشاهی، با فساد متوسط پایان یافت

 .بود بکار بسته« جمال ناصر در مصر»عربیسِم  پانی ناسیونالیستی با الگوگیری از هافغانستان روحی
حد گسترده و  آور فساد اداری، تا این همین بیست و اندی سال قبل نیز، در افغانستان، مسئلۀ شرمِ « ها چپ»در زماِن 

اندوزی  رشوه و زراندوزی و مال .آمد  بخشش به حساب می میان مردم رفتاری شنیع و غیرقابلِ فساد در. نبودعادی 



نمود، این کار  زمان کسی اگر مبادرت به اخذ رشوه می به طوری که در آن. مطرِح توجه سراِن حزب و حکومت نیز نبود
 .گشت ارزش تلقی می شد و کم گشت، و طرد می معادِل رفتاری به شدت شنیع و ناشایست در اذهاِن خلق محاسبه می

در میان مردم کسی . زیست ساخت، می های رهایشی که دولت برای خلق می ها و آپارتمان حزب و دولت هم، در خانه رییس
« خوار اوالد رشوه»و « خوار رشوه»خواست دیگری را دشناِم تند و رکیکی بدهد، به او  که می از فرط عصبیت زمانی

ها در کابل، در بازگشت از مکتب، با گریه نزد مادران شان  چپ سال حکومت سیاسی گفت، کودکاِن زیادی در چهارده می
 خوار چی قسم آدم است؟ پرسیدند، مادر جان، رشوت رفتند و از آن می می

های که بدست  پایه با پول های میان ها و نیز حتی مقام تقریبا تمام مسووالِن سیاسی، رهبراِن جهادی، وزیران و والی
آنانی هم که  که  تر این جالب. اند امریکایی منتقل کرده-های شان را به کشورهای اروپایی آورده اند، اکثر شان خانواده

را برای زندگی « دبی»و « استانبول»های اروپایی ببرند؛ حداقل  را به کشورهای شان  قدر پول ندارند تا خانواده آن
ستایل  را نوعی الیف ان فساداداری در افغانستان ان سیبود که  ۹۰۰٩در سال . کنند فرزندان خود انتخاب می

شده، وضعیت فساد اما های فراوانی برای مبارزه علیه فساداداری هزینه  زمان تا حاال پول از آن. دانست(زندگی سبک)
 .تر است تر و گسترده اکنون، داغ

 مصونیت زورمندان وکرسي داران 

 
یکی از دالیِل اساسِی که مردم . است ها را از چشم مردم انداخته مقامات دولتی در افغانستان آن زندگی مفشن و پرهزینهء

فاوتی ندارد، بزرِگ جهادی، با تکنوکراِت غربی در ت. هاست از مقامات ناخشنود اند، زندگِی پرهزینه و پر زرق و برق آن
قیمت، سفرهای بسیار  های بسیار لوکس، موترهای گران خانه. کنند رویه برابِر هم عمل می مصرف پول بصورت بی

جالب این که . ها و شهردارهاست پرهزینه و صدها نوع خرج و مصرف دیگر در کشور، مربوِط وزیران، وکیالن، والی
 .دانند  های به دست آمده از فساِد شان را از لطف و رحمت خداوند می افراد، این همه ثروت تمامی این

های  اکثر نماینده. کنند گی می خارج از کشور زندهفعلی و پیشین افغانستان، درهای  های بسیاری از مقام عالوه، خانواده  به 
ترین کاری که به  عده از مقامات هم کم آن. اند دورتر فرستادهرا به کشورهای همسایه یا  پارلمان نیز اعضای خانواده شان

گونه مقیم خارج  اند تا این های تحصیلی خریده شان بورسیه ست که، برای اعضای خانواده اند این های شان کرده خانواده
 .کنند گی می اجرایی نیز در خارج زنده جهمور و خانوادۀ ریاست فرزندان رییس. گردند

  های بلندپایگان حکومت تر خانواده چنان بیش خوانند، هم های این بزرگواران، در خارج از کشور درس می ادهکودکان خانو
  های خارج از کشور مراجعه و مداوا ها در بهترین شفاخانه های کابل نرفتند، آن بار هم برای تداوی به شفاخانه حتی یک

بستر و فضای نامناسب محیطی در یک اداره دارد، که  بستگی به پیدایش و گسترش فساد اداری در یک جامعه، .شوند می
راحتی و با استفاده از موقعیت شغلی که در اختیار دارند، دست به  بخشد، تا به را می نفس آن این فضا به انسان اعتمادبه

و گروهی به آسانی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض شود و یا حق فرد  اقداماتی بزند که در پرتو آن حقوق
 .مال گردد، و به ناحق و از اثِرتوضیح بِد عدالت، به دیگری واگذار گردد پای

چه که در  آن. کند شود و کسی از مبتال بودن به آن شرم حتی، نمی افغانستان به فراوانی یافت می دولتی اما فساد، در ادارات
. پیشگی است فساد واِر فرهنگ ه سادگی نگذریم، گسترِش ثانیهشود و بایسته است از کنار آن ب مورد فساد جدی گرفته می

وقت  مالی اند، هیچ اوِل کشوری و لشکری از مفسدین دینی و مسوولیِن درجه-زمانی که تمامی سران و بزرگاِن سیاسی
خانه  همین است که یک فرد خیلی عادی، پس از راه یافتن در ادارات دولتی،. پروموت برای محو فساد کارآمد نیست

این قباحت زدای از فساد و دزدی، . کنند را در آن حک می ”ماشاءهللا“خیلی زیبا و مدرن می سازند و یک اسم بزرگ 
 .اکنون به یک رسم تبدیل شده است

جمعی،  بدین ترتیب در افغانستان اما نوع فساد، فساد ساختاری است؛ دراین نوع فساد افراد بصورت گروهی و دسته
ای از رأس تا  یعنی بصورت زنجیره. اند بندی شده مفسدین در این نوع سیستم رده. زنند لی و اداری میدست به فسادما

شخص باوجدان و ضد فساد،  ای، یک هرگاه در چنین اداره. زنند آهنگ دست به فساد می صورت هم قاعدۀ یک اداره به
 .شود آن اداره به جرِم خیانت اخراج میگردد و سرانجام از  گونی روبرو می های گونه  گماشته شود به تهمت

کارمندی که در برابر . دانند نیز، می چنین یک اداره را راز یک دست بودن کارمندان آن اداره  رفت این در کل راز پیش
چنین سیستِم فاسدی مقاومت کند، روزگای تیره در انتظارش خواهد بود و به مرور به بدنۀ قدرت و اداره به سادگی 



کرد  و نیز عمل. شود ای به مبنای بازوی اجرایی نظام سیاسی و آن جامعه شمرده می تم اداری در هر جامعهحذف سیس
اداری هر جامعه و  بنابرین توجه بنیادی به نظام. تواند نظام سیاسی را تداوم بخشیده ویا سقوط دهد هم، می خوب و بد آن

مداران آن جامعه محسوب شود که با تشخیص به  ی به سیاستتواند کمک بزرگ می( فساد اداری)آسیب شناسی دقیق آن 
 .های الزم را بیابند موقع، بتوانند راه حل

 زمامداران ریشه هارا تیشه زدند

 
های بزرگ و به هدر رفتن  نظام اداری فاسد با مصرف هزینه. ها است فساداداری، بیماری انکارناپذیر همۀ حکومت

برای . اما برای قدرت مندان این وضعیت، یک فرصت است. کند اش به کلی ساقط می کارآییهای ملی، نظام را از  سرمایه
همین است که راه یافتن افراد در پست های کالن دولتی، در مدت کمی آنها را صاحب کاروانی از موترهای زرهی می 

 .افزاید سازد که به قدرت شان بیشتر می
های جهانی، برای  خیلی اگر پول. گیرد سه فاسدترین کشورهای جهان قرار میهم است که در لیست  افغانستان سه سال پی

های  گشت، مامورین در اداره کرد، و قدری مبارزه علیه فساد جدی تلقی می خوب عمل می« مبارزه با فساد اداری»
شاهد بودند که کساِن ها، پیوسته مردم افغانستان  طی این سال .کردند ها خالی نمی و رشوه  مبارزه علیه فساد؛ رشوه

 .مفسدین کالِن مالی بودند« اداره عالی مبارزه با فساد اداری»زیادی از مسوولین 
شود بدون پرداخت رشوه، کاری  ای می تر اداره قدری فساد ریشه کرده که در کم اداری افغانستان به گردد اکنون در نظام می

ها، تنها با پرداخت رشوه و داشتن رابطه، کار  ها، سازمان ، شهرداریها ها، وزارت خانه در بسیاری از اداره. از پیش برد
جمهور غنی اما  حالی، رییس در چنین. های خصوصی و غیردولتی را نیز گرفته این حال دامِن سازمان. گردد شما انجام می

ل و قاضی القضات صاحب، جناب لوی سارنوا»: ، بر مبارزه جدی با فساد تاکید کردکنفرانس ساالنه سارنواالِن کشوردر 
تحوالتی که در لوی سارنوالی به میان . شکنی را در من و یا اطرافیانم دیدید، اول از ما شروع کنید اگر کوچکترین قانون

 «.است های محسوسی در رابطه به مبارزه با فساد برداشته شده آمده، امیدوار کننده و امید بخش بوده و گام
فساد در اند که اراده مبارزه با  لی در کنفرانس مبارزه با فساد اداری تاکید کردهو نیز رهبران حکومت وحدت م

تر  ملی تا حال ادامه دارد، اما کم وحدت کار آمدن حکومت هر چند این ماجرا از زمان روی. وجود دارد های امنیتی دستگاه
کانات و سالح نیروهای امنیتی سوءاستفاده است که مراجع اصلی فساد مورد توجه باشند و هنوز هم از غذا، ام دیده شده

جای شروع  افغانستان از آن های ها اما، نگرانی از گسترش فساد سیاسی در اداره باری، با تمام این .گیرد صورت می
دهند، پشیمان نیستند، بل بدان افتخار نیز  گان نه تنها از عمل غیر قانونی که انجام می گردد که مفسدین و فساد پیشه می
های  که بر پیشانی آن بلند منزلی که از پوِل رشوه بدست آمده و آن ضدگلوله و آن آور آن و عجیب و شگفت کنند می

 . جا نصب کردند بسیاری از این دست؛ نام خدا و عکس یک قدرت مند را یک
متی که با پوِل رشوه و های قی بر سر خانه و دروازه« فضل ربی هذا من»راه کردن مردم باشد که  شاید این کار برای گم

واقعیت مسلما اما این  .های غیرقانونی بدست آمده، نصب نمودند و یا شاید هم به همین مسأله باور دارند پولی که از راه
گاهی تالش نشده تا قباحت را به این پدیده برگردانیم و  جای این همه سر و صدا و مبارزه با فساد اداری، هیچ است که به

 .شان نخزد بودن زیر پوست« قهرمان»ه نامشروع پول بدست می آورد، افتخار نکند و احساس کسی که از را
 درحاکمیت کرزي واحمدزي  وامل افزایش جرایمع

 عوامل وریشه هاي قانون شکني وچپاولگري



 
 .اشاراتی داریمترین موارد آن در زیر  سال گذشته شده که به مهمهفده عوامل متعددی سبب افزایش جرایم جنایی طی 

لیس بازداشت وای در افزایش جرایم جنائی دارد، چون مجرمین توسط پ لیس، نقش برازندهوفساد در دستگاه قضائی و پ
لیس با گرفتن ودر بسیاری موارد دیده شده که پ .گیرند های عدلی و قضایی مورد پیگرد قانونی قرار می و توسط سازمان

خود را در قبال مجرمین به صورت درست انجام نداده و آنها را بازداشت  ای مأموریت رشوه و یا غفلت وظیفه
ها و قضات بنابر ضعف مدیریتی، نه تنها در جلوگیری چنین رویدادها ناکام مانده،  از سوی دیگر دادستان .اند نتوانسته

 .اند کننده نیز داشته بلکه در برخی مواقع در ارتکاب چنین جنایاتی نقش کمک
رایم الزم و ملزوم یکدیگر است، به هر اندازه که گراف بیکاری باال باشد، به همان اندازه آمار جرایم در یک بیکاری و ج

های اخیر به اوج خود رسیده و بیشتر جوانان بیکار  سطح بیکاری در افغانستان بویژه در سال .یابد جامعه افزایش می
 .زنند ایم و جنایاتی میهای نامشروع، دست به چنین جر برای کسب درآمد از راه

سال به ارتکاب این جرایم داشته خود نیز  81تهاجم فرهنگی ثأثیری عمیق بر جرایم جنائی و روآوری نوجونان زیرسن 
های مبتذل،  ها و برنامه مهمترین عامل افزایش این موارد، نشر سلایر .روند افزایش این جرایم را سرعت بخشیده است

هایی که در کاهش جرایم جنایی در جامعه کمک  یکی از راه .و دین مردم افغانستان است غیر اخالقی و خالف فرهنگ
ها  های فرهنگی که بر پایه فرهنگ ملی و اسالمی افغانستانی ها و برنامه کند، جلوگیری از نشرات مبتذل و پخش سلایر می

ی سیاسی به دلیل منافع شخصی خود، ها های ارشد دولتی و جریان شماری از زورمندان، مقام .استوار باشد، است
به همین دلیل است که در انظارعمومی و در مناطق  .کنند مجرمین را همکاری کرده و از آنها در برابر قانون دفاع می

 .دهد امن شهرهای بزرگ کشور، با استفاده از خودروهای شیشه دودی، جرایمی چون قتل و اختطاف رخ می
ها، حقوق آنها نیز افزایش یابد تا  تقویت شده و در کنار آموزش کارمندان این سازمانهای مبارزه با جرایم  سازمان

های عدلی و قضایی در برابر مجرمین جنائی  موضع دولت و سازمان .میزان فساد اداری در این ادارات کاهش یابد
جرم از بین رفته و یا حد اقل  مجرمین به ارتکاب  های علنی برگزار شود، تا از لحاظ شعوری تمایل تر و دادگاه سخت

زایی روی دست گرفته شود، تا برای جوانانی که به دلیل بیکاری دست به  اقدامات جدی و عملی جهت اشتغال .کاهش یابد
های تصویری اصالح شده و پخش  های رسانه برنامه .ای نماند زنند، دیگر بهانه و انگیزه هایی می چنین وحشت

در کنار همه این  .ها جلوگیری شود های دینی، قوانین و فرهنگ کشور در رسانه ر با آموزههای مبتذل و مغای برنامه
های عدلی و قضایی و  موارد، دولت باید اقدامات و راهکارهای جدی و موثر برای جلوگیری از فساد اداری در سازمان

جود ناشی از فساد گسترده در نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از جرایم مو .نیروهای امنیتی روی دست گیرد
 .خواری در این ادارات سبب افزایش جرایم در کشور است لیس بوده و ناکارائی و رشوهوهای قضائی و پ دستگاه

 


