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 تحلیلی از فساد در افغانستان
 

 

ذکر آنچه که درین مبحث حق اولیت دارد اینست که فساد در افغانستان تنها اداری نی بلکه سرتا سری و همگانیست. 

عالوۀ اینکه فروشان بررکاری تمضایقه نکرده است.  میوه و  یج فسادوتر توان خود از چه هر هموطن ما به قدر

کنند، یک چال دیگری  ام را در خریطۀ سرخ عرضه میخانگور خام را در خریطۀ پالستیکی زرد و بادنجان رومی 

چ را در الفبا یک نل بخاری به طول نیم نۀ حلبی برابر ادر بسته بندی امتعۀ خود نیز می زنند.  آنها اوالً یک استو

بعداً درحالیکه نل در داخل خریطه قرار  کنند. و آنرا از مواد خشره پر می ندکن جابجا مییطۀ پالستیکی رداخل خ

قدر مجرب  هر ، خریدارمنظر. با دیدن چنین چیده و نل را بیرون می کشنددارد، در اطراف آن امتعۀ سره را قطار 

میوه و ترکاری را بر روی کراچی  همچنان آنانی که  ست.پر ا خریطه از مواد سره  دکن د، باز هم فکر میشهم با

صورت اهرام ه غیره ب سیب، مالته، کینو واوالً کنند.  مثالً  جدید پیروی می مدارند نیز از یک رس می هها عرض

ره تشکیل داده و محتویات داخل و عقب آن تنها مملو از مال س ه قشر خارجی هرم را متاعکطوریه شوند.  ب چیده می

لرغم ا سرعت برق و علیه ریدار بعد از قبول قیمت از فروشنده یک کیلو بخواهد، فروشنده بخشره می باشد. وقتی خ

کرده و روی آن نیم کیلو میوۀ خوب عالوه میکند.  اگر پر خشره  ۀاعتراضات خریدار خریطه را از یک کیلو میو

را از  (رهسالیی )اب همبن نیم کیلویو را قبول کرد، نورعلی نور.  و اگر نکرد، لیکنیم کی ،ولی یک کیاجه خریدار ب

 خریطه می کشد.

 کشور ما.  "نمونه ای از عملکرد "طبقۀ زحمت کشاناین بود صرف 

جود وه هایی را ب ا بین نسل های قدیم و جدید چه تفاوتماکنون می رویم روی اینکه واقعات اخیر سیاسی در کشور 

که وقتی ما  مکردی یممورین رشوت خور می شد، ما فکر آورده است. وقتی ما مکتبی بودیم و گاهی صحبت از ما

ی گرزو استند که به چه نیرنآحتماً جلو رشوت خوری را می گیریم.  اما مکتبیان امروز تنها در یک  ،کار برسیمه ب

شوت غیر از ره ب زی که ذکر کردم نیگمکتب و فاکولته را پشت سر گذاشته و دست به رشوت خوری بزنند. نیرن

 ممتحنین چیز دیگری نیست. دادن به
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فریق نماییم:  یکی این که تاجری تکۀ ابریشمی وارد تاما الزم است که درین مقطع دو حالت فساد اداری را از هم 

محصول نماید.  حالت دوم هم اینکه یکی  نخیمن حیث خواهد با دادن رشوه به مامور گمرک آن را  نموده و می

و یا اینکه از مالش محصول ابریشمی  ،دهدبکه یا رشوه  گوید میاو به مور گمرک ده اما ماوخی وارد نمندیگری تکۀ 

   گرفته خواهد شد.

شکی نیست.  اما در هیچ دهند تا سرمایۀ ملت را تاراج نمایند،  دو تا دزد دست بهم می که درین که در حالت اول

نتیجه  ردنماید.  یا رشوه بدهد.  یا محصول بلند را قبول کرده و  ختیاریکی را اچند حالت د از بایحالت دوم این تاجر 

به نرخ بلند تر تمام شود.  حالت سوم هم این که  -که در همین مورد رشوه داده اند  - شیبانقر مقایسه به ماله الش بم

ری ر باماید، زیرا هیک صحنۀ جدید را می ندرین درام ایجاب اخیر یت کند که عمل رویداد شکابه مقام باال تر ازین 

، این خبر دال بر بی لیاقتی و می پیچد ستان در یک دفتر بخصوص در رسانه ها  که خبر تعقیب عدلی یک رشوه

یا شاهد مطالبه می نماید.  در  بط صداتاجر سند از قبیل فلم، ضگردد.  لهذا آمر صاحب مذکور از  بدنامی آمر آن می

 و قابل در دست نداشته،ور گمرک چیز دیگری مامای میان خالی بین او و غیر از یک ادعه غیر آن شکایت تاجر ب

 سمع نمی باشد.

که مامور صاحب فالنی را بگیر داده بود"  یدر نتیجه تاجر مذکور در حلقات مربوط همان دفتر به نام "کس اما 

 باشد. غیره میهمه مراجعین اعم از تاجر، فروشنده، خریدار و در مخیلۀ ، و این ترس بزرگ گردیده

ذات و ب هدالتوای کار ها گردی غلط موجب  باشد. به این معنی که پروسیجر مشکل دیگر هم از آن پروسیجر اداری می

 سازد.  فساد هم به عین دلیل در خدمت و حمایت پروسیجر غلط می میوسیع تر فساد گسترش زمینه را برای  خود

 د.برای

ممکن  معاش مامورین و کارمندان موجب فساد اداری می گردد. استند که کمی   در میان ما عده ای هم به این عقیده 

در گروه مامورین و کارمندان دولتی به ما  ،کارمندان صدق نماید.  اما دن یک اقلیت بسیار محدوأاین ادعا در ش

د این گروه از صادق می گیرند.  اگر این ادعا راست می بود، بایماهانه هزاران دالر معاش  همیخوریم ک اصی برخاش

راوان مال و دولت ف م من اینکه آنهایی که از طریق ارتشا با کسبالمصداق این ک می بودند که چنین نیست. شان ترین

به یک سویۀ بلند زندگی عادت نموده اند، اگر معاش شان دو و سه برابر هم گردد، باز هم قرین عوائد غیر قانونی 

 خود کماکان ادامه بدهند. بکارجبور اند که مشان بوده نمی تواند. پس 

د خواهی باشد. وقتی می روزمرۀ ما میاخالق نۀ منافقت در خسرتا سری در کشور ما نیز ر دیک نتیجۀ ضمنی فسا

د تا کسی ران صبر میکنمیگوید "امروز مهمان ما باشید". تخار مال افتکبا متصدی کسه  پول رستوران را بپردازید، 

د "خیرس گوی می هم به نوبۀ خود دکاندار "اگر پیسه نباشد خیرس".  یدواز جیب خود بکشید.  آنگاه میگپول کرایه را 

 ".پیسه نتین ا، شمصاحب

ست ددوستانم را که بعد از سقوط رژیم طالبان به وطن برگشته و  از یکی به ارتباط همین مطلب اخیر خوبست داستان

   بیان کنم:بود زده میم خانۀ راکت خورده اش رتبه 
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یک روز برای خرید مواد مورد ضرورت گلکار، نجار و بسته کار به شهر آمدم و بعد از خرید میخ، سرش، گفت 

طرف خانه روان شدم.  تکسی وان که یک دگروال بر حال اردو ه بسوار تکسی شده،  هچپراست و... با چند خریط

ی عصر کسی رانی گردیده و برای امضای حاضرمشغول تتا وقت رخصتی بود، هر روز بعد از امضای حاضری 

ع شرو . درحین راه دگروالساخت شریک می ۀ خودمرزورواید آمرینش را نیز در عز نیز بر میگشت.  البته برخی ا

 :حمد سپاس نموده میگفت به

چنگ طالبان بی فرهنگ نجات دادید و اگر ما شما را تاج سر خود  ما را ازاین شما فرشته های نجات بودید که " 

، مابقی  آن تکافوی اجرت دبفکر این بود که اگر پول تکسی را بپرداز دوست من.  اما "کم استهم  هنوزبسازیم 

 . ؟پول را به مزدور کاران بدهد، جواب دگروال صاحب چه خواهد بودزدورکاران را نمی کند. و بالعکس اگر م

جان  مهزین هابعد   ؟گفت "چی میگویی اوو از دگروال پرسید که کرایه چند شد.  هافکار باآلخره به خانه رسید نیا در

د.  خریطه شهرچه کرد قبول ندوستم خالصه  "و پول بگیرم؟ به کدام وجدان؟ تز اشما من و قربانی های  ی هانفشا

پیسه "کرد  صدادگروال بود که  هچند قدم نرفت خارج شد.  هنوزموتر  ها را به دست گرفته و با یک عالم ممنونیت از

 تا شوم ایزارت را بکشم؟ اره میاری، ی
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