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 Political  سياسی

  
 د اڅک وانجينر داو 

                                                                                  ٢٠١۶ نومبر ١۶
  

  فساد ټولنيز اخالق او بنسټونه ورانوي
 که څه ھم فساد يوه لنډه او ورله ټوله کليمه ده خو پخپل ذات کي يو پراخ مفھوم دی چي کيدای سي په بيلو اړخونو کي 

فساد په انسانيت کي ډير پخوانی تاريخ لري او د حکومت د جوړيدو سره يو ځای . د جال جال زاويو څخه و څيړل سي 

رحله د کار د وسايلو په خصوصي کيدو سره پای ته ورسيده نو کله چي د کمون لومړۍ تاريخي م. رامنځته سويدی 

سمدستي طبقات را منځته سول او د طبقاتي ټولني د رامنځته کيدو سره سم حکومت شکل ونيوی ، څو د حکومت د 

 .جوړيدو سره يو ځای فساد ھم را منځته سو 

اله مخکي ھم فيلسوفانو پدې ھکله خپل اندونه او  پر فساد باندي د ډيرو زمانو څخه بانډارونه روان دي او په زرھاوو ک

.                      عقايد وړاندي کړيدي او کوښښ ئې کړيدی چي د فساد اصلي ريښې پيدا کړي چي فساد ولي او څنګه رامنځته کيږي 

 کاله مخکي تر ميالد په ٣٨٠ ًامنل سويدی او په لومړي ځل ارسطو تقريب په معنا) تباھۍ ( د  فساد په لغوي لحاظ

: د فساد لپاره په التيني او انګليسي ژبو کي بيلي کليمي کارول کيږي لکه . التيني ژبه کي کارولی دی 

corruption, depravity, deterioration, perversion, degeneration, rot .  فساد د اکسفورډ د

  : انګليسي لغاتونو په قاموس کي داسی تعريف سويدی 

لو لپاره فساد ھغه انحراف دی چي د خپلو عمومي دندو په اجرا کي د رشوت په اخستلو يا د خپلي ډلي په ګټه د کارکو(

  ) .صداقت تر پښو الندي کړي

اد کليمه عربي ده او په اسالمي ارشاداتو کي د صلحي په مقابل کي استعمال سويده مګر په اصطالحي ډول په   د فس

  .اسالمي اخالقي کتابو کي فساد بيل بيل تعريف سويدی 

  : د فساد څخه يو اسالمي تعبير داسي دی 

 زنا ، رشوت ، سود ، شراب او قتل ،:  ټول ھغه کارونه چي په اسالم کي ممنوع دي اجرا کول ئې فساد دی لکه 

  . داسي نور 

  :د فساد بل اسالمي تعريف چي اخالقي اړخ لري دادی چي 

  .    د مسلمان يا غير مسلمان ھر ھغه عمل چي په اسالمي ټولنه کي د اختالل د رامنځته کيدو باعث سي فساد دی 

  : فساد په عام ډول داسي تعريف سويدی 
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 يا وءدغه س. وني ډول د خپلو شخصي او خصوصي ګټو لپاره استفاده کول فساد دی د عمومي قدرت څخه په غير قان

اداري فساد ، سياسي فساد ، اخالقي : نا مشروع ګټه اخيستنه چي د ټولنی او دولت په ھره برخه کي وي فساد دی لکه 

  . لل سويدی اداري فساد تر ټولو خطرناک او د فسادونو پالر ب. فساد ، اقتصادي فساد او داسي نور 

 په مډرنو سياسي او اخالقي بانډارو او ګرداوو کي فساد ھغه کرکټر ته ويل کيږي چي يو شخص د يوه ارمان څخه ، د 

يوې عقيدې يا ايډيال څخه په اخالقي او معنوي لحاظ انحراف و کړي او د رشوت ، اختالس يا تقلب په شان عمل اجرا 

يعني د يوه انسان د مجبوريت او .  او مجبوريتو پر بنسټ ئې انحراف کړی وي کړي ، ندا چي د ټولني د عيني ناخوالو

فساد تر منځ بايد فاصله موجوده وي او ھغه دا چي کله کله يو شخص د حاالتو پر بنسټ اړکيږي څو يو ناوړه او غير 

  . قانوني کار ته الس واچوي

ريض پروت دی خو نوموړی پخپل معاش باندي په ھيڅ د بيلګي په ډول يوه ټيټ رتبه مامور يا يوه غريب معليم ته م

ډول د خپل مريض تداوي نسي کوالی ، لحاظا نوموړی مامور يا معليم دوې الري لري يا به د کورنۍ غړی دالسه 

ورکوي يا به د رشوت په شان  بل داسي غير اخالقي عمل کوي څو پيسه تر السه کړي او د خپل مريض درملنه په 

ل غير قانوني کړنه او د ملي وسايلو څخه غير مشروع ګته اخيستنه د فساد څخه ليري او جال نه زه ھر ډو. وکړي 

بولم خو دلته د بې وسه معليم يا مامور رشوت اخيستل فساد نه دی بلکه د ټولنيزو شرايطو او په دولتي دستګاه کي د 

  . فساد محصول يا معلول دی  

ر نن ورځي دوام لري د رئيس جمھورانو سوست مديريتونه او د ځينو په جوړ سوي حکومت کي چي ت) بن ( مګر د 

اعمال په خوار سوي افغانستان کي ندا چي فساد دی بلکه د فساد ډير .......... وزيرانو ، واليانو ، وکيالنو ، جنراالنو

 مشرانوانحصار کړی بدرنګه او غليز ھغه ډول دی چي د منځنيو پيړيو په شان به قانون زورواکو ، مذھبي او قبايلي

  . وو 

 نن ورځ کټ مټ د منځنيو پيړيو په شان قانون د زورواکانو او توپک ساالرانو په الس کي دی او ھر ھغه څه چي 

ځکه نو . زړه ئې و غواړي په علني ډول ئې بيله کوم ډار او بيري څخه په مرکز او والياتو کي تر سره کوي 

وادو په مرسته او د مليارډو ډالرو په موجوديت کي ھم د نړۍ د فاسدو حکومتو  پر مخ تللو ھي۴٨افغانستان نن ورځ د 

په لومړي قطار کي والړ دی او ھم ئې داسي ناوړه حاالت را منځته کړيدي چي طبقاتي فاصله  ورځ په ورځ و خپل 

  .فاحيش حد ته رسيږي 

و نعمتونو کي عيشونه کوي او پانګه ئې ورځ  يعني د زورواکو او توپک ساالرو يوه محدوده ډله په انساني او ټولنيز

په ورځ تراکم کوي خو په مقابل کي ئې مظلوم ، بيچاره ، جنګ ځپلی او بې سرپرسته اولس ورځ په ورځ مسکين 

  .      اوبيچاره کيږي 

نانو د توپک ساالرانو اوالدونه په غرب کي په ډير ناز تحصيل کوي او خوندونه اخلي خو د غريب او بې وزلو افغا

زامن يا د بيکارۍ څخه په مواد مخدر باندي معتاديږي ، يا د انتحاري حملې او کله ھم د ناتو د کورکورانه بمبارد 

قرباني کيږي او کله ھم د وطن څخه د فرار په حالت کي د مديترانې د بحيرې د ماھيانو خوراک ګرځي ، دغه حالت 

  .ونو ورانونکی دی په ذات کي د جنګ يو تکړه عامل دی او جنګ د بنسټ

او که . د مغزو فرار او د استعدادو خفه کيدل د مواد مخدر ، فشار او تحديد پواسطه پخپل ذات کي د ټولني تباھي ده 

چيري په افغانستان کي يو ساليم ، وطندوسته او اولس دوسته حکومت را منځته نسي او د دولت په درو قواؤ کي 

بيله شکه به جنګ نور ھم تود سي ، ناخوالي او بد بختۍ به ھره ورځ پر افغاني اوسنی مسلط فساد د منځه والړ نسي 
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ټولنه اضافه کيږي او سياسي ، اقتصادي ، نظامي او فرھنګي بنسټونه به ورځ په ورځ د نابودۍ کندي ته ور نژدې 

  .     کيږي 

  

١۴-٢٠١-١١۶ 

  


