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 30/32/2312          انوریاشم ه

 یک پیشنهاد به رئیس جمهور محمد اشرف غنی!
 گردیده اندها و ارتباطات شخصی ایجاد  در رابطه به اصالح، ادغام یا حذف ادارات ایکه بر اساس مصلحت

 

 جناب رئیس جمهور!
با توجه به اقتصاد ورشکسته و وضع مالی کشور که دست ما جهت گرفتن کمک و معاونت نزد جهانیان اعم از هندو و 
مسلمان و یهود و نصرا به گدائی دراز است، و همچنان با درنظرداشت وضع امنیتی مملکت، تهدیدات داخلی و خارجی، 

د که باشبزرگ و ُپندیده ملت چه ضرورت است که ساختار تشکیالتی دولت به این پیمانه  و در مجموع وضع نابسامان
را بدوش گرفته  یهای مسؤولیتنفر دیگر که در پهلوی شما وظائف و  6حتی شخص خود شما منحیث رئیس جمهور و 

 ز آنها وارسی نمائید.اند، از تفتیش وکنترول این ادارات عاجز و یا به ماه ها قادر نخواهید بود بصورت درست ا
بر یک سلسله توافقات سیاسی )که گویا از وقوع یک بحران توسط یاغیان جلوگیری  بدون شک که حکومت وحدت ملی بنا

شده باشد( به کارگردانی جان کیری وزیر خارجۀ امریکا خالف میل دیموکراسی و خواسته های اکثریت ملت افغانستان 
خواب این انتخابات بی مانند در جهان و منطقه از طرف اتحادیۀ اروپا به یک بوجود آمد، که حتی ثمره یا حاصل 

 تشبیه و تعریف شد. وحشتناک
 

منزله یا به تعبیر اکثریت مردم موتری با دو راننده تشکیل شده و رأی اکثریت  جناب رئیس جمهور حال که این دولت دو
الح جهادی یا تنظیمی )که اعمال شان مثل آئینه به مردم مردم قربانی خواسته های چند جنگساالر و چند رهبر به اصط

؟  دب کشور و مردم شویکه آیا وقت آن نرسیده که کمی بفکر حال خرا می کنیدافغانستان معلوم است( گردید، چه فکر 
تی تخاباد که به تعهدات و بیانات عالمانه و آتشین خود در جریان کمپاین های انخواه نسل جوان از شما می ا  مردم، خاصت

که حد اعظم آن بر محور مسائل اقتصادی کشور و بهبود وضع مالی و بلند  یتعهداتکه به مردم داده بودید وفا نمائید، 
 ،( در جریان کمپاین انتخاباتی1030جوزای سال جاری ) 21طور مثال در ه چرخید.  ب بردن سطح  درآمد مردم می

ودید، که برشمردن و یا ذکر هر کدام این تعهدات از حوصلۀ این وعدۀ بزرگ را به مردم افغانستان سپرده ب 23شما 
نمایم که  شما وعده نموده بودید که حتی اگر تطبیق  تان اشاره می صفحه خارج است و من صرف به یکی از گفته های

این کشور ها و تعهدات به قیمت سر تان هم تمام شود اصالحات را پیاده خواهید نمود و حاکمیت قانون را در  این پالن
 حال کجاست آن تعهدات؟ سازید.  برقرار می

  

ماه( سپری  4روز )اضافه از  122ماه، و از مراسم تحلیف مدت  11تا بحال که ماه دلو است مدت  1030حمل  16از 
.  ورت نگرفته استو مدنی مردم ص شود اندکترین توجه به وضع اقتصادی، امنیتی شود، اما تا جائیکه مالحظه می می
زند، بی امنیتی و تاراج سر و مال مردم به اوج خود رسیده مداخالت نظامی، سیاسی و فرهنگی همسایگان  داد می فساد

خصوص اند که دالیل ب یو منطقه، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ما را در مخاطره انداخته است، البته اینها همه موارد
ات از طرف تیم بازنده، که به بهانه های مختلف جریان را به خود را در بر دارد، چون سنگ اندازی های جریان انتخاب

خره ناراضی های آلاکندی مواجه ساختند و حاال هم بعضی حلقات وابسته به این تیم و مفسدین دوران حامد کرزی و ب
 ید جلوگیری نمایند.اکه باید بعمل بی تالش اند تا از اصالحاتی هر دو تیم در

 

 های شما قرار داشت از بین بردن ادارات موازی و پست یگر که در سر خط پالنجناب رئیس جمهور موضوع مهم د
های غیر ضروری بود، که بنابر زد و بند های شخصی، مصلحتی، گروهی، سمتی و غیره در زمان حامد کرزی ایجاد 

ه صبران هم بی ترین منفعتی هم به منافع ملی و جامعه نداشت، از اولویت های کاری شما بود و مردم شده بود و جزئی
ابر عدم بن ،پالیسی ساز این نهاد ها ،شماقول خود ه صالحیت و ب د.  ناگفته نماند که حذف این ادارات بییکش انتظار می
 تواند. و مصارف هنگفت شان از بودجۀ دولت کمک بزرگی به سرمایۀ ملی محسوب شده می مثمریت
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ت که صالحیت و حق تصمیم گیری را ندارند و اس یهای پیشنهاد من به جناب عالی حذف یک تعداد ادارات و کمیسیون
 آنها ازین قرار اند:

 

ادارۀ مبارزه با ارتشاء و فساد اداری )زیرا در موجودیت این اداره فساد در افغانستان به اوج خود رسید و افغانستان در  -1
 خورده است(گره آور  مرو شاین دوران مقام عالی را در فساد از آن خود نمود و نام افغانستان با این کلمۀ پلید 

ادارۀ ملی محیط زیست )زیرا در موجودیت این اداره نه تنها محیط زیست کثیف و ملوث شده عدۀ زیادی از مردم ما نیز  -2
 به امراض گوناگون مبتال گردیده اند(

قرار دارند.  چند وزارت خانه دیگر چوکاتهای مبارزه با مواد مخدر که در  وزارت مبارزه با مواد مخدر و ریاست -0
کفایت افغانستان در زرع و تولید مواد مخدر مقام اول را در جهان  های بی را در موجودیت این وزارت و ریاست)زی

 اخذ نمود(
 کمسیون یا ادارۀ اصالحات اداری )زیرا خود این اداره زمینه ساز فساد گردیده است( -4
 (نمایند ون ملت تغذیه میکفایت )که مانند پرازیت از خ صالحیت و بی مستقل، بی شورای عالی صلح، شورای نا -2
که در دسترس این اداره قرار  ایصالحیت حقوق بشر )زیرا در موجودیت این کمسیون و امکانات گسترده  کمسیون بی -6

 شد صورت گرفته است( های گذشته که باید بازپرس می داشت، حد اعظم نقض حقوق بشر در همین چند سال و سال
 ی گوناگون در رابطه به تقرری ها(های محل )منبع فساد، زد و بند ها ادارۀ ارگان -7
 ادارۀ نورم و استندرد )که در موجودیت این ادارۀ فاسد بی کیفیت ترین اجناس از سراسر جهان به افغانستان وارد می -8

 گردد(
لغو ادارات پولیس محلی و ادغام شان در چوکات و تشکیل قوماندانی های امنیه )موجودیت ایشان در اطراف باعث انتقام  -3

 گردد( های قومی می ا و جنگجوئی ه
 شود، مثال تنقیص مشاورین از رئیس جمهور شروع الی مقامات پائینی )زیرا در موجودیت قصاب زیاد، گاو ُمردار می -13

 زنده اش دوران حکومت حامد کرزی و جنگساالران است(
ول ؤاشخاص مس های دست اول را از زبان گپحذف یا تنقیص سخنگویان مقامات بلند رتبه )مردم ضرورت دارند  -11

 که تصمیم گیرنده نباشد( بشنوند، نه از زبان کسی
)بنیاد انتخابات آزاد افغانستان( و بنیاد انتخابات شفاف افغانستان  فیفاهای  نامه ادارات یا نهاد های ناظر بر انتخابات ب -12

ر از دو نهاد با همدیگ غام اینلغو یا اد ء  صالحیت تصمیم گیری را دارند. بنا( که نه این نهاد ها مستقل هستند و نه تیفا)
 نماید.   مصارف بیجا جلوگیری می

 

ست که با توجه به وضع اسفناک اقتصادی کشور لغو یا اصالح جدی این تشکیالت نابکار و ا باز هم قابل یادآوری
ن نهاد که حیف و میل ای ها دالری نماید، بلکه در کنار آن میلیون اضافی، نه تنها از تورم تشکیالتی دولت جلوگیری می

 شود. گردید دوباره به بودجۀ دولت باز گردانده می بی ثمر می یها
 

 پایان
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