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 ستیافغانستان متعهد به مبارزه با فساد ن دولت
 

 دولت در ریوز" ثیاز تقرر امرهللا صالح بح یرسم یۀاعالم کیافغانستان در  یجمهور استیروز قبل دفتر ر چهار
" در یتیو امن یدفاع یافسران ارشد قوا ناتیینظارت بر تع یبورد عال رئیسو  یتیسکتور امن امور اصالحات در

 کایامر یبود که با حضور نظام ییناشناخته  الا قب یامرهللا صالح از جمله چهره ها یاد. آقابست خارج رتبه خبر د
ا در م . دیگرد لیتحم یکرز یحکومت آقا ی" باالیکشور ظاهر و چون "هشت جبر یاسیس دانیدر افغانستان دفعتا

 کی بیکه بتعق یته بود و زمانروابط با واشنگتن بس ۀامرهللا صالح از همان ابتدا با عقرب یآقا یاسیبخت س یول
 .دیسبکدوش گرد فهیاز وظ زیموصوف ن د،یکش یرگیبا واشنگتن به ت یکرز یروابط آقا یتیمنا عیسلسله وقا

 

که ماحصل  Fixing Failed States "ناکام یدولتها میرا تحت عنوان "ترم یچند سال قبل کتاب یاشرف غن داکتر
"فساد  یداکتر اشرف غن یکتاب آقا نیدر آورد. در ا ریتحر ۀبود، برشت یموصوف از کار در بانک جهان اتیتجرب
کتاب فورمول ها و طرزالعمل  نیا یالبال درو  داند؛یو شکست دولتها م یناکام ۀاز عوامل عمد یکی" را یادار

که از وسعت و گسترش  یجهان ۀمردم افغانستان و جامع ی. برادینمایم شکشیجهت مبارزه با فساد پ زیرا ن یها
را  ییها یدواریدر مبارزه با فساد ام یداکتر اشرف غن یفساد در افغانستان به ستوه آمده اند تعهدات و طرح ها

ادارات  جادیآن ا بیبه ائتالف با داکتر عبدهللا و بتعق یها با تن دادن داکتر اشرف غن یدواریام نیا یبوجود آورد. ول
ا "مشابه"، آ یمواز عمل  یها یبر خالف همان تئور یرفت. در عمل داکتر اشرف غن انیهسته آهسته از مو بعضا

 .و عمل" فرسخ ها فاصله است ی"تئور انیمنموده بود و متأسفانه عمالا ثابت نمود که  شنهادینمود که خود آنرا پ
 

باشد، طبعاا  عتریوس یتدول یروکراسی" است. هر اندازه که بیدولت یروکراسیب ۀ"توسع یاز عوامل فساد ادار یکی
 یاز مقامات دولت یبعض ضیو عر لیو القاب طو نیاست تا به عناو یاداره و کنترول آن مشکلتر است. کاف

بر اساس "ملحوضات  یدولت دیادارات جد ثر. اکمیببر یپ یدولت یروکراسیتا به عمق ب میاندازیافغانستان نظر ب
بر  یاضاف ۀطبق ای هیال کی دیجد ۀهر ادار لیکه متأسفانه با تشک گردندیم لی" تشکیادار ی" و نه "ضرورتهایاسیس

از  لتریهر روز طو زین لیدالتشکیادارات جد نیجهت عناو نیو بهم گرددیافغانستان عالوه م یدولت یروکراسیب ۀبدن
اند،  دهیگرد لی"نظارت" و "انسجام" تشک یبنام ها دیجد ۀچند سال در افغانستان ده ها ادار نی. در اگردندیگذشته م

 .تهایائف و مسؤلظدر عمل نه انسجام در امور بوجود آمده است و نه هم نظارت بر و یول
 

آن به  تی" ) که مسؤلیمل تیامن استی"ر یبنامها یتیامن ۀافغانستان دو ادار یفعل یادار التیدر تشک کهیحال در
 یاتمر( وجود دارند، تقرر آقا فی"حن ۀ" )تحت اداریمل تیامن ی"شورا( و دفتر باشدی" می"معصوم ستانکز ۀعهد

 ی. آقاباشدیم یاسیس یها یمقرر نیاز هم یکی بهمشا ۀادار استیآن به ر ییصفحه  میامرهللا صالح با عنوان ن
 یکشور را )بشمول وزارت ها یتیادارات امن یها تیو پشتکار تمام صالح یرکی"اتمر" توانسته است تا با ز فیحن

امرهللا  یبرا دیجد ۀادار لیخود قرار دهد. پس تشک می( تحت اداره و کنترول مستقیمل تیامن استیدفاع، داخله، و ر
خواهد  شتریرا ب یتیو اختالل در امور امن یبلکه پراگندگ سازد،یم عتریرا وس یدولت یروکراسیصالح نه تنها آنکه ب

ا مستلزم مصارف اضاف دیجد ۀادار لیکساخت. گذشته از آن تش " عاتیخود بر حجم "ضا نیخواهد بود که ا یطبعا
 .دولت خواهد افزود یمال

 

 ی" صورت گرفته است نه "ضرورتهایاسیامرهللا "صالح" بنا بر "ملحوضات س یآقا یمقرر دیکه اظهار گرد یچنان
ا بعد از بوقوع پ توانستیم یآن دولت بخوب ری" در غیادار از  یکی تیمسؤل ر،یاخ یتیحوادث امن وستنیتا خصوصا

 کارهیب نیاز مسؤل یکیبا برطرف نمودن  کسویاز  اامرهللا "صالح" بگذارد ت یآقا ۀکشور را به عهد یتیادارات امن
 یباشد برا یراقدام هشدا نیا گریبهتر نشان بدهد و از جانب د یرا در دولتدار کشور تعهد خود یتیو ناموفق امن

امرهللا "صالح" با  یتا آقا بودیم نیهم ا دیشا تریاما شکل مؤثر تر و عمل ؛یو ناکام دولت کارهیب نیمسؤل یمتباق
 .پرداختندیم یمل تیامن یو انسجام بهتر شورا هی"اتمر" در تقو فیحن یبا آقا یرهمکا
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 Internal politics "داخل نظام یها یباز استیدر "س توانی" تقرر امرهللا "صالح" را میاسی"ملحوضات س ۀشیر
 یها فینا متجانس با تعر یافراد و گروه ها کتعدادی یجستجو نمود. متأسفانه از همان آغاز حکومت حامد کرز

 یها یباز استیهمان کشمکش ها و "س ریدر گ زیبدور هم قرار داده شدند که تا به امروز ن یمتفاوت از مسائل مل
ا تأسف است که در طول ا ید. جاداخل نظام" استن نظام نه دشمنان خارج  ۀضربه را به بدن نیتر ادیمدت ز نیواقعا

 یدر مقابله و خنث زین یو توجه دولت فعل ،یوقت، انرژ نیادتری. ززنندیاز نظام بلکه دوستان داخل نظام زده اند و م
 .گرددیم یداخل نظام سپر یها استیساختن س

 

 .انداخته خواهد شد یداخل نظام" روشن یها یباز استی"س یبحث باال نیا ۀبخش دوم و در ادام در
 

 کای، امر اینیورج التیا - یارسالئ طارق
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