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اعتصاب موترداران و
مسؤلیت دولت در قبال آن
حفیظ اهلل زکی
دیروز اتحادیه باربری گفته بود که از روز دوشنبه به دلیل اخاذی
نهادهای دولتی از رانندگان اعتصاب عمومی میکند.
رانندگان الری ها می گویند که دولت با عناوین مختلف از موترها
تکس می گیرند ،در حالی که در برابر آنها هیچگونه خدماتی ارائه
نمی دهند.
اعتصاب رانندگان باعث توقف هزاران موتر در سراسر افغانستان
می شــود و تأثیر فوری روی نرخ اجنــاس و بخصوص کاالهای
اساســی و مورد نیاز خانواده ها می گــذارد .اعتصاب رانندگان
سبب می شــود که مغازه داران اجناس را احتکار کرده و بازار را
از کاالهــای مورد نیاز مردم خالی کنند .کمبود این مواد و اجناس
باعث افزایش قیمت ها در بازار گردیده و مردم بیکار و کم درامد را
در آغاز فصل زمستان با مشکالت الینحل دیگر مواجه می سازد.
در کشــورهای دیگر دولت در قبال زندگی مردم خود مســؤل
وپاسخگو است .در تمام کشــورها با توجه به امکانات و ظرفیت
های آنها ،ســطحی را برای زندگی ســتندرد در نظر می گیرند و
دولت مکلف است که شهروندان را به آن سطح از زندگی برساند.
تأمین امنیت جانی ،مالی و روانی ،خانه مناســب ،دسترســی به
غذا و آب ســالم و کافی ،لباس و پوشاک مناسب ،تعلیم و تربیه
و دسترســی به خدمات صحی ارزان کــه پرداخت هزینه آن در
توان خانواده های کم درامد باشــند ،جزؤ وظایف و مسؤلیت های
اولیه هر حکومت به حســاب می آید .ارائــه این خدمات از یک
طرف اطاعت و فرمانبرداری از دولت را توجیه می کند و از سوی
دیگر سبب رشد متوازن کشور گردیده و شهروندان را از دغدغه
گرسنگی و افتادن در گودال فقر نجات می دهند.
برخورداری مردم از حد اقل امکانات زندگی ،زمینه های پیشرفت
کشــور را فراهم می آورد و جرایم و ناهنجاری های اجتماعی را
کاهش می دهد .در این صورت مردم کمتر احســاس بی عدالتی
و محرومیت نســبی کرده و کمتر زمینه های اعتراض ،اعتصاب،
شورش ها و انقالب های مردمی فراهم می شود.
مقام های وزارت ترانسپورت کشور پذیرفته اند که وزارتخانه های
مختلف از جمله وزارت مالیه ،تجارت ،فواید عامه ،ترانســپورت،
شهرداری ها و پولیس ترافیک و ...از اتوبوسها و الری هایی که در
جاده های کشور تردد دارند ،اخاذی می کنند .بر مبنای اظهارات
مسؤالن دیدبان شفافیت افغانستان در مجموع ساالنه سه میلیارد
دالر رشوه از سوی نهادهای دولتی از شهروندان کشور گرفته می
شــود که از این تعداد حدود یک میلیارد آن مربوط به پول هایی
است که از موتروانان گرفته می شود.
تاوان این اخاذی را نه موتروانان ،که مردم افغانستان می پردازند.
موتروانان با افزایش اخــاذی ،کرایه حمل و نقل را باال می برند و
تاجران آن را روی قیمت اجناس می کشند .در نتیجه این مصرف
کننده کاالها اســت که از این مســأله زیان می بینند و مجبور
می شــوند اجناس را با چند برابر قیمت خریداری کنند .مصرف
کنندگانی که از معاش باال برخوردارند و یا دستی در فساد و رشوه
و ...دارند باز می توانند در برابر افزایش قمیت ها تاب بیاورند؛ اما
مردم عادی بدبختی که دست شــان از همه جا کوتاه است ،باید
چه کنند؟
متأسفانه مشکالت و نیازمندی های اقشار آسیب پذیر و کم درامد
مردم از سوی دولت همیشه نادیده گرفته شده و دولت برای حل
مشکل بیکاری ،فقر ،تورم و گرانی هیچ فکری نکرده و هیچ برنامه
مشخص و کارامدی ارائه نداده است.
از همین رو روز به روز آمار جرایم دزدی ،کیســه بری ،راه گیری،
توزیع و قاچاق مواد مخدر و ...افزایش می یابد و امنیت اجتماعی
مردم به خطر می افتد .ممکن اســت ناهنجاری های اجتماعی به
عوامل گوناگون بستگی داشته باشــد ،اما بدون شک در جامعه
افغانستان ،نا کارایی ها و غفلت های مقامات حکومتی و گسترش
فساد در ادارات دولتی ،یکی از عمده ترین و تأثیرگذار ترین عامل
فقر ،بیکاری و نابســامانی های اجتماعی می باشد .از اینرو دولت
مسؤلیت دارد تا به مشکالت مردم رسیدگی کرده و از طریق رشوه
و اخذ مالیات های مستقیم و غیر مستقیم ،زندگی را بر شهروندان
کم درامد کشور تلخ تر نسازد.

دعوت های بی پاسخ دولت افغانستان برای صلح
رئیــس جمهور غنی دیروز در مراســم
گرامی داشــت از میــاد پیامبر(ص) ،از
تمامی گروه های مخالف دولت خواســته
اســت تا به روند صلــح بپیوندند .آقای
غنی در این مراســم با اشــاره به تالش
های اخیر دولت افغانستان برای مذاکرات
مستقیم با گروه های مخالف دولت ،گفت:
« در این روز مبارک تمام مخالفان دولت
را به مذاکرات بیــن االفغانی دعوت می
کنــم ».رئیس جمهور همچنــان افزوده
است که خیر آنان(مخالفان) و خیر ملت
افغانستان در این نیست که کشورشان به
ویرانه مبدل شود و مردم بدبخت و محتاج
دیگران بمانند.
رهبران دولت افغانستان بارها از مخالفان
مسلح دولت خواســته اند که به پروسه
صلــح بپوندند و جنگ افزارهای شــان
را زمیــن بگذارند .حامد کــرزی رئیس
جمهور پیشــین کشــور بارها طالبان را
برادر خطاب کرد و از آنها خواســت که با
دولت افغانستان صلح کند ،رئیس جمهور
غنی نیز چندین بار اســت که از مخالفان
دولت می خواهد تا به روند صلح بپوندند.
اما مخالفان مسلح دولت ،بخصوص گروه
طالبان ،همواره این خواست های رهبران
دولت افغانســتان را بی پاسخ گذشته اند
و تا کنون حاضر به گفتگوی مســتقیم با
دولت افغانستان نشده اند.
گفتگوهای صلح با گــروه طالبان و گروه
های مســلح مخالف دولت ،از سال 2001
و بعد از تشــکیل دولت موقت ،بخشی از
سیاست های رســمی دولت افغانستان
بوده اســت .از سال  2009به بعد حکومت
افغانستان یک نهاد رسمی بنام« شورای
عالی صلح» ایجاد کرده است تا مدیریت
پروسه ی صلح در کشور را به عهده داشته
باشد و برای آوردن صلح و ختم جنگ در
کشور گفتگو و مذاکره کند .اما با گذشت
بیش از شش ســال از ایجاد شورای عالی
صلــح و هزینه های گــزاف برای آوردن
صلح در کشور و دعوت های مکرر رهبران
سیاسی از مخالفان مسلح برای پیوستن
به صلح ،هنوز ما به صلح دست نیافته ایم
و جنگ در کشور ما ختم نشده است و هر
روزه از ما قربانی می گیرد .با آنکه رسیدن
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به صلح یکــی از اهداف کلیــدی دولت
افغانستان بوده است ،چرا ما هنوز نتوانسته
ایم به صلح دست یابیم؟
همانگونه که جنگ در افغانســتان به یک
معمای پیچیده شبیه است ،دست یافتن به
صلح در افغانستان نیز معماگونه و پیچیده
است .دخالت قدرتهای بزرگ دنیا و تعارض
منافع آنها در افغانســتان ،بخش بزرگی از
دالیل تداوم جنگ و ناکامی پروسه ی صلح
در افغانستان است .اما از سوی دیگر دولت
افغانستان هم تا کنون دیدگاه روشن نسبت
به صلح با مخالفان مســلح نداشته است.
در حکومت قبلی افغانستان حتی تعریفی
روشن از «دشمن» وجود نداشت و طالبان
که همیشه مسئولیت حمله های تروریستی
و انتحاری را به عهده گرفته اند ،از ســوی
رئیس جمهور کــرزی « برادر» خطاب می
شــد .رئیس جمهور غنی اما طالبان را نه
برادر گفت و نه دشمن ،او آنها را« مخالفان
سیاســی» دولت افغانســتان خطاب کرد.
عالوه بــر اینها دیدگاه رســمی حکومت
وحدت ملی با حکومت قبلی ،در باره مسئله
ی صلح تفاوت کلی و بنیادی دارد.
در نبود نگاه روشــن و تعریــف واضح از
دشــمنان دولت و مردم افغانستان ،پروسه
ی صلح هم ره بجای نبرده است و نتوانسته
اســت منجر به ختم جنگ در کشور گردد.

صلح یکــی از اهــداف بنیادین دولت
افغانستان بوده است ،اما دیدگاه متفاوت
دولت مردان نســبت به مسئله ی صلح و
فقدان نگاه اســتراتژیک و طوالنی مدت
به صلح و ختم جنگ ،بجای اینکه ما را به
صلح برساند ،منجر به تداوم جنگ گردیده
است.
افغانســتان یک کشــور جنگ زده است
و دســت یافتن به صلح یکی از ضرورت
های اساســی اش اســت .اما حکومت ما
برای رسیدن به صلح ،هیچگاه « مطالعات
صلح» را راه اندازی نکرده اســت و هیچ
مرکزی در درون دولت افغانســتان وجود
ندارد که درباره مسئله ی صلح تحقیقات
بنیادی انجام دهد .حکومت افغانســتان
برای رسیدن به صلح باید حد اقل مراکزی
را برای تحقیق در مــورد صلح ایجاد می
کرد و همچنان افراد خاصی را موظف می
کرد تا دربــاره صلح بصورت جدی مطالعه
کند ،تجربه های کشورهای دیگر را مرور
نماید و با استفاده از آنها ،استراتیژی صلح
در افغانستان تدوین شــود .اما حکومت
در حالی از صلح ســخن می گوید که نه
مطالعات جدی درباره صلح صورت گرفته
است ،نه مراکزی برای تحقیق در این باره
وجود دارد و نه اســتراتیژی صلح تدوین
شده است .همه چیز به نگاه های سیاسی

رهبران حکومت و گفتگوهای سنتی دولت
با بزرگان قومی و محلی ،خالصه می شود.
با فقدان برنامه استرتژیک و مدون درباره
صلح ،دست یافتن به صلح بیش از همیشه
دشوار شده است و مخالفان مسلح دولت
بجای پیوستن به صلح ،تالش های ستیزه
جویانه ی شــان را افزایــش داده اند و
تهدیدهای بیشتری برای دولت افغانستان
خلق کرده اند .پروسه ی صلح در همه ی
کشورهای پســا منازعه ،طوالنی مدت و
زمان بر بوده است ،اما مسئله صلح بصورت
بنیادی و با نگاه واحد از ســوی رهبران
سیاســی و مردم این کشورها دنبال شده
است .حکومت افغانستان نیز ضرورت دارد
تا صلح را به یــک برنامه ی بنیادی دولت
تبدیل کند و یک طرح و استراتیژی روشن
را در این باره تدوین بکند و بر مبنای آن
گفتگوهای صلح را به پیش ببرد و حکومت
های بعدی نیز ،راه رفته ی حکومت کنونی
را بر اساس همان استراتیژی بنیادی دولت
راجع به صلح ،ادامه هد .تفاوت دیدگاه ها
نسبت به صلح و تغییر برنامه های دولت،
از موثریت تالش ها برای دســت یافتن به
صلح می کاهد و باعث بی نتیجه ماندن این
روند می گردد.
رویکرد کنونی دولت افغانســتان نسبت
به صلح و دعوت از مخالفان مســلح برای
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پیوســتن به صلح در ســخنرانی ها ،به
وضاحت نشــانگر فقدان طرح استراتژیک
و طوالنی مدت دولت افغانستان است .این
رویکرد نه تنها ما را به صلح نمی رســاند،
بلکه وقتی با تداوم جنگ همراه می شود،
باعث می شود که مردم افغانستان به پروسه
ی صلح و گفتگوهای که درباره صلح وجود
دارد ،بی اعتماد شود و برنامه ی صلح دولت
افغانســتان،حمایت های مردمی اش را از
دست بدهد.
صلح یک پروسه ی ملی است و بر سرنوشت
همه ی شهروندان افغانستان تاثیر میگذارد.
از این لحاظ ،برنامه ی صلح دولت باید ملی
باشــد و حمایت های مردمی و اجتماعی را
به همراه داشته باشد .مردم زمانی از برنامه
های صلح دولت حمایت خواهند کرد که در
گام نخســت خود را در این پروسه سهیم
بداننــد و در گام دوم از برنامه ها ی دولت
بصورت واضیح و روشــن آگاهی داشــته
باشــند و بدانند که این برنامه ها برای آنها
سرنوشت ساز اســت .اما سیاست کنونی
دولت درباره صلح گنگ و مبهم اســت ،در
این باره هیچگونه اطالعاتی به شهروندان
داده نمی شود ،تنها سیاستمداران میدانند
که چه جریان دارد و گفتگوهای صلح چگونه
پیش برده می شــود .هیچ طــرح مدونی
وجود ندارد که شهروندان با مطالعه ی آن
بتوانند از عمق اســتراتیژی دولت نسبت
به مســئله ی صلح آگاه شوند و همچنان
هیچگاه به روشــنی درباره صلح حرف زده
نشده است .به همین خاطر پروسه ی صلح
دولت نتوانسته حمایت های ملی را به دست
بیاورد و موافقــت نامه اخیر دولت با حزب
اسالمی ،از سوی بسیاری شهروندان کشور
با انتقادات شدید همراه شد.
حکومت افغانستان برای رسیدن به صلح،
عالوه بر اینکه باید اســتراتیژی مدون و
طوالنی مدت داشته باشــد ،باید حمایت
های مردم افغانستان را نیز بدست بیارود و
دیدگاه آنها را راجع به روند گفتگوهای صلح
بپرسد .بدون بدست آوردن حمایت مردم از
روند صلح ،گفتگوهای صلح نمی تواند صلح
پایدار را تامین بکند .برای رسیدن به صلح
پایدار حمایت مردم از پروســه ی صلح از
ضرورت های اساسی است.

موانع و چالشهای حکومت در مبارزه با فساد
فســاد اداری به عنوان مهمترین تهدید و
بزرگترین مانع در برابر توسعه و پیشرفت،
یکــی از کلیدی ترین مباحــث مطرح در
ســالهای اخیر جامعه افغانستان و گفتمان
دوجانبه افغانســتان با متحدان جهانی اش
به حساب می رود .فقدان اراده سیاسی در
حکومت های قبلی و وجود چالشها و موانع
کالن در برابر سیاســت های مبارزه با فساد
حکومت کنونی ،سبب شده است که همچنان
این پدیده به عنوان یک معضل خطرساز در
محراق مباحث و توجهات داخلی و خارجی
بماند.
هرچند و بخصوص در دوســال اخیر ،طرح
مبارزه با فساد اداری به شکل سیستماتیک
و نظامند ،روی دســت گرفته شده و یکی از
اولویت های حکومت وحدت ملی به حساب
می رود ،اما گســتردگی ،عمق و ابعاد فساد
امیدواریها به نتایج و دســتاوردهای مبارزه
اداری ،همچنان باعث شده است که میزان
با این پدیــده کم رنگ بوده و اعتماد جامعه
بــه صداقت و تعهد حکومت لرزان باشــد.
 کارتون روز
اکنون این ســوال به جد مطرح اســت که
چرا اســتراتیژی های مبارزه با فساد نتیجه
چندانی در ریشــه کن ســازی آن نداشته
است؟ دلیل و علت کندی و آهستگی روند
مبارزه با این پدیده چیست؟ عدم صداقت
و تعهد حکومت؟ برنامگی و نبود استراتیژی
موثر ،مبتنی بر ریشــه هــا ،علل و حقایق
فســاد اداری؟ و یا به پچیدگی ،عمیق بودن
و گستردگی این پدیده بر می گردد و یاهم،
چالشها و موانع ساختاری ،اجتماعی ،شرایط
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ،روند کار وزار
علیه این پدیده را دشوار وسرعت آن را کند
ساخته است؟
به نظر می رســد نگاه عمیق ،بی طرفانه و
عملی به کارنامه مبارزه با فساد اداری نشان
میدهد که اراده ،راهکارهای مبارزه و نتایج
بدســت آمده از روند مبارزه با فساد اداری
حکومت کنونی در مقایسه با حکومت های
قبلی ،کامال متفاوت اســت؛ وجود اراده و
عزم واقعی برای ریشه کن کردن فساد ،نگاه
استراتژیک و مدیریتی به این پدیده ،تدوین
راهکارهای جامع ،سیستماتیک و متناسب
با ابعاد و عمق فســاد اداری از ویژگی های
روند مبارزه با فساد در حکومت کنونی و از
تفاوت های استراتژیکی مبارزه با این پدیده
در مقایسه با استراتیژی های قبلی به حساب
می رود.
از انجایکه گسترش فساد اداری ،از سوی پایه
های اجتماعی قدرت حکومت را متزلزل می
سازد و از ســوی دیگر،حمایت های جهانی
از انان را کاهش میدهد و همچنین ،فســاد
اداری یکی از چالشهای جدی است که می
تواند موجب سقوط حکومت گردد ،منطقی
نخواهد بود اگر اراده و عزم سیاسی در سطح
رهبری دولت در مورد مبارزه با فســاد زیر
سوال برده شود .بنابراین می بایست ،کندی
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و آهســته بودن روند مبارزه با فساد را در
پاسخ به سوالهای دیگر جستجوکرد؛ چالش
های کالن با ابعــاد مختلف و پچیده بودن
ریشه های فســاد اداری و گستردگی آن،
به عنوان فرضیه اصلی محور این نوشتار را
تشکیل میدهد.
چالش های مبارزه با فساد در افغانستان
فساد اداری اکنون به یک ایپدمی خطرناک
و فراگیر تبدیل شــده اســت؛ پدیده که
ریشــه در عوامل مختلف دارد و با نگرش
تک زاویه ی نمی تــوان با آن مقابله کرد؛
تجویــز مکانیزم های حمایتــی با نگرش
مدیریتی در ادارات ،اتخاذ راهکارهای موثر
فرهنگی جهت تضعیف بنیادهای اجتماعی
فســاد،ایجاد و تقویت همگرایی راستین
در سطوح سیاسی و نخبگان جامعه،انجام
اصالحات اســتراتژیک در سیاســت ها و
اســتراتیژی های مالی کشور و باز تعریف
نگرش جامعه به قدرت و سیاست در حمایت
و مخالفت سیاسی از نخبگان سیاسی و از
همــه مهمترین ،باز خوانــی نقش جامعه
اکادمیک در تجویــز راه حل های مبارزه
با آفات و مشــکالت مختلف ،از الزامات و
اقتضاات مکانیزم چند بعدی و استراتژیک
مبارزه با این پدیده به حســاب می رود؛
درفقدان مکانیزم ایــن چنینی ،نمی توان
به روند مبارزه با فساد اداری دل بست و به
نتایج آن امیدوار بود.
به هر روی ،چالش های ذیل ،مهمترین موانع
حکومت در مواجه با فســاد به حساب می
روند که دستاوردهای آن را محدود و روند
مبارزه با این پدیده را کند و متاثر ساخته
است:
 -1فقــدان مســولیت پذیــری فردی:
درافغانستان همه از پدیده فساد متاثر شده
اند واستمرار این روند ،سرشت و سرنوشت
تک تک شهروندان کنونی و آینده کشور را
با خطرجدی روبروکرده است؛ به همین دلیل
هم ،در مورد مبارزه با فســاد و تهدیدات

ناشی از آن،در افکار عمومی یک نوع اجماع
کالن وجود اما انچه که می تواند مایه نگرانی
باشد ،عدم سهم گیری عملی طیف وسیعی
از شهروندان در مبارزه با فساد است .عدم
پذیرش مسولیت فردی اعضای جامعه در
مبارزه با فســاد و باور به نوع تجویز فردی
درارتکاب مصادق فساد اداری ،سبب شده
است که بســیاری از مکانیزم های طراحی
شده ،عمال نقض شود.
 -2ناتوانی در اســتفاده از اطالعات :ابهام،
پنهــان کاری و خال معلوماتــی از عوامل
کلیدی ایجاد ،گسترش و تعمیق فساد اداری
به حســاب می رود .ساختارهای اجتماعی
قدیمی ،شــرایط در حال گذار،پایین بودن
میزان ســواد و تحصیل ،نبــود فرهنگ
اســتفاده از اطالعات در راســتای بهبود
وضعیت فردی و اجتماعی و ...از بسترهای
موجود عدم شفافیت در کشور به حساب
می رود که به تقویت و گسترش فساد کمک
کرده است .هرچند حکومت با تشخیص این
بستر ،آن را هدف گرفته و اقداماتی از جمله
توشیح قانون دسترسی به اطالعات ،تالش
برای نهادینه کــردن ازادی بیان و ...روی
دست گرفته است ،اما تعامل انفعالی جامعه
در اســتفاده از اطالعــات و نبود فرهنگ
پاسخگوی به مطالبات اطالعاتی شهروندان
در ادارات ،سبب شده است که این مکانیزم
هم نتواند پاسخ آنی و کوتاه مدت درمواجهه
با فساد داشته و دستاورد قابل عرضه ی اقال
برای این روزها داشته باشد.
 -3آلوده شدن گلوگاه های استراتژیک:به
دلیل نگرش اشــتباه به قدرت و سیاست
در گذشــته،منابع و امکانات عامه به گونه
ی غنایــم به نزدیکان افــراد مقتدر بذل
بخشش شــد .متاســفانه گلوگاها و نقاط
اســتراتژیک ادارت از طریق همین بذل و
بخشش ها،آلوده به ویرس فساد گردید و
این ویروس به سرعت اکثر الیه های مرتبط
با هرم ادارات را هدف گرفت و انتشار یافت.

از انجایکه تدوین اســتراتیژیها و مکانیزم
های مبارزه با فســاد در هرم ادارات صورت
می گرفت و از آنجا عزم و اراده به شــکل
فرمان به سایر بخش های اداره شریان می
یافت ،نبود عزم واقعی ،روند مبارزه با فساد
را به یک جریان ســمبولیک تبدیل کرد و
ستون فقرات اداره را به تدریج مورد حمله
قرار داد .امروزه ،بدلیل شکسته شدن ستون
فقرات ادارات و آلــوده بودن هرم آن ،نمی
توان انتظار داشت که روند مبارزه با فساد،
قدرت حرکت ســریع و قابل قبول داشته
باشد.
 -4متاثر شــدن دیوارهای اخالقی جامعه:
ارزشهای اخالقی باعث جلوگیری از آسیب
پذیر سیســتم های اجتماعی و فردی در
مقابل ویروسها و تهدیدهای درونی و بیرونی
می شود اما ســالها جنگ و فقر سبب شده
است که دیوارارزشــها و اخالق اجتماعی
بشدت ضربه بخورد .با وجود اینکه ارزشهای
دینی حاکم در کشور هرگز پدیده فساد را بر
نمی تابد و این نگرش ارزشی ،می توانست
ظرفیتی فــوق العــاده ی را جهت ایجاد
فرهنگ ضد فساد به عنوان یکی از ابزارهای
مهــم مبارزه با این پدیــده مبدل کند ،اما
صدمه دیدن دیوارهای ارزشی جامعه ،کم کم
بسترهای پذیرش فساد را مساعد ساخته و
یا اقال در برابر آن بی تفاوت شده است.
 -5فســاد و قدرت طلبی :استمرار قدرت
در افغانستان بشــدت به سرمایه و اقتصاد
وابســته است؛ تمایل به کســب ثروت باد
آورده ،نخبگان سیاسی را به سمت استفاده
از مجاری نامشروع مالی تشویق می سازد.
در چنین شرایطی ،تالش برای تسلط و حفظ
گلوگاهها وچشــمه های عایداتی ،به یک
هدف تبدیل میشود و درصورتیکه دولت در
صدد خارج ساختن این گلوگاه ها براید ،به
مثابه اعالن جنگ تلقی می شود .به همین
دلیل ،بخشی اساسی از چالشها وموانع دولت
ناشی از مقاومت نخبگان جامعه در برابر روند
مبارزه با فساد به حساب می رود.
حکومت و نگرش استراتژیک به فساد
شــواهد و قراین موجود نشان میدهد که
حکومت افغانستان به فساد اداری به عنوان
یک پدیده اســتراتژیک می نگرد و با درک
چالشــهای موجود ،طرح جامــع نیز برای
مبارزه با آن روی دست دارد؛ هرچند سند
مدون در این مورد تاهنوز ارایه نشده است
اما فعالیت های انجام شده در عرصه تحقق
حکومتداری الکترونیک ،توســعه تدوین
پالن و پالیسی های مبارزه با فساد در تمام
واحدهای تابعه ،تالش بــرای تحقق مولفه
های حکومتداری خوب و ...نشان میدهد که
نگاه جامع و استراتژیک به پدیده به وجود
آمده و این نوع نگرش ،می تواند مایه ایجاد
خوشــبینی به آینده روند مبارزه با فساد
اداری گردد.
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