ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل :

درﺑﺎرۀ دﺳﺘﮕﺎﻩ اداری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
»ﻣردم ﻓرﯾﺎد ﻣﯾﮑﺷﻧد :ھرﮔز ﻧﮫ!«
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ﺗﺎﯾپ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری از ع  .ق  .ﻓﺿﻠﯽ
طﺑق ﮔزارش دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﺣﮑوﻣت ،ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧﯽ ﺑرای اﯾﺟﺎد »ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﺳﻠﯾم ﻓﻌﺎل اداری
ﺟﮭت ﺑﮭﺑود ﮐﺎر دوﻟت ،رﻓﺎه ﻣﺄﻣورﯾن و ﻓراھم آوردن ﺗﺳﮭﯾﻼت در ﻣراﺟﻌﺎت ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم« )اﻧﯾس
دوﺷﻧﺑﮫ  ٢٩دﻟو  (١٣۴۶ﺗﺄﺳﯾس ﮔردﯾد ﮐﮫ Sﺎﻏﻠﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﺻدراﻋظم آﻧرا در  ٢٨دﻟو اﻓﺗﺗﺎح ﮐرد.
ﺑﺎﺳﺗﻧﺎد اﻧﻌﮑﺎﺳﺎت اﻓﮑﺎر ﻋﺎﻣﮫ و ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی وﮐﻼ در ﺷورا و ﺑﺧﺻوص ﺑر اﺳﺎس اﻋﺗراف ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم
Sﺎﻏﻠﯽ ﺻدراﻋظم ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺗذﮐر رﻓت ،دﺳﺗﮕﺎه اداری دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﻠﯾم ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌﯾوب و
ﻓﺎﺳد اﺳت .ﻓﻌﺎل ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ راﮐد اﺳت .ﺑﮭﺑودی در ﮐﺎر ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧﺣط اﺳت .ﻣﺄﻣورﯾن دوﻟت
ﻣﺻﺋوﻧﯾت و رﻓﺎﻋﯾت ﻧدارﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻓﺳﺎد و رﺷوه ﺳﺗﺎﻧﯽ ﺳوق داده ﻣﯾﺷوﻧد .ﺗﺳﮭﯾﻼن در ﻣراﺟﻌﺎت
ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم وﺟود ﻧدارد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣردم آزار اﺳت.
ﺣﻘﺎﯾق ﺗﻠﺦ و ﻣﮭﻠﮏ دﺳﺗﮕﺎه اداری ﮐﺷور ﻣﺑﯾن اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ وطن ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣوازات ﯾﮏ ﺗﺣول
ﺑﻧﯾﺎدی ﺑﮫ ﯾﮏ اﺻﻼح ﻋﻣﯾﻘﯽ در دﺳﺗﮕﺎه اداری ﺷدﯾداً ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺳت» .ﺑﮫ ﻣﻧظور اﯾﻧﮑﮫ دﺳﺗﮕﺎه اداری
دوﻟت طﺑق ﻣﻧﺎﻓﻊ ﯾﮑﯽ دو طﺑﻘﮫ و ﻗﺷرھﺎی ﻣﻣﺗﺎز ﮐوﭼﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮑﺎر ﺑرده ﻧﺷود ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﯾﮫ طﺑﻘﺎت
ﻋظﯾم ﺧﻠق ھﺎی دھﺎت و ﺷﮭرھﺎی ﮐﺷور اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﯾن دﺳﺗﮕﺎه روی واﻗﻌﯾت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﻋﻠﻣﯽ اﺻﻼح ﮔردد.
ﺑرای ﺗﺣﻘق ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﺎﯾن ﻣﻧظور ﺑﺣﯾث وظﯾﻔﮫ ﻓوری ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﻓﺳﺎد اداری ،ﺧودﺳری ھﺎ ،ﺑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ
و ﺑﯽ دﺳﭘﻠﯾﻧﯽ ،ارﺗﺷﺄ ،ﺷﯾوه ھﺎی ﮐﺎﻏذ ﭘراﻧﯽ و ﻣﻌطﻠﯽ ﻋﻣدی ﮐﺎرھﺎی ﻣردم و اﺳﺗﺑداد ﻣﺑﺎرزه ﺑﻌﻣل
آﯾد.
ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ زﻧدﮔﯽ ﺷراﻓﺗﻣﻧداﻧﮫ و ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻣﻌﻠﻣﺎن ،ﻣﺄﻣوران ،اﺟﯾران ،ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎن دوﻟت و ﻣؤﺳﺳﺎت،
ﺗداﺑﯾر ﻣؤﺛر اﺗﺧﺎذ ﻣﯽ ﮔردد« )ﻓﻘره ﭘﻧﺞ ﻓﺻل ﺳوم اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ -ﻣراﻣﯽ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق(.
واﻗﻌﯾت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ . . ." :دﻣوﮐراﺳﯽ و ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﮐﻧون در ﺣرف اﺳت ﻧﮫ در ﻋﻣل .ظﻠم و
ﺳﺗﻣﮕری ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺣﺷت ﺧود در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﮑﻣﻔرﻣﺎﺳت ،ﻣردم آزاد ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ھزاران اﻧﺳﺎن ﻣظﻠوم وطن
در دﺳﺗﮕﺎه ﻓﺎﺳد اداری ﺣﮑوﻣت ﺳرﮔرداﻧﻧد ،طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐﻣﮫ و ﻣﺗﻧﻔذﯾن ﻣﺣﻠﯽ ﺧودﺳراﻧﮫ ﺣﻘوق ﺧﻠف
ﮐﺎرﮔر را ﺑﺎ ﺑﯾرﺣﻣﯽ ﻟﮕدﻣﺎل ﻣﯾﮑﻧﻧد ،رﺷوه ﺳﺗﺎﻧﯽ و ﻗﺎﻧون ﺷﮑﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﺣدودی دارد و ﻧﮫ ﺟزاﯾﯽ"
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﺻﺎﻟﺢ وطن و ﻣردم ﻣﺎ ھرﭼﮫ زودﺗر اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻧﺧﺳت ﭼﮕوﻧﮕﯽ و ﻋﯾوب ﻋﻣده
ﻋﻠل اﺳﺎﺳﯽ اﻣراض دﺳﺗﮕﺎه اداری دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺻورت ﻋﻣﯾﻘﯽ اﻓﺷﺎ ﮔردد و در ﺿﻣن ﺑﺻورت
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ﮐﻠﯽ ﻓورﻣوﻟﺑﻧدی ﺷده طرﯾق واﻗﻌﯽ رﯾﺷﮫ ﮐن ﺳﺎﺧﺗن و راه اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺗﺣول ﺑﻧﯾﺎدی در دﺳﺗﮕﺎه اداری
ﮐﺷور ﻧﺷﺎن داده ﺷود.
ﺧﺻوﺻﯾت و ﻋﯾوب ﻋﻣده دﺳﺗﮕﺎه اداری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن:
ﺣﻘﺎﯾق ﻣﺑﯾن اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﻣوﺟود دوﻟﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑطور ﻋﻣوم ،وﺳﯾﻠﮫ زﺟر دھﻧده اﯾﺳت
در دﺳت ﯾﮏ ﮔروه ﻣﺣدودی از ﻣﺄﻣورﯾن ﺑﺎﻻرﺗﺑﮫ ﯾﺎ ﺑﯾروﮐرات ھﺎی ﻧﺎﺗرس از "زور ﻗﺿﺎوت ﻣﻠﯽ" ﮐﮫ
از طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐﻣﮫ ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی دﺳﺗﮕﺎه اداری ﮐﺷور ﺑر ﺷﺎﻟوده اﺳﺗﺑداد ،ارﺗﺟﺎع و
ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺷﯾوه اﺳﺗﻌﻣﺎری اﺳﺗوار اﺳت .ﮔروه ﻣﺣدودی از ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرت ،دﺳﺗﮕﺎه اداری را ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ
ﻧﯾروﻣﻧد ﺑرای ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﻓﻊ و اﻣﺗﯾﺎزات ﺧوﯾش ،ﺑﻣﻘﺻد ﺗﺣت ﺳﺗم ﻗرار دادن ﻣردم و ﺑﮭره ﮐﺷﯽ ﺑﯽ
رﺣﻣﺎﻧﮫ ﺗوده ھﺎی ﻋظﯾم ﺧﻠق ﮐﺷور ،ﺑﻣﻧظور اﺟﺎزه دادن ﻧﻔوذ ﻧظرات ﺳؤ اﺳﺗﻌﻣﺎری در داﺧل
ﭼرﺧﮭﺎی دﺳﺗﮕﺎه اداری ﺣﮑوﻣت ،اﻋم از ﺳﺎﺣﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺟﺎری ،ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ
ﺑرد.
درﺳت اﺳت ﮐﮫ در دﺳﺗﮕﺎه اداری ﮐﺷور ﯾﮏ ﻋدۀ ﻣﻌدودی از ﻗﺷر ﻓوﻗﺎﻧﯽ طﺑﻘﺎت زﺣﻣﺗﮑش ،در اﯾن
اواﺧر راه ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ،وﻟﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺗﺄﺳف ﺑﺎﯾد ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﺳﺎﺧت ﮐﮫ دﺳﺗﮕﺎه اداری را ﭼﻧﺎن ﻋﯾوب
اﺳﺎﺳﯽ و اﻣراض ﻣزﻣن ﻓراﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﯾﮏ ﻋده از ﻣﺄﻣوران ﮐم رﺗﺑﮫ و ﻣﺗوﺳط رﺗﺑﮫ،
دﯾﮕر اﮐﺛرﯾت آن ھﺎ در »ﮐﺎن ﻧﻣﮏ ،ﻧﻣﮏ ﺷده اﻧد« و از طﺑﻘﮫ و ﻣردم ﺧود ﺟدا ﮔردﯾده و ﺣﺗﯽ طﺑق
دﺳﺗور ،ﮔرداﻧﻧده ﺳﯾﺎﺳت ﺿد ﻣردﻣﯽ اﻧد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷت ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﺳﯾﺎﺳت
دﺳﺗﮕﺎه اداری ﮐﺷور ﻣﺷﺗﯽ از ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻧﻔوذ و ﺑﺎ اﻣﺗﯾﺎز اﺳت ،ﻧﮫ ﻣﺄﻣوران ﻣﺗوﺳط رﺗﺑﮫ و ﮐم رﺗﺑﮫ ﮐﮫ
ﻣﺟرﯾﺎن دﺳﺗور اﻧد .دﺳﺗﮕﺎه اداری ﺑﮫ اﻧدازه ای از ﻧﯾﺎز زﻣﺎن ﺑﮫ دور اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺳﮫ ﺣﮑوﻣت ﭘﯾﮭم
ﻣﺟﺑور ﺷده اﻧد ﮐﮫ در ﺧط ﻣﺷﯽ ﺧود اﻗﻼً از ﻟﺣﺎظ »ﻧظری« داد ﺳﺧن از ﺿرورت اﺻﻼح دﺳﺗﮕﺎه
اداری ﺑزﻧﻧد .دﺳﺗﮕﺎه اداری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻧﺎ ﺑر ﺧﺻوﺻﯾت ﺿد ﻣردﻣﯽ و ﺿد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧود ﻗﺎدر
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻓﮑﺎر ﻋﺎﻣﮫ ،ﻧظﺎرت ﻋﺎﻣﮫ ،و ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﮫ را ﺑﭘذﯾرد .روی اﯾن ﺧﺻوﺻﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ
ﻗواﻧﯾن ﻣوﺿوﻋﮫ دوﻟت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣورد ﺗطﺑﯾق ﻗرار ﮔﯾرد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﺧﺻﺎت روﺑﻧﺎﯾﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻋﻘب
ﻣﺎﻧده ﻣﺛل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻋدم اﺟرای ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺎﻧون اﺳت ﮐﮫ در اﺛر آن آزادی ھﺎی اوﻟﯾﮫ و اﺳﺎﺳﯽ ﻣردم ﺑﮫ
ﻧﻔﻊ اﺳﺗﺑداد و ارﺗﺟﺎع و اﺳﺗﻌﻣﺎر ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ ﻟﮕدﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود و اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ ارزش ھﺎی ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﺷور ﻧﻣﯽ ﮔردد.
در ﻣﺎده ﯾﮑﺻدو دھم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺗذﮐر رﻓﺗﮫ ﮐﮫ» :از ﺟﻣﻠﮫ اھداف اﯾن ﻗواﻧﯾن ﺗﻌﻣﯾم ﺟرﮔﮫ ھﺎ ﺗﺎ درﺟﮥ
ﻗری و ﺗﺄﻣﯾن اﺷﺗراک روزاﻓزون آن در اداره ﻣﺣﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد «.وﻟﯽ ﻋﻠﯽ رﻏم اﯾن روﺣﯾﮫ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
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ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،در ﺳﯾﺳﺗم اداری ﻣﺎ اﺻل ﻣرﮐزﯾت ﺑﮫ ﺣد اﻓراط رﺳﯾده و ﮐوﭼﮑﺗرﯾن اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ
اطراف وﻻﯾﺎت و ﻣﺣﻼت طﺑق دﺳﺗور از ﻣرﮐز ،از ﮐﺎﺑل ،از وزارت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﯾف ﻣﺎﯾﺷﺄ
ﺗﻌﻣﯾل ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎﻋث ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ ﻓوق اﻟﻌﺎده وﺣﺷﺗﻧﺎک وﻻﯾﺎت و ﻣﻧﺎطق دور اﻓﺗﺎده
ﮐﺷور ،از ﻧظر اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﮔردﯾده اﺳت.
از ﻓﺣوای ﻧظرات ﺣﮑوﻣت و اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﮐﮫ از ﻓﯾﺻﻠﮫ ھﺎی وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺗﻧﻘﯾض ﺑودﯾﺟﮫ
از ﻟﺣﺎظ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺑوﺟود آﻣده ،ﭼﻧﯾن ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﺧواھد ﯾﮏ ﻋده از ﻣﺄﻣورﯾن ﮐﺷور
را ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎرھﺎی ﻣﻔﯾد و ﺗوﻟﯾدی ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺗﮭﯾﮫ ﺑﺑﯾﻧد ،ﺑﮫ اﺻطﻼح »اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺳت« ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺗﺄﺳف ﺑﺎﯾد اﻋﻼن داﺷت ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺑﻌﯾض ﻗوﻣﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ و ﻣذھﺑﯽ و طﺑﻘﺎﺗﯽ از ﺳﺎﻟﯾﺎن دراز
داﻣﻧﮕﯾر دﺳﺗﮕﺎه دوﻟﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
ﭘرواﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ در دﺳﺗﮕﺎه اداری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن راه ﺗرﻓﯾﻊ و اﺷﻐﺎل ﮐرﺳﯽ ھﺎی ﺑﻠﻧدﺑﺎﻻ و اﯾﺟﺎد زﻧده ﮔﯽ
ﻣرﻓﮫ ﺑرق آﺳﺎ ،ﺻرف ﺑرای آن اﻗﻠﯾﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت ﮐﮫ طرﻓدار ﺟدی ﺳﯾﺎﺳت دﺳﺗوری ﻣﺣﺎﻓل
ﺣﺎﮐﻣﮫ ﮐﺷور ﺑﺎﺷﻧد.
اﺳﺎﺳﺎ ً ﺗﺎ ﮐﻧون ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﺻﺋوﻧﯾت ،ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﮔﯽ ،ﺻﻼﺣﯾت ،اﺳﺗﻌداد ،وطن ﭘرﺳﺗﯽ و ﺗرﻗﯽ ﺧواھﯽ ﻋده
ﮐﺛﯾری از ﻣﺄﻣوران زﺣﻣﺗﮑش و ﺗﺣﺻﯾﻠﮑرده در رﺷﺗﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،اداری ،ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻓﻧﯽ
ﻣطرح ﺑﺣث ﺣﮑوﻣت ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾﺳت.
در دﺳﺗﮕﺎه اداری ﻣوﺟود ﮐﺷور اﮐﺛرﯾت ﻣطﻠق ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده ﮔﺎن در رﺷﺗﮫ ھﺎی ﻏﯾرﻣﺳﻠﮑﯽ ﺧود
ﻣﺷﻐول ﮐﺎر اﻧد .طﺑق ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﮐﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑﯾش از ده ﻓﯾﺻد اﺳﺗﻌداد
ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده ﮔﺎن در ﮐﺷور ،ﺑﮭره ﺑرداری ﻧﻣﯽ ﮔردد و ﺣد اوﺳط در ﺗﻣﺎم طول و ﻋرض دﺳﺗﮕﺎه
اداری ﺑﯾش از ﯾﮏ اﻟﯽ دو ﺳﺎﻋت ﮐﺎر ﺑﺎ ﺛﻣر و ﻣﺛﺑت اﻧﺟﺎم داده ﻧﻣﯾﺷود.
ﻧظﺎم ﺑﯾروﮐراﺳﯽ ﻓﺎﺳد و ﮐﺎرﺷﮑن در اﻣور ﮐﺎﻏذﭘراﻧﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﻣورد ،ﻋدم اﺣﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾت و ھرج
و ﻣرج در ﮐﺎرھﺎ ،ﻣﻘررات ﭘﯾﭼﯾده و ﻧﺎﻗص ،ﮐﻧدی ھﻼک ﺑﺎر ﺟرﯾﺎن اﻣور از آن ﻣﺳﺎﯾل ﻣﺑرھن اﺳت
ﮐﮫ ھر روز ﻓرﯾﺎد ﻣردم را ﺑﻠﻧد ﻣﯽ ﮐﻧد.
رﺷوه ﺳﺗﺎﻧﯽ در دﺳﺗﮕﺎه اداری ﮐﺷور ﻣرض ﺣﺎد و ﮐﺷﻧده دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی
وﺣﺷﺗﻧﺎک رﺷوت ﺳﺗﺎﻧﯽ در ﺟﮭﺎن ﻣﻌﺎﺻر ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯾرود .ﻣﺳﺄﻟﮫ ارﺗﺷﺄ و رﺷوه ﺳﺗﺎﻧﯽ ﭼﻧﺎن ﺑﯽ
ﺷرﻣﺎﻧﮫ در دﺳﺗﮕﺎه اداری ﮐﺷور ﺷﯾوع دارد ﮐﮫ ﮐﺎرد را ﺑﮫ ﻣﻐز اﺳﺗﺧوان ﻣردم رﺳﺎﻧﯾده اﺳت .ﻣﺄﻣوران
و ﻣﺗﻧﻔذﯾن ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﻣردم ﺟز ﭘوﺳت و اﺳﺗﺧوان ﭼﯾز دﯾﮕری ﺑﺟﺎ ﻧﮕذاﺷﺗﮫ اﻧد.
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درﺑﺎره ﺣﯾف و ﻣﯾل ﻋواﯾد و ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﺑودﯾﺟﮫ ﻋﺎدی و اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ دوﻟت اﯾﻧﻘدر ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﻧد رﻗم
ﻓﯾﺻدی زﯾرﯾن را ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ وﻗﺗﺎ ً ﻓوﻗﺗﺎً ،از طرف ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺧﺎرﺟﯽ و
داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﯾﺎدداﺷت ھﺎی ﺗﺣرﯾری و ﺷﻔﺎھﯽ ،ﺑﮫ وزارت ﭘﻼن ﺳﭘرده ﺷده اراﯾﮫ ﮐﻧﯾم :ﺑﮫ طور
ﻣﺗوﺳط ﺗﺧﻣﯾﻧﺎ ً در ﺣدود ﭼﮭل ﻓﯾﺻد ﻋواﯾد دوﻟت ﺑﻧﺎ ﺑر ﻧظﺎم اداری ﻧﺎدرﺳت و ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮫ ھدر ﻣﯽ
رود و از ﻧﺻف دﯾﮕر در ﺣدود  ۶۵ﻓﯾﺻد ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻌﺎﺷﺎت ﺑﮫ ﻣﺻرف ﻣﯽ رﺳد.
اﮐﻧون ﺑرای روﺷن ﺷدن ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻠﺦ ﻻزم ﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﮫ ﻣﻧﺣﯾث ﻣﺛﺎل ﻣﺻﺎرف ﻣﺟﻣوﻋﯽ ﭘﻼن دوم
)ﻣﺻﺎرف ﻋﺎدی و اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ( دوﻟت را ﺑﮫ رﻗم اراﯾﮫ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ آن ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﭼﮭل ﻣﻠﯾﺎرد و
ﭼﮭﺎرﺻد ﻣﻠﯾون اﻓﻐﺎﻧﯽ )ﺗﺧﻣﯾﻧﺎ ً در ﺣدود ﺷﺷﺻد ﻣﻠﯾون داﻟر ﺑر اﺳﺎس ﻧرخ ﺑﺎزار(.
)ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد :ﺷﺷﺻد ﻣﻠﯾون داﻟر ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻣﻌﺎدل ھﺷت روز ﻣﺻﺎرف ﺟﻧﮕﯽ اﻣرﯾﮑﺎ در وﯾﺗﻧﺎم(.
ﮐﺎﻓﯾﺳت ﺑﮕوﯾﯾم ﺗﺄﺳف آور اﺳت!
اﮐﻧون ﺧواﻧﻧده ﻋزﯾز درک ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ داﺷﺗن اﯾن ﻋواﯾد ﻧﺎﭼﯾز دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ در ﺣدود ﻧﺻف آن از
طرﯾق ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﯾد ،ﭼطور ﻗﺳﻣت اﻋظم آن را »دﯾو« ﺑﯾروﮐراﺳﯽ ﮐﺷور
ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﻠﻌد و ﺧﻠق ھﺎی ﻣﺎ را ﺗﺣت ظﻠم و ﺳﺗﻣﮕری و ﺑﮭره ﮐﺷﯽ ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ ﻗرار ﻣﯽ دھد.
راه ﻋﻼج ﻓوری و ﺑﻧﯾﺎدی:
وطن ﻣﺣﺑوب ﻣﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﺷدﯾد و ﻓوری ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺣول اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻧﯾﺎدی دارد.
وﺿﻊ ﻣوﺟود ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻌﺎﻟﺞ دردھﺎ و ﻣﺷﮑﻼت ﻋظﯾم ﮐﺷورﻣﺎ ﺑﺎﺷد .وطن ﻣﺎ در ﭘﮭﻠوی دﯾﮕر
ﺗﺣوﻻت اﺳﺎﺳﯽ اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺣول و ﺗﻐﯾﯾر ﮐﯾﻔﯽ و اﺳﺎﺳﯽ در دﺳﺗﮕﺎه دوﻟﺗﯽ و اﺻﻼح ﻋﻣﯾﻘﯽ اداری
دارد.
زﻣﺎن ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑرق ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ رود ،ﻣردم دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﯾن ﮐﻧدی و رﮐود را ﺗﺣﻣل ﮐﻧﻧد.
دﺳﺗﮕﺎه اداری ﮐﺷور ﺑﮫ اﻧدازه ای ﮐﮭﻧﮫ و ﻓﺎﺳد ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﻣﮑﺎن آن را ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺻطﻼح
رﻓورم ھﺎی ﻣطروﺣﮫ ﻧﯾم ﺑﻧد ﺣﮑوﻣت ھﺎ را ﺗﻌﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑرای اﺻﻼح اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻧﯾﺎدی دﺳﺗﮕﺎه اداری دوﻟت درﯾن ﻣرﺣﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻓورﻣول ھﺎی آﺗﯽ راه ﻧﺟﺎت
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔردد:
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 ﺑﺎﯾد دﺳﺗﮕﺎه اداری ﻣﺎھﯾت ﻣردﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﺻل ﻧظﺎرت ﻣردم و دادن ﺳرﻧوﺷتﻣردم ﺑﮫ دﺳت ﺧودﺷﺎن و ﺗﻌﻣﯾق دﻣوﮐراﺳﯽ اﺳﺗوار ﮔردد .زﯾرا ﺗﺎ دﺳﺗﮕﺎه اداری ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﯾوه
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻋﻣل ﻧﻧﻣﺎﯾد و اﻧﻌﮑﺎس دھﻧده آرﻣﺎن ھﺎی ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﻧﺑﺎﺷد ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در
زﻣﯾﻧﮫ ﺑرش در ﮐﺎر ،ﺗﺣرک در ﮐﺎر و ﺣﺎﺻل دھﯽ در ﮐﺎر ،ﻓﻌﺎل و ﺑﺎ ﺗﻘوای ﺑﺎﺷد.
اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻧظﺎم ﻧوﯾن اداری از طرﯾق ﺗﺄﻟﯾف ﻣﻧطﻘﯽ ﻣرﮐزﯾت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در ﮐﺎرھﺎی اداری و ﺗرﺗﯾب
درﺳت اﺻل رھﺑری ﻋﻣوﻣﯽ از ﻣرﮐز ،ﺑﺎ اﺻل دادن ﺻﻼﺣﯾت و اﺧﺗﯾﺎرات دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑرای ﻣﻧﺎطق
و ﻧواﺣﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺿروری ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود.
اﺟرای اﯾن اﻣر اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺟدﯾد ﻧظر در ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ طﺑق ﺷراﯾط اﻗﺗﺻﺎدی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،
ﮐﻠﺗوری و ﻏﯾره در ﭼوﮐﺎت ﭘﻼن ھﺎی واﺣد و ﺳرﺗﺎﺳری ﮐﺷور و ﺗﺄﻣﯾن ﺣﻘوق و آزادی ھﺎی وﺳﯾﻊ
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣردم ،ﺑدون ﺗﺑﻌﯾض ﺑﻌﻣل آﯾد.
 ﺗﺟدﯾد وﻗﺗﺎ ً ﻓوﻗﺗﺎ ً ﺗﺷﮑﯾﻼت اداری ﺑر وﻓق ﺷراﯾط و ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ در اوﺿﺎع و اﺣوال اﻗﺗﺻﺎدی،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﺷور رخ ﻣﯽ دھد.
 ﺑوﺟود آوردن ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗوﻟﯾدی و اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﭘﻼن ﻋﻣوﻣﯽ اﻧﮑﺷﺎف اﻗﺗﺻﺎدی و ﺑﺳط وﺗوﺳﻌﮫ ﺳﮑﺗور دوﻟﺗﯽ اﻗﺗﺻﺎد و ﺑﮑﺎر اﻧداﺧﺗن ﻗوای ﻓﻌﺎل ﮐﺷور و ﺗﻌﻣﯾم رﺷﺗﮫ ھﺎی ﺟدﯾد و
ﺗﺧﺻﺻﯽ و آﻣوزش ﺗﺧﺻص ھﺎ و واﮔذار ﮐردن ﮐﺎر ﺑﮫ اھل ﮐﺎر ،اﯾﺟﺎد ﺣس ﻣﺳؤوﻟﯾت و
اﻧﺿﺑﺎط و اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾری و دادن ﺻﻼﺣﯾت و ﭘرورش ﮐﺎدرھﺎی ﮐﺎردان ،ﮐﺎرﺑر ،ﺻدﯾق،
ﺗدوﯾر ﮐﻧﻧده ،وطﻧﭘرﺳت و ﺗرﻗﯾﺧواه.
 از ﺑﯾن ﺑردن ذھﻧﯾت ﺗﺑﻌﯾض در ﺳرﺗﺎﺳر دﺳﺗﮕﺎه دوﻟﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن. ﺗﺄﻣﯾن ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﻣﺄﻣوران دوﻟت و ﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﺷﺎن ﺑﺻورت ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﻗطﻊ ﮐﺎﻣل رﯾﺷﮫارﺗﺷﺄ از طرﯾق ﺗطﺑﯾق ﺟزا ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن ﺑﮫ رﺷوه ﺳﺗﺎﻧﺎن و ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺷﺎن ،ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﯽ و
ﺗﺑﻌﯾض از ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯾن.
ﺗﺟﺎرب ﻣﻠل ﭘﯾﺷرو و ﺗرﻗﯾﺧواه ﺟﮭﺎن ،ﻣﺑﯾن اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ اﯾﺟﺎد ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه اداری ﺳﺎﻟم و ﻓﻌﺎل
ﺟواﺑﮕوی ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﻣردم ،ﺻرف از طرﯾق ﻗطﻊ ﮐردن دﺳت ﻣﻔت ﺧواران اﺟﺗﻣﺎع و اﯾﺟﺎد ﯾﮏ
ﺗﺣول اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺎھﯾت طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻗوای دوﻟت ﮐﮫ دﺳﺗﮕﺎه اداری ﻣوﺟود آﻟﮫ و اﻓزار ﮐﺎر آن ھﺎﺳت،
اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت ﺑﺎﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺣﮑوﻣت دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ ﺑوﺟود ﻧﯾﺂﯾد ،در وﺿﻊ و اﺣوال ﻣوﺟود اﻣﯾدی ﺑرای ھﯾﭼﮕوﻧﮫ اﺻﻼﺣﺎت ﻋﻣﯾﻘﯽ
اداری ﺑرده ﻧﻣﯾﺷود .وﻟو ﮐﻣﯾﺳﯾون ﭘرﺧرچ ﺗﺷﮑﯾل ﮔردد و ﺻدای دﺳﺗﮕﺎه ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﺣﮑوﻣت ﮔوش ھﺎ را
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ﮐر ﺳﺎزد .ﺣﮑوﻣت ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﻟﺣﺎظ ﻣﺎھوی و ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺎﺗوان ﺗر از آﻧﻧد ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ً در راه رﻓﻊ
اﻣراض ﻣزﻣن و ﻋﻣﯾق دﺳﺗﮕﺎه اداری ﻧﻘش ﻣؤﺛری اﯾﻔﺎ ﮐﻧﻧد.
اﯾن ﮐﺎر ﻋظﯾم ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ،وطﻧﭘرﺳت و ﺗرﻗﯾﺧواه ﮐﺷور اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺑﺳط و ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﮭﺿت ،ﺣﮑوﻣت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ را اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد و دﺳﺗﮕﺎه اداری ﻧوﯾن ،ﻣﺗرﻗﯽ ،ﻣردﻣﯽ
و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﯾﻌﻧﯽ دﺳﺗﮕﺎھﯽ را ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ً ﺑﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧدﻣت ﮐﻧد ،ﺗﺄﺳﯾس ﻧﻣﺎﯾﻧد .وظﯾﻔﮫ
ﻣﺎﻣوران ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه اداری ﻧوﯾن و ﻣﺗرﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳؤوﻟﯾت ﺧود را در ﻗﺑﺎل ﺧﻠق ﺗﺷﺧﯾص دھﻧد و
ﺟواﺑﮕوی ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧﻠق ﺑﺎﺷﻧد .در ﺟﮭت رﺷد اﻗﺗﺻﺎد و ﻓرھﻧﮓ ﮐﺷور ﮐﺎر ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ رﻧﺞ ھﺎی اﮐﺛرﯾت
ﻋظﯾم ﻣردم ﺑﯾﺎﻧدﯾﺷﻧد ،ﺑﮫ ﻣردم اﺗﮑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺧود را وﻗف آزادی ﻣردم و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ واﻗﻌﺎ ً
ﻣﺗرﻗﯽ و ﻣرﻓﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺧدﻣﺗﮕزار ﺧﻠق ﺑﺎﺷﻧد ﻧﮫ ﺧدﻣﺗﮕزار ﯾﮏ ﮔروه ﮐوﭼﮏ ﺳﺗﻣﮕر و ﻣرﺗﺟﻊ.
ﺳؤال در اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺄﻣوران دﺳﺗﮕﺎه اداری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﺎﯾز ﭼﻧﯾن ﺧﺻوﺻﯾت و ﺻﻔﺎﺗﯽ ھﺳﺗﻧد؟
ﻣردم ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺷﻧد :ھرﮔز ﻧﮫ!

www.esalat.org
PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

