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 مت داری الکترونیکی در افغانستانحکو
 لین؟ومسوسایت های خود نمایی یا 

Failed E-Governance in Afghanistan 
 

 اتباع افغانستان نوشته شده است. این مقاله جهت تشویق خدمات الکترونیکی برای
 

ه انتقادی باالی اداراتی که سایت هایشان نشان داده شده نیست. من این مقاله را چند این معلومات به هیچ وجه شیو
ردد و من از نشر آن گورزیدم و منتظر ماندم تا سایت های ادارات دولتی بهتر  اماه قبل نوشتم ولی از نشر آن اب

نجام میدهند تشویق نمایم تا لینی را که خدمات الکترونیکی ضعیف اوکنم. این یک تالش مدنی است تا مسو ییرگجلو
رافی ها و عکس های زیبا بلکه با نشر گخویش را نه با نشر بیوشخصیت از این فرصت خوب استفاده کنند و 

. یک تعداد ادارات دولتی کشور با وجود ردانندگمعلومات ممد و ارایه خدمات الکترونیکی در قلوب مردم محبوب 
 ه اند نتایج آنرا از طریق سایت های انترنتی به مردم پیشکش نمایند.فعالیت های مثمر و فایده مند نتوانست

حکومت داری برقی در افغانستان با وجود پیشینه نه چندان دور امکانات و فرصت بزرگی بوده است. از سال 
به این طرف کشور های پیشرفته آرام آرام خدمات دولتی را الکترونیکی ساختند و در حال حاضر هستند  1995

% خدمات شان برای اتباع کشورهایشان از طریق الکترونیکی انجام میشود. یعنی اتباع 90که بیش از  شور هایک
خدماتی چون عریضه پاسپورت، راجعه متداوم نمایند. ین دولتی مبه مامور جهت اجرای امورات رسمی الزم نیست

نقشه های شهر سازی،  الیسنس دریوری، د،، وفیات و تولدات، تقاعالکترونیکی، وثیقه های شرعی نکاحتذکره 
، مسایل قباله، انتقال ملکیت، خدمات و کمک های صحیمعلومات  اجازه نامه ساختمان، زون سازی شهری،

صورت  موبایلزراعتی و غیره همه از طریق الکترونیک یا برقی بواسطه انترنت و حتی بواسطه تیلفون های 
 عرایض پاسپورت، دایی عرضه خدمات چون قوانین دولت، فورمه ها،میگیرد. در بسیاری موارد معلومات ابت

جهت جلوگیری از ازدحام و آسانی کار مردم در سایت های دولتی و شخصی موجود  تذکره و غیره نیز قبالا 
 میباشند.

تغیرات بنیادی در عرصه خدمات الکترونیکی دولتی از پانزده سال به اینطرف آغاز شده است. این بدین معنیست 
افغانستان بعد از حکومت طالبان و پشتیبانی مالی و نظامی امریکا میتوانست به یکی از کشور های پیشگام  که

 الکترونیکی مبدل گردد. 
 و اما حالت حکومت داری الکترونیکی دولت افغانستان بسیار نا هنجار تشخیص میگردد. 

ستان سر زدم متوجه شدم که نه تنها اراکین دولت من که جهت تهیه این نوشته به سایت های انترنتی دولت افغان
 افغانستان بلکه سکتور خصوصی کشور نیز از اهمیت جهان سایبری و الکترونیکی بی خبر اند. 

در اکثریت سایت های انترنتی افغانستان صفحه اول و یا دوم مربوط به شناسایی اراکین دولتی از جمله بیوگرافی، 
شش قرار گرفته است. و سطحی به شیوه دقیق و مکمل تحت پوه ها و بعضی موارد تحصیالت، محافل، تقدیر نام

 نتی کامالا خانه ها مربوط میگردد، سایت انتراما وقتی به اصل موضوع و یا الیحه وظاف آن ادارات و یا وزارت 
مشکالت  وم با مردم ودر آن مینویسند " در حال ویرایش". یک تعداد ادارات دولتی که بطور مدا اا خالی بوده و اکثر

 سایت انترنتی و معلوماتی برای اتباع ندارند.  مردم سر و کار دارند اصالا 
ا ه گان انترنت در افغانستان تقریبیه جهانی انترنت تعداد استفاده کنندئبه اساس گذارش احصا به بیش از چهار میلیون  ا

 فیصد نفوس کشور را تشکیل میدهد.   12رسیده است و 
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افغانستان به اساس نقشه جهانی انترنت در جایگاه یکصدوشصت و یکم قرار دارد. به اساس راپور وزارت 
 % تنزیل نموده است.50مخابرات و تکنالوژی معلوماتی قیمت انترنت در یک سال گذشته بیش از 

امکانات محدود استفاده اعظمی میکنند. امروز تعداد زیاد جوانان، مردم افغانستان از جمله مردمانی اند که از 
کهنساالن، دوکانداران و حتی متقاعدین از انترنت و فیس بوک استفاده مینمایند. در صورت موجودیت خدمات موثر 

تعداد  الکترونیکی آنها از این خدمات نیز استفاده خواهند کرد. با وجود تشویق خدمات الکترونیکی از جانب یک
یا به علت نمایش چهره هایشان در سایت انترنتی و یا هم جهت نشان دادن فعالیت های شان در این اراکین دولتی )

ین ئین پاین رتبه در رشد فرهنگ استفاده از ابزار سایبری تعلل به خرچ میدهند. یکی از مامورئادارات( مامورین پا
تان را در انترنت جا نمی دهید گفت " اگر ما هرچه را در انترنت رتبه در جواب سوال من که چرا خدمات اداره 

بیاندازیم پس ما چه کنیم. باالخره از کار اخراج میشویم" این سایکالوژی عقب گرایی جهت مصونیت کاری در اکثر 
 ادارات افغانستان حکمفرما است.

تیجه رسیده ام که اکثریت مطلق مامورین بلند با تجربه ای که من از کار در ادارات دولتی افغانستان دارم به این ن
ین رتبه دولتی این ئپایه در دوران تصدی چوکی دولتی به زمان بعد از خود فکر نمیکنند. اکثریت ماموریین پا

موضوع را فهمیده و همان کاری را انجام میدهند که آمر اعطا را خوب و موفق جلوه دهد. به این سایت نگاه کنید. 
وزارت امور شهری و مسکن از جمله وزارت های موفق است اما هیچ یک اثر خدمات الکترونیکی  با وجود آنکه

شهری که شامل فورمه های توزیع اپارتمان، معلومات ماستر پالن شهر های بزرگ، و یا پالیسی های شهری در 
فت معلومات درین مورد سایت آنها موجود نیست. البته در صورت مراجعه به این وزارت شما هرگز موفق به دریا

 نخواهید شد. 
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لیت دارند تا معلومات مفید و ضروری را به همشهریان از طریق انترنت ارزانی اداراتی چون شاروالی کابل مسو  
ندن بیوگرافی های روسا و دارند. مردم بخاطر اجرای کا رهایشان به سایت ها مراجعه خواهند نمود نه بخاطر خوا

وزرا. در سایت های کشور های پیشرفته و حتی در سایت های کشور های روبه انکشاف خدمات بهتر انترنتی به 
مفهوم موفقیت روسای آن ادارات است. اکثر مردم کیفیت ارایه خدمات را نه از روی محافل قدردانی و یا بیوگرافی 

سهولت های عمرانی قیاس میکنند. گمان میرود که اراکین کشور ما  افراد و اشخاص بلکه از روی موجودیت
 عادی یک کلک فاصله است.  هموطنفراموش کرده اند که بین آنها و یک 

ی را: در محفلی که به مناسبت خدمات برای مراجعین ترتیب شده اما صفحه خدمات برای ښاروالببینید این خدمات 
 لومات بوده است. شهریان در شش ماه گذشته خالی از مع

 

 

 

 

و یا سایت وزارت امور اجتماعی شهدا و معلولین که بگمان اغلب بیشترین مراجعین را دارد. صفحات جواز کار، 
  سفید اند. و خدمات کامالا  ضعرای

 

 

 

 

افی و یا هم سایت وزارت امور زنان. پالن،پالیسی و معلومات برای زنان خالی بوده اما صفحات مربوط به بیوگر
 مملو از معلومات اند.  وزیر و اشتراک در محافل کامالا 
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و یا هم وزارت امور خارجه. صفحه معرفی وزیر مملو از معلومات و بیوگرافی بوده ولی صفحه سیاست خارجی 
 کشور خالی میباشد. 

 

 

 

در جریان تحققات سایت های افغانی نظرم به سایت وزارت دفاع ملی افتاد که یک سایت مکمل و وسیع دارد. 
زمانیکه به صفحات مختلفه این سایت داخل شدم متوجه گردیدم که در این سایت اکثریت معلومات نظامی از اوامر، 

 ل به اردو، زنده گی داخلی اردو، راپور های تفتیش و غیره در آن ثبت بود. دایرکتیف ها، شرایط دخو
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از نظر این قلم نشر چنین مسایل مربوط به زنده گی داخلی اردوی افغانستان میشود و الزم نیست تا راپور سر مفتش 
 دد. من که از دیدن این سایت کامالا اردو در مورد تخطی ها و یا مسایل خرید و فروش در سایت عمومی نشر گر

 مراجعه ننمودم.  زارت امور داخله و امنیت ملی اصالا سایت های ومایوس گردیدم به 
یک تعداد سایت های دولتی افغانستان تا اندازه ای کهنه اند که در آن بیوگرافی وزرای قبلی تا بحال در سایت نگه 

 داشته شده است. 
کثریت سخنگو ها و مسولین در اکثریت ادارات دولتی دفتری وجود ندارد که خدمات الکترونیکی را مدیریت کند. ا

یس اداره مربوطه میباشند تا ارایه خدمات انترنتی. یک اندازه ئرسانه ها مشغول شخصیت تراشی برای وزیر و یا ر
 لین رسانه ای ادارات در جار و جنجال ها با اعضای پارلمان و چانه زنی با آنها ضایع میگردد.  وزیاد وقت مسو

درین مورد پیشرفتی هم دارند. این پیشرفت نشان دهنده ضرورت به معلومات البته یک تعداد وزارت خانه ها 
انترنتی و خدمات ملکی از طریق انترنت است. به سایت وزارت معارف نگاه کنید و ببینید که یک اندازه  زیاد 

میآید معلومات و پالیسی های وزارت جهت کمک به معلمین در سایت به شکل منظم لست شده است. چنان به نظر 
که معلمین کشور از این ممد کاری استفاده موثر مینمایند. بر عالوه ما بیوگرافی وزیر این وزارت را در پایین یعنی 

 اصلی میبینیم که قابل تشویق است.بعد از ارایه معلومات 
 

 

 

 

 

 

 
وزارت خانه هایی مانند وزارت تحصیالت عالی، وزارت عدلیه و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری معلومات 
مفیدی در سایت های خویش گنجانیده اند که مردم از آنها استفاده موثر خواهند نمود. شما میتوانید قوانین و مقرره 

ن را از سالهای قدیم الی امروز در سایت وزارت عدلیه دریابید. شما هم چنان متوانید معلومات های دولت افغانستا
بورسیه ها و یا امتحان کانکور را در سایت وزارت تحصیالت عالی جو یا شوید ویا لست قیم مواد غذایی را در 

 سایت وزارت زراعت بدست آرید.  
لکی در سایت های دولت افغانستان به زبان پشتو است که توجه مرا موضوع دیگر کمبود مواد معلوماتی و خدمات م

جلب نمود. با در نظر داشت اینکه اکثریت اتباع افغانستان به زبان پشتو تکلم میکنند )اعم از پشتون و اقوام دیگر(، 
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تعداد زیاد  خدمات ملکی الکترونیکی ادارات دولت افغانستان به زبان پشتو یا موجود نیست و یا هم ناقص است.
در معرض متقاضیان قرار میدهد. در  1خدمات ملکی خویش را به دو و یا بیشتر زبان ها  کشور های دو زبانه

کشور هایی مانند بلجیم، کانادا، و سویس سایت های انترنیتی حتی صفحاتی به زبان های اقلیت های ملی دارند. در 
 به زبان های همسایگان نیز نشر میگردد. دولتی تالیا  خدمات ملکییک تعداد کشور های اروپایی مانند ای

ات ادارات خویش را از طریق ماین یک فرصت غیر قابل انکار است تا مسولین ادارات دولت افغانستان خد
الکترونیک ارایه دارند. میزان محبوبیت آمرین و روسای این ادارات مربوط به دسترسی اتباع کشور به معلومات و 

ر شاروالی کابل سیستم توزیع زمین را الکترونیک سازد و پروژه های گ. بطور مثال امیباشد لکترونیکی دماتخ
.در ی بهتری در قبال انکشاف پروژه های جدید داشته باشند گآینده را اعالن نماید مردم خواهند توانست تا آماده 

میتوانند جهت سرمایه گذاری در سرپناه آینده  هموطنانو  رددگسیستم تویع زمین شفاف تر و عادالنه تر می نتیجه
ر معلومات بیشتر در مورد کمک به اتباع افغانستان که در خارج اند در سایت وزارت گ. اخویش پول پس انداز کنند
کشور در خارج میتوانند پالیسی های دولت را خوبتر تشریح  اتباعنماینده گی های کشور و امور خارجه درج باشد 

 ند و سرمایه گذاری های کوچک را به وطن ما جلب نمایند. کن
در اخیر به آن عده اراکین دولتی کی یک تعداد شان دوستان من هستند و من به سایت هایشان مراجعه نموده و خال 

 یرونیکتاح نمایند و خدمات اداره خویش را الکتتهای جدی را دریافتم توصیه مینمایم تا دفتری را در اداره خویش اف
 خدماتارایه  ایجاد دفتر و سازند. الزم است تا دولت افغانستان بودجه مشخصی را به ادارات دولتی جهت

 . رول وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در این روند مهم و کارساز است.در نظربگیردالکترونیکی 
 پایان
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