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 1۱/۵۰/2۵1۲         یعمرز یمصطف
 

 ملی سرمایه هایو ضیاع  دولتیادارات 
 

بر اساس روال، نیاز های مردم به ادارات دولتی در مراجعه به آن ها از مشاغل روزانه است. مجموعه ای از وزارت 
ماموری می شوند که ها با ریاست های مستقل در زنجیره ای از ادارات به هم مرتبط، شامل مکان ها و ده ها هزار 

کنیم، مجزا  نار مسووالن اردو، پولیس و امنیتظف در پوهنتون ها، مکاتب و شفاخانه ها را در کاگر کدر های مو  
آنان، به میلیارد ها افغانی می رسد.  د که مصارف روزانه، هفته وار، ماهانه و ساالنه  سیاهی لشکر عظیمی وجود دار
در حالی که ناگزیر است مصارف جنگ  ،کشور بر اثر عواید داخلی جهانی، بودجه   صرف نظر از کمک های جامعه  

ران ملکی دولت نیز به گونه ای ُمعضل دارد که مین مصارف دوایر و ماموتا  بر اثر بیشتر متقبل شود،  را در دایره  
های زیادی به امور ، زیان کارمندان و ادارات خدماتین رارایه ی کمترین و ناچیزت، در ی آنهزینه ها حاصل

 اقتصادی و اداری وارد کرده است.
ضعف اقتصادی واضح، در پردازش و خوانش داستان های معصومیت ماموران دولتی، ادبیات کهنه ای ست که از 

که هرچند مستحق اند،  سانه، ردیف های مختلفی از مردمی به چشم آیندزمان آشنایی با امواج رادیو، تلویزیون و ر
ین ماما در برابر آن چه دریافت می کنند، به درستی ادای دین نکرده اند. چنان چه بر اثر شرایط بحرانی، سطح تا  

حقوق کارمندان در افغانستان، صرف نظر از باران پول های اقتصاد مصنوعی که رو به پایان است و تعادل پرداخت 
تادیه می شود، آن قدر ناچیز،  کار در برابر آن چه به ادارات دولتی نیست، اما ارایه   خوببه هم زد، موقتاً معاشات را 

ح عمدتاً سط د،نبازی های اداری، نوعی از ایستایی در امور کاری می شو بی کیفیت و زمان گیر است که اگر کاغذ
 ماتی نمی رود که در گذشته اجرا  ، باوجود استفاده از مزایای نو تکنالوژیک، باالتر از خدپاسخگویی ماموران دولتی

 می کردند. 
را های اقتصادی، . در اداراتی که به گونه ای در پیوند به ماجمی رسد اجرای ناچیز ترین امور اداری، به هفته ها

مسوولیت، به مدخل هایی می ماند از رصت های سوء استفاده کار می کنند، اجرای کار با فُ  داد و ستد، قضا و تجارت
. گزارش های جهانی حاکی از پرداخت سه میلیارد نام رشوت، غارت کننددالر افغانان را به ها ه میلیون که ساالن

در جایی که ملکی اند،  خصوصبه  دالری رشوه از سوی افغانان، عمق فاجعه ای را نشان می دهد که ادارات دولتی،
 چه شکلی به نیاز های مردم پاسخ می دهند.  به

. بخشش منتظر ماندم رم،یبگ پلومیآن که بتوانم د یپوهنتون کابل، برا زمیژورنال ځیهفت سال پس از فراغت از پوهن
ون چ ییست نهاد هایند سالشد که از چ یا یاریمع یها پلومید عیمصارف و امکانات، باعث توز نیمبا تا   انیکائیامر

 یدولت که مشاغل یسند، در زمان نیاخذ ا ت،یفیفساد و نبود ک ،ئینپا یها تیدهند، اما بر اثر ظرف یپوهنتون کابل م
روز،  04سطح ارزش، نیتر ئینشوند، در پا یم شتریب یخال یاند و در مناطق جنگ زده، پُست ها دهیاز رونق افت

ه را در ما کیمونوگرافم، کمتر از  پروژه   لیتکم ،یبرسم که بر اثر لطف کار فرهنگ یمرا سرگردان کرد تا به حق
 یم اردیکه بل یوتریدر عقب کامپ ،هنځیپو ریمد ز،یناچ یامضا کیمثال، گاه بر اثر  نیا خاطره   برگرفت. در نمونه  

و تا سه قدم د ،یسئاو با دفتر ر صله  . فامیریگ یم تیخوب برا اریبس یامضا کی ،ییایکرد که اگر فردا ب یزد، ناز م
را به نام معاش، اضافه  یها افغان اردیلیم ،یادارات ملک هیدر شمار بق همجموع نیا ط،یبود، اما در هرج و مرج شرا

از افراد  یمجموعه ا یبرا دهیسرپوش یدر عمل، مکان ها ،یاز ادارات دولت یاریکنند. بس یم عیو حقوق، ضا یکار
 یز سوا ستند،ین طیواجد شرا رایشده اند، ز لیتحم یاگر بعض ،یائتالف یها تیاند که در چند سال حاکم یو اشخاص

 تیعالف نیبه عمده تر -یروکراسیرا بر اساس ب لیو تبد رییتغ ،یکه به نام اصالحات ادار ییها یریدر درگ گرید
مانند که  یم یو طنز شخندیمثالً وزارت اطالعات و فرهنگ، به ر ییمبدل کرده است، در جا ها یادارات دولت یها

 چند برنامه، ه  یاز ارا ه،یبق یگ ندهیادارات به نما نیاما ا رند؛یگ یم قوقفقط بر اثر رفت و آمد در آن جا، ح یشمار
  .عاجز اند زیساده ن یچند مراسم فرهنگ یینشر چند جلد کتاب و برپا

 زین یتواند از فشار یها درمانده است، م یها و قانون شکن یدر قبال ناهنجار یادارات دولت یکار زمیکانیکه م نیا
 یسایناسالم س یرقابت ها زم،یمخالفان مسلح، آنارش زیست یها یکند که دولت افغانستان در امواج دشوار تیحکا
 تیدچار فشار و مسوول یآن، حت یها ازین نیمدر تا   ددارد که هرچن اریرا در اخت یمجموعه ا ،یسهم دولت یبرا
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 یها اریمع ئینکه باوجود سطح پا ردیگ یآزمون، قرار نم حله  ، در مر«مدام خور» مجموعه   نیست، اما ا یاخالق
تان ست که دولت افغانسیکنند، کمتر از مصارف یبه خصوص در شهر ها م یادارات دولت شتریحقوق، آن چه در ب نیمتا  
  .دهد یانجام م ،یارمندان ادارات دولتک یها ازین نیمتا   یابر

که گذشت، در  یدولت، در چند سال یو انکشاف یرفاه ،یعمران یبرنامه ها یدر افغانستان، در ناکام یدولت ادارات
 یمقال عاطف یاهویزند، اما در ه یست که در کنار گوش ما، زنگ میبماند، خطر نیاگر چن ،یمنجالب فساد ادار

 یاسالم ،یانسان ،یمل تیدست دولت، مکلف ریز یبشر مجموعه   یها ازین نیمکه اگر تا   دیگو یم یزیچ یآن، کمتر کس
 ابجیا یو انسان یافغان ،یابعاد اسالم یشود، در تمام یم نهیمجموعه هز نیکه بر ا ییپول ها تیریست، مدیو افغان

از  یناش اسیاز افسوس و  یادیز یخبر ها ،یدولت، اگر در اشکال انکشاف پاسخ دهند که بودجه   یکند به سواالت یم
 نهیکمک شده را در زم یآن، پول ها ینتوانستند در فرصت ها ت،یکفا یسواد و ب یب یداشت که شمار ییضعف ها

 یمصارف ادارت دولت نیمکه به نام تا   یها و اقتصاد هیسرما اعیمصرف کنند که انباشته از ضرورت بود، ض یا
 یزانیکند تا مصارف دولت، به م یت میحکا ییها ییبازخواست، نظارت و پاسخگو ت،یریمد تیشود، از اهم یم

 .رود یتوقع م ،ینهاد دولت ایمامور  کیاز  ،یکنون طیجبران شود که در شرا
بماند، اما از توجه بر چه گونه  یماموران دولت یاقتصاد یها ازیدر گرو ن ،یدولت ریکه ُمعضل دوا ستیدرست ن نیا
  .معقول، طفره بروند ریمشکالت نا تمام و گاه غ هیرود، با توج یکه توقع م یکار یگ

ا خارج شوند، اگر ب اتیرسم انیدهند کارمندان، قبل از پا یاجازه نم ،یکه با نظارت بر حاضر یدولت دیجد ماتیتنظ
هار شود که در چ یم ینگوسفندا ینگه دار هیشب یزیکار و بازخواست بر ضعف ها برکنار باشد، چ از نحوه   تیریمد
  .کنند یخورند و بع بع م یکنند، اما آنان فقط م یادارات نگه م یوارید

م مه اریشود، بس یم هیکه تاد ییاز پول ها جهینت افتیضرورت در ،یمصارف ماموران ادارات دولت نیمقبال تا   در
ا به ه یدشوار که در هاله   یافغانستان، فعال و ناظر نباشد، دولت یدولت ریکار در دوا تیریمد زمیکانیاست. اگر م

 جموعهم نیاست ا ری( ناگزیدر گردن )ماموران دولت گبزر یها سمانیست که با را یجسم هیکشد، شب ینفس م یسخت
وانند ت یکه م یانسان تیاز کل یبا ثقلت ناش ،یادار یخودکش نیدست، پا، چشم و گوش را حمل کند. ا یاندام ها یدارا

 یم ی، بط«خور میدا» خته  یآو یمجموعه  نیکالن مملکت را با ا یها ازین نیمرفع زحمت کنند، سرعت دولت در تا  
  .کند

 دهند!؟ یماراتون م مسابقه   ن،یاز بار سنگ دهیپردازند، کار بخواهند. با کمر خم یکه م یحداقل در برابر وجوه
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