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 Political سياسی

  
  )شدستين(شام ين

١٤/١٠/١٠  

  
  مامور معذور يا شريک الجرم در جرم فساد

  
  

  ا مانع روزی آمديچون ح
  د كرديا ، بايالجرم ترك ح

  
 ما را كمك خواھد كرد كه دريك نگرش كلی بر چندی و چونی عوامل  ی ، وام مفھوم از دوبيت باالی برھان تبريز

ی تداوم آن درنگ كرده و ريشه يابی كنيم، شايد پالسيدن در دايره منحط اداره،  ئفساد درسيستم اداره افغانستان و چرا

ادانسته به آن مصاب در كشور بسمل و بی مدد ما افغانستان ناچاريی  واگيری باشد كه ھركی به آن پا ميگذارد ، ن

  . شده و چنان خو ميگيرد كه خودش يك غول فساد ميگردد

گذشت روزگارانی كه مامور افغانستان بعد از يك عمر خدمت صادقانه و قناعت پسندانه سربه بالين مينھاد و برای 

ا چنان كوچك و  مامور افغانستان در تنگی روزگار عرصه ر فرزندانشان جز نام نيك افتخاری به جا نميگذاشت ،

فشرده می يابد كه از باالدستان ھيچ چيزی نميبيند و نميشنود و خالف ھا را زنده زنده قورت ميدھد ، اگر دستش 

رسيد و وجدانش را خواباند ، خود نيز يك دو سه چال ميزند تا غم آل و عيال را بخورد و به اصطالح مروج و 

  .  را بزند "وندش"بسيار عام امروز ، 

 تاالن و فرونشانيدن صدای مردم و به تعبير درست تروجدان بيدار که بيشترين تبلور خود را ازدھه ھای ميراث 

پيشين درسيستم اداری و مديريتی افغانستان يافته و ھمچنان برحيات خود ادامه ميدھد ، مضحکه ايست که در وھله 

  .گی اداری دارد گسيختی را درتداوم فساد و لگاماول نامرئی نموده ولی بيشترين اثرگذار

صفات خوبی که برای يک مامورخوب ميتراشند در حقيقت مسخ ھويت انسانی و بيداری وجدان او را به نمايه 

فرد تازه وارد شده در اداره و شيوه مديريتی فرسوده حاکم در ادارات فعلی ھرگاه با شور و انگيزه ھای . ميگذارد

ه کارگيری تخصص  اصالح ، تالش برای بھبود و اميدواربودن به آينده تا بگوناگون از ميھن دوستی گرفته تا باوربه

  .ی فردی و مسلکی را درتنگای انتخاب قرار ميدھد و توانائ

کارگيری از جانب ه به کارگيری و يا سوء اصطالح مامورخوب محدوده قانونی و مرزھای مشخصی را برای ب

  .کارفرما نميگذارد 
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 و شعوری انسان آگاه يل حقوق کارمندان يا کارگران ناشی از مبارزات ھوشمندانهمدون شدن قانون کار و تسج

  . در مقابل کارگذار مطرح شود روياروئیی تعميل را دارد که عدم رعايت آن به شکل يک قوه فشار يا زمانی توانائ

ی از اين دست ئش ھاشيوه ھای تحصن ، مظاھرات برای کمبود ساعت کار يا ازدياد معاش يا خواسته ھای ديگر کن

  .اند 

ناھمگونی بحث کارگر و کارفرما تنھا درحوزه اداری و مديتريتی   و اما در افغانستان که ھمچون ساير پديده ھا

ن تکليف برای کارمند و آن يی آن ھا تنھا در حد يک تعيه کار گيری و يا حد اقل شناسائرنگ مييابد اين حقوق و يا ب

  .جانبه باقی مانده است   و يکھم به شکل بسيار بی رحمانه

تمکين در   مجبوربه  کارمندانی را که  اداره از يکسو  فقدان يک نھاد داوری برای ارزيابی کار کارفرما و کارمند

، حمقابل اوامر کارفرما و نداشتن حق ھيچ نوع ابراز نظر ميباشند ، با توجه به وابستگی ھای مالی ، دفتر سوان

منظوری ترفيع و يا نداشتن گزينه ھای بھتر برای يافتن کار ، چنان اين موجود انسانی را درھم ميپيچد که يا بايد 

شاھد گنگ و اللی باشد و به اصطالح آب خود را خورده و پرده خود را کند و يا جزئی از فساد يا يکی از مھره 

  .ھای فساد گردد 

ی نيروی نھفته  مديريتی را برای پيشرفت و شگوفائد نيزچون شيوه ھای سالمتازه وار فرد بينم که بدين گونه می

ابد با انواع سرخوردگی ھا ، تنفر و يا ھمان مسخ شخصيتی خود آرام آرام کنار آمده و در اين بن بست  يخود نمی

  .باطل در مرداب فساد شامل ميشود 

است با مفھوم مدير  Dictator   يا  Commander   انگليسی آن اصطالح مسخره آمر که واژه معادل

مفاھيم کامال مجزا را در بحث مديريتی نوين دارد که با    Administrator و يا فرمدار و رئيس   Director يا

ه ميدان ندانم کاری ھا و اعمال فشار چنان ناعادالنه است که ب  آمرۀدريغ در محدوده اداری افغانستان با توسل با کلم

  .، استثمار و استحمار را ھمزمان معنی ميبخشد کارگيری استعمار

عنصر مزد و آبرو در محاصره تکيده چھرگان و خميده قامتانی قرار ميگيرد که توانسته اند رمز و  دو فرد وابسته به

که ھميشه   و در اين شيوه تردستی ھای خاصی را به تجربه چنان بياموزند ،   مھارت آموختههفوت و فن کار را ب

  .افتاده است کارگر 

آمر خنديدن و با   در چشم زدن ، سرجنباندن و درنھايت با تبسم  ، لشمی ،  یچاپلوسی ، بوت پاکی ، بلی گوئ  مفاھيم

گره درجبين آمر سوگوار بودن ، کلماتی نيستند که در يک بازنگری واقعی برای بيرون رفت از اين ورطه يا 

  . آسانی گذشت مبارزه با فساد اداری از کنار آن بتوان به

تسلی خاطر اينکه ما يک بيچاره مامور استيم ، آب خود را پف پف کرده ميخوريم چنان برسيطره وجدان فردی سايه 

  .حق است ه می اندازد که به پندار خودش ب

چنان دست را از پا کوتاه تر   و اين حق تا حدودی ھم منطقی است چه نداشتن يک پشتوانه يا نھاد برای داوری ،

  .يسازد که ھمان مفھوم گذاره بھترين گزينه را ارايه ميکند م

خانم " مھره دستگاه"ی مامور دستگاه پر از فساد اداری افغانستان باشد و يا ھم مؤيد نظريه حال چی اين فرد گذاره ئ

  .ھانا آرنت 

رد ، ھمان به که بدان پرداختن به شيوه انتقاد و انگشت گذاری ھرگاه نتواند حد اقل يک راه حل را پيش پا بگذا

شبه ره صد ساله پيمود و از جانبی نميشود به بھانه  پرداخته نشود و اما در شرايط و اوضاع کنونی که نميشود يک

 بزرگی را پيش روی آنانی قراردھد که به اجرای ؤوليتليت شانه خالی کرد ، ميتواند مسودشواری از زير بار مسؤ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ی ھای بيشماری را به حد اقل نا  استفاده مثبت از کلمه آمر توانائنا اين دادرسی باعدالت مينازند و شعار ميدھند يقي

 .ی را برای نھاد ھای ھمطراز يا آيندگان ارزانی کنند ان را ميدان ميدھد تا ، نمونه ھائآلودگان داده و آن

  اين مبارزه يافت نشود ،تا تصميم جدی در اين زمينه وجود نداشته باشد و ھم وجدان بيداری با تالش پيگير در 

ی ميماند كه اول شنوندگان را به خنده و تمسخر واداشته و دست آخر اصحبت از مبارزه با فساد اداری به مضحكه 

  .بر كسانی كه شعارميان خالی اش  را ميدھند شرم و لعن را به ارمغان می آورد 

 

  

   
   
 

 


