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 04/01/2019          یمسلم اخالق

 در کشور یاستخدام خدمتگزاران واقع یبرا یراه

توسعه  ایدر حال توسعه و  یکشورها یدر افغانستان و همانطور در تمام یشگیو هم قیاز معضالت عم یکی

و  نیقابل اتکاءتر ن،یسالم تر ن،یکشور از بهتر کی انیگروه و طبقه مجر شودیاست که چگونه م نیا افتهین

 افراد باشند؟  نیکارآمد تر

  کند؟یم لیجوابگو تبد یشبکه  کی هها را بآن ،یحقوق یها زمیکدام افکار و مکان

به  یلزوم یلیکرد که در باطن خود عاشق جامعه و کشور خود باشند و خ تیترب یخدمت گزاران توانیچگونه م

 نظارت بر عملکرد آن ها وجود نداشته باشد؟  یبرا لیو طو ضیعر یهادستگاه

کشور را  یبا دقت و کارآمد کنند،یم یخوب زندگداشت که ضمن آنکه  یدر حکمران یگروه توانیچگونه م

 وطن عشق بورزند؟  ییکنند و به شکوفا تیریمد

در  زین یمتعدد یعمل یها است، اما مصداق دهیمطرح گرد نجایدر ا کیها هرچند به شکل تئورپرسش نیا

 ونیلیم12۷حدود  یتیدارد. جاپان با جمع یناویاسکاند یدر کشورها مانند جاپان و بعضا   ۀافتیتوسعه  یکشورها

به  یارشد و عموم رانیمد یدارد. خاص به معنا ینفر خدمت گزار خاص و عموم ونیلیم ۴٫۴به  کینفر، نزد

برتر جاپان و به  یها پوهنتونافراد از  نیمطلق ا تی. اکثریمحل یو دولت ها یکارمندان دولت مرکز یمعنا

در « خدمت گزار»است که مفهوم  نیت ایه حائز اهمشده اند. اما نکت لیفارغ التحص ویتوک پوهنتون خصوص

و  ی. تکامل کارگرددیبر م (Tokugawa 1603-1868) ۀبه دور خاصو به طور  ستین دیجد یفرهنگ جاپان

بر امور  تیریمد تیکه مسئول یکرد؛ گروه دایتحقق پ( 1۸۶۸-1912) یجیم یگروه در امپراطور نیا یصنف

 یمورد اعتماد برا نیکردند و خود را ماموریم دایجرائم را پ قوعاز و یریو جلوگ یو ساختار عمران یاتیمال

افراد باشند، امتحان  نیترو با دانش نیگروه از بهتر نیآنکه ا یبرا یجیم ۀ. از دوردانستندیجلب اعتماد مردم م

مدرن، در  یستوکراسیراو  یگزاران مدنخدمت  خاصاستخدام گروه  یامتحان برا نیگذاشته شد و اول یورود

بوده است. در  یساالر ستهیجاپان و شا «یهانیبهتر»گروه بر اساس  نیا تیماه م،یانجام شد. از قد 1۸۸۸سال 

کشور  تیریمد یگروه شاخص برا نیآن، مظهر ا النیو فارغ التحص ویتوک پوهنتوندوران پس از جنگ دوم، 

جاپان شرکت  ییبه دستگاه اجرا ینفر در امتحان ورود 221۸۶تعداد  2009 بوده است. به عنوان مثال در سال

مجموعه بودن در جامعه و  نیاز ا یاستخدام شدند. عضو نفر رسما   ۶۶0نفر مصاحبه شدند و1۴9۴کردند،

و مصالح جامعه  یو متعهد به منافع مل ن،یدارد و عامه مردم آن ها را صادق، ام اریفرهنگ جاپان، احترام  بس

 .دانندیم

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Aao_estekhdam_khedmatgozaran_waqee.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Aao_estekhdam_khedmatgozaran_waqee.pdf


  
 

 

 2از 2

 ی. تمام مجموعه در جاشودیاست که در وزارتخانه جا به جا م ریتنها وز کند،یم رییدر جاپان تغ یدولت یوقت

مجموعه خود، که  ریثابت ز افراد نسبتا   نیدولت است، با مشورت ا ۀندیو نما یاسیکه فرد س ریماند. وز یخود م

 بردیدولت و پارلمان م اتیخود را به ه یشنهادیپ یها استیها و س دگاهید دهند،یطالعه کرده و نظر مرا م طیشرا

 یاسیافراد س ،یجاپان یستوکراسیراو  یپارلمان را داشته باشد. خدمت گزاران مدن تیاکثر دییتا دیبا استیو آن س

افراد پس از  نیبخشند. ا یمساعدت م یریگ میتصم یها ندیکرده و به فرآ یفقط موضوعات را بررس ستند؛ین

احترام  استمدارانیاز س شیو به مراتب ب کنندیم یها طها و وزارت خانهرشد را در سازمان احلاستخدام، مر

گروه همچنان از  نیمطلق ا تیاکثر یشده، ول دایپ یها، افراد متخلفآن انیدارند. هرچند بعضا در م یعموم

 یکه قرار م یدر هر سطح ادافر نیا نکهیبهره مند هستند. جالب توجه ا یدارنتو اما یدرستکار ،ییراستگو

خوب  یزندگ توانندیاست و م یمساو بایتقر یآن ها در سطوح مترادف با بخش خصوص یایحقوق و مزا رند،یگ

 .دهند لیرا تشک یو متوسط

و  شرفتیپ یشصت سال مرزها یپنجاه ال یاست که ط یو ثابت ستهیافراد شا نیجاپان به کمک همچن یادار نظام

 دایکه در کمر بنِد زلزله واقع شده است، پ یهارهیجز انیو راه خود را از م نورددیدر م یگرید یپ یکیرا  یترق

زلزله و  سازد،یم ها یجاپان شهینباشد، هم یعیجاپان گرفتار حوادث طب ۀبه انداز یکشور چیه دی. شاکندیم

همچنان استوار به کمک و  ها. اما آندهدیرا بر باد م هاآن یهاساخت ریز یتمام یهر از گاه یعیحوادث طب

افراد را تنها  نیدولت جاپان ا د،ی. همانطور که در باال متذکر گردسازندیدوباره م ینظام منظم ادار کی یبانیپشت

هنگفت  مصارف ایو  یافتگیبه توسعه ن یربط چیو ه ندیزگی( بر میساالر ستهی)شاmeritocracy یبناو تنها بر م

سهل و ساده باشد و  تواندیم زیروش در افغانستان ن نیپروژه و ا نیا قیتطب نیو سر سام آور هم ندارد. بنابرا

استخدام کارمندان  یبرا یوحدت مل کومتح یکه از سو یهم در بر نخواهد داشت. هرچند الگو مصرفیچندان 

به  کینزد شیب و کم گردد،یبه شکل کانکور برگزار م یامتحان سراسر کی یشده است که طدر نظر گرفته 

 ستمیبه سبک و روش س دهدیو اجازه نم کندیروند لطمه وارد م نیاست، اما آنچه که متاسفانه در ا یجاپان یالگو

است که در رأس آن قرار  یو صاحب قدرت نفوذیعمل کند، افراد و اشخاص ذ شرفته،یپ یگرکشورهایجاپان و د

و  گرددینم ندیفرا نیشامل ا زیرتبه سه ن یهااز مواقع بسته یاریو دو و در بس کیرتبه  یها بست رایدارد. ز

و با  یدیلک یهاتیها و موقعبست نی. بنابر اشودیم نشیو گز نییناسالم تع اریرقابت بس کیافراد بر اساس 

قرار  قیو ناال ستیاز افراِد ناشا کعدهیکشور نقش بارز دارد متأسفانه به دست  یو ترق شرفتیکه در پ تیاهم

سو حضور افراِد فاسد و  گریبماند. از د یچنان راکد و فاسد باقهم ستمیصورت است که س نیو در ا رندیگیم

قبل از همه  نیسازد. بنابرا وبیرا مع شوِ ر   نیکل ا هاست ک دهیباعث گرد یدیکل یهاتیدر موقع سته،یناشا

 ستیو مطلقا از وجود افراد نا شا یجد یرا به طور تیو حائز اهم یدیکل یهاتیها و موقعبست ستیبایم

است، به جذب و استخدام  دهیگرد یزیر هیپا یحکومت وحدت مل یکه از سو یگاه طبق الگوکرد و آن یپاکساز

 نیترصورت بدون شک افغانستان به اسرع نیو متعهد است، اقدام نمود. در ا ستهیشا قتا  یحقکه  یصافراد و اشخا

 پایان .از هرنوع فساد باشد یکار آمد و عار ستمیس کی یدارا تواند،یوقت م

 

 

 


