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 03/01/2020         پوهاند محمد بشیر دودیال
 

 نوین و مدیریت انکشاف ۀعامۀ ادار

 

 )قسمت اول(    
 

، ییتجارت خارجی، ضعف سرمایه  کشورهای روبانکشاف و کمترین انکشاف یافته در پهلوی  مشکالت اقتصادی مانند: کسر

انداز و سرمایګذاریها، تکنالوژي عقبمانده  وغیره، در نظام  عدم موجودیت زیربنای قوی، کمبود پسانسانی و اجتماعی،  مالی،

اداری خود نیز دچار مشکالت اند. هنوز هم در چنین کشور ها نهاد ها جای معین خود را نیافته اند، نظام اداری موثر و کارا 

جای عمل ه سخنګویی وافر ب، و اهداف عمومی اولویت دارد، فسادجای منافع ه خصوصی ب نیست، منافع و اهداف شخصی  و

بر سالیق فردی، قومی، منطقوی و  ها که بنا های فرعی و کوچک در سازمان موجودیت ګروپ کردن، بوروکراسی مضر، 

 . از خصوصیات شان است ګرایی  تقدیر وز نموده و کیش شخصیت، فخر فروشی غیره برو

اساس آن را تشکیل میدهد، متکی بر شایسته ساالری بوده،  میو مدیریت عل  اتباع، رضایت خدمات ۀکه عرضنوین  ۀعام ۀادار 

محوری، مشتری محوری،  ۀمحوری، نتیج طبق برنامه از طریق هدف محوری، تغییر های انسانی را برتر شمرده و ارزش

ت عموماً دچار بحراناانکشاف که ه ب نماید. کشور های رو حیث  نیروی دولتساز تبارز میه ابتکار ب ، مشارکت همګانی وتعهد

 ضرورت به مدیریت انکشاف دارند. استندشدید نیز 

مدیریت  اند که مصروف امور انکشافی اند.  یهای سازمان طبق ګفته ی ن. رافیلی مدیریت انکشاف عبارت از ادارات و 

 تبه منظور ارتقای ظرفیباشد، یک سیستم منظم سازماندهی   انکشاف میه ب های رواف که جز اساسی دولتسازی در کشورانکش

 باشد. ترقی می ها بوده که هدف فعالیت و سازماندهی آن پیشرفت و

( مدیریت انکشاف را به مفهوم مهندسی و انجنیری تحوالت اجتماعی میداند،  ایدوارد ویدنر مدیریت Martin Lindaمارتین لیندا )

ی بوده و بتواند  در تخصیص منابع، انسجام رآو کار و نوسراسر ابتی از تدابیری میداند که احیث مجموعه ه انکشاف را ب

پروسه مدیریت انکشاف یک بستر مناسب تحقق اهداف  انکشافی عمل کند.   نیروها در جهت ترقی اجتماعی، افزایش عاید و

بهبود  وبرای دستیابی به پیشرفت اقتصادی  بنای اقتصادی است.  برای صنعتی شدن، میکانیزه کردن زراعت و تجدید زیر

بیشتر را به سکتور خصوصی  مبذول داشتند و دولت  و ایاالت متحده توجه هبه بعد( برتانی 1۹۸0هشتاد )از  ۀطی ده بازار؛ 

 تحقیقیمانند:  امنیت، پروژه های بزرګ  نداشت صالحیت آنها را مهم را که سکتور خصوصی توان و فقط وظایف بزرګ و

 های های هوایی وغیره(، حفظ اتوریته کشور، عملی ساختن سیاست مانند خطوط آهن، میدان) هابنا غیره(،  زیر )مانند ناسا و

دوش ګرفت، تشبثات ه مانند رهبری جنګ سرد(، انفاذ و تطبیق قوانین، قضا و تقویه نیروی نظامی را ببزرګ در جهان )
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برالیزم ، که باعث تقویت لیزم شهرت یافتنام تاچریزم و ریګنیه اقتصادی به سکتور خصوصی واګذار ګردید، که این جریان ب

آنچه اقتصاد دانان ککالسیک نیز طرفدار سکتور خصوصی و آزادی ها ) کوچک سازی دولت یک جز آن بود. ګردید معاصر

ها را بردارند.  یعنی  توانند عین قدم انکشاف امروزی در اسرع وقت نمیه ب های روسفانه کشورأ. اما مت(درین ساحه بودند

 افغانستان نیز نیازمند مدیریت  انکشاف است.   ءً و بوروکراسی آن وجود دارد.  بنا عامه ۀورت شدید به ادارهم ضرهنوز 

 ! انکشاف موازی با دولتسازی معاصر مدیریت

ت یک شخصیبلکه دولت افغانستان  وجود بیاورد، ه یا ب دخواهد دولت را بساز جدیداً نمیشود، افغانستان  طوریکه دیده می

حال سقوط  سال بدیسنو ناکام و در 2۸سفانه از مدت أت تاریخی و باستانی دارد، اما متبوده هویشناخته شده در مجامع بین المللی 

 د.  هرګاه دولتسازیاداری آن است که باید به بازسازی آن توجه کر ناکامی و سقوط آن همانا جنبه اقتصادی  و  ۀاست. یک جنب

 کاری که برای بهبود ،با مشخص کردن دولت ناکام یا دولت در حال سقوطقرار ګیرد منطقی است. مورد بررسی  به این مفهوم

سازی معاصر برای افغانستان خواهد ها عبارت از دولت دریافت این راه ،دګردجستجو ها  باید برای آن راه ،وضعیت انجام شود

 طبعاً دولتسازی معاصر جنبه مادی و معنوی دارد. بود.

به این معنی است که با مشخص کردن ضعف و ناتوانی از منابع مختلف میتوان در ساختار مجدد دولت استفاده  دولت سازی

 ل اقتصادی و مدیریت انکشاف.ئو از ان جمله مسا شود

است که در آڼ ظرفیت دولت و نهاد های دولتی بلند برود تا کارهای  مراحل و جریانیبه این مفهوم ؛ دولت سازی عبارت از 

که میتوان از چند مورد از  آنها نام برای دولتسازی عناصری ضرورت اند  توقع میرود انجام بدهد.   که ۀآن اندازود را تا خ

 ت قابل انجام .آ، وجود افراد متخصص و واضح بودن اجرامشخص بودن منابع ،ساختار ها استحکام برد: 

ً ت حکومت مطرح آبرای حکومت سازی در ابتدا وظایف و اجرا  ت.  با در نظرداشت منابع قابل آکیفیت اجرا بحث است، متعاقبا

ل وؤانجام داده شود.  تعیین نهاد مس وسیله کدام نهاده بحث ساختار های حکومتی مطرح است که کدام وظایف ب بعداً  ،دسترس

ړون( ولسي ت - ق شهروندیمیثاپالیسی حکومتداری محلی با شعار )درین عرصه ن وظایف نیز مهم است، خوشبختانه در انجام ای

موازی با مدیریت میرود که . امید ی اکنون کامالً تدیون ګردیده استیک ګام خیلی معقول و یک ضرورت است. این پالیس

بار آرد. رسیدن به  اهداف و ه دولتسازی معاصر( را ب) مطلوب ۀنیتج ،انکشاف، که همانا مدیریت  پیشرفت اقتصادی است

حکومت  م وسال ۀشفافیت ارتباط مستقیم به ایجاد ادار ۀت است،  اندازآانکشاف، وابسته به شفافیت در اجراتحقق اهداف مدیریت 

 آنچه تا حال موفق بدان نشده ایم(. ) داردو کارا درست 

مات دولتسازی دخیل اند،  تقسی روند و پروسۀدارد که در  نیزاج به بازیګران ملی و بین المللی یحتاحال سقوط  دولت ناکام و در

نقش متخصصان،  در داخل کشور. است بازیګراناین اداری  سیاسی وهای  توقع میرود، همکاریبازیګران رول دیګری که از 

 عه مدنی، و سیاسیون نیز مهم است.، علمای دینی، جامها بوروکرات

ه یون فعلی جنګساالران و وابستسیاس ۀ. بخش عمدندنک ایجاد می)سیاسیون!(  در برابر  نهاد ها مشکل  اما در  افغانستان معموالً 

ویت نهاد تق از تشکیل وتالش دارند تا ر اعمال تخریبکارانه علیه پروسه دولتسازی، ئاین سیاسیون در پهلوی ساآنان اند.  های

نهاد  یعنی ؛ سازد زیرا آنها درک کرده اند که وقتی نهاد به میان آمد، نقش سیاسیون را کمرنګ می جلوګیری نمایند،سازی نیز 

ون تواند که چ شخص ګفته نمیثر، ؤدر صورت نهاد سازی و موجودیت نهاد های م مثالً  . ګیرد، نه شخص یا سیستم تصمیم می

ش این پست را ایجاد کنیم، من فالن تصمیم را ید برایآ شم می، یا فالن کس خوفرد یا قدم اصالحی خوشم نمی آید ازین اقدام،

در مله ور میشوم، ادرات ح بهنمایم،  نارنجی را سازماندهی می های سرخ و شوم، حرکت می نمی پذیرم در غیر آن به کوه باال

نیاز به واحد و نهاد  کدام بخش سازد که در ینجا نهاد یا اداره  خود نیاز خود را مطرح میا وغیره.  در ...جنګل پنهان میشوم، 

 یا ندارد.جدید دارد 
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توانند از  صرف به نام، نمیوجود منابع و طرز مصرف آن ضرورت دوم است. هرګاه منابع  روشن و شفاف بود، سیاسیون 

 ممکن این  ءً ند، بنارا بنمای استفاده ها  ءسواقدامات غیر مجاز ر ئشخصی، ثروت اندوزی، پولشویی و ساآنها غرض منافع 

 سیاسیون در راه مکدر ساختن منابع نیز تالش کنند.

هل کار اباشند. درین مورد نیز سیاسیون افغانستان بعضاً  ظرفیت های کاری می افراد با ضرورت سومی عبارت از تخصص و

های شعار  کلمات وسازند. حتا ممکن از   آن عوض آنها خود را مطرح می این وی ها نامه و تخصص را از صحنه برداشته، ب

 برعلیه آنها شورش نمایند. فریبنده نیز

ً مشکالتی را نداشتند، کشور هچنین وزه در دوران مدیریت انکشاف شان صنعتی امر ۀکشورهای انکشاف یافت ه  بای که جدیدا

 مثال سینګاپور، روسیه، کوریای جنوبی، تایوان، هانکانګ، مانند چین، هند  ؛اقتصادی سر بلند نموده اند های جدید قدرتحیث 

 .فقانه به پیش میبرندؤو پروسه مدیریت انکشاف را م های اند که بدون چنین موانع به سرعت در حال انکشاف اند

ان بازیګرکاران منحیث ی است. این همرالمللی نیز ضروسسات بین ؤعوامل فوق همکاری کشورهای پیشرفته و مدر پهلوی 

 نمایند. عمل می بین المللی

ی نحکومت سازی دخیل اند، شامل سه بخش است؛ سازمان های بین المللی مانند بانګ جها ۀبازیګران بین المللی که در عرص

 ، صندوق جهانی پول، یونسکو وغیره.تحدم للانکشافی م ۀرادا ،

 )کشور آلمان(، جایکا )جاپان(. وغیره. مانند جی آی زید.دوم نهاد های دولتی که از آدرس یک دولت مشخص فعالیت میکند 

ه )نهاد( ادار یو اس  ایدکند،  های بین المللی مشترکآ کار می تواند انفرادی یا مشترک با سازمان این دسته نهاد های غیر ملی می

  زمان های بین المللی مصروف هستند.است که در همکاری با سا های ایاالت متحده  کمک

وق همچنان حق حقوق زن و حقوق طفل و ،صحت ،ی که بیشتر آن در بخش های تحصیلیهای بین المللی غیر دولت سازمانسوم 

سسات وابسته به ملل متحد.  فعالیت ؤ، سازمان جهانی صحت،...  وغیره مند مانند: یو. ان. ایچ. سی. آربشری مصروف فعالیت ا

ادر های ک ۀتربی ۀالمللی غیر دولتی معموالً در عرصکار میکند نهاد های بین  این نهاد ها بیشتر نقدی نیست بلکه روی افراد

 ً مبالغ کمکی خود را مصرف کنند د از طریق این نهادهای غیر دولتی بین المللی ندولت ها میتوان دولتی مصروف هستند بعضا

 .هستند و با اعتمادتر دنکن چون این دسته از بازیګران مستقل از دولت ها کار میکه  چرا

سه چون این پرو ،دنحکومت سازی بیشتر تعلق و تمایل به دونر ها است تا با حمایت مالی درین پروسه همکاری نمای ۀدر عرص

به حدی این کمک ها وابسته میشود که بدون  پروسهمشکل زا نیز است چون این  ۀلئمس ، اګر چهنیاز به منابع مالی هنګفت دارد

شین حیثیت ما ها سازمان ن. ایه میتوان این وابستګی را کم ساختال اینست که چګونؤیش برود. ستواند پ حمایت دونر ها نمی

اشته مختلف د شود. در قضیه وابستګی میتواند ابعاد را دارد که شخص میخواهد با آن کار کند و ضرورت اش رفع می وسیله()

 تګی فکری است.ناکترین وابستګی وابس فکری و طرح .... خطر ،باشیم وابستګی مالی

خواهد بود و مهمتر از آن منازعه ف میدهیم که هیاهوی خیالی اشغال و اشغال واقعی چه ع وقوموضوعات بعدی را به این موض

 . به سقوط( تحلیل خواهیم نمود رو های ناکام و ها ) دولت را در چنین دولت

 اول قسمتپایان 
 ادامه دارد
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 خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند، می توانند با اجرای "کلیک" برهرگاه تذکر: 

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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