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غیبت حکومت در رویداد شمال کشور

ــــــــــسرمقاله

کشورهای درحال جنگ،
مشکالت و راه حل ها
حفیظ اهلل زکی

چهارمین نشست دو روزه گروه  ۲۰کشور جنگ زده در کابل پایان
یافت .در اين اجالس در رابط به بررســى پيشرفت ها وچالش ها
در عرصه تامين صلح ،بهبود حکومتدارى ،رشد اقتصادى پايدار،
اشــتغال زايى در کشــورهاى درحال بحران و مسايل مربوط به
مهاجرت و قاچاق انســان بحث و تبادل نظر شد .در پایان اعضاى
گروه درمــورد يک مکانيزم تطبيق اهداف انکشــافى پايدار که
توســط مجمع عمومى ســازمان ملل متحد تصويب شده نيز به
موافقت رسيدند.
در کشورهای جنگ زده ،صلح اولویت نخستین مردم آن کشورها
را تشکیل می دهد .زیرا همه چیز به صلح و امنیت بستگی دارد.
انکشــاف ،حکومتداری ،نهادسازی و قانون گرایی زمانی ممکن و
مؤفقیت آمیز می باشــد که با پدیده امنیت همراه باشد .ناامنی
مانع انکشاف و توسعه می باشــد و مخل نظم و قانون به حساب
می آید .در سایه ناامنی حکومت های موازی شکل می گیرد و این
حکومــت ها خارج از دایره قانون امر و نهی می کند و برنامه های
خود را که بیشــتر بر منافع شخصی و گروهی استوار است ،با زور
به مرحله اجرا می گذارد .در کشورهای ناامن عنکبوت فساد حتا
در پستوهای ساختارهای اداری نیز تار دوانی می کند و همه روزه
افراد بیشتری را در جال زهر آلود خود به اسارت می گیرد.
در کشورهای ناامن توسعه اقتصادی در اثر ناامنی به میزان زیادی
کاهش می یابد .زیرا برخی از مناطق کشور که بایستی پروژه های
کالن اقتصادی در آنجا تطبیق شــود ،در کنترل شورشیان قرار
دارد و در بســیاری از مناطق دیگر ،پــروژه ها پس از اجرا هدف
حمالت دشمنان قرار می گیرد و از بین برده می شود.
درکشورهای ناامن نهادسازی به شکل قانونمند به پیش نمی رود.
در این کشــورها قانون سرپوشی برای خویشخوری ،رانت جویی
و فساد اســت .قانون در همه جا به شکل فرمالیستی مورد اجرا
قرار می گیرد؛ فســاد و اعمال ضد قانونی به یک نورم و فرهنگ
در ادارات تبدیل می شود و فرهنگ مکافات و مجازات یا به کلی
به فراموشی ســپرده می شود و یا به صورت معکوس جریان پیدا
می کند .به این معنا کســانی که باید مجازات شوند ،مورد تقدیر
قرار می گیرند و کسانی که باید مورد مکافات قرار گیرند ،به دلیل
نداشــتن پشتوانه های سیاسی و یا شــریک نبودن در معامالت
مافیایی ،مجازات می شــوند .در این کشورها قانون رعایت نمی
شود .قوانین توسط مقامات حکومتی ،قضایی و پارلمانی به شکل
وسیع نقض می شود و پس از مدتی فراگیر می شود.
نظام جدید سیاســی در افغانستان در سال  2001به وجود آمد .از
همان زمان روی تأسیس نهادهای قانونی ،بازسازی و قانون گرایی
تالش های مســتمر و دوامدار صورت گرفت .به یمن کمک های
مادی و معنوی جامعه جهانی در ســال هــای اول گامهای خوبی
برداشــته شد .تقریبا همه چیز مطابق اهداف از پیش تعیین شده
پیش می رفت؛ اما از آنجایی که کارها در همه موارد به شکل پروژه
ای و بازور پول به سرانجام می رسید و روی فرهنگ و تغییر باورها
و نگرش های عمومی و تأمین امنیت کار صورت نمی گرفت ،با کم
شدن پول ،بقای پروژه ها نیز با خطر نابودی مواجه گردید.
در افغانستان اوال کمک ها از سوی نهادها و سازمان های خارجی و
مطابق میل کشورهای کمک کننده به مصرف می رسید .اولویت ها
و ضرورت های اساسی مردم در مصرف کمک ها در نظر گرفته نمی
شــد .ثانیا برای مصرف کمک ها میکانیزم نظارت و ارزیابی وجود
نداشت .از اینرو حجم وسیعی از کمک ها یا در موارد غیر ضروری
به مصرف می رسید و یا در گرداب فساد به هدر می رفت .بنابراین
کمک های خارجی به همان اندازه که در بر طرف ســازی برخی
از ضروریات مردم مؤثر واقع شــد ،به ترویج فساد و قانونگریزی
در ادارات افغانستان نیز کمک کرد .در کشورهای در حال جنگ،
امنیت ،حکومتداری ،بازسازی وانکشاف اقتصادی تعامل دوسویه
دارند .نقص و کاستی در یکی از بخش ها بر کارکرد سایر بخش ها
نیز تأثیــر منفی می گذارد .بنابراین توجه همه جانبه و متوازن به
مسایل امنیت ،حکومتداری و بازسازی می تواند راه حل معقول و
منطقی در تحکیم بنیادهای سیاسی و اقتصادی به حساب آید.

چندی پیش ،عکس جنرال دوستم ،معاون
اول ریاست جمهوری در شهر مزار شریف
پاره شدند .در پی پاره شدن عکس جنرال
دوستم تظاهرات متعدد در مزار ،فاریاب و
تخار برگزار شــد .هواداران دوستم بر این
باور است که سرپرســت والی بلخ در پاره
کردن عکس جنرال دوســتم دخیل بوده
اســت .عطا محمد نور ،سرپرســت والیت
بلخ اما ،پاره کردن عکس دوســتم را کار
اوباشها می داننــد .تظاهرات هواداران دو
طرف در میمنه منجر به کشــته شدن یک
تن و زخمی شــدن  5تن شــده است .به
دنبال خشونتآمیز شدن تظاهرات در مرکز
والیت فاریاب جنرال دوســتم از هواداران
خود خواسته اســت که دست از تظاهرات
بکشد و به حکومت اجازه دهد تا به قضیه
رسیدگی نماید .اشرف غنی ،رئیس جمهور
نیز هیئت با صالحیت را تشکیل دادهاند و
به والیت بلخ فرستادهاند تا عوامل خشونت
را شناســایی نماید .چند نکته در ارتباط با
رویداد شمال قابل ذکر است.
اول؛ قضیه از پاره شــدن یک رهبر گروه
اجتماعی قومی شــروع شد .این نشان می
دهد که ارزشها و باورهــای ملی در این
کشور شــکل نگرفته است که آن ارزشها
و باورها رفتارها و کنشهای شهروندان را
شــکل داده و جهتدهی نماید .در فقدان
چنین باورها و ارزشهای فراگیر ملی است
که ارزشها و باورهای تنگ قومی و قبیلهای
نمایان می شــود و رفتارهــا و کنشهای
شــهروندان را جهتدهی مــی نماید .به
همین خاطر است که رویدادها و رخدادها
به آســانی رنگ و بوی قومی و قبیلهای به
خود می گیرد.
این رویداد شــمال کشور نشــان داد که
شکافهای قومی در این کشور فعال است.
به دیگر ســخن ،ظرفیتهای بازگشت به
تنشها و خشونتهای گذشته وجود دارد.
یک و نیم دهه گذشــته ،فرصت کم برای
تبدیل کــردن وفاداریهای محلی ،قومی و
قبیلهایی شهروندان به ارزشها و باورهای
دموکراتیک و فراگیر ملی بوده است .ذکر

رحیم حمیدی

این نکته ضروری است که در یک و نیم دهه
گذشــته ،ما قادر به تعریف و خلق ارزشها
و باورهای فراگیر ملــی نبودهایم .آنچه به
عنوان ارزشهــا و باورهای ملی تعریف می
شــود در واقع امر ،ارزشها و باورهای یک
قوم و قبیله است که بر کل شهروندان کشور
تحمیل شــود .در هر صورت ،شکاف قومی
در این کشــور ظرفیت تکرار خشونتهای
گذشته را دارد .بنابراین ،ضرورت جدی به
مدیریت تنشها و شــکافهای قومی می
طلبد .با این حــال ،تنها نخبگان قومی می
تواند تنشهای موجود را مدیریت نماید.
دوم؛ تظاهــرات منجر به کشــته و زخمی
شدن شهروندان کشور شد .با این حال ،ما
با غیبت حکومت در رویداد شــمال مواجه
بودهایم .تا هنوز گــزارش وجود ندارد که
دو طرف مجوز دایــر نمودن تظاهرات را از
ادارات دولتی اخذ نموده باشد .از آنجایی که
رویداد بلــخ جنبه قومی به خود گرفته بود
الزم بود کــه حکومت از همان آغاز رویداد
دخالت می کرد و نمی گذاشت که تظاهرات
منجر به خشــونت گــردد .رئیس جمهور
زمانی هیئت تشکیل داده و به شمال کشور

فرستاده که یک نفر کشته و دو نفر زخمی
شدند .با توجه به اینکه قضیه جنبه قومی
به خود گرفته بود انتظار می رفت که قضیه
خشونتآمیزتر گردد.
براســاس برخی نظریهها دولت سازمانی
اســت که میان گروههای قومی به عنوان
داور عمل نموده و تنش ها و شــکافهای
قومی را مدیریت می نماید .در واقع ،داوری
حکومت در جوامعــی که دارای گروههای
مختلف قومی و اجتماعی اســت یک امر
ضروری اســت .به خصوص در جوامعی که
میان گروههای قومی خصومت و دشمنی
دیرینــه وجــود دارد .در چنین جوامعی
حکومت باید فرصتها و امکانات را میان
همه شهروندان کشور تقسیم کند. حکومت
مرکزی جدا از اینکه از آغاز رویداد غایب
بوده است در تقسیم فرصتها و امکانات
در شمال کشور ناکام بوده است.
عطا محمد نور ،سرپرست کنونی بلخ برای
سالهای متمادی والی و یا سرپرست این
والیت بوده است .در دوران حکومت حامد
کرزی ،رئیس جمهور پیشین افغانستان او
به عنوان والی بلخ مقرر شــد .او به زودی

به عنــوان یک فرد قدرتمند در شــمال
کشور تبدیل شــد .قدرت او به آن پیمانه
افزایش یافت از که دستورات شخص رئیس
جمهور ســرپیچی می کرد .سرپیچی او از
دســتورات رئیس جمهور باعث شده بود
که او لقب امپراتور شــمال به خود بگیرد.
زمانی کــه حکومت وحدت ملی شــکل
گرفت انتظار مــی رفت که او جای خود را
به فردی شایسته دیگر بدهد .اما گذشت
زمان ثابت ساخت که کنار زدن عطا محمد
نور کار ســخت و دشواری است و هر کس
قدرت کنار زدن او را از والیت بلخ ندارد.
به همین خاطر ،تا حاال به عنوان سرپرست
باقی مانده است.
در مدت کــه عطا محمد نــور ،والی بلخ
بوده اســت فرصتها و امکانــات نیز به
صورت مســاویانه میان شهروندان کشور
توزیع نشده است .به عبارت دیگر ،گروه
اجتماعی خاص بهره بیشــتری از فرصت
ها و امکانات برده اســت .با گشت زنی در
شهر مزار شریف می توان بهرمندی برخی
و محرومیــت دیگری را مشــاهده نمود.
به همین خاطر اســت که تظاهراتی که به

خاطر پاره شدن عکس یک رهبر قومی دایر
شده بود اکنون مســئله شکستن انحصار
قدرت در شمال کشــور را مطرح می کند.
خود همین مسئله نشان می دهد که برخی
از گروههای اجتماعــی محرومیت زیادی
کشیدهاند .در هر صورت ،حکومت در توزیع
فرصتها و امکانات میان شهروندان نقش
خود را بازی ننموده است.
سوم؛جنرال دوســتم و عطا محمد نور از
امکانات دولتی اســتفاده مــی کند .بدون
شــک ،هر دو برای بسیج مردم از امکانات
دولتی اســتفاده می کند .بسیج مردم اما،
برای یک امر عمومی صــورت نمی گیرد.
بسیج مردم برای بهرهبرداریهای شخصی
صورت می گیرد .این مســئله نمونه عینی
فساد اســت .در واقع ،استفاده از امکانات
دولتی به منظور دســتیابی بــه منافع
شخصی فساد اســت .تا هنوز دو طرف از
امکانات دولتی به صورت آشــکار استفاده
نموده اســت .این در حالی است که رئیس
جمهور غنی گفته اســت که در سال پیش
رو برای از میان بردن فساد تالش می کند.
در پایان این نوشتار باید گفت که وفاداری
قومی و قبیلهای در کشور همچنان پر رنگ
اســت .هر رویداد می تواند جنبه قومی و
قبیلهای به خود گیــرد و خود به تنش و
خشونت میان دو گروه قومی تبدیل شود.
ما ضرورت جدی به مدیریت شــکافها و
تنشهای قومی داریــم .این مهم یکی از
کارکردها و کارویژههای اساســی حکومت
است .در کنار حکومت هوشیاری و درایت
نخبگان قومی می توانــد کمک زیادی به
مدیریت وضعیت نماید .بــا این حال ،در
شمال کشــور جدا از تنش میان دو گروه
قومی مســئله توزیع فرصتها و امکانات
نیز مطرح اســت .برای سالهای متمادی
یــک فرد والی بلخ بوده اســت .پس جدا
از پاره شــدن عکس یــک رهبر قومی
مســئله محرومیت اجتماعــی نیز مطرح
اســت .بنابراین ،ایــن از وظایف حکومت
اســت تا فرصتها و امکانات را میان تمام
شهروندان کشور توزیع نماید.

ضرورت توجه به مکاتب روستایی افغانستان!
مهدی مدبر

توســعه مراکز آموزشی و تعلیمی و فراهم
کــردن زمینه آمــوزش بــا کیفیت بطور
مساویانه برای تمام شهروندان کشور ،یکی
از وظایف اصلی حکومت است .اما متاسفانه
در افغانستان نهاد معارف بصورت مساویانه
توســعه و انکشاف نیافته اســت .تمرکز
مسئولین وزارت معارف افغانستان بیشتر
ارائه خدمات آموزشــی به شهرهای بزرگ
کشور بوده اســت و روستاها و مناطق دور
دســت همچنان به فراموشی سپرده شده
است .ســوغات یک و نیم دهه دموکراسی
برای روستانیشان افغانستان مکتب مجهز
و با امکانات و معلمین حرفه ای و با ســواد
نبوده اســت؛ آنها تا اکنون همچنان از این
مشکالت رنج می برند.
در یک و نیم دهه گذشته تحول بزرگی در
زند گی کودکان افغانستانی رخ داده است.

 کارتون روز

qصاحب امتياز :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

اکثر این کودکان متفاوت تر از نســل های
قبلــی خویش زندگی شــان را آغاز کرده
اند؛قلم و کاغذ به دســت گرفتــه اند و با
شادی و شادمانی به درس و تعلیم پرداخته
اند .در تاریخ افغانستان برای اولین بار بود
که بدون هیچ امتیــازی حق تعلیم برابر به
تمام کودکان داده شــد ،اما حق کودکان
روستایی افغانســتان از این تحول بیش از
چند دکان مخروبه و یا یک تخته ســیاه و
سایه درختی نبوده است.
دقیق به یاد دارم ســالی را که بعنوان معلم
در یکی از مناطق روســتایی افغانســتان
ایفای وظیفــه می کردم .آن مکتب بیش از
 2500شاگرد داشت ،مردم محل برای اینکه
فرزندان شــان بتوانند درس بخوانند چند
دوکان مخروبه را کرایه کرده بودند و چند
تا خیمه نیز برپا کــرده بودند .هیچ معلمی
باالتر از صنف دوازده درس نخوانده و حتی
بعضی از معلم ها شاگردان صنف های نهم
به باال بودند.
تا آخر ســال تعلیمی نصفــی از کتابهای
درســی به دلیل نبود بودجه برای انتقال از
مرکز والیت به ولســوالی ،برای شاگردان
توزیع نگردید و بســیاری از شاگردانی که
توان خرید کتاب را نداشــتند بدون کتاب
یک سال تعلیمی را ســپری کردند .هیچ
امکانــات البراتواری در مکتب موجود نبود
و مضمون کامپیوتر بدون داشتن حتی یک
پایه کامیپوتر به شاگردان نوت داده می شد
و شاگردان حتی با شکل ظاهری کامپیوتر
آشــنا نمی شــدند .این وضعیت در تمام
ولســوالی و مناطق جریان داشت و اکنون
نیز وقتی در جســتجوی احوال معارف در
آن مناطق بر آمد این وضعیت جریان دارد و
هیچ تغییری نکرده است.
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توسعه نیافتگی معارف افغانستان یکی از
مشکالتی است که بسیاری از شهروندان
کشــور را رنج می دهد و سبب مهاجرت
های داخلی بســیاری از روستا نیشینان
شده اســت .اکنون در کابل هزاران متعلم
در خوابگاههای خصوصی زندگی می کنند
و در کــورس ها و مراکز آموزش خصوصی
درس میخوانند و با مصــارف گزاف برای
امتحان کانکور آمادگی می گیرند؛ تنها به
این دلیل که در مناطق و روستاهایی محل
سکونت شــان مکتب مجهز و با کیفیت و
معلم حرفه ای و خوب وجود ندارد .موارد
ذیل از عمده ترین مشــکالت معارف در
مناطق روستایی افغانستان است:
کمبود معلم حرفه ای
معلمان در مناطق روســتایی بر اســاس
مسلک و حرفه شان استخدام نشده است
و بسیاری از آنها بر اساس نیازمندی بعنوان
معلم اســتخدام شــده اند و تدریس می
کنند ،در حالیکه شرایط و تحصیالت کافی
ندارند و حتی در ســواد خواندن و نوشتن
با مشــکل مواجه هستند .همچنان بعضی
از افــراد با نفوذ محلی نیز در اســتخدام
معلمین مکاتب دســت دارند و تالش می
کنند تا اعضای خانواده و فامیل شــان از
دوره متوسطه بعنوان معلم استخدام شود.
کمبود معلمین حرفه ای و حتی در بعضی
مناطق نبود معلم حرفه ای ،باعث شــده
اســت که کیفیت آموزش در روستاها به
شــدت پایین باشد و بســیاری از دانش
آموزان حتی بعد از فراغت با مشــکالت
امالیی ،انشایی و خواندن و نوشتن مواجه
باشند
کمبود کتاب و مواد درسی
در تازه ترین گزارش ،ســخنگوی وزارت

معارف گفته اســت که ایــن وزارت 22
میلیون جلد کتاب درســی را در ســال
 1394با رفع غلط امالیی و انشایی به چاپ
رسانده است .اما مشکل اصلی چاپ نشدن
کتاب به مقدار کافی نیست ،توزیع کتاب
و انتقال آن به مناطق دور دســت ،مشکل
اصلی است .در سالهای گذشته نیز کتاب
درسی به اندازه کافی چاپ می شد اما این
کتاب ها به مناطق دوردســت افغانستان
انتقال داده نمی شد .بسیاری اوقات کتاب
های درســی در انبارهای ریاســت های
معارف ذخیره می شــد اما به دست دانش
آموزان نیازمندش رسانیده نمی شد.
از سوی دیگر کتابهای درسی در اول سال
برای شاگردان در مناطق روستایی توزیع
نمی گردد و اندک کتابی هم که به آنها می
رسد ،چند ماه بعد از آغاز سال تعلیمی و
یا در اواسط سال تعلیمی به دسترس آنها
قرار می گیرد.
وزارت معــارف افغانســتان همچنان که
تالش دارد تیراژ کتابهای درسی و کیفیت
آنهــا را باال ببرد باید در قســمت توزیع
آنها نیز برنامه منظم داشــته باشد تا مواد
درسی بصورت مســاویانه در تمام مکاتب
افغانســتان پیش از آغاز ســال تعلیمی
توزیع گردد و شاگردان مناطق سرد سیر،
کوهستانی و روستایی نیز از داشتن کتاب
درسی محروم نگردند.
کمبود مکان درسی
کمبود مکان درســی یکی از شدیدترین
مشــکالت دانــش آمــوزان در مناطق
روســتایی افغانستان اســت .بسیاری از
مکاتب در روستاها ساختمان ندارند و در
مکانهای کرایی بسر می برند.
ساختمان بســیاری از مکاتب در مناطق

روستایی سالها است که سروی شده است
و وعده ساخت آن داده شده است ،اما هنوز
کسی نمی داند به چه علتی ساختمان این
مکاتب اعمار نمی گــردد و چرا اعمار آن
به تعویق افتاده اســت .شاید آنچنان که «
سیگار» در سال گذشــته گزارش داد ،این
مکاتب نیز جزء مکاتب خیالی افغانســتان
بوده باشد.
وزارت معارف افغانستان در تازه ترین گزارش
خود گفته است که در سال  1394خورشیدی
 195مرکز تعلیمی ایجاد کرده اســت و 263
مکتب ابتدائیه و متوسطه را به لیسه ارتقا داده
است .اما گفته نشده است که برای این تعداد
مراکز تعلیمی ســاختمان نیز اعمار گردیده
است یا نه .ایجاد مراکز تعلیمی در روی کاغذ
و با نام و نشــان نمی تواند مشکالت دانش
آموزان و معلمان را در افغانستان حل کند و
راهگشا باشد .ایجاد مراکز تعلیمی درصورتی
مفید اســت که از ساختمان و سایر امکانات
الزم نیز برخوردار باشــد و با استندردهای
آموزشی روز دنیا نیز مجهز گردد.
تراکم دانش آموزان در یک صنف درســی
یکی دیگر از مشکالت در مناطق روستایی
است .در بســیاری از صنوف درسی بیشتر
از  80دانش آموز توسط یک معلم تدریس
می گردد .معلم به دلیل تراکم دانش آموزان
نمی تواند به آنها رســیدگی درست کند و
کارخانگی های شان را به دقت بررسی کرده
و اشکاالت آن را برطرف کند.
همه ی این مشــکالت دست به دست هم
داده و کیفیت آموزش و تعلیم را در مناطق
روستایی افغانستان رابه شدت تحت تاثیر
قرار داده اســت و باعث شده است که اکثر
دانش آموزان دوره لیســه از روستاها به
شــهرها مهاجرت کنند و با مصارف گزاف
برای ورود به دانشگاه آمادگی بگیرند.
وزارت معارف افغانســتان برای رشــد و
انکشــاف معارف باید برنامه های را روی
دســت بگیرد که بتواند در روســتاهای
افغانستان با توجه به مشکالت جغرافیایی
و محیطی ،قابل اجرا و تطبیق باشد.
معارف نهاد پایه برای ارتقاء میزان ســواد
و آگاهی شــهروندان یک جامعه است ،در
صورتی کــه شــهروندان نتوانند آموزش
های ابتدایی را از مکاتب بصورت درســت
بیاموزنــد ،در مقاطع باالتــر تحصیلی با
مشکل مواجه خواهند بود و سطح سواد و
آگاهی شان نیز رشــد نخواهد کرد .دانش
آموزان مناطق روســتایی افغانستان نباید
از آموزش با کیفیت محروم باشند و وزارت
معارف افغانســتان بایــد زمینه آموزش و
تعلیم با کیفیت را برای آنها فراهم کند .عدم
دسترسی دانش آموزان مناطق روستایی به
آموزش با کیفیت بی عدالتی بزرگ است و
باید به آن توجه جدی صورت گیرد.
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