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حکومت و چالش های
بیرونی و درونی
حفیظ اهلل زکی

حکومت وحدت ملی در پی يــك انتخابات جنجالی و در نتیجه
یک توافق سیاسی به وجود آمد .به این خاطر در برابر چالش ها و
رقابت هاي جدي که در درونش جریان دارد از استحكام و توانايي
الزم برخوردار نمی باشــد .این حکومت تركيبي از گرايش هاي
مختلف است که به منظور دسترسی به یک اجماع ملی و یا پرهیز
از یک نفاق ملی شکل گرفته است .بنابراين يك حکومت آسيب
پذير است .این حکومت با این ســاختار و ترکیب برای پیشبرد
سیاســت ها و برنامه هایش به حمايت و تشويق دلسوزانه مردم
نیاز دارد .بدون حمایت گسترده مردم این حکومت هم مشروعیت
اش زیر ســؤال قرار می گیرد و هم کارکردهایش با چالش و مانع
روبرو می شود .عليرغم اين ضرورت ،حکومت فعلی با گستردگي
تمام مورد تهاجم تبليغاتي و كارشــكني هاي سياسي قرار گرفته
است .نه تنها حلقات بيرون از ساختار حكومت ،بلكه عناصر داخل
حكومت نيز آن را به باد انتقاد می گیرند.
حکومت وحدت ملی با چالش هاي دروني مثل فساد اداري ،پايين
بــودن ظرفيت ،كم كاري و بيكاري مواجه مي باشــد و در بیرون
با ناامنی ،کارشــکنی ها و دخالت های نامشروع برخی کشورهای
خارجی و گروه های مخالف و معارض با چهره ها و خواســته های
متفاوت و متناقض مواجه می باشد.
امروزه جامعه و همه ارگان های دولتی ما به بســتری برای رشد
و گسترش فساد تبدیل شده اســت .همه می دانیم که راهکارها
و تالش های حکومت با همــکاری جامعه جهانی در این زمینه با
ناکامی انجامیده است .همین وضعیت ناگوار کشور ما را در ردیف
سوم کشورهای فاسد جهان قرار داده است.
پاسخ این پرسش را ما نمی توانیم به کارکردهای یک فرد ،اگرچه
در مقام و موقعیت رییس جمهور قرار داشــته باشــد ،جستجو
کنیم؛ زیرا اگر چنین باشــد ،با تغییر حکومت و رؤسای جمهور و
جایگزینی افراد قبلی با اشــخاص بعدی بایستی مشکل حل می
شــد؛ اما برعکس می بینیم که هرچه حکومت ها تغییر می کنند
و افراد در ادارات دولتی جابجا می شــوند؛ تغییری در روند رو به
رشد فساد در کشــور به وجود نمی آید .پس مشکل حکومت و
نظام اداری در افغانستان تنها مشکل فردی نیست؛ بلکه مشکل
ساختاری و سیستمی است که حتا تعهد کاری و ظرفیت مسلکی
افراد را نیز در ساختار معیوب خود از بین می برد.
متأسفانه در حال حاضر حمالت انتحاري و تهاجمی طالبان ،فقر،
بیکاری ،ســرقت ،آدم ربايي ،منازعات خانوادگي ،حوادث مربوط
به قاچاق مواد مخدر ،خبرهای مربوط به فســاد اداري ،کشتارها
و خودسوزي ها تصوير وحشتناكي از افغانستان ارایه داده است.
پیامد این تصویر در اذهان عمومی این اســت که فساد ،تباهی،
خشونت ،اعتیاد ،بیکاری و فقر جزؤ الینفک زندگی در این کشور
می باشد که از آن گریزی نیست.
چــرا ما قادر نیســتیم آرامش فیزیکی و روانــی را به جامعه بر
گردانیم؟ اول ،چون آرامش ،نظــم ،ثبات و امنيت در يك جامعه
محصول احترام و عمل همگانی به قانون اســت .روحيه احترام
به قانون و رعايت قانون در جامعه اســت که سبب پویایی ،آرامی
و ثبات در جامعه می گردد .در کشــوری که قوانین آن توســط
باالترین مرجع تصمیم گیری نادیده گرفته شود ،امنیت و عدالت
حکمفرما نمی شود.
دوم ،پــس از یک دوره کوتاه امیدواری به وحدت و همبســتگی
مردم افغانستان ،باز شــاهد واگرایی های اجتماعی با چهره ها و
شــکل های متفاوت در کشور هستیم .واگرايي هاي قومي ،زباني
و سياســي عمده ترين چالش حکومت و مردم ما است .درحالی
که می دانیم نفس تفاوت هاي قومي و زباني اختالف ساز نيست؛
بلکه اين سياست ودرك منافع خاص از سياست است كه تفاوت
ها را به اختالف تبديل مي كند؛ امــا بازهم این اختالفات روز به
روز برجسته تر و آشکارتر می شــود .عیب کلی ما این است که
ما پیشتر از آن که خود به تحلیل و تفسیر یک رویداد بپردازیم،
منتظر مــی مانیم تا نخبگان ما آن را چگونه تفســیر می کنند.
طبیعی است که نخبگان تفسیر خاص خود را از یک رویداد ارایه
می دهند .تا زمانی که سیســتم کارآمد نگــردد و رعایت قانون
نهادینه نشــود و نوع نگرش نخبگان ما به پدیده های اجتماعی
تغییر نکنند ،امنیت و آرامش نیز رو نما نمی گردد.

اولویت مقامات حکومتی در امر مبارزه با فساد
تا حال هیچ وزیری و حتــی معاون وزیر
فعلی یا پیشــین به دلیل دست داشتن در
فســاد به دادگاه کشــانده نشده است .ما
حاضریم پولهای ســیاه ذخیره شــده به
وسیله برخی از مقامهای حکومتی و افراد
بانفوذ در بیرون از کشــور را بازگردانیم.
این ســخنان مایکل هارتمن ،رئیس بخش
حاکمیت قانون دفتر یوناما در کابل اســت.
او در حالی چنیــن اظهارات را ایراد نموده
است که شش هزار مقام دولتی دارایی خود
را ثبت نموده است .امری که خوشبینیهای
زیادی در امر مبارزه با فساد به وجود آورده
بود .در عین حال ،برای مبارزه با فساد اداره
عالی مبارزه با فســاد نیز از ســوی رئیس
جمهور ایجاد شده اســت .با وجود اینکه
اداره عالی مبارزه با فساد یک اداره موازی
است اما ،کشــورهای کمک کننده تا حدی
امیدوار شده است که رئیس جمهور غنی در
امر مبارزه با فساد جدی است.
فســاد در الیههای اجتماعــی و فرهنگی
جامعه ما ریشــه دوانده است .در  15سال
گذشــته به عنوان مهمتریــن عامل هدر
رفتن کمک های جامعه جهانی ناکارآمدی
نهاد های دولتی نیز شــناخته شده است.
هدر رفتن و ناکارآمــدی نهاد های دولتی
باعث شد که بســیاری از کشورهای کمک
کننده کمک های خــود را منوط به مبارزه
حکومت افغانستان با فساد اداری نماید .با
وجود تالش ها اما ،فساد همچنان به عنوان
یک امر پیش پــا افتاده باقی ماند .در دوره
حکومت حامد کرزی ،فســاد هیچ گاهی به
عنوان یک امر تباه کننده جدی گرفته نشد.
حامد کرزی و اداره او اما ،خارجیها را متهم
به فساد نمود .او فساد های صورت گرفته در
ادارات دولتی را در نسبت به فساد خارجی
ها ناچیز می شــمرد .بــه همین خاطر ،در
دوره حکومت او مقامات دولتی تا توانستند
فساد نمودند .حتی شخص حامد کرزی ،با
استفاده از پست و مقام خود پول زیادی را
میان سران جهادی و متنفذان قومی توزیع
نمود .امری که تا هنوز ناپرسیده باقی مانده
است .با وجود افشا شــدن برخی از موارد
فساد در اداره حکومت حامد کرزی اما ،هیچ
گونه بررسی صورت نگرفته است.
اداره ســیگار از هزاران مکتــب ،معلم و

رحیم حمیدی

دانش آموز خیالی پرده برداشت .حکومت
نســبت به این گزارش واکنش نشان نداد.
فاروق وردگ ،وزیر معــارف دوران حامد
کــرزی ،این گــزارش را رد نمود .قضیه به
همین جا خاتمه یافــت .حکومت نه تنها
به قضیه او رســیدگی ننمود و آن را جدی
نگرفت بلکه رئیس جمهــور غنی او را به
عنوان مشاور خود گماشت .همچنین مورد
دیگر نیز فاش شــد که حامد کرزی ،ماهانه
میلیون ها افغانی بدون حســاب و کتاب به
گیالنی ،رئیس کنونی شــورای عالی صلح
می پرداخت .زاخیلوال ،وزیر پیشین مالیه
و سفیر کنونی افغانســتان در اسالم آباد
نیز متهم به فساد گسترده مالی است .اما،
هیچ گاه از سوی حکومت جدی گرفته نشد.
اینها تنها مواردی اســت که در رسانهها
درز نموده اســت .باور عمومی بر این است
که اکثر مقامات بلنــد پایه دولتی در دوره
حکومت حامد کرزی ،رئیس جمهور پیشین
افغانستان فساد گسترده انجام داده است و
باید مورد پیگرد قرار گیرد.

اشــرف غنــی در اوائــل حکومت خود
رفتارهای نمایشی در امر مبارزه با فساد از
خود نشان داد .قضیه کابل بانگ ،بزرگترین
فســاد مالی را روی کار نمود .براســاس
گزارشها ،بخش از پول این بانک را دوباره
وارد خزانه دولــت نمود .با این حال ،هیچ
محاکمهای در مورد عامالن ورشکســت
نمودن این بانک دایر نشــد .بعدا ،یکی از
متهمین اصلــی قضیه کابل بانگ از زندان
آزاد شده و در افتتاح یک شهرک اشتراک
ورزید امری که منجر به اعتراض گسترده
شهروندان در رســانههای اجتماعی شد.
در پی آن ،حکومت وظیفه مشاور حقوقی
خود را به حالت تعلیق در آورد و در نهایت
او را سبک دوش نمود.
حکومت بــا ایجاد اداره ملــی تدارکات
قرارداد های زیادی را مورد بررســی قرار
داد و میلیون ها افغانــی را از این طریق
وارد خزانه حکومت نمود .اما ،هیچ موردی
تا هنوز گزارش نشــده است که حکومت
شــرکت های قــراردادی وزارت داخله و

دفاع ملــی را مورد محاکمه قــرار داده
باشد .شرکت های که مسئولیت تدارکات
نیروهــای امنیتــی را دارد و از نان و آب
نیروهای امنیتی می زند و در بسی موارد،
نان و آب به نیروهای امنیتی کشــور در
میدان جنگ نمی رسد .شرکت ها و افراد
که مسئول این کار است مشخص است اما،
هیچ گاه از ســوی حکومت مورد پرسش
قرار نگرفته اســت .این نشــان می دهد
که حکومت در امر مبارزه با فســاد جدی
نیســت .ایجاد اداره عالی مبارزه با فساد
به منظور جلــب کمک های جامعه جهانی
ایجاد شده اســت .تا حکومت در نشست
بروگسل به جامعه جهانی بگوید که ما در
امر مبارزه با فساد جدی هستیم.
واقعیت امر این اســت که اشــرف غنی،
رئیس جمهــور اگر خواهــان باال بردن
کارایی نهاد هــای دولتی اســت نه به
شــکل ظاهری بلکه باید به صورت جدی
با آن مبــارزه نماید .باال بــردن کارایی
حکومت مهمترین عامل در افزایش سطح
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مشــروعیت حکومت دارد .در عین حال،
ریشههای بنیادگرایی و افراطیت و دهشت
افکنی باید در ســطح نهاد های دولتی نیز
جســتجو کرد .واقعیت این است که فساد
گســترده در نهاد های دولتی باعث شده
است که گروه های بنیادگرا در درون نهاد
ها نفوذ نمــوده و از همان جا برای کارهای
خود البی گــری نماید .کشــت و قاچاق
مواد مخدر پیوند جدا نشــدنی با فســاد
دارد .فساد گســترده باعث شده است که
امر مبارزه با کشــت مواد مخدر به صورت
گزینشی برخورد شود .افرادی که در نهاد
های دولتی نفوذ دارد کشت شان در آمان
است اما ،افرادی که نفوذ ندارد کشت شان
از بین برده می شود .فساد برخورد و رفتار
گزینشی را امکان پذیر ساخته است .فساد
حتی باعث شده اســت که تروریستان و
دهشــتافکنان از الیه های امنیتی عبور
نماید و در قلب شــهرهای کشــور خون
بسیاری از شهروندان را بریزد.
اکنــون ما برای جذب کمــک های جامعه
جهانــی ،باال بردن ســطح مشــروعیت،
پیشرفت و توســعه کشور ،مبارزه با کشت
و قاچاق مواد مخــدر و جلوگیری از نفوذ
تروریســت ها راهی جز مبارزه با فســاد
نداریم .وضعیت کنونی ما ناشــی از فساد
گســترده در نهاد های مختلف حکومتی
اســت .اگر از همان روزهای نخست مسئله
فساد جدی پنداشته می شد اکنون ما کشور
آبادتر و بازسازی شده داشتیم .تا این اندازه
ناامن و دست به گریبان گروههای مافیایی
نبودیم .دیر یا زود ،ما باید نسبت خود را با
این مسئله روشن نمایم .بهتر است آن است
که اکنون با این مسئله تعیین نسبت نمایم
و نگذاریم که بیش از این فساد جامعه ما را
به تباهی بکشاند.
در پایان این نوشــتار باید گفت که مبارزه
با فســاد باید از مقامات بلند پایه دولتی
شروع شود .فســاد های کالن میلیونی و
حتی میلیاردی روشن گردد .در عین حال،
حکومت باید به اظهارات هاتمن نیز پاسخ
دهد .اگر اراده بــرای بازگرداندن پولهای
مقامات حکومت از دیگر کشورها دارد باید
بگوید تا ســازمان ملل حکومت را کمک
نماید.

آوارگی؛ بهایی که غیرنظامیان می پردازد
مهدی مدبر

مردم افغانستان سالها است که از جنگ
رنج می برنــد .بهایی جنگ را اما همواره
افراد غیرنظامی پرداخته اســت؛ چه در
زمان جنگ های داخلی و چه اکنون ،آنها
این بار ســنگین را بردوش کشیده اند.
مهاجرت های داخلی و خارجی و از دست
دادن زندگی و آرامش ،بهای بوده است که
تا امروز مردم افغانستان پرداخته اند.
این روزها در والیــت هلمند جنگ میان
گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان
ادامه دارد .خبرگزاری فرانسه نوشته است
که عملیات نیروهای امنیتی افغانستان با
حمایت هوایــی نیروهای آمریکایی باالی
مناطق تحت کنترول طالبان باعث شــده
است که مردم محل بصورت گروهی خانه
های شان را ترک کنند و به شهر لشکرگاه
مرکز والیت هلمند بیایند.

 کارتون روز
همچنان سخنگوی والی هلمند گفته است
که در چند هفتــه ی اخیر حدو  30000تن
در والیت هلمند بی جا شده اند و اکثریت
آنها به شهر لشــکرگاه پناه برده اند .گفته
می شود این بی جا شده گان با خانواده ها،
اطفال و زنان شــان روی سرک می خوابند
و با کمبود غذا ،آب آشــامیدنی و ســایر
نیازمندی های اولیه مواجه هستند.
جنگ در هلمند هر روز شدت بیشتری می
یابد و نگرانی ها از افتادن شــهر لشکرگاه
مرکز این والیت ،به دست طالبان ،افزایش
یافته است .رسانه ها از قول باشندگان این
شهر گزارش کرده اند که جنگجویان گروه
طالبان با اسلحه های سنگین و دوربین دار
و همچنان با امکانات زیاد ،مجهز هســتند،
در حالیکه سربازان افغانستان دچار کمبود
تجهیزات هستند و غذا و سایر نیازمندی ها
آنها نیز درست تامین نمی شود.
گفته می شود هم اکنون گروه طالبان از 14
ولسوالی هلمند کنترول  10ولسوالی آن را
در دســت دارند و یا هم با تهدید شدید و
احتمال ســقوط مواجه کرده اند .همچنان
گفته می شــود طالبان بــه تازگی گروهی
بنام« قطعه سرخ» تشــکیل داده اند که با
تجهیزات مدرن به شمول دوربین های شب
بین مجهز هســتند و آموزش های نظامی
دیده اند .این گروه به شدت در هلمند علیه
نیروهای امنیتی کشور می جنگند.
هلمند در طول یــک و نیم دهه ی اخیر از
امنیت کامل برخوردار نشــده است .این
والیت همواره نا امن بوده است و به عنوان
یگانه منبع مواد مخــدر ،از اهمیت خاصی
برای گروه های تروریستی برخور دار بوده
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است .گروه های تروریستی همواره تالش
کرده اند تا حد اقل کنترول بخش های از
هلمند را در دست داشته باشند تا بتوانند
از قاچاق مواد مخدر ،منابع مالی شــان را
تقویت کنند و امکانات و تجهیزات بدست
بیاورند.
بعــد از اینکه رئیس جمهــور در پارلمان
کشــور اعالن کرد کــه اولویت حکومت
افغانستان جنگ است نه صلح ،جنگ در
گوشه های از کشــور و از جمله در والیت
هلمند شدت بیشــتری یافته است .این
جنگ ها عالوه بر اینکه از نیروهای امنیتی
افغانستان تلفات می گیرد و ده ها سرباز
امنیتی کشــور در این جنگ ها جان شان
را از دست داده اند ،به مردم عادی و غیر
نظامیان نیز خسارات جبران ناپذیری وارد
کرده است و زندگی آنها را متالشی نموده
است.
بیجا شدن حدو ســی هزار نفر در والیت
هلمند ،بهای ســنگینی اســت که مردم
هلمند بخاطــر تداوم جنگ در این والیت
می پردازنــد .زندگی این مــردم از هم
پاشیده است و آنها دیگر چیزی به نام خانه
و سر پناه ندارند .جنگ آنها را مجبور کرده
است که خانه و زندگی شان را رها کرده و
بخاطر زنده ماندن در سرک ها و زیر خیمه
و در وضعیت سخت و دشوار زندگی کنند.
در ماههای اخیر ســازمان عفو بین الملل
نیــز از افزایش بیجا شــدگان داخلی در
افغانســتان خبر داده بود .ســازمان عفو
بین الملل نوشته بود که رقم بیجاشدگان
داخلی افغانستان در سال  2013میالدی،
 500هزار نفــر بود و اکنون این رقم به 1.2

میلیون نفر افزایش پیدا کرده است .عفو
بین الملل در این گــزارش تحقیقی خود
مشــکالت بیجاشــده گان داخلی را نیز
برشــمرده بود و گفته بود که آنها از نبود
سرپناه ،غذا ،آب ،خدمات صحی و فرصت
های تحصیلی و شغلی رنج می برند.
گزارش عفو بین الملل نشــان می داد که
جنگ و تداوم نا امنی یکی از عوامل اصلی
افزایش بیجاشده گان داخلی است .اکنون
با شدت یافتن جنگ هلمند و بیجا شدن
بیش از ســی هزار نفر ،جنــگ به عنوان
اولین عامل بیجاشــدن شهروندان کشور
شــناخته می شــود و ثابت می سازد که
تداوم جنگ و عــدم تامین امنیت والیت
های کشور از ســوی حکومت ،می تواند
به بحران بیجاشده گان داخلی بینجامد و
شهروندان بیشتر را آواره بسازد.
بیجاشــده گان عالوه بر اینکه معضالت
اجتماعــی را افزایش مــی دهند و نظم
زندگــی اجتماعی را مختل می ســازند،
خود شــان نیز در معرض آســیب های
فراوان قــرار دارند .اکثــر خانواده های
بیجاشــده در خیمه ها زندگی می کنند
و هنگام بارندگی ها ،ســرمای زمستان و
گرمای تابستان شــدیدا آسیب پذیر اند
و به وســایل و امکانات گــرم کننده و یا
سرد کننده دسترسی ندارند .سالمندان،
کــودکان ،زنان باردار و اشــخاص بیمار
در میان بیجاشــده گان داخلی از آسیب
پذیری بیشــتری برخور دار اند و نیازمند
مراقبت های جدی تر می باشــند .این
مشکالت ،شــرایط زندگی را برای آن ها
بسیار سخت و رقت بار می سازد و آن ها

را در معرض بیماری های گوناگون قرارمی
دهد .به همین خاطر شــماری از این افراد
آسیب پذیر به اثر سرما یا گرما یا بیماری
جان شان را از دست می دهند.
غیرنظامیان و افراد ملکی در جریان جنگ
عالوه بــر اینکه آواره می شــوند و خانه
و زندگی شــان را از دســت می دهند ،در
بســیاری مواقع هدف گلوله از سوی طرف
های جنگ و نظامیان قرار می گیرند و جان
شان را نیز از دست می دهند .چندی پیش
دفتر سازمان ملل متحد در کابل اعالن کرد
که تلفات غیرنظامیان در شش ماه نخست
سال  2016افزایش یافته است و گروه های
مســلح مخالف دولت افغانستان مسئولیت
بیشتر هدف قراردادن غیرنظامیان را دارد.
سه دهه جنگ در افغانستان بیشتر از این
که گروه ها و طرف هــای درگیر را صدمه
بزند ،مردم ملکی و بــی گناه را به خاک و
خون کشانده است .گروه طالبان نیز به بهانه
های مختلف مردان ،زنان و کودکان بی دفاع
کشــور ما را به گلوله بستند و زندگی شان
را گرفتند .در پانزده سال اخیر نیز همواره
غیرنظامیان و افراد ملکــی قربانی جنگ
و خشــونت در افغانستان بوده اند .حمالت
انتحــاری ،انفجار ماین هــای کنار جاده و
حمالت تروریستی همواره از مردم قربانی
گرفته است.
این روزها عــاوه بر اینکه جنگ در والیت
هلمند شدت بیشــتری یافته است و افراد
ملکی و غیرنظامی را آواره کرده اســت در
سایر نقاط کشــور نیز جنگ جریان دارد و
هر روزه از شهروندان کشــور قربانی می
گیرد .نیروهای امنیتی نیز طبق گزارشهای
رســانه های بین المللی با کمبود تجهیزات
و امکانات و حمایت های سیاســی مواجه
هســتند و در خط مقدم جنگ به سختی و
با دشواری های فراوان از سنگر شان دفاع
می کنند.
اگر وضعیت به همین گونه تداوم پیدا کند
و نیروهای امنیتی کشــور نتوانند کنترول
ولســوالی های هلمند را در دست بگیرند،
افرادی ملکــی و غیرنظامیان بیشــتری
در والیــت هلمند آواره خواهند شــد و با
سرنوشت نامعلوم و دشواری روبرو خواهند
بود.
حکومت وحدت ملی و مســئولین امنیتی
کشور با محاسبه تبعات زیانبار این جنگ ها
برای افراد ملکی ،باید تالش کنند تا کنترول
ولســوالی های هلمند را دســت بگیرند و
جنگ را متوقف بســازند ،تا از فروپاشی
زندگی افراد بیشتر جلوگیری به عمل آمده
باشــد و حد اقل آنها بتوانند در خانه های
شان شب روز را بسر ببرند و مجبور نباشند
که روی سرک ها زندگی کنند.
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