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آرزوی برباد رفته

ــــــــــسرمقاله

مشکالت درونی ،مهمترین
تهدید برای دولت افغانستان
محمدرضا هویدا
مهمترین مشــکل دولت های افغانستان در عموم و خصوصا سه
دولت اخیر در افغانستان ،بحران عمیق در درون این دولتها بوده
است .مشــکالت درونی دولت های افغانستان در طول تاریخ حد
اقل صدساله اخیر باعث تمامی بدبختی ها ،جنگ ها ،نابسامانی ها
و بحران های کشور بوده و هست .دولت های افغانستان ،چه دولت
های شــاهی و دموکراتیک ،و چه طالبان و مجاهدین و در نهایت
دولت های جمهوری اسالمی در افغانستان ،همه به مشکالت جدی
در داخل و درون خود مواجه بوده اند .فرافگنی ها در دولت های
افغانستان نیز به دلیل پوشــانیدن واقعیت ها ،ضعف ها درونی و
کاســتی های داخلی صورت می گیرد .یکی و از مهمترین عوامل
سقوط حاکمیت دولت دموکراتیک افغانستان ،تضادها ،اختالفات
و نقایص داخلی در این دولــت بود ،همچنان که دولت مجاهدین
بیش از هر چیزی از ضعف ها و نابسامانی های داخلی سقوط کرد
تا قدرت و حمالت طالبان.
آنچه امروز مایه نگرانی برای جامعه جهانی و مردم افغانســتان
است ،وجود ضعف ها ،کاســتی ها و نابسامانی ها در داخل دولت
افغانستان است ،تا قدرت طالبان و دیگر گروه های مخالف دولت
افغانســتان که در جنگ علیه این دولت به سر می برند .وجود دو
گروه با قدرت تقریبا مســاوی در راس دولت که از یک انتخابات
پرسش برانگیز بیرون شده اند و زمام امور مردم را در دست گرفته
اند ،اولین مشکل این دولت است .این مشکل به اندازه ای بزرگ
بوده که بسیاری از اولویت های دولت تنها به خاطر همین مسئله
الینحل باقی مانده است .یکی از تبعات این مشکل کار پارلمان در
وقت غیر قانونی و اضافی است که بحران مشروعیت دولت را چند
برابر کرده است.
فســاد اداری حاکم بر دولت افغانستان ،بیشتر از آن چیزی است
که در خبرها و یا گزارش های سازمان های بین المللی به نشر می
رسد .فســاد اداری چنان بر زندگی مردم افغانستان سایه افگنده
است که هیچ امری را بدون آثار فساد اداری در دولت افغانستان
نمی توان یافت .از جاده های بین شــهری گرفته تا شــاهراه ها
و از مکتب های خیالی گرفته تا فســاد حاکم بر شــهرداری ها و
قراردادهــای وزارت خانه ها ،بدون آثار فســاد اداری دیده نمی
شوند.
بحران انتخابات نتیجه کاستی ها و مشکالت داخلی دولت گذشته
بوده که به صورت یک انتخابات مشــکل دار بروز کرد و دولتی را
شاهد هستیم که توسط یک قرارداد و تفاهم میان دو تیم مدعی
پیروزی به وجود آمده اســت .به هیچ صورت نمی توان مشکالت
انتخابات و پیامدهای آن را به طالبان و یا هر گروه مخالف و یا حتا
به کشورهای خارجی و سازمان های استخباراتی ربط داد.
آمار افراد طالبان در طول ســال های گذشته هرگز به اندازه ای
نبوده که دولت افغانستان نتواند با آنها مبارزه کند .هیچگاه شمار
افراد طالبان بیشــتر از دولت افغانستان نبوده و حتا به یک سوم
نیروهای نظامی دولت افغانســتان نیز نمی رسد ،ولی ضعف های
دولت های افغانســتان در گذشته و حال باعث شده اند تا طالبان
روز به روز به شمار و قدرت خود بیافزایند .تصمیم های اشتباه و
غیر منطقی دولت های گذشته و فعلی در برخورد با طالبان بوده
اند که یک گروه شکست خورده و درمانده را به یک گروه پرقدرت
و مدعی تبدیل کرده اســت .نه تنها گروه طالبــان ،بلکه گروه
تروریستی داعش نیز با استفاده از همین مشکالت درونی دولت
افغانستان توانسته اســتفاده کرده و در افغانستان عرض وجود
نماید .اخطارها و هشــدارهایی که در چند ســال گذشته نسبت
به حضور داعش در افغانستان داده شــد ،و نادیده گرفته شدن
همه آنها و حضور داعش بزرگترین گواه بر این اســت که دولت
های گذشته و حال افغانســتان به وظیفه شان در برابر حفاظت
شهروندان از تهاجم گروه های تروریستی نتوانسته اند عمل کنند.
دولت افغانستان برای ادامه بقا هیچ راهی به جز مبارزه با مشکالت
درونی و ضعف ها داخلی و کاستی های خودش ندارد .در صورتی
که این مشکالت ادامه داشته باشد ،آینده روشنی برای دولت نمی
شود.

ســال  1394به پایان خود رسید .در این
ســال ،مردم افغانســتان آرزوهای زیادی
داشــت .آرزوهای که برباد رفت .بسیاری
آرزوهای خود را در کوله بار خود گذاشــت
و با خــود به آن به کشــورهای دیگر برد.
بســیاری ها ،در گودال مرگ گرفتار آمدند
و آرزوهای خود را در زیر خاک برد .آنهای
که زنده ماندهاند کمتر امیدی برای برآورده
شــدن آرزوی خود دارد .زیرا ،پیش بینی
می شود که ســال پیش رو ،همانند سالی
که گذشــت پر چالش باشــد .در نوشتار
کنونی سعی می کنم بخشهای مهم زندگی
شهروندان کشــور را در سالی که گذشت
مورد کنجکاو قرار دهم.
سال  ،1394افغانســتان با بحران مهاجرت
مواجه بود .فقر ،بیــکاری ،ناامنی ،ناامیدی
شهروندان به از حکومت وحدت ملی و فرار
سرمایه از کشــور موجب شد که بسیاری
کوله بار خــود را ببندد و راهی دیار غربت
شــود .در پیش گرفتن مهاجــرت اما ،با
ســختی های زیادی همراه بود .بسیاری از
شهروندان کشــور از نصف راه برگشتانده
شدند .بســیاری در دام پلیس کشورهای
مختلف قرار گرفتند و مــورد آزار و اذیت
قرار گرفتند .تعــداد زیادی در آبها غرق
شدند .جســد تعدادی از شهروندان از آب
ها پیدا شد و بسیاری شان کام نهنگ ها و
حیوانان دریایی را شیرین نمودند .مشکالت
اما ،تنها به همین جا ختم نمی شــود .در
کشورهای مقصد نیز شــهروندان مهاجر
کشور با مشکالت زیادی مواجه بود/است.
رد مرز شــدن از سوی کشور مقصد ،دست
و پنچه نرم کردن بــا بیکاری و کیس های
پناهنگی از مشکالت دیگر شهروندان بود/
است .مهاجرت و دل کندن از محل تولد و
کشــور خود کار سخت و دشواری است .از
آنجا سخت است که تمام خاطرات زندگی
خود را با خود می بــرد .از فامیل و اقارب
خود دور می شود .سختترین اما ،نرسیدن
به مقصد و غرق شــدن در آب ها و در کام
نهنگ ها فرو رفتن است.
مهاجرت اما ،تنها محدود به رفتن شهروندان
کشور به خارج از کشــور نبود .بسیاری از

رحیم حمیدی

شهروندان کشــور روستاها را خاطر یافتن
کار ترک کردند و به شــهرها آمدند .با این
حال ،مهاجرت داخلی نیز بدون مشــکل
نبوده اســت .تعدادی از شــهروندان در
مســیر راه از سوی گروههای دهشت افکن
و تروریست گروگان گرفته شدند .بسیاری
بر اثــر انتحار و انفجار و جنگ جان خود را
از دست دادند .سختترین مورد سر بریدن
هفت شهروند کشور توسط تروریستها بود
که در میان آن دختر نه ســاله قرار داشت
که با بی رحمی زیاد کشــته شده بود .همه
اینها ،دشــواری های مهاجرت شــهروند
افغانی را نشان می دهد.
شهروندانی که به خاطر بی پولی نتوانستند
راهی دیار غربت شود با فقر ،بیکاری ،ناامنی
دست و پنچه نرم کردند .براساس گزارشها،
آمار بیکاری به باالترین سطح خود رسیده
اســت .بدون کار فقر و گرســنگی مهمان
خانههای شهروندان کشور شد .بیساری از
شــهروندان تمام روز برای به دست آوردن
لقمه نانی دویدند و از این گوشــه شهر به
آن گوشه شهر رفتند .در این تقال بسیاری
شــان جان خود را از دست دادند .انتحار و

انفجار در شهر و روستاهای کشور فرصت
به دســت آوردن لقمه نان را از بسیاری از
شهروندان گرفتند .آرزوی به دست آوردن
یک لقمه نان را گرفتند .خانواده بسیاری
از شــهروندان منتظر آمدن عضو خانواده
ماندند تا برای شان نان بیاورد .با این حال،
بســیاری از خانواده ها به جای نان جنازه
تحویل گرفتند.
تحقیقات و گزارشهای نهادهای داخلی و
بینالمللی افزایش کشــته و زخمی شدن
نظامیان و غیر نظامیان کشور را نشان می
دهد .آمار نظامیان تا هنوز از سوی نهادهای
امنیتی ارائه نشده است اما به نظر می رسد
که کشته و زخمی شدن نظامیان افزایش
چشمگیر داشته است .زیرا ،سطح خشونت
در سطح کشور باال گرفته بود .در سالی که
گذشــت ،افزایش  4درصدی در کشته و
زخمی شدن غیر نظامیان را شاهدیم .در
هر صورت ،بســیاری از شهروندان کشور
آرزوهای خود را زیر خاک بردند و حسرتی
در دل خانوادههای گذاشتند.
فرار سرمایه از کشــور به خاطر گسترش
ناامنی و کاهــش اعتماد مردم به حکومت

ضربه دیگری بود که شــهروندان کشور
متقبل شدند .فرار ســرمایه هم منجر به
افزایش بیکاری شــد و گسترش فقر شد.
هیچ سیاســت و برنامهای برای جلوگیری
از فرار سرمایه روی دســت گرفته نشد.
مردم در حسرت یافتن کار سال را به پایان
رساندند.
در ســالی که گذشــت یکی از آرزوهای
مردم این بــود که حکومــت و نخبگان
سیاســی با پدیده فســاد مبارزه کند .نه
تنها که علیه فساد مبارزه صورت نگرفت
بلکه پروندههای زیادی فســاد افشا شد
اما هیچ یک از فاســدان محاکمه نشد .در
وزارت های خانه کشور فساد های میلیونی
صورت گرفته بود و موارد و میزان فســاد
آنها از سوی نهادهای داخلی و بینالمللی
افشا شد اما حکومت هیچ کام را به پنچه
قانون نســپرد .میلیاردها دالر در وزارت
معارف ،داخله و دفاع کشور بر اثر در جیب
مقامات رفته بــود اما هیچ یک از مقامات
این وزارتخانه ها محاکمه نشــد .نه تنها
محاکمه نشد که در موردی یکی از عامالن
ســقوط کابل بانگ از زندان آزاد شد و در

مراسم افتتاح یک شهرک شرکت نمود.
حکومت وحدت ملی بر اثر توافق سیاسی
میان دو تیم انتخاباتی شــکل گرفته بود.
ســاختار آن ها خــارج از چارچوب قانون
اساسی بود/است .شهروندان کشور انتظار
داشــتند که نخبگان سیاسی مشروعیت
حکومت را باز گرداند اما ،نخبگان سیاسی
هیچ وقعی به آن ننهادند .نه تالشــی برای
برگزاری انتخابــات پارلمانی صورت گرفت
و نه سعی شــد لوی جرگه تشکیل گردد تا
مشروعیت حکومت کنونی باز گردانده شود.
در دســت یابی به صلح نیز آرزوی مردم به
باد رفته اســت .گفتگوی رو در رو با گروه
طالبان تنها یک بار اتفاق افتاد .خبر مرگ
مال عمر ،رهبر پیشین گروه طالبان موجب
به بن بست رســیدن گفتگوها شد .بعد از
آن تالشهای زیــادی به منظور راه اندازی
گفتگوی صلح صورت گرفــت اما تا هنوز
تالشها سودمند نبوده است و گروه طالبان
گفتگوی مستقیم را حکومت افغانستان را
رد نموده و در عوض ،منازعه و خشــونت را
تشدید بخشیده است .ناکامی ها در راستای
دست یابی به صلح منجر به بدبینی مردم از
روند صلح شده است .نه امیدی ده شورای
عالی صلح وجود دارد و نه حکومت وحدت
ملی و نه کشورهای دخیل در روند پروسه
صلح.
اما آنچه درد آور اســت فقدان روزنه امید
در ســال پیش رو اســت .قلمرو جنگ هر
روز گســترش می یابد .خشونت و منازعه
مســلحانه هر روز ،جان تعــدادی زیادی
از شــهروندان را می گیــرد .امیدی به به
حکومت وحدت ملی و نخبگان سیاســی
نیست .بنابراین ،هم مهاجرت ها در سطح
گســترده ادامه خواهد داشــت و هم فقر
و بیکاری مهمان خانههــای مردم خواهد
بود .انتحار و انفجار همچنان تعیین کننده
فاصله میــان مرگ و زندگی خواهد بود .در
کل باید گفت که هیچ امیدی نیست که سال
پیش رو ،وضعیت تغییر کند و جنگ پایان
یابد .فقر از ســر سفره مردم رخت بر بندد
و شهروندان کشــور خوشحالی و شادی را
تجربه نماید.

بررسی کوتاه چالش های کشور درسال 1394
روزهای آخر ســال 1394درحال سپری
شدن است .با گذشــت هرلحظه و ساعت
ودقایق این سال  ،در واقع آخرین رویداد ها
و حوادث کشــور نیز با شتاب هرچه بیشتر
تالش دارد که خود را ثبت تاریخ این کشور
نماید .به همان میزان مردم نیز با التهاب و
شتاب در حال سپری کردن روز ها و دقایق
آخر سال روان خورشیدی هستند .مردم هر
چند چشم انداز خود را زیاد روشن و شفاف
نمی بینند اما برای گریز از حادثه و رویداد
تازه و ناگوار گویا که پشت سرنهادن دقایق
آخر سال روان خورشیدی شاید گریزگاهی
گردد برای آنان از دامگاه حادثه و رویداد.
بر اســاس واقعیت های جاری در کشور و
آنچه در طول ســال روان خورشیدی مردم
ما شــاهد آن بودند می توان گفت که سال
 1394یکی از پرچالش ترین سال های پس

 کارتون روز

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

عبداهلل هروی

از حاکمیت نوین سیاســی و بعد از سقوط
طالبان شمرده می شــود .اگر این موضوع
اندکی شکاف شده و مورد بررسی قرار گیرد
از جهات مختلف می تواند مفید واقع گردد
و چه بسا منشأ اثر .نخست این که ارزیابی و
بررسی رویدادهای سال گذشته در نزدیک
شدن و آشــنایی بیشــتر با واقعیت های
جامعه و کشور است .هم چنین در اثر این
آشنایی و نزدیک شدن به واقعیت ها سبب
می گردد که غبار توهــم و پندار و تجرید
اندیشــی رنگ ببازد .دیگر این که مسئله
ارزیابی و بررسی هر رویدادی یا موضوعی
درجه آگاهی و تجربه فــردی و جمعی را
افزایش می دهد .طبیعــی خواهد بود که
افزایش درجه آگاهــی و تجربه در بهبود
بخشیدن و نیز پیشــگیری از موضوعات و
رویداد های نامطلوب موثر واقع خواهد شد.
نکته مهم تر این حال کــه همت و انگیزه
دولتداری در میان است و ساختن جامعه و
کشور؛ بطور قطع ناگزیر از ارزیابی و بررسی
رویداد ها و مســایل جاری در سرنوشت
گذشته و حال خود هســتیم .هیچ ملتی
بدون تفکر و تأمل نسبت به سرنوشت خود
و آنچه که پشت ســرنهاده است و یا آنچه
پیش روی خواهد داشت قادر نگردیده است
که تصمیم درست و سازنده اتخاذ نماید .ما
ناگزیر هســتیم برای بهبود بخشــیدن به
وضعیت خود و گریز از نابســامانی و پایان
بخشــیدن به بحران هرلحظــه از وقایع و
موضوعات زندگی فردی و جمعی خود را به
تحلیل و ارزیابی و بررسی بگیریم .در اینجا
با استفاده از فرصت به جرأت می توان گفت
یکی از دالیل مهمی که ما نتوانســته ایم از
گذشته خود و از سرنوشت عبرت بیاموزیم
و آن را چــراغ راه آینده خود گردانیم این
است که یا نسبت به رویدادها و موضوعات
گذشته و حال خود نیاندیشیدیم و آن را به
بررســی و نقد نگرفته ایم .همواره در این
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زمینه گفته ایم هرچه بادا باد سرنوشــت
همین است! حال آنکه واقعیت امر غیراین
است .بنابراین به تحلیل گرفتن چالش های
مهم سال روان هرگز به معنانی تکرار جنبه
های منفی و آزار دهنده نیست بلکه تالش
و توصیه ای اســت برای ارزیابی و بررسی
و تحلیل مســایل برای رفع کاستی ها و
نقایص و بهبود بخشیده به وضعیت آینده
خود.
گسترش جنگ و ناامنی یکی از مهم ترین
چالش های ســال  1394شمرده می شود.
در این سال شاهد بودیم که نه تنها والیات
جنوبی و شرقی کشور بلکه والیات شمال و
شمال شرق و غرب کشور نیز دچار بحران و
ناامنی گردید .اگر در شرق کشور ولسوالی
های ننگرهار پایگاه داعش قرار گرفت و ده
ها هم وطن ما بدســت این جنایات کاران
قربانی گردیدند در جنوب کشــور بازهم
طالبان تروریست در هلمند و قندهار و...
جان ده ها هم وطن ما را سالخی جنایت و
قساوت خود ساختند .به همین ترتیب نام
بدخشان وکندز نیز در زمره مناطق ناامن
و جنگی کــه هزاران خانواده را آواره و ده
ها هم وطن ما را غرق در خون ســاخته و
ده ها هم وطــن دیگر ما معیوب گردیدند
در لیست سیاه مناطق ناامن کشور افزوده
گردیــد .هرچند پیرامــون چگونگی این
رویدادها به ویژه در کندز و بدخشان حرف
و حدیث بسیار اســت که نه می توان آن
را نادیده انگاشت ونه می توان بطور مطلق
تایید نمود؛ اما یک نکته مشخص بود و آن
این که دشمن توانست ساحه نفوذ خود را
گسترش داده و دایره فعالیت خود را کالن
گرداند و توانایی مدیریتی اداری و نظامی
حکومت را بصورت جدی به چالش بکشاند.
همین بخش های از این ناامنی در مناطق
غرب مانند شیندند و مناطق مرکزی چون
غزنی نیز خود را بصورت افعی زخم خورده

نمایان ســاخت و جان شماری از عزیزان
ما را از خانواده های شــان گرفت .مصداق
روشن این خشونت و قربانی شهدای گمنام
والیت غزنی است که در زابل قربانی شدند
و در کابل بدرقه شدند.
بیکاری گســترده و توقف چرخه اقتصاد
کشــور از چالش های اساسی دیگر کشور
در سال  1394دانسته می شود .متاسفانه
در طی این ســال میزان بیکاری در کشور
بگونه بسیار تکان دهنده افزایش یافت و
سایه شــوم خود را بر سرزندگی مردم ما
گســتراند .به همین ترتیب چرخ اقتصاد
کشــور نیز به دلیل ناامنی روبه ازدیاد و
نیز بی کفایتی مدیریتی اقتصادی و اداری
کشــور از رونق باز افتــاده و حتا متوقف
گردید .بسیاری از ســرمایه داران کشور
مجبور شــدند ســرمایه خود را از کشور
خارج نمایند و یا فعالیت کارخانه های خود
را متوقف ســازند .اگر به آمار و ارقامی که
نهادهای اقتصادی و بازرگانی کشــور در
ارتباط با بیکاری و فرار ســرمایه از کشور
و نیز توقف فعالیت های اقتصادی کشــور
ارایه داده اند توجــه نماییم عمق فاجعه
بسیار تکان دهنده است .طبیعی است در
جامعه ای که امنیت تامین نباشد و بیکاری
در آن بیداد کند و چرخه فعالیت اقتصادی
و صنعتی نیز متوقف و راکد باشــد نباید
انتظار داشــت که به ثبات و اقتدار دست
یابد و یا نسبت به وضعیت امروز و فردای
خود خوش بین باشد.
فرار دسته جمعی و سیل آسای هم وطنان
از کشور چالش دیگری است که حکومت
وحدت ملی در سال  1394با آن رو بروی
بــود .هر چند پدیده مهاجــرت و فرار از
کشور بنا به دالیل مختلف از جمله ناامنی
و جنگ در طول ســه دهه برای مردم ما
و حتا جهانیان آشــنا بوده و غیرمترقبه
محسوب نمی گشت؛ اما فرار دسته جمعی

و سیل آسای مردم در دوران پس از طالبان
و در زمانه ای که ایــن ادعا وجود دارد که
در افغانستان به حمایت جامعه بین المللی
حکومت مردمی و دموکراتیک اســتقرار
یافته و تالش هــای مضاعفی برای ثبات و
سازندگی بخرج داده شده است بسیار غیر
مترقبه و حتا شــوکه آور بود .اما متاسفانه
این مســئله واقعیت داشت و موجی عظیم
از هم وطنان ما مجبور گردیدند که قانونی
یا غیر قانونی خاک کشور را ترک نمایند و
راهی دیار بیگانه در بدترین و سخت ترین
شــرایط ممکن گردند .این مسئله از آنجا
حایز اهمیت اســت که فرار گسترده مردم
ما از کشور را بیشــتر جوانان تشکیل می
دادنــد و آن هم جوانــان تحصیل کرده و
کسانی که طی پانزده سال گذشته تجارب
خوبی را برای ســازندگی آموخته و بدست
آورده بودند .بنابراین اگر از دســت دادن
ســرمایه اقتصادی و یا از بین رفتن فرصت
های اقتصادی برای یک کشور و جامعه زیان
غیر قابل جبران تلقی می گردد  ،از دســت
نیروی انســانی به مراتب مــی تواند برای
جامعه و کشــور زیانبار تر باشد و جبران
آن نیز غیرممکن به نظر برســد .متاسفانه
در این فرار بزرگ نیروی مســتعد و آماده
انسانی کشور ما یا در دریاها غرق گردیدند
و یا هدف تیر نیروهای مرزی قرار گرفتند و
یا در دشــت و شهرهای بیگانه سرگردان و
بالاستفاده گردیدند و هدر رفتند.
چالش نهایی و مهم دیگر پریشانی و ضعف
رهبری سیاســی و مدیریت اداری رهبران
حکومت وحدت ملی بود .متاسفانه در طول
سال رهبران حکومت وحدت ملی برای یک
لحظه و برای یک بار هم نتوانســتند که از
خود ابتکار و درایتی نشان دهند که نشانه
آن باشــد که آنان توانایی رهبری کشور را
دارند و ظرفیت رهبــری و مدیریت اداری
حکومــت در آنان موجود اســت .بلکه در
طول سال آنچه از مقام های ارشد سیاسی
و رهبری حکومت وحــدت ملی به جامعه
و مردم رسید نابســامانی و اختالف بود و
نیز قربانی ســاختن مصالح و منافع جامعه
و کشــور بخاطر خواهش هــای جناحی و
شخصی و گروهی و ســمتی .هم چنین در
طول سال رهبران حکومت وحدت ملی به
اندازه در کشمکش های خود غرق بودن که
هیچ یک از بحران های جاری در کشــور را
ندیدند و یا به آن توجه جدی نشان ندادند.
بدین خاطــر بود که فاصله میان حکومت و
مردم روز بروز افزایش یافت و کسی از این
فاصله سود برد تروریستان و دشمنان نظام
سیاسی کشــور بود .حال دیده شود که آیا
چالش های یاد شــده و خطرات برخواسته
از آن چالش ها تکانه ای را در ســال آینده
بوجود خواهد آورد یا خیر؟
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