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دیدارهای غیرمترقبه رئیس جمهور و فقدان سیستم نظارتی

ــــــــــسرمقاله

استیضاح راه حل نیست
محمدرضا هویدا

مصرف نشــدن بیش از نیمی از بودجه انکشــافی در واحدهای
بودجوی دولت افغانستان امری است که هر ساله تکرار می شود.
اما واقعا مشــکل از کجاســت؟ چرا این معضل سالهای سال حل
نمی شــود؟ چرا واحدهای بودجوی نمی توانند بودجه خود را به
مصرف برسانند؟ علت اساسی این وضعیت را در کجا جستجو باید
کرد؟ آیا وزرا و روسای ادارات مستقل مسبب اصلی این وضعیت
هستند؟
ریشــه یابی این معضل ،صبر ،حوصله ،دقت و تالش می خواهد،
چون که بحث گسترده می شود ،به تاریخ ،فرهنگ ،وضعیت نظام
سیاسی ،تفکرات حاکم بر ذهن و روان مردم افغانستان ،و ...مربوط
می شــود .ابتدا تاریخ را باید خواند کــه این نظام و این وضعیت
بازمانده از ده ها سال پیش است ،نظامی که همچنان فساد اداری،
خویش خوری و مقدم بــودن روابط خونی و منطقه ای و زبانی بر
شایستگی و تخصص و تجربه ،را در خود هنوز هم می پروراند .کار
سختی نیســت که اگر به اداراتی مختلفی (در همین حال حاضر)
ســر بزنید و تناســب نفوذ اقوام و مناطق را در آن ها ببینید که
چگونه اســت .اداراتی که بر روی بسیاری از مناطق و اقوام بسته
هســتند و در اختیار عده ای خاص گذاشته شده اند .اداراتی که
تخصص در آن کمتر جای دارند.
نظام حاکم بر ادارات افغانستان ،نظامی متمرکز است و اختیارات
اصلی ،عمدتا در دســت یک شخص و یا حلقه خاص قرار دارد .در
ایــن نظام دولتمردان و مقامات عالی رتبه ،به شــدت از حومه و
اطراف خود می ترســند .صالحیت ها در در دست چند تن و چند
اداره محدود هستند .هر چند تالش هایی در شرف انجام است که
حد اقل در ظاهر این وضعیت تغییر کند .اما این وضعیت بازمانده
از گذشته اســت .هنوز هم با تغییر وزرا و روسا اطرافیان نزدیک
آنها تغییر می کند .صالحیت هــا از یک عده گرفته و به دیگری
تحویل داده می شود.
فرهنگ حاکم بر ادارات افغانســتان ،نوعی بی مباالتی و تنبلی
همراه با شعار دادن است ،شــعارهای بزرگ و عوام فریبانه که از
حقیقت خالی هستند و در نهایت پس از اینکه ثابت شد تو خالی
و بی مایــه اند ،موجی دیگر از فرافگنی ها ،تهمت ها ،توجیه ها و
دروغ ها آغاز می شود.
مصرف نشدن و یا نتوانســتن حداکثر بودجه ،در هر سال به یک
بازی تکراری می ماند که برای مردم کسل کننده شده است .این
بازی در نهایت به استیضاح ها و سئواالت تکراری و اکثرا بی هدف
وکال و مسایل پشت پرده و ابهام ها و شک و گمان هایی در مورد
تحت فشار قراردادن وزرا و گرفتن امتیازهای گوناگون توسط وکال
می انجامد.
تصور اینکه یک وزیر ،در یک وزارتی که با هزاران مشــکل روبرو
اســت ،و در نظامی که عزل و نصب ها معموال بر اساس لیاقت و
شایستگی نیســت ،بتواند تحول اساســی بیاورد ،سخت است.
ظرفیت انسانی معموال در دست وزیر نیست که بتواند بخش اعظم
کارمندان یک وزارت را که بر اســاس لیاقت استخدام نشده اند و
نمی توانند کاری از پیش ببرند ،تبدیل کند .همان گونه یک وزیر
یا رئیس یک اداره مســتقل ،برای از بین بردن مشکالت اساسی
ادارات شان دست باز ندارند.
بدین جهــت ،پارلمان و شــماری از وکالی پارلمان که جزئی از
این مشکل هســتند ،باید واقع بینانه عمل کنند .استیضاح ها و
استجواب ها هرگز کارساز نبوده اند و نیستند .اگر این استیضاح
ها و استجواب ها مبتنی بر نقش نظارتی پارلمان نباشند و تبدیل
به اهرم های فشار برای به دست آوردن منافع شخصی شوند ،نه
تنها مشکلی حل نمی شود بلکه بر مشکالت افزوده خواهد شد.
حل این مشکل اندکی صداقت ،بردباری ،مسئولیت پذیری ،انتقاد
پذیری و شهامت می خواهد که باید قبل از هر چیزی از خود وکال
و پارلمان شروع شود تا نتیجه آن اصالح واقعی ادارات و برطرف
شدن مشکل باشد.

رئیس جمهور غنی شب دوشنبه ساعت
یازده شب به صورت غیر مترقبه از حوزه
نهم امنیتی شهر کابل دیدن نمود .هنگام
ورود رئیس جمهور غنــی به حوزه نهم
امنیتی شــهر کابل تعدادی از مسئولین
این حوزه حضور نداشتند .رئیس جمهور
وظایف آمر حوزه و تعدادی از مســئولین
آن را به حالت تعلیق در آورد و به وزارت
امور داخله هدایت داد تا غیبت مسئولین
این حوزه را بررســی و ریاست جمهوری
گزارش دهد .بازدید ناگهانی رئیس جمهور
از حوزه نهــم حوزه امنیتی زمانی صورت
می گیرد که دزدی و سرقت شبانه در شهر
کابل افزایش چشمگیر یافته است .پرسش
این است که آیا بازدید های ناگهانی منجر
به بهبود وضعیت می شــود؟ آیا بازدید
ناگهانی شیوه درست نظارت بر مسئولین
امنیتی حوزه های امنیتی پلیس است؟ در
نوشتار کنونی تالش می کنم این مسئله را
به بررسی بگیرم.
رئیس جمهــور غنی بازدید غیرمترقبه از
حوزه های امنیتــی را در آغاز حکومتش
شــروع نمود .در همان روزهای نخست
کاری خود شبانه از چندین حوزه امنیتی
کابل دیــدن نمود و وظایــف تعدادی از
مسئولین را به حالت تعلیق در آورد و یا
از وظیفه سبک دوش نمود .بعد از چندین
دیــدار غیرمترقبه اما ،بازدید های رئیس
جمهور از حوزه های امنیتی پلیس متوقف
شد .رئیس جمهور تقریبا پس از دو سال
بار دیگر بازدید خود از حوزه ها را شروع
نموده است .در همان روزهای نخست که
رئیس جمهور غنــی از حوزه های دیدن
نمود اما و اگر های در مورد پاســخ گویی
این مسئله مطرح شد.
بازدید و دیدن محل وظیفه مســئولین
یکی از شیوه های کهن نظارت و ارزیابی
محسوب می شود .این شــیوه نظارت و
ارزیابی در مســئولیت شناسی و انجام
امور کمک می کنــد اما ،محدودیت های
جدی فراروی این شیوه کهن وجود دارد.
مهمترین مســئله این اســت که رئیس
جمهور قادر نیست در حوزه های امنیتی
سراسر کشــور برود و از چگونگی انجام
وظایف مســئولین و چگونگی انجام امور

رحیم حمیدی

دیدن نماید .رئیس جمهور تنها قادر است
در حوزه های امنیتی کابــل دیدن نماید.
بنابراین ،بازدیــد ناگهانی و غیرمترقبه می
تواند در بهبود وضعیت امنیتی در شــهر
کابل جوابگو باشد اما ،نمی تواند مسئولین
را در سراسر کشــور مسئولیت شناس بار
آورد .در عیــن حال ،بازدید ناگهانی نتیجه
کوتاه مدت دارد .مســئولین امنیتی ممکن
است برای مدت کوتاهی سروقت به وظیفه
حاضر شود و در انجام امور کوشا باشد اما،
زمانی که مطئمن شد که دیگر رئیس جمهور
یا فرد بلند پایه وزارت داخله از محل وظیفه
شان دیدار نمی کند بار دیگر در انجام امور
و ظایف خود تعلل می کند و یا بر سر وظیفه
حاضر نمی شــود .از این جهت ،باید گفت
که بازدید های رئیس جمهور در دراز مدت
کمک به بهبود وضعیت امنیتی پایتخت نمی
کند.
در روزهای نخست حکومت وحدت ملی که
رئیس جمهور از حوزه های امنیتی به صورت
غیر مترقبه دیدار می کرد بســیاری آن را
یک عمل نمایشی برای جلب افکار عمومی
دانست .حکومت وحدت ملی بر اساس یک

توافق سیاسی میان دو تیم انتخاباتی شکل
گرفت .بنابراین ،مشروعیت قانونی نداشت
و رئیس جمهور با بحران مشروعیت مواجه
بود .بازدید غیرمترقبه از حوزه های امنیتی
می توانست افکار عمومی را جلب نموده و
در نهایــت مقبولیت حکومت وحدت ملی
را افزایش دهد .اکنــون که عمر حکومت
وحدت ملی دوساله شده است و بسیاری
صدای پایان عمر حکومت وحدت ملی را
بلند نموده اســت رئیس جمهور بار دیگر
با رفتار های نمایشی در صدد جلب افکار
عمومی اســت تا از این مجرا به مخالفین
خود پاسخ گوید.
نگارنده در همان روزهای نخست حکومت
وحدت ملی و دیدارهای اولیه رئیس جمهور
از حوزه های امنیتی متذکر شد که راهکار
اساســی برای تأمین امنیت و مسئولیت
شناسی مســئولین امنیتی نه دیدارها و
بازدید های ناگهانی و غیرمترقبه است بلکه
راهکار اساســی و بنیادی ارائه سیستمی
اســت که بتواند بر رفتارها و کارکردهای
مســئولین امنیتی نظارت داشته باشد و
نیازی بــه دیدارهای ناگهانی و غیرمترقبه

نباشــد .با این حال ،در دو ســال گذشته
رئیس جمهور کمتر به مســئله سیستم
ســازی در نهادهای امنیتی توجه جدی
نموده اســت .وزارت امور داخله نیز همان
روش رئیس جمهور غنی را در پیش گرفته
است .چندی قبل وزارت امور داخله اعالن
نمود که در صورت وقــوع حادثه وظایف
مسئولین را که غفلت وظیفوی نموده است
را به حالت تعلیق در می آورد و یا از وظیفه
ســبک دوش می کند .با این حال ،رویداد
های زیادی در کابل اتفاق افتاد اما ،هشدار
وزارت داخله منجر به آن نشد تا رویدادهای
امنیتی کاهش یابد .در عین حال ،با وجود
رخداد های مهیب امنیتی هیچ آمر حوزه
سبک دوش نشــد .بنابراین ،نه بازدیدها
و دیدارهای ناگهانی رئیــس جمهور و نه
هشــدار وزارت امور داخله منجر به بهبود
وضعیت امنیتی در پایتخت و والیات کشور
نشده است .از این جهت ،رئیس جمهور و
وزارت امور داخله بهتر است تدبیر اساسی
تر و بنیادی تر بسنجد تا الزم نباشد شخص
رئیس جمهور هر از چند وقت از حوزه های
امنیتی دیدار نماید.

گفتگو؛ بهترین راه حل ممکن

اعتراضات جنبش روشــنایی در رابطه به
انتقال خط برق  500کیلوولت پاکســتان از
ماه ها بدینسو ادامه داشت .با وجود اینکه
این جنبــش دو تظاهرات بزرگ را در کابل
راه اندازی کرد و در سایر والیات و چندین
کشور دیگر نیز به حمایت از خواست های
آنان اعتراضاتی صــورت گرفت ،ولی هنوز
نتیجه ی مشخصی از این اعتراضات بدست
نیامده اســت و جنبش روشنایی همچنان
بر تداوم اعتراضات خود تاکید داشت .این
جنبــش قرار بود که امروز ششــم میزان،
تظاهرات گســترده و نامحدود را در کابل،
بامیان و چندین کشور دیگر به آدرس دفاتر
نمایندگی ســازمان ملل متحد راه اندازی
کند .اما این تظاهرات با باز شدن باب گفتگو
و مذاکره ،به تعویق افتاد.

مهدی مدبر

 کارتون روز

چندی پیش شــبکه جامعــه ی مدنی و
حقوق بشر افغانســتان بخاطر پایان دادن
به اعتراضات جنبش روشنایی و به تعویق
انداختن تظاهراتی که قرار بود امروز برگزار
شود ،طی یک کنفرانس خبری از نمایندگی
دفتر ملل متحد؛ یوناما ،خواسته بود که میان
حکومت و جنبش روشــنایی میانجگیری
کند .همچنان کمیســیون مستقل حقوق
بشــر افغانســتان در روز یکشنبه چهارم
میزان از جنبش روشــنایی خواســته بود
که تظاهــرات را به تعویق بینــدازد و با
ارگانهای مربوطه دولتی وارد مذاکره شود.
داکتر سیماسمر رئیس کمیسیون مستقل
حقوق بشــر افغانستان به در این کنفرانس
گفت «:کمیسیون مســتقل حقوق بشر از
دولت افغانســتان نیز می خواهد که قبل از
تظاهرات جنبش روشنایی با تماس مستمر
و موثــر و ارائه راه حل عادالنه و قابل قبول
برای معضل پیش آمده با نمایندگان جنبش
روشنایی مذاکره و گفتگو نموده و با رعایت
اصل عدالت و حقوق بشــر ،خواسته ها و
مطالبات آن را مورد رسیدگی قرار دهد».
یوناما ،دفتــر نمایندگی ملــل متحد در
کابل ،نیز روز یک شــنبه در نشستی که با
نمایندگان جامعه هزاره و ســران جنبش
روشنایی داشــت ،یافته های خود درباره
حمله به تظاهرات دوم اسد را با آنها شریک
ســاخت و اعالن کرد که آماده ی حمایت
از رونــد گفتگو میــان حکومت و جبنش
روشنایی اســت و گفت که هردو طرف را
تشویق می کند تا وارد گفتگو شوند.
در پی این درخواست ها ،ریاست جمهوری
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با انتشــار اعالمیه ی گفــت که حکومت
وحدت ملی از پیشنهاد کمیسیون مستقل
حقوق بشــر ،دفتر نمایندگی سازمان ملل
متحد و شماری از نهادهای مدنی مبنی بر
گفتگو میان جنبش روشــنایی و حکومت
اســتقبال نموده و برای هر نوع گفتگو با
جنبش روشــنایی آمادگی خود را اعالن
می کند .ارگ در اعالمیه اش گفته بود که
با توجه به شــرایط امنیتی کشور ،بحث و
گفتگو برای رسیدن به یک توافق مشترک
را مناسب ترین و کم هزینه ترین گزینه ی
ممکن می داند.
جنبش روشــنایی نیز دیــروز طی یک
کنفرانس خبــری اعالن کرد که تظاهرات
نامحدود خود را  ،تا روشــن شدن نتایج
مذاکــرات به تعویق می انــدازد .جنبش
روشنایی گفته اســت که این مذاکرات به
زودی آغاز خواهد شــد و به مدت چهار
هفته دوام خواهد کرد .جنبش روشــنایی
گفته اســت که این گفتگو تحت نظارت
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد به پیش
خواهد رفت و مردم از تمام روند مذاکرت،
مرحله به مرحله ،مطلع خواهند شد.
با نزدیک شدن به روز برگزاری تظاهرات
نامحــدود جنبــش روشــنایی ،همه ی
شــهروندان و حامیان این جنبش نگران
مســایل امنیتی بودند ،حکومت همواره
از وضعیــت بد امنیتی هشــدار می داد،
اما جنبش روشــنایی تاکید بر تظاهرات
نامحدود داشت .اعضای جنبش روشنایی
در واقع تظاهرات نامحــدود را یگانه راه
حل برای دسترسی به خواست های شان

می دانســتند .اما از دیروز به این سو که
تظاهرات به تعویق افتاده است و قرار است
که این مســئله با گفتگو و با نظارت دفتر
نمایندگی ســازمان ملل متحد حل گردد،
همه ی مردم از آن اســتقبال کرده اند و
شهروندان زیادی در شبکه های مجازی،
از ایــن تصمیم حمایت کــرده اند و ابراز
خوشحالی نموده اند.
واقعیت امر این است که مناسبات جنبش
روشــنایی و حکومت وحدت ملی ،بعد از
حادثه دوم اســد در میدان دهمزنگ ،به
بن بست جدی رســیده بود .هر دو طرف
هیچگونه انعطافی از خود نشــان نمی داد
و بر موضع گیری های قبلی شــان تاکید
می کردنــد .در چنین وضعیتــی اقتضا
می کــرد که نهادهای بــی طرف پا پیش
بگذارنــد و با میانجیگری ســعی کنند،
راهی برای شکســتن این بن بست پیدا
کنند .خوشبختانه در این مورد نمایندگی
ســازمان ملل متحد ،کمیسیون مستقل
حقوق بشــر و نهادهای جامعه ی مدنی،
خوب عمل کردند و با پیشــنهادهای آنها
وضعیت از حال بن بست خارج شد.
این امر نشان می دهد که هنوز فرصتی این
وجود دارد که این مســئله بطور مسالمت
آمیز و با گفتگو حل گردد .اما تمام مسایل
به مهارت های طــرف های مذاکره کننده
بستگی دارد ،آیا آنها می توانند با گفتگو
و شریک ساختن دیدگاه های شان ،به یک
نتیجه و راه حل مشترک و منطقی برسند؟
قبل از تظاهرات دوم اســد نیز نمایندگان
حکومت با جنبش روشنایی برای به تعویق

الگوها و سیستم های زیادی وجود دارد که
رئیس جمهور و وزارت امور داخله از آن در
بهبود وضعیت و مســئولیت شناس کردن
مسئولین اســتفاده نماید .ارائه سیستم در
دراز مدت رهگشا است و می تواند منجر به
بهبود امنیت و در نهایت ثبات سیاسی شود.
جلوگیری از یک رویداد امنیتی با حضور در
سر وظیفه مهم است اما ،تضمین همیشگی
مســئولین بر ســر وظیفه و جلوگیری از
رویداد های امنیتی و در نهایت رســیدن
به ثبات سیاســی مهم تر است .به عبارت
دیگر ،هدف اساســی ما نباید جلوگیری از
رویداد های امنیتی باشــد بلکه هدف ما
ثبات سیاسی باشــد .تأمین ثبات سیاسی
خود مستلزم آن است که تا از رویداد های
امنیتی جلوگیری نمایم.
مسئله مهم دیگر اما ،این است که از وظایف
رئیس جمهور نیســت تا بر کارهای تمامی
مســئولین حکومت نظارت داشته باشد.
رئیس جمهور موظف اســت که سیاســت
های کالن کشــور را تدوین و بر اجرای آن
نظارت داشته باشد .نهادهای مختلف مأمور
و موظف اســت تا سیاست های حکومت را
اجرایی نماید .کار درست آن است تا وزارت
داخله را موظف سازد تا حوزه های امنیتی را
وظیفه شناس بار آورد و در نهایت بر کارکرد
آن ها نظارت دقیق داشته باشد .وقتی آمر
حوزه پلیس بر وظیفه حضور ندارد مسئول
این کار وزارت امور داخله نیز اســت .زیرا،
آمر پلیس پرسنل وزارت امور داخله است
و این وزارت موظف است که برکارکردهای
یک نهاد امنیتی و پرسنل های خود نظارت
داشته باشد .رئیس جمهور اگر وظیفه یک
آمر پلیس را به حالــت تعلیق در می آورد
باید وزیر داخلــه و دیگر مقامات بلند پایه
وزارت امور داخله را نیز مورد پرسش قرار
دهد که چرا پرسنل شان در انجام وظایف
خود کوتاهی می کند.
بنابراین ،دیدار غیرمترقبه منجر به بهبود
وضعیت در دراز مدت نمی شــود .به جای
آن بهتر اســت که وزارت داخله را موظف
سازد تا سیستم ارائه نماید که آن سیستم
بر کارکرد مسئولین نظارت نماید .سیستم
مسئولین و پرسنل امنیتی را وادار به انجام
وظایف و مسئولیت های شان نماید.

انداختن تظاهرات گفتگــو کردند ،اما آن
گفتگوها به نتیجه ی نرسید و تظاهرات دوم
اسد با حادثه ی خونین حمله ی انتحاری بر
تظاهرات کنندگان در میدان دهمزنگ ،ختم
گردید .این تظاهرات نیز قرار بود نامحدود
باشد .این بار دیده شود که گفتگو کنندگان
چگونه عمل می کنند و آیا می توانند برای
حل این مســئله یک راه حــل منطقی و
عقالنی بیابنــد یا نه .اما نباید فراموش کرد
که بعد از حادثه دوم اســد ،گفتگو تنها راه
حل ممکن است و کم هزینه ترین شان.
اما نتیجه این گفتگو هرچه که باشــد ،باید
به نفع مردم باشد .این گفتگوها برای پایان
دادن به اعتراض مردم به یک مسئله ی مهم
و حیاتی راه اندازی می شود و نتیجه ی آن
نیز باید چیزی باشد که در آن منافع مردم
تامین شده باشــد و حقوق شهروندی آنها
نادیده گرفته نشده باشد .در این گفتگوها
باید روی منافع مردم چانه زنی صورت گیرد
نه منافع افراد و اشخاص خاص.
حکومت و نمایندگان جنبش روشنایی نباید
از این گفتگوها بــه عنوان یک ابزار فریب
اذهان عامه استفاده کنند و تالش ورزند تا
به نحوی اذهان عامه را دور بزنند .آنها باید
تالش ورزنــد تا این گفتگوها به یک نتیجه
ی عادالنــه و منصفانه ختم گردد .حکومت
وحدت ملی نباید فرامــوش کند که برای
تحقق خواســت های که اکنون بر سر آنها
مذاکره و گفتگو می شــود ،بیش از  85تن
جوان تحصیل کرده و با سواد جان شان را از
دست داده اند و بیش از  400تن دیگر زخمی
شــده اند .این هزینه ی کمی نیست که در
راه تحقق این خواســت مردم افغانستان
پرداخت کرده اند .از سوی دیگر نمایندگان
جنبش روشنایی نیز باید در رابطه به هزینه
های که ادامه تظاهرات و اعتراضات بر مردم
تحمیل خواهد کرد بیندیشــند و هم چنان
به پیامدهای سیاسی و اجتماعی تظاهرات
نامحدود فکر کنند .تداوم تظاهرات امکان
دارد مناسبات شهروندان افغانستان را تحت
تاثیر قرار دهد و با تحریک بعضی از حلقه
ها و افراد ،مناسبات شهروندان افغانستان
آسیب ببیند .هر دو طرف باید تمرکز اصلی
شــان این باشد که در این گفتگو هاعدالت
تامین گردد و حقوق مســاویانه شهروندی
شهروندان کشور ،زیرپا نگردد.
انتظار می رود که این گفتگو بتواند راه حل
منطقی ،عاقالنه و عادالنه برای خروج از بن
بست موجود ارائه کند و حکومت و اعضای
جنبش روشنایی و حکومت وحدت ملی ،در
این گفتگو با وســعت دید ظاهر شوند و به
دور از هرگونه عصبیت در این رابطه برخورد
کنند ،تــا نتیجه ی آن عادالنه و قابل قبول
برای همه ی مردم افغانستان باشد.
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