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اراده حکومت برای

نهادینه سازی ارزش های
دموکراسی

حفیظ اهلل زکی
وقتی اراده برای آبادی کشــور وجود داشته باشد ،فایق آمدن بر
مشــکالت دور از دسترس نخواهد بود .مهم این است که رهبران
حکومت برای آبادی و ترقی کشور تالش کنند و در این راه بیشتر
از هر کس دیگر خود را مسؤل بدانند.
پیشرفت ،ترقی و قرار گرفتن یک کشور در مسیر توسعه از دو راه
امکان پذیر می باشد:
 .1مردم و اعضای جامعه به ســطحی از آگاهی رســیده باشند
که منافع جمعی شــان را تشــخیص دهند و در راستای وحدت،
همگرایی و همپذیری ملی تالش نمایند.
 .2نظام متناسب با نورم های بین المللی در کشور شکل بگیرد و
نخبگان اصالح طلب و ترقی خواه زمام امور را در دست بگیرند تا
از طریق اصالح ساختاری و کارکردی ،زمینه تغییرات همه جانبه و
سازنده در کشور فراهم گردد.
در بسیاری کشــورها که مردم آن از قواعد ،ارزش ها و تحوالت
عمیق بین المللی آگاهی نداشتند ،تغییر نظام سیاسی و جابجای
قدرت توانسته اســت راهی را به سوی امنیت سراسری ،وحدت
فکری و عدالت اجتماعــی باز کنند .در این کشــورها رهبران
سیاســی اغلب باور به تغییرات سازنده در کشور داشتند و خود
را ملزم می دانستند تا این تغییر را به هر طریقی به وجود آورند.
در گزینه اول حرکت ما به ســوی پیشــرفت و ترقی از الیه های
پایین و متوسط جامعه آغاز می شود و با آوردن تغییر و تحول در
ساخت قدرت سیاسی و ارزش ها و باورهای عمومی ،زمینه تحول
بنیادین در ساختار و فرهنگ سیاسی کشور به وجود می آید.
در گزینه دوم تغییر تدریجی و آرام از سطوح باالی جامعه شروع
می شــود و الیه های میانی و پایین جامعه را نیز تحت تأثیر قرار
می دهد .آوردن تغییر با روش دوم بســیار سخت و دشوار بوده و
نیازمند صداقت ،فداکاری ،تالش مستمر و سیاست های سازنده
و مؤثر حکمروایان می باشد .چون این تغییر از سطوح دولت آغاز
می شــود؛ لذا زمانی امکان پذیرمی گردد که خود دولتمداران و
صاحبان قدرت و مقام به این تغییر باور داشته باشند و برای تحقق
آن در جامعه تالش پیگیر و خستگی ناپذیر داشته باشند.
تا قبل از کنفرانس بن و تشکیل نظام جدید سیاسی در افغانستان
یک حکومت مشروع و همه پذیر در این کشور شکل نگرفته بود
تا مردم در ســایه آن به دانش و آگاهی سیاسی دست یابند و از
مدنیت ها و پیشرفت های کشــورهای دیگر آگاه شوند .شروع
جنگ های داخلی و مهاجرت میلیون ها انســانی که در اثر جنگ
ها صورت گرفت ،سبب آگاهی نســبی مردم از بی عدالتی ها و
ستم هایی گردید که از سوی نظامهای حاکم در این کشور همواره
اعمال شده است .اما این آگاهی نمی توانست در شرایط جنگ و
خصومت های داخلی راهگشــای مردم افغانستان با شد .از اینرو
توجه سازمان ملل و کشورهای جهان روی نخبگان سیاسی بود تا
آنها را به یک توافق سیاسی روی تشکیل حکومت فراگیر و همه
پذیر ملی تشویق نمایند.
کنفرانس بن نمونه از همین تالش های بین المللی در همین راستا
بود .در این کنفرانس رهبران احزاب و گروه های سیاســی روی
یک ساختار سیاســی بر مبنای ارزش های دموکراسی به توافق
رســیدند .از این رو دموکراسی در افغانستان پیش از آن که یک
پروسه باشــد ،یک پروژه بود که در شــرایط ناگزیری و با فشار
جامعه جهانی در افغانستان باید تطبیق می شد .به این دلیل نظام
فعلی بیشتر محصول توافقات نخبگان سیاسی کشور در کنفرانس
بن می باشد و از این نظر نخبگان و رهبران جامعه مسؤلیت دارند
تــا این نظام و ارزش های آن را برای مــردم معرفی کنند و برای
مــردم بفهمانند که نظام موجود بهترین و مناســبترین نظام در
افغانستان می باشد و در ســایه آن مردم می توانند امنیت را در
کشور حاکم بسازند و ثبات دوامدار سیاسی را تضمین نمایند .ولی
در افغانســتان جامعه مدنی ،رسانه ها و آگاهان سیاسی بیشتر از
حکومت و نهادهای دولتی در این راستا تالش کرده اند و حکومت
در زمینه فرهنگ سازی در کشور کمتر توجه کرده اند.

مصلحت سیاسی نباید منافع و باورهای مردم را
به خطر بیندازد
حکومــت وحدت ملی بــا چالش های
سیاســی ،حقوقی ،امنیتــی و اقتصادی
مواجه بوده و در کنار همه آنها اختالفات
و رقابــت های درونــی و کاهش اعتماد
مردم نسبت به نهادها و مقام های دولتی
نیز اضافه می شــود .نزدیک به دو و نیم
سال از آغاز به کار حکومت وحدت ملی
می گــذرد .در این مــدت فرصت های
زیادی بود که از دســت رفت و مشکالت
فراوانی بود که قابل حل بود؛ اما حکومت
با همه شــعارها و وعــده هایی که داده
بود ،نتوانست در حل مشکالت مردم به
آنها کمک کند .در حالی که انتخابات به
بدنامی کشــانده شد و بزرگترین پروسه
ملی اعتبار خود را در نزد مردم از دست
داد و این مسأله مردم را نسبت به ارزش
های دموکراســی در افغانستان بی باور
ساخت ،کاندیدان کوشیدند برای رسیدن
به قدرت به توافق سیاســی دست یابند.
توافقنامه سیاسی میان رییس جمهور و
رییس اجراییه مبنای تشــکیل حکومت
وحدت ملی را تشــکیل می دهد ،به این
خاطر مشروعیت قانونی این حکومت تا
حدی زیادی زیرسؤال می رود.
حق این بود که رهبران حکومت به جای
تشــدید رقابت های سیاسی و درونی و
چانه زنی بر سر کسب امتیازات بیشتر به
فکر تقویت پایه های مشروعیت حکومت
از طریق ارائه خدمات بهتر برای مردم بر
می آمدند.
خروج نیروهــای خارجی و کاهش کمک
ها مشــکل دیگری فراروی توانایی های
حکومت به وجود آورد .این معضل به فقر
و بیکاری در جامعه دامن زد و زمینه های
سرمایه گذاری و اشتغال را به گونه ی بی
سابقه کم کرد.
حکومت در جریان تقسیم قدرت با کش
و گیر های نفس گیر سیاسی مواجه شد
و نتوانست به موقع در مورد مسایل مهم
ملی تصمیم بگیرد و با تدوین برنامه ها و
سیاست های مشخص ،از حجم مشکالت
مــردم بکاهد .متاســفانه ایــن رقابت
ها تــا اکنون نیز جریان دارد و ســران
حکومت در مورد مســایل اساسی کشور
با هم توافق نظر ندارند .از ســوی دیگر
فشارهایی که از سوی هواداران و حامیان
سران حکومت برای رسیدن به امتیازات
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بیشتر وارد می شــود و موانع جدی را در
مسیر کار حکومت ایجاد می کند.
در مدت دو و نیم سال گذشته انتصاب ها و
تقرری ها بر اساس وابستگی های تیمی و
جناحی صورت گرفت تا در نظر داشت اصل
لیاقت و شایستگی افراد .شایسته ساالری
از اول نیز در این کشــور واژه بیگانه و نا
آشنا به حســاب می آمد ،اما با روی کار
آمــدن حکومت وحدت ملی این مســأله
به کلی به فراموشــی ســپرده شد و اصل
وابستگی های خانوادگی ،گروهی ،جناحی
و قومی مبنای گزینش ها و انتصاب ها قرار
گرفت.
اختالفات درونــی حکومت از یک طرف و
فشارهای سیاسی از بیرون از طرف دیگر،
سبب شد که بسیاری از تصمیم گیری های
حکومت از روی مصلحت های سیاســی و
مالحظات جناحی و قومی گرفته شود .این
تصمیمات در اغلب مواقع با منافع عمومی
نا همســاز بود و سبب تهداب گذاری یک
فرهنگ و رواج رویه های سیاسی غلط در
کشور گردید.
ما امروز در عرصه هــای امنیتی عملکرد
قابل قبــول نداریم .تســلط حکومت بر
افغانستان از  72در صد به حدود  60فیصد
کاهش یافته اســت .شورشیان به صورت
آزادانه در ســرک ها و شاهراه های کشور

رفت و آمد دارند و هر وقت خواســتند،
مســافران بیگناه را به گروگان می گیرند
و یا کاروان نیروهای امنیتی را مورد حمله
قرار می دهند.
مردم در حال حاضر به شــدت از فقر و
بیکاری رنج می برند و کشــور با تورم و
فرار ســرمایه مواجه می باشد و گرانی و
انحصــار واردات کاالها توســط مافیای
اقتصادی درد و رنج مضاعفی را بر مردم
تحمیل کرده است .حکومت باید مشکل
اشــتغال را در اولویت سیاســت های
اقتصادی خــود قرار می داد و خانواده ها
را از باتالق فقر و تنگدستی نجات می داد
و در زندگــی اقتصادی مردم تغییر مثبت
ایجاد می کرد .حکومت می داند که کمک
های بین المللی همیشــگی نیست و پس
از چند ســال به پایان می رسد؛ بنابراین
باید در رابطه با دورنمای اقتصادی مردم،
راهکارهای سازنده ای در پیش می گرفت
و زیربناهای اقتصادی کشور را سر پا نگه
می داشت.
ولی حکومت نه توانســت مردم را از دام
خطرناک فقر رهایی بخشد و نه توانست
زمینه های ســرمایه گذاری در کشور را
فراهم نماید و نه پروسه استخراج معادن
را به جایی رســاند تا هم مردم از منافع
آن بهره مند می شــدند و هم از اتکای

افغانســتان به کمک های خارجی کاسته
می شد.
ضعف های همه جانبه مردم در عرصه های
سیاســی ،امنیتی و اقتصادی ،نابسامانی
هــای درونی نظام را تشــدید کرده و به
افراد و حلقات گوناگون اجازه داده است
تا در موضع گیری ها و کارکردهای خود،
ســرخودانه عمل کــرده و رویکردهای
سیاسی حکومت و منافع جمعی مردم را
در رفتارها و اظهارات خود شــان نادیده
بگیرند.
اظهــارات غیر مســؤالنه و در مخالفت با
سیاست های کالن کشور ،نشان می دهد
که اقتدار سیاسی حکومت تا چه حد زیر
سؤال رفته اســت .در حالی که طالبان در
همین روزها در نزدیک ساختمان الحاقیه
پارلمان و ریاست پنجم امنیت ملی دست
به انتحار می زننــد و نزدیک به چهل نفر
را می کشــند و در همین روز در هلمند و
در قندهار حمالت انتحــاری و انفجاری
جان چندین نفــر را می گیرند ،حمایت از
طالبان و توجیه اعمال ضد انســانی آنها
در افغانســتان ،قابل توجیه نمی باشــد.
کســانی که در مقام معاونت شورای عالی
صلح قرار گرفته و سال ها از امتیازات بی
حساب و کتاب شــورا بهره مند شده اند،
بر اســاس کدام منطق می تواند طالبان را
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که قاتالن مردم افغانستان است و عالوه
بر کشــتارهای بیرحمانه و سیستماتیک
در زمان حاکمیت ظالمانه و ســیاه شان،
هزاران تن از شهروندان بیگناه اعم از زن،
مرد ،اطفال و پیرمردان و زنان را کشته اند
و هرگز به کسی ترحم نکرده اند.
طالبان مکاتب را به آتش کشیده ،دختران
مکاتب را تیرباران کرده اند و معلمان را
ســر بریده اند و حتا بر کارمندان صحی
که به هدف واکســین اطفــال مردم بر
مناطق اعزام می شوند ،رحم نمی کنند،
حمالت انتحاری انجام می دهند و ماین
های قوی را در ســرک ها وشاهراه های
کشور جاسازی می کنند و از بازسازی و
ارائه خدمات ضروری رفاهی برای مردم
جلوگیری مــی کنند و با آزادی در کل و
بخصوص آزادی زنان مخالفت می ورزند؛
اما امروز یک مقام بلندپایه شورای عالی
صلح از کارکــرد طالبان دفاع می کند و
آنها را بیشــرمانه فرشــتگان صلح می
خواند .از سوی دیگر ســفیر افغانستان
در روســیه به صورت نا سنجیده در باره
تاجکســتان اظهار نظر می کند و با این
اظهارات خــود روابط افغانســتان را با
کشورهای همسایه خدشه دار می سازد؛
در حالی که افغانستان در شرایط حساس
فعلی به شــدت به همکاری و حسن نظر
کشــورهای منطقه و بخصوص همسایه
نیازمند است.
با مشــاهده این همه بی نظمی ها و بی
سروسامانی ها این ســؤال در ذهن هر
انسان با وجدان و مسؤلی خلق می شود
که ما در کجا قــرار داریم؟ آیا حکومت
آنقدر ضعیف و ناتوان شــده که حتا از
اظهارات غیر مسؤالنه کارمندان خودش
نیز جلوگیری نمی تواند؟ آیا این که این
اظهارات شخصی است و دیدگاه حکومت
نیســت ،می تواند از پیامدهای تخریبی
آن جلوگیری کرده و یا غفلت و ناکارایی
حکومت را توجیه کند؟
حال مردم منتظــر نوع برخورد حکومت
با این افراد اند .اگر ایــن افراد به دلیل
اظهارات مخالــف منافع ملی ،محاکمه و
مجازات نشوند ،این گونه رفتارها و اظهار
نظرها در دســتگاه دولتی عمومیت پیدا
می کند و آن را دچار فروپاشــی درونی
می سازد.

چگونه دولت های ناکام را باید ترمیم کرد
مترجم :جانعلی شکرعلیزاده

اشــرف غنی و کلر الکهارت هشت سال
پیش کتابی به نام ترمیم دولت های ناکام،
نوشــت .حال او در مقام ریاست جمهوری
دیدگاه هایــش را دنبال می کند .او رییس
جمهور کشور افغانستان است ،کشوری که
در دهه  ۹۰ناکام ماند و ممکن دوباره ناکام
بماند .ناکامی دولت بدبختی های بیشماری
به بار می آورد .به عبــارت کلی تر دلیل
فقیرماندن کشورهای فقیر است .جغرافیا،
شرایط آب و هوایی و یا فرهنگ علت اصلی

 کارتون روز

نیســتند ،علت اصلی سیاست غلط هست.
بعضی از کشورها توانستند موسسات موثر
در کشورشان ایجاد کنند و کوشش کردند
کشورشان را از این حالت بیرون بیاورند و
موتور اقتصادی کشور را به راه انداختند ،اما
سایرآنها ،دولت های چپاولگر سرکار آوردند
و باعث عقب ماندن کشور شان شدند .یکی
از این نمونه ها ،کشــور خشن و چپاولگر
سودان جنوبی است .سیاست مداران آنان
از جنگ ساالرانی تشکیل شده است که بر
سر پول نفت همیشه در حال جنگند .جنگ
ساالران به مســایل قومی دامن می زنند و
از این شــیوه می توانند جوانان زیادی را
برای جنگیدن جذب نمایند .دولت خود به
بزرگان قبیلــه اهمیت می دهد و باعث می
شــود که آنها پولدارتر شوند در حالی که
افراد عادی برای تامین غذای روزانه شــان
متکی به کمک های دولت هستند.
دولت افغانســتان باید کوشــش کند به
سرنوشتی مانند ســودان جنوبی گرفتار
نشــود .از وقتی کــه بــاراک اوباما اکثر
سربازانش را از افغانســتان بیرون کشید
و درپــی آن حمایت ناتــو از دولت کاهش
یافت ،طالبان و اسالمگراهای افراطی بخش
هایی از کشور را مجددا به تصرف خود در
آوردند .سال گذشته برای کنترل این بخش
ها ســربازان می جنگیدند اما ناکام ماندند.
دونالد ترامپ می خواهــد نیروهایش را از
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افغانستان بیرون بکشد جایی که در حال
حاضر در اختیار سربازان آمریکایی است،
دوباره بدست افراطی ها خواهد افتاد.
در اولین قدم دونالد ترامپ باید حمایت
قوای هوایی امریکا در افغانستان را حداقل
در همین ســطح نگه دارد و به نیروهای
نظامی افغان آموزش و پول بدهد .عالوه بر
آن ،به پاکســتان فشار بیاورد که دست از
حمایت طالبان بردارد .پاکستان به طالبان
اجازه می دهد از خاک این کشور به عنوان
پشت جبهه اســتفاده کند ،پاکستان ادعا
دارد که تمام توانش را بــه کار می گیرد
اما کســی باور ندارد .حمایت های نظامی
خارجی به دولت فرصــت می دهد که در
این وضعیت شکننده موسسات و ادارات
را اصالح نماید و کارایی ادارات را افزایش
و اعتمــاد مردم را جلب نمایــد .اینگونه
اقدامات به صورت تجربی عملی شــده و
نتیجه آن رضایت بخش بوده اســت .به
عنوان نمونه دوکشور سرالئون و لیبریا در
افریقا دچار جنگ های خانمانسوزی شده
بودند و با دخالت صلحبانان سازمان ملل
فضای جدیدی در این کشورها ایجاد شد.
همچنین درکلمبیا این اقدام عملی شــد.
امریکا دولت کلمبیــا را حمایت کرد و به
شورشیان فارک که در قاچاق مواد مخدر
دست داشتند فشار آورد تا به میز مذاکره
بنشینند و توافق صلح تاریخی را در سال

 2016رقم زدند.
هر چند از نمونه عراق میشــود درســی
آموخت کــه دولت خوب نمــی تواند از
بیرون به مردم تحمیل شود ،باید رهبران
ملی بخواهند و برای آن زحمت بکشــند.
رهبــران ملی باید تالش کننــد که مانع
فعالیت فرماندهان شورشــی و وزیرانی
که پول دولت را می دزدند شوند .اولویت
های دولت غنی درست است  ،اول از همه
برای تامین امنیت فیزیکی شــهروندان
کوشش شــود بعد از آن تقویت قانون و
نهاد های قانون گذار اســت.هر دوی اینها
در کشــوری که هر لحظه قاضی ها توسط
حمالت انتحاری مورد حمله قرار می گیرند
و جنگ ســاالران از تجارت مواد مخدر به
ثروت بیشتری دست پیدا می کنند ،سخت
است .با این حال اشــرف غنی پیشرفت
هایی داشته است .اردوی افغانستان تواناتر
شده اســت ،جمع آوری مالیات علیرغم
شوک اقتصادی حاصل از کاهش سربازان
امریکایی پیشــرفت خوبی داشته است.
فساد هرچند بصورت گسترده مانده است
اما در بعضی از جاها محدود شده است .این
یک مسئله ساده نیست ،اگر مردم ببینند
که دولت به یک دولــت چپاولگر تبدیل
شــده آنها از این دولت در مقابل طالبان
دفاع نخواهد کرد .در حال حاضر نمی شود
قضاوت کرد .بیشــتر افغان ها از طالبان

ترســیده اند و همچنین مردم اعتمادشان
نسبت به دولت کم شده است.
اشــرف غنی زمان نیاز دارد تا اصالحات را
به انجام برســاند و تا آن زمان دونرها باید
از خود صبر نشان دهند .بعد از پایان جنگ
داخلی ،دونرهای غربی پول زیادی به کشور
ضعیفی که توان اداره کردن آن را نداشت
تزریق کردند و نتوانست آن را جذب کند،
نتیجه این شد که مردم ناامید شدند .انجوها
بصورت ناگهانی در این کشــور مســتقر
شــدند ،بهترین کارمنــدان را با باالترین
معاش استخدام کردند و یک دولت موازی
و پولداری را بوجود آوردند؛ غافل از اینکه
یــک روزی ،این انجوها باید از اینجا بروند.
اینگونه انجوها باعث تضعیف موسسات ملی
شدند .بهتر بود دونرها بذل و بخشش شان
را به تدریــج از طریق پرداختن آن پول ها
به خزانــه دولت انجام می داد ،بدین طریق
موثرتــر و دیرتر به مصرف می رســید .با
وجود این ،اگر رهبران یک کشور نخواهند،
هرگز این برنامه هــا موفق نخواهد بود .در
سودان جنوبی هر دو جنگساالر اصلی نمی
خواهند ملت ســازی در این کشور انجام
شود؛ بنابراین دونرها کسی را ندارند که با
آنها کار کنند ،اما در کابل این طور نیست،
رهبران در کابل می خواهند به این وضعیت
کشور خاتمه بدهند پس نباید از آنها برید
و فرار کرد.
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