AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

3912/90/90

میر عنايت اهلل سادات

تحقق مشی ملی
مشی ملی چیست؟ چگونه بوجود میآيد؟ چرا داشتن آن برأی يک ملت ضرور است؟ تعقیب يک مشی ملی ،مکلفیت
دولت ها است يا مردم و يا هر دو؟ مشی ملی تنها برای سیاست خارجی وضع می گردد و يا بايد تمامی عرصه ها
را احتوا؟ و باالخره طرح و تحقق مشی ملی در افغانستان چگونه است؟
دريافت پاسخ برای تمامی سؤاالت فوق ،بحث طويلی را ايجاب می نمايد که بايد از جانب صاحب نظران وطن ما،
مباحثات سازنده و با نتیجه يی پیرامون اين پرسش های مهم و حیاتی آغاز شود .درين مقال ،نگارنده می کوشد تا
به خاطر جلب توجه بیشتر به مفهوم عنوان شده ،هريک از پرسش های فوق را ذيال ً به گونۀ مثال طرح و در برابر
آنها ،پاسخ هايی را بطور فشرده ارائه بدارد:
مشی ملی چیست؟ و چگونه بوجود می آید؟
مشی ملی همزمان با پیدايش دولت های ملی ،به میان آمد .وقتی که در اروپا زندگی شهری رشد کرد و طبقۀ جديد
(بورژوازی) علیه متنفذين محلی (فیودال ها) ،قدعلم کردند ،مناسبات جديد اقتصادی ظهور کرده بود و ترکیب جديد
اجتماعی ،زمینۀ بروز قدرت های مرکزی را نیز مهیا می ساخت .اين قدرت ها ،اطراف و اکناف يک سرزمین را
تحت پوشش قرار داده و در قالب دولت های همگانی تبارز کردند .همزمان با قوت گرفتن دولت های مرکزی ،امر
و نهی کلیسا و متنفذين محلی تقلیل يافت و انسان ها از قید وابستگی های محلی و گروهی رهايی يافتند .پديده هايی
چون رنسانس ،اکتشافات جغرافیائی و اصالحات دينی ،تأثیراتی بزرگی بر ذهنیت انسان ها وارد کرد و آنها را قادر
ساخت تا بصورت عقلی بیانديشند .اين وقتی است که برای بار اول ،زندگی انسان ها به وسیلۀ قوانین وضع کردۀ
خود شان تنظیم گرديد و اتباع يک دولت به رعايت از قانون مکلف شدند.
با راه يافتن ديموکراسی در حیات سیاسی و اجتماعی و انتخاب شدن رهبری دولت ها به اساس ارادۀ آزاد انسان ها،
قوانین هم از جانب اورگان های قانون گذاری در فضای آزاد سیاسی ،وضع شد .در قوانین نافذ شده ،مزيد بر
حقوق و مکلفیت های اتباع " ،مشی سراسری" يا به مفهوم دقیق آن "مشی ملی" هم بازتاب يافت .بايد اذعان نمود
که قبل از تدوين "مشی ملی " ،نخست "منافع ملی" تشخیص گرديده ،حدود و ثغور آن شناسايی شده بود.
اصطالح "منافع ملی" تنها معرف منافع مادی و يا در برگیرندۀ عرصۀ اقتصادی يک جامعه نیست ،بلکه عرصه
های مختلف حیات اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و تأريخی باشندگان يک سرزمین را احتوا می کند .سرحد
منافع ملی تا حدی توسعه می يابد که با منافع واقعی ملت های ديگر متالقی شده ولی آنرا قطع نکند .تأکید روی کلمۀ
"واقعی" بخاطری می شود که دولت ها حق ندارند بدون در نظرداشت حقوق بین الدول و واقعیت های موجود و
تأريخی ،حدود منافع ملی خود را تعیین کنند .به عبارۀ ديگر ملت ها نمی توانند منافع ملی شان را در داخل حدود
منافع ملی ديگران سراغ نمايند و برآورده شدن آن را منحیث "مشی ملی" خود وانمود نمايند.
البته هماهنگی و يا انطباق "مشی ملی" دو و يا چند کشور ،می تواند روی يک موضوع بطور مؤقت و يا حتی
دائمی بوجود آيد .در آن صورت ،تقارب منافع ملی و يا "منافع جمعی" ملت ها ،متبارز می شوند .مانند مبارزه
علیه تروريزم ،مبارزه علیه مواد مخدر و يا مبارزه به خاطر بهبود محیط زيست  . . .و امثالهم.
چرا داشتن "مشی ملی" برای یک ملت ضرور است ؟
هدف از تدوين " مشی ملی" ،حراست از دارائی ها و ثروت های يک ملت به وسیلۀ تنفیذ و تطبیق قوانین می باشد.
اين دارائی ها ،شامل تمام ثروت های طبیعی در زمین و فضای يک کشور بوده و همین طورمجموع داشته های
معنوی (علم و فرهنگ) آن را نیز احتوا می کند .حفاظت ازين دارائی ها و بکار برد مؤثر آن ،ايجاب يک "مشی
ملی" را می نمايد تا دولت و مردم در پرتو چنین يک مشی ،وظايف و مکلفیت های شان نرا به پايان برسانند .اين

د پاڼو شمیره :له  1تر7
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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وجیبه در تحت زعامت يک دولت وسیع البنیاد و تحکیم وحدت ملی انجام يافته می تواند .در غیر آن ،افراد و
گروپ های نابکار ،ثروت های طبیعی و معنوی يک ملت را مورد بهره کشی شخصی شان قرار می دهند.
در گذشته ها که نظام های قرون وسطائی در جوامع مسلط بودند ،امکان طرح و تصويب يک مشی ملی از جانب
ملت ها وجود نداشت .اوامر سالطین به عوض خواست های دسته جمعی مردم بر جامعه تحمیل می شد  .بناءً
احساس مسؤولیت ،تنها در برابر اوامر سالطین مطلقه مطرح بود و اوامر آنها بايد جبراً رعايت می شد .طبعی
است که اوامر مذکور کمتر بر پايۀ عینیت های موجود يک جامعه صادر می شد و بیشتر جهات انفسی داشته و بر
پايۀ منافع سالطین و سلطنت ها وضع می گرديد.
با رويکار آمدن حکومات انتخابی ،ارادۀ مردم نیز از طريق نهاد های قانون گذاری در قوانین و مقررات دولت ها
منعکس گرديد .جای امر و نهی امرا و سالطین را فیصله های ارگان های انتخابی اتخاذ کرد .به اين ترتیب ،مشی
ملی ملت ها مبتنی بر ارادۀ خود آنها بوجود آمد.
مشی ملی را نمی توان به صورت دفع الوقت و بر اساس ذهنیت هايی که در يک مقطع زمانی در میان يک ملت
شکل می يابد  ،طرح ريزی کرد .برعکس ،بنیاد مشی ملی بر اساس تجارب تأريخی ،درنظر داشت منافع موجود و
آينده ،پايه گذاری گرديده و متن آن از جانب نخبگان يک ملت طراحی می شود.
مسؤولیت دولتها و مردم در قبال مشی ملی :
نه تنها دولت ها مکلف به تعقیب مشی ملی کشور های شان می باشند ،بلکه تمام افراد يک جامعه وظیفه دارند تا
آنرا با سعی و پشت کار خويش ،در عمل پیاده نمايند .طبیعی است که برآورده شدن اين آرمان بزرگ ملی با شرأيط
مکانی و زمانی معین نیز وابسته می باشد و بدون مساعدت ها و فراهم شدن شرأيط الزم ،يک ملت نمی تواند که از
منافع ملی خود حراست نمايد.
اولین گامی را که بائیست يک ملت به خاطر تحقق آرمان ها و مشی ملی خود بردارد ،همانا فراگیری سواد همگانی
و نیل به خود آگاهی ملی است .قدم دوم عبارت است از به میان آمدن زمینه های تبارز آزادانۀ ارادۀ يک ملت از
طريق نهاد های ديموکراتیک درکشور .بعبارۀ ديکر مردم يک کشور بايد ازطريق رسانه های آزاد ،احزاب سیاسی،
نهادهای جامعۀ مدنی و شرکت در تظاهرات ،بخواسته های شان از مجاری دولتی امکانات تطبیقی را بیابند.
مشی ملی نمی تواند ،بدون وحدت ملی و هويت ملی تحقق يابد .به اين معنی که تمام اتباع يک کشور بايد منافع
فردی و گروهی خود را در قالب يک هويت ملی بیابند و متیقن گردند که بدون اتحاد و همبستگی آنها در عمل،
منافع سراسری آنها در پرتو يک "مشی ملی" تأمین شده نمی تواند.
در مشی ملی ،سیاست داخلی و خارجی یک کشور به صورت روشن بازتاب می یابد:
وقتی يک ملت به خاطر تنظیم عرصه های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی خود به اصول ديموکراسی
متوسل می شود ،ضرور است تا انطباق اين اصول را با شرأيط  ،داشته ها ،و ضرورت های واقعی جامعۀ خود
دريابد .در غیر آن يک سلسله ناهنجاری ها در جامعه پديدار می شود .ازهمین جهت است که ديموکراسی در کشور
های مختلف با مالحظات مختلف تطبیق می گردد .چنانچه امروز ،سیستم ها و رژيم های ازهم متفاوت ولی با
اهداف مشابه و متکی بر اصول ديموکراسی در جهان کنونی به میان آمده اند .زيرا هر طرز تفکر ،خواستگاه
اجتماعی خود را داشته و در هماهنگی با آن ،زمینه های تحقق آن میسر شده می تواند .به عبارۀ ديگر واقعیت ها و
ذهنیت های مسلط در هر جامعه ،انتخاب ملت ها را سوق و استقامت می دهد.
بعضی کشورها ،نظام پارلمانی را انتخاب کردند و برخی ديگر نظام رياستی را برگزيدند .در نظام پارلمانی،
صالحیت تشکیل حکومت و توظیف صدراعظم به حزب و يا احزاب ائتالفی سپرده شده و حکومت ها با اخذ
اکثريت آرأی وکال از پارلمان ،شروع به کار می نمايد .رئیس جمهور هم با رأی وکالء برگزيده شده و مستقیماً به
وسیلۀ اتباع انتخاب نمی شود .در نظام رياستی ،رئیس جمهور مستقیماً با رأی اکثريت ملت انتخاب شده و خودش
حکومت را توظیف می نمايد .درين نظام هم ،دو طرزالعمل ذيل به مشاهده می رسد .يکی اينکه رئیس جمهور
خودش مستقیماً از کار وزراء نظارت کرده و آنها را رهبری می کند .در شکل دوم ،رئیس جمهور ،شخصی را به
حیث صدراعظم انتخاب و او ،وزراء را تعیین نموده و پس از اخذ رأی پارلمان در تحت نظر رئیس جمهور
شروع بکار می نمايد .در نظام شاهی مشروطه هم ،حکومت با رأی پارلمان انتخاب می شود و پادشاه قدرت
محدود داشته و مانند يک رئیس جمهور در نظام پارلمانی صاحب صالحیت می باشد.
د پاڼو شمیره :له  3تر7
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يادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

در بخش اقتصادی هم ،در تمام کشور های سرمايداری ،سیستم اقتصادی يکسان و واحد الشکل تطبیق نمی شود.
قوانین آنها تأکیدات مشخص روی مکلفیت های دولت و يا اقتصاد خصوصی دارند .بطور مثال در اضالع متحدۀ
امريکا تنها اصطالح " اقتصاد بازار آزاد " در قوانین آنکشور جا داده شده است .اما آلمان ها به خاطر معرفی
سیستم اقتصادی شان ،در پهلوی " اقتصاد بازار" ،کلمۀ " اجتماعی" را نیز عالوه می کنند که فی الواقع اساس يک
اقتصاد مختلط است .بنا بر همین اصل ،تا وحدت مجدد هر دو بخش آلمان ،مساعدت ها و کمک های اجتماعی به
مردم کم درآمد و بی بضاعت در آلمان غرب زياد بود .انگیزۀ آلمان های غربی در آنوقت اين بود تا در میدان
رقابت دو سیستم سوسیالیستی و سرمايداری ،نمونۀ بهتر را ارائه داشته باشند .تا آلمان های شرقی را به سیستم
اقتصادی و نظام خود خوشبین وعالقمند بسازند .روی همین ملحوظ تمام عرصه های صحت ،معارف ،خط آهن،
ُپست ،تیلفون و امثال آن در مالکیت دولت قرار داشت .چنین ترکیب در بسا کشورهای اروپائی بخصوص ممالک
اسکاندناوی هنوزهم بقوت خود باقی است.
در رابطه به سیاست خارجی هم ،تمام کشورهای اروپائی دارای تعلقات همگون نمیباشند .شماری از آنها بی طرفی
دائمی را پذيرفته اند و سائرين ،شامل پیمان اتالنتیک شمالی (ناتو) میباشند .زيرا هريک ازين دولتها ،منافع ملی
خود را دنبال نموده و با دولت هايی که منافع ملی خودرا در تقارب میبیند ،همکاری مینمايد .گرچه اهداف مشترک
تمام دول جهان در منشور ملل متحد بازتاب يافته است ولی در اوضاع و احوال مشخص ،بعضی از کشورها بخاطر
ملحوظات بین المللی ،منافع منطقوی و يا منافع ملی خود شان حاضر به همکاريهای فشرده (دوجانبه ويا چند جانبه)
با همديگر میشوند .همین همکاريها ،موجب تقرب ها و تفاوتها در روابط بین المللی میگردد.
پیمان های متخاصم نظامی در گذشته ،جهان را به انقطاب کشانیده بود .امروز چنان فضا وجود ندارد ولی با آنهم،
ظهور صف بندی های منطقوی و اتحاد های تجاری و اقتصادی در اوضاع و احوال کنونی ،موجب بروز
ناهمگونی ها در روابط بین المللی کشور ها می شود.
باوجود تفاوت های يادشده ،در تمام اين کشور ها ،اعمال قدرت طبق مجوزات قانونی به مردم تعلق دارد .آنها
تصمیم می گیرند که با کدام کشورها نزديک شوند و از کدام کشور ها دوری بجويند .اقتصاد شان را چگونه سر و
سامان بدهند و به خاطر منفعت عمومی ،قدرت دولتی را چگونه و به چه شکل بیارايند.
طرح و تحقق مشی ملی در افغانستان چه گونه است ؟
در افغانستان ،به سال 1707م قدرت مرکزی دوباره توسط خود افغان ها احیاء گرديد .گرچه برخی از مظاهر يک
دولت ملی مانند انتخاب پادشاه از طريق "جرگه تأريخی کندهار" و تشکیل اردوی ملی درين دولت بازتاب
يافت( ،)1اما تا پايان قرن نزدهم ،به ارتباط مکلفیت انسان ها در برابر قوانین ،هنوز حرفی در میان نیامده بود .تا
آنکه انديشۀ به میان آوردن يک دولت مدرن ملی از جانب اولین جنبش مشروطه خواهان مطرح شد و سپس
اعلیحضرت امان اهلل خان گام های عملی درين راستا برداشت .در تحت زعامت او ،سلسله ای از قوانین و نظامنامه
ها ( )3به خاطر ارتقاء و پیشرفت برای عرصه های مختلف جامعه وضع گرديد و بر طبق آن ،صالحیت های
مقامات دولتی ،حقوق و مکلفیت های افراد ،بدون در نظر داشت تعلقات اجتماعی ،مذهبی و قومی آنها ،معین شد.
گرچه دولت امانی فرصت کافی نیافت تا عرصه های بیشتر حیات اجتماعی و حراست از منافع ملی را به وسیلۀ
قوانین تنظیم کند .اما با طرح سیاست خارجی مستقل و روی دست گرفتن پالیسی عصری سازی دولت و جامعه،
بنای تدوين يک مشی ملی را پايه گذاری نمود .اعلیحضرت امان اهلل خان غازی سنگ بنای مشی ملی جديد را پس
از مشوره با صاحبان نظر ،جهت تصويب نهايی به لويه جرگه ارائه کرد.

 -1اولین اردوی منظم افغانستان با قطعات توپچی ،سواره و پیاده در عهد سلطنت احمد شاه بابا ايجاد شد .اين يک اردوی دائمی بود که در
پهلوی آن قطعات قومی نیز وجود داشت .اردوی منظم تا به قدرت رسیدن زمان شاه پابرجا بود .ولی در آنوقت از جانب اوالدۀ متعدد
تیمور شاه به خانه جنگی کشیده شده و به پارچه های متعدد تقسیم شد.
 -3تعداد نظامنامه ها بر اساس تخمین محترم حبیب اهلل رفیع درصد مورد وضع و تنفیذ شده بودند  .اما او توانسته است که به تعداد هفتاد و
هفت نظامنامه را در اثر ذيل جمع آوری و نام ببرد:
نام کتاب – حاکمیت قانون در افغانستان – بقلم اعلیحضرت امان اهلل خان غازی – صفحات  302تا  - 359سال طبع  – 1000پیشاور
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متأسفانه از آن زمان تا امروز برنامۀ مدرن ساختن دولت و جامعۀ افغانستان بر پايۀ يک مشی همیشگی و سرتا
سری ملی ،جايگاه خود را نیافت .زيرا عوامل باز دارنده ،مانند سابق در داخل افغانستان و ماحول آن پیوسته عمل
نموده و هنوز هم منحیث مانع وجود دارد .اين عوامل سبب انقطاع در امر طرح و تصويب يک مشی دوامدار ملی
می شود .بی جهت نخواهد بود اگر مثال های ازين عوامل در اين جا يادآوری شود:
 – 1دشمنان خارجی افغانستان ،همیشه از عامل بیسوادی در کشور ما سوء استفاده نموده و با پروپاگند های شان
در دهات و قصبات افغانستان ،مفهوم ديموکراسی و قوانین متکی بر آنرا ،مرادف به آزادی از عنعنات و مذهب
مردم معرفی کرده اند .متأسفانه آنها به هدف شوم شان نايل شده و با چنین تبلیغات ،همیشه روحیۀ مقاومت علیه
تحول و پیشرفت را بوجود آورده اند .بخصوص طی سی سال گذشته ،ديده می شود که شبکه های معین ،به هر
مسئلۀ مورد مناقشه و مشاجره ،بی جهت رنگ مذهبی می دهند .همین طور آنها در اتکاء به ساختار ها و ظوابط
قبیلوی در افغانستان ،علیه قوام يافتن روحیۀ ملی صف آرائی می نمايند.
 - 3اشتباه منورين را هم نمی توان در قوت گرفتن اين مقاومت ها ،دست کم گرفت .برخی از آنها بدون در
نظرداشت ذهنیت ها و واقعیت های موجود در جامعه ،روی يک سلسله اصالحاتی تأکید ورزيده اند که به هیچ وجه
در آن مقاطع زمانی ضرورت اولی نبوده است.
 - 2کمبود منابع تمويل پروژه های انکشافی و منزوی ساختن افغانستان از جهان در دو دهۀ اول پس از سقوط
دولت امانی ،نه تنها از رشد اقتصادی در جامعه جلوگیری می کرد بلکه اکثريت مردم را از ترقیات و پیشرفت های
ساير ملل جهان بی خبر نگه می داشت.
 – 0عامل ديگری که هنوز هم از تحقق مفاهیم عدالت و آزادی در جامعۀ ما جلوگیری می نمايد ،همانا عدم صداقت
گردانندگان دولت و نبود شفافیت در عمل کرد آنها می باشد .بطور مثال انتخابات رکن مهم تحقق ديموکراسی در
يک جامعه است و اگر در تحقق اين رکن تقلب صورت می گیرد ،چگونه می توان مردم را متقاعد ساخت تا اصول
ديموکراسی را بپذيرند.
 - 5در افغانستان به عیوض تعقیب يک مشی دوامدار ملی ،سیاست های مقطعی که بیشتر به گونۀ عکس العمل بوده
اند ،به کار گرفته شد .در اتخاذ اين سیاست ها ،تضاد های درونی دولت نقش مهم داشته است .مانند پايان دادن به
يک سلسله آزادی های مدنی پس از دورۀ هفتم شورای ملی و يا واپس گرفتن آزادی های" دهۀ قانون اساسی" در
سال .1072
 - 2تشکیل احزاب سیاسی ،انسان ها را به دور طرح های مشخص فکری در جهت ارتقاء يک جامعه می کشاند و
رکن مهم يک دولت مردمی و اصول ديموکراسی می باشد .ولی در کشورما  ،مدت های طوالنی از پیدايش اين
پديده جلوگیری گرديده و پايه گذاران آن سرکوب شده اند .به عوض اين پديدۀ قانونمند ،اتکاء روی ملحظات قومی،
منطقوی و لسانی صورت گرفته و بی توجه به اين که چنین اتکاء ،جامعه را در جهت مخالف وحدت ملی می
کشاند.
آنهايی که با تشکیل احزاب سیاسی مخالفت می ورزيدند هیچ هدفی برای ارتقاء جامعه نداشتند .منظورآنها صرفاً
تالش برای حفظ و تقويت پايه های اقتدار خود آنها بود .به خاطر برآورده شدن اين مقصد ،هستند کسانی که حتی
امروز از دشمنان قسم خوردۀ افغانستان ،حمايت و کمک دريافت می نمايند.
 – 7تبلیغات شوونیزم خزندۀ خارجی به مقابل هويت و تأريخ افغان ها ،گرچه از جانب مردم ما همیشه به شدت
تقبیح می شود .ولی اين تبلیغات کامالً بی اثر نبوده و در نزد برخی افراد ،ذهنیت هايی را بوجود آورده است .اين
ذهنیت ها بايد در مطابقت به واقعیت ها و حقايق افتخار آمیز ملت ما اصالح شود .کسانی که هويت ملی افغان ها را
مورد سؤال قرار می دهند ،در حقیقت با مشی ملی آنها سر سازگاری ندارند " .افغان" نام ملت ماست و "
افغانستان" کشور ما .اين نام ها از البالی تأريخ ما برگزيده شده است.
 - 8متأسفانه دو همسايۀ افغانستان ( ايران و پاکستان) هنوزهم به خاطر افزايش منافع و توسعۀ قدرت شان در
منطقه ،وطن ما را آماج پالن های تجاوز کارانۀ خويش قرار می دهند .به عوض آنکه متوجه کشور خود شده،
مسیر ارتقاء و پیشرفت را در جامعۀ شان جست و جو نمايند ،به همان شیوه های کهنۀ تجاوزکاری ،علیه افغانستان
عمل می نمايند .هر دو کشور درک نمی توانند که همین حاال افغانستان در محراق توجۀ جهانی قرار دارد و لجاجت
آنها در سطح جهانی افشاء شده و برای خود شان نتائج معکوس به بار می آورد.
چگونگی طرح و تحقق مشی ملی پس از سقوط طالبان :
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در دهۀ که گذشت  ،امکانات زيادی برأی اعمار مجدد و ترقی افغانستان وجود داشت .متاسفانه از همۀ اين امکانات
بخاطر نبود يک مشی ملی و عدم عالقۀ اولیای امور به يک رشد همجانبه در وطن افغانها  ،پیشرفت های الزم و
قناعت بخش رونما نگرديد  .فساد اداری و زدوبند های افراد معین با "سازمانهای غیر حکومتی" خارجی  ،سبب شد
تا اين کمکها از جانب جامعۀ افغانی جذب نشود و در نتیجه زندگی مردم بهبود نیابد .درين مورد حتی در نشست
های بین المللی  ،هوشدار های به دولت افغانستان داده شد و ادامۀ کمکهای جهانی به ازمیان برداشتن فساد اداری
مشروط گرديد .اما دولت افغانستان درين ارتباط هیچگونه اقدام مؤثر انجام نداد .عالوه بر فساد  ،که منحیث معضلۀ
اصلی بحساب میآيد  ،مشکالت جدی وعديده ديگر هم در تمام عرصه ها به اندازه يی وجود دارد که همین حاال
سبب تشويش و هراس مردم ما از آينده شان شده است.
 در بخش اقتصاد  :بدون در نظرداشت ضرورتها و نیازمندی های جامعۀ افغانی  ،با عنوان کردن "سیستم اقتصادبازار آزاد" تمام معاونت های دولت به مردم کم بضاعت تنقیص يافت .دستگاهها و تصدی های مثمر دولتی که
مؤثريت آنها در گذشته به اثبات رسیده بود و شمار زيادی مردم درآن مصروف کار بودند  ،به وابستگان مقامات
عالیۀ دولت و افرادی که نه از قوانین سرمايگذاری خبر بودند و نه سرمايه های شآن از طروق مجاز بدست آمده
بود ،فروخته شد .در حالی که می بائیست ثروتهای غصب شدۀ دولت و مردم از آنها تحصیل میشد  ،باز هم ايشان
با چنین سخاوت بی نظیر ،مورد تفقد قرار گرفتند  .چنین روش و برخورد غیر مسئوالنه در برابر آنها  ،بی تفاوتی
ها را دربرابر دارائی های عامه ترويج داده  ،بازار فساد و اختالس را گرم ساخت .
يک نظر م ختصر به سطح زندگی اکثريت مردم افغانستان  ،اين نتیجه را بدست میدهد که آنها در آستانۀ فقر دائمی
قرار دارند .صدها هزار جوان واجد شرأيط کار بخاطر اعاشۀ فامیلهای شان رهسپار ملک های بیگانه شده و يا از
نهايت احتیاج به وابستگی از مخالفین مسلح و يا باند های مواد مخدر پناه برده اند .
در سالهای اخیر تعداد زياد مؤسسات تحصیالت عالی و پوهنتونها در مرکز و واليات  ،جديدا" تآسیس شده و صرف
نظر از کیفیت اين مؤسسات  ،همه ساله هزاران جوان از آنها فارغ میشوند  .ولی متآسفانه اين فارغان هم به تعداد
لشکر بیکاران عالوه می گردند  .زيرا ساختار اقتصادی افغانستان بر طبق يک مشی ملی عیار نشده و توان جذب
آنها در بخش های مختلف اقتصادی وجود ندارد .
سیاست اشتغال مؤلد برأی تمام افراد جامعه وجود نداشته و سرمايگذاری های دولت در بخش تهیۀ مسکن  ،صحت
و ارزاق  ،متوقف شده است  .در بخشهای اعمار صنايع زيربنائی  ،بند های برق  ،آبیاری زمین های قابل زرع ،
تآسیس صنايع کوچک در سطح قراء و شهر های کوچک  ،اقدامات دولت ناچیز بوده و فی المجموع برأی نجات
اکثريت مردم از فقر و تنگدستی  ،سیاست ها و خط مشی کلی وجود ندارد.
گرچه از همان روز های پس از سقوط طالبان  ،شماری از تحصیل يافته های افغان مقیم امريکا و اروپا با پرداخت
معاشات گزاف جهت دادن مشوره و تهیۀ خط مشی اقتصادی درشعبات رياست جمهوری جابجا شدند  ،ولی نتیجۀ
کاری آنها به غیر از وضع ناهنجار کنونی چیزی ديگری نیست  .زيرا آنها واقعیت های موجود جامعۀ افغانستان را
بصور ت درست شناسايی نکرده و بخاطر دلخوشی اولیای امور  ،مدل اقتصادی يک کشور پیشرفتۀ سرمايداری را
به حیث رهنما ورهگشای افغانستان جنگ زده وعقب افتاده قرار دادند .در کشوری که قانون تطبیق نمی شود و
صاحبان قدرت از پرداخت مالیات سرباززده و دارائی های عامه را در قبضۀ خود نگهمیدارند ( ،)iچگونه می توان
از آنها انتظار داشت که به يکبارگی راه و روش خودرا عوض کرده و داوطلبانه به قوانین " اقتصاد بازار آزاد "
خودرا پابند بسازند.
 در بخش استخراج معادن هم قانون و مقررات  ،متکی بر منافع ملی ملت ما وضع نشده و چنین اهداف کمتربهچشم میخورد .استخراج خودسرانه در گوشه و کنار کشور ادامه داشته و در اعطای حق استخراج معادن ،
موجوديت فساد گسترده و ملحوظات سیاسی  ،تآثیر قابل دقت دارد .امتیاز حق استخراج معادن مهم به مؤسسات
خارجی سپرده می شود .به اين امید که با ايجاد منفعت مستقیم اين مؤسسات در افغانستان  ،شايد دولت های شان
دست از حمايت مخالفین مسلح برداشته و با دولت افغانستان همکاری نمايند .معادن ديگری که ظاهرا" به افغانها
واگذارشده است  ،در عقب آن هم اکثرا" مؤسسات مربوط به دول خارجی قرار داشته و با استفادۀ از نام اين افغانها
 ،سرمايگذاران خارجی  ،هويت خودرا سطر و اخفاء مینمايند .زيرا افراد مذکور اگر صاحب چنان سرمايه های
هنگفت هم شده باشند  ،بخاطر احتمال خسارات ناشی از بی امنیتی  ،جرئت چنین سرمايه گذاری ها را ندارند.
متآسفانه هیچنوع کوشش صورت نمیگیرد تا استخراج اين معادن  ،مستقیما" از بودجۀ انکشافی دولت و يا قروض
دولتی تمويل شده و منحیث دارائی عامه به پشتوانۀ اقتصادی ملت ما مبدل گردند .در رابطه به تقسیم بندی و سپردن
د پاڼو شمیره :له  5تر7
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
يادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اين منابع طبعی به بخش خصوصی و يا سکتور دولتی  ،هیچگونه مشی و برنامۀ ملی در نزد دولتمداران فعلی
وجود ندارد.
دررابطه به چنین عمکرد ها  ،بايد ياد آور شد که منابع معدنی  ،تنها به نسل حاضر ملت ما مربوط نبوده  ،بلکه
ثروت و امانت يی اند که بايد با کمال صداقت و شفافیت بکار گرفته شده و بطور مسئوالنه برأی نسلهای آينده هم
به میراث گذاشته شود .
 در عرصۀ تجارت هیچگونه "سیاست حمايوی" که متضمن منافع ملی ما باشد روی دست گرفته نشد  .هرکسهرچیزی که بخواهد به افغانستان صادر می تواند .در چنین شرأيط بعید به نظر میخورد که مؤلدين داخلی به پای
خود ايستاده و با هجوم اموال وارد شده از خارج  ،رقابت بتوانند .جريان فعلی تجارت به خواست ملت افغانستان
سیر نمی کند  .بعوض اينکه وضع موجود تجارت به اقتصاد ملی ما مفید واقع شود  ،به صادر کنندگان خارجی ،
بخصوص دو کشور همسايۀ ايران و پاکستان  ،مفاد زيادی را سرازير می سازد  .حتی بخاطر فساد در ادارات
گمرک  ،از اقالم صادراتی آنها هم عوايد خیلی کم به حساب دولت افغانستان تحويل داده می شود. ii
در بخش تجارت  ،دولت نمی خواهد که به وابستگی اقتصادی افغانها از خارج  ،خاتمه داده شود و مسیر بوجود
آوردن يک اقتصاد خود کفاف را در پیش گیرد  .يعنی درين عرصه هم اساسات يک مشی ملی پايه گذاری نشده
است .
 در بخش طرح و تطبیق قوانین  :قوانینی که بائیست بخاطر حفاظت منافع مردم و دولت به اسرع وقت تنفیذ میشد ،تا هنوز پاه در هوا باقی مانده و اين حالت زمینۀ ارتشاء و فساد را برأی اختالس گران مساعد ساخته است .طبق
اعتراف مورخ  31فبروری  3912وزيرعدلیۀ فعلی در طلوع نیوز ،متن اکثر قوانین نافذ شده  ،مستقیما" از السنۀ
خارجی و با پرداخت حق الزحمه های گزاف ترجمه شده است .حتی پس از ترجمه هم  ،بخاطر انطباق اين قوانین با
واقعیت های جامعۀ افغانی  ،اصالحات الزم در متن آنها بعمل نیآمده است .در حالیکه خاستگاه هر قانون بايد شرأيط
و واقعیت های موجود جامعۀ افغانی می بود .بناء" ترجمه از السنۀ ديگر  ،آنهم در موجوديت صدها حقوقدان افغان
در داخل و خارج کشور ،جزء جفاکاری به ملت چیزی ديگری بوده نمی تواند.
 در بخش فرهنگی  :بزرگترين دست آورد دولت درين سالها  ،موجودت و کثرت رسانه های آزاد در سطح محلیو ملی می باشد .گفته می شود که برخی ازين رسانه ها از جانب همسايه های مغرض افغانستان تمويل می گردند.
مقصود آنها از چنین مصارفات عمدا" تالش در جهت برهم زدن وحدت و وفاق ملی در میان افغانها می باشد.
اخیرا" دولت افغانستان متوجه شده است که در بعضی رسانه ها  ،کلمات وارداتی و لهجه های بیگانه بکارگرفته می
شود و اين بدعت بايد توقف يابد .رياست جمهوری درين مورد فرمانی صادرکرد  ،اما اينکه قبال" علی الرغم
صراحت اين موضوع در قانون اساسی  ،متوجه اين نقیصه نشده بود  ،دال بر آن است که دولت يک مشی ملی
فرهنگی نداشته و متوجه نبود که در تنور گرم وطن ما هرکی هرچه بخواهد می پزد.
بخاطر تفکیک لهجه ها و کلمات بیگانه بايد اکادمی علوم  ،کلمات و لهجه های اصیل را وقتا" فوقتا" از طريق
رسانه ها به گوش مردم برساند .تا اصالت هردو زبان دری و پشتو محفوظ بماند  .مهمترين نیرويی که توانمندی
توضیح و اشاعۀ مشی ملی را در ين بخش به مردم دارد  ،فارغان مؤسسات تعلیمی میباشد .همین ها اند که با انجام
وظايف شان چنین مشی را در عمل پیاده می توانند .لذا اشاعه و حراست از فرهنگ ملی بايد جزء از مواد درسی
آنها باشد  .اما دولت تا بحال درين عرصه کاری را از پیش نبرده و نقش سازندۀ آنها را ناديده گرفته است.
 در بخش سیاست خارجی  ،يک مشی تنظیم شدۀ ملی وجود ندارد  .اکثرا" بنا بر ملحوظات نا معلوم و يااستخباراتی  ،اظهاراتی میشود که مردم نمی دانند  ،اين حکومت در کدام مسیر روان است .مثال ذيل گويای مشی
مبهم سیاست خارجی دولت بوده می تواند  :وقتی که به اثر فیرمتقابل راکت قوای امريکايی بسوی پاکستان 30 ،
سرباز آنکشور در سال  3913جان باختند .رياست جمهوری افغانستان برأی فريب و آرام ساختن نظامیان پاکستانی
صدا بلند ک رده و اين طور موقف گرفت که اگر کدام درگیری میان امريکا و پاکستان صورت بگیرد  ،افغانستان
همیش در کنار پاکستان قرار خواهد داشت  .چنین اظهارات نه تنها اعوام فريبانه است بلکه سبکسرانه هم می باشد.
زيرا پاکستان از بدو تآسیس خود تا امروز به منافع و خواست ملی مردم افغانستان وقع نگذاشته و افغانها نمی توانند
در چنان يک حالت  ،جانب پاکستان را بگیرند.
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اين هزيان گوئی ها  ،مردم را سرگیچه ساخته است .آنها متوقع اند که سیاست خارجی دولت شان با در نظر داشت
اهداف دور و نزديک بصورت روشن و دقیق تنظیم شود.
 در بخش امنیتی و دفاعی  :اورگانهای دفاعی  ،کشفی و پولیس افغانستان باالثر توطئۀ سازمان يافتۀ دولتپاکستان بوسیلۀ خود افغانها در دهۀ نود قرن گذشته ازهم متالشی گرديد .گرچه پس از سقوط طالبان  ،کار احیای
مجدد اين اورگانها از سر گرفته شد  .ولی پاکستان نمی خواست که اين اورگانها  ،قدرت رزمندگی خودرا باز يآبند.
بناء" مستقیما" و يا از طريق ستون پنجم خود  ،اهداف قبلی خودرا بگونۀ ديگر در افغانستان تعقیب کرد.
باالثر فشار های پاکستان در گردهمآيی بن موافقه شد که تعداد اردوی افغانستان بايد بیش ازهفتاد هزار نباشد .سپس
با راه اندازی پروپاگند ه ا  ،دست های نامرئی  ،مانع برگشت منسوبین مسلکی و با تجربۀ اين اورگانها به وظايف
شان شده و کیفیت کاری هرسه اورگان را پائین آوردند.
به اين ترتیب اردوی فعلی افغانستان بدون ايجاد روحیه و انگیزۀ ملی  ،بصورت اجیر بسیچ گرديد .همین خصايص
سبب می شود که سطح فیصدی فرار از خدمت عسکری و ترک وظیفه زياد باشد  .طبق تحقیق يک مؤسسۀ مربوط
به قوای نظامی انگلستان  ،درهر ماه پنجهزار نظامی از صفوف اردو افغانستان غايب می شوند  .اين رقم در طول
سال گذشته ( ) 3912به  22هزار نفر رسیده بود  .محققین اين بررسی نتیجه میگیرند که اردوی افغانستان  ،توان
دفاع از تمامیت ارضی کشور خودرا ندارد. iii
گرچه تعهد کمکهای جهانی بخاطر تقويۀ اردوی ملی افغانستان قابل مالحظه می باشد و دولت قادر خواهد بود که
بوسیلۀ اين کمکها يک اردوی  253هزارنفری را تمويل نمايد  ،ولی با اين وسیله می توان تنها از نظر کمیت  ،اين
تعداد را استخدام کرد .زيرا باال بردن سطح کیفیت اردو ،وابسطه از چگونگی عملکرد خود افغانها می باشد .تا
وقتی که فساد اداری در اردو حاکم بوده و يک قوماندانیت سالم بوجود نیآيد  ،تبارز يک قوای مسلح ملی بخاطر
دفاع از وطن  ،امر مستحیل به نظر می آيد.
پايان سخن :
سخن پايانی اينکه افغانستان به يک مشی ملی که حالل مشکالت ملت افغانستان بوده و تمامی جهات مورد نیاز
جامعۀ مارا در نظر بگیرد  ،نیاز دارد .برأی ساختن چنین يک مشی ملی  ،بايد خود طراحان  ،دارأی احساس ملی
و فکر ملی باشند .ساختن مشی ملی بوسیلۀ خارجی ها و يا کسانی که بخاطر ملحوظات شخصی و مادی  ،استخدام
شده و کدام احساس مسؤولیت وجدانی در قبال جامعۀ افغانستان ندارند  ،کار بی نتیجه است .
آنهايی که طرفدار وحدت ملی بوده و بخاطرتوانمندی ملت در افغانستان می رزمند ،بايد پیش از پیش عوامل
بازدارنده را شناسايی نمايند .بدون درک عمیق از ظوابت قبیلوی و شناخت دسايس دشمن در جهت سؤاستفاده ازين
ظوابط  ،نمی توان به سرمنزل مقصود رسید.
طرز ديد های قبیلوی را نمی توان سرکوب کرد  .ولی با ايجاد محالت جديد کار در داخل قبايل و ماحول آن  ،می
توان شرأيط زندگی را تغیر داد و زمینۀ مرتبط ساختن باشندگان قبايل را به اقتصاد سراسر کشور فراهم ساخت .هر
قدر اين روابط استحکام يابد  ،به همان اندازه روحیۀ ملی  ،جانشین طرز ديد های قبیلوی می شود.
منورين افغان بايد وجوه مشترک روشنفکری و عالقه به ملت سازی را در محور تفکر خود قرار بدهند  .اين
رسالتی است که تاريخ به عهدۀ آنها گذاشته است .بايد انقطاب های فکری را مهار کرد .در غیر آن  ،مشاجرات بی
حاصل  ،موجب شدت يافتن بحران ملی در افغانستان می شود.

i

درسال  3913مقامات وزارت زراعت چندين بار رسما" اظهار داشت که بیش از چهار ملیون جريب زمین از جانب مافیای زمین در
کشور -جذب گرديده است .دولت تا به حال توان استرداد اين زمین ها را پیدا نکرده است .
ii
طبق بررسی مشخص يک مؤسسۀ مستقل  ،از جملۀ دوملیون دالر اقالم صادراتی  ،تنها پنجصد هزار دالر آن بخاطر تاديۀ محصول ثبت
شده  -بود .
iii
سايت بی بی سی  ،اول اپريل - 3912
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