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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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عبدالقیوم میرزاده

ملت
منافع ملی
دولت – ملت
در افغانستان

به ادامه گذشته ( قسمت هژدهم )

تحکیم حاکمیت قانون ورشد قانون پذیری در جامعه میان مردم ودستگاه اداره دولت از رکن بسیار با ارزش و اساسی
حکومت داری خوب است ،ایجاد سیستم نظارت بر قانون ومجازات متخلفین ،تعریف مشخص ،معین وشفاف از
حضور قوای مسلح ایاالت متحده امریکا وناتو وظایف ومدت استقرار این نیرو ها ومشروعیت آن از طریق یک
اجماع ملی ویا ریفراندم یا همه پرسی سرتاسری ارایه شود تا شک وتردید های ایجاد شده هم در میان مردم خود ما
وهم در میان همسایگان برطرف گردد ،تعریف مشخص از تروریزم داده شود و وظایف دستگاه دفاعی ،نظم عامه و
سیستم قضایی وعدلی کشوردر قبال این پدیده شوم تعین گردد ،در قبال افرادی که به جرایم تروریستی و در تبانی با
سازمانهای استخباراتی به جرم خیانت بوطن زندانی شده اند هیچنوع مدارا صورت نگیرد و دالیل آزادی آنهایی که
از بند رها میگردند بصورت شفاف به مردم توضیح داده شود.
اساسی ترین و مهمترین تزس وشعار مخالفین مسلح چون طالبان و داعشیان وسایر مخالفین موجودیت قوای خارجی
در کشور میباشد .طوریکه من قبآل در زمینه توضیح دادم هم پاکستان وهم ایران بحیث دو همسایه افغانستان که
نقشهای کلیدی وپوتانسیل تآثیرگزار در امور کشور ما دارند از موجودیت قوای خارجی ناراض اند و بنابر ضعف
رهبری واداره کشور ما ،درک نازل مردم ما از منافع ملی ،موجودیت دولت پنهان مافیایی در درون دولت ،افراد
مسلح غیر قابل کنترول در محالت توانسته اند حکومت هایی در درون حکومت تآسیس کنند که موثریت اش در میان
مردم درمراکز و محالت بوضاحت دیده میشود .مردم ازنبود امنیت ،قانون شکنی ها ،فساد در دستگاه اداره دولت،
عدم توجه به خواسته های اساسی وابتدایی مردم ،بیکاری ،فقر و ده ها ناتوانی وکم کاری دولت به ستوه آمده اند و
گروپ های مسلح خود سر که هیچنوع احساس مسولیت ملی در برابر وطن ومنافع ملی ندارند جای کمبود دولت را
در مرکز ومحالت پر کرده اند و بدین ترتیب فضآ برای فعالیت عناصر گماشته شده بیگانه باز وباز تر شده ومردم
هم به هر اندازه ای که از سیطره قانون وقانونیت وحاکمیت دولتی بدور شده میروند به همان اندازه در تحت تآثیراداره
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یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

وتبلیغ دشمنان کشور ودر زیر سیاست های افغان دشمن بیگانه کشورما را به سوی هرج ومرج و بربادی وتباهی
سوق میدهند.
همانطوریکه قبآل اشاره های موکد در زمینه داشتم مهمترین چالش های فراروی دولت در کشور ما نبود روحیه ای
ملی ،وطندوستی ،بیسوادی ،نبود فهم وآگاهی از منافع ملی ،تعصبات فرقه گرایانه وکج اندیشانه ،فقرفرهنگی و فساد
در مقیاس کل کشور میباشد که این عوامل با اضافه مداخالت وتهدیدات خارجی در وجود طالبان وداعشیان و اندیشه
های بنیاد گرانه افراطی سلفی در تحت اداره سازمانهای استخباراتی منطقویی وبین المللی باعث گشته است که روند
دولت سازی مدرن ویا دولت مقتدر به کندی پیش رفته و در بسا مقاطع وحاالت سیر عقب گرایانه داشته باشد.
وظیفه بسیار با اهمیت دولت مداران و تیم های متعلق آن در ساختار اداره کشوراینست تا در گام نخست همه تالش
و خرد شانرا در جهت استحکام یک دولت مقتدر که ساختار های کاری آن در سراسر کشور تا دورترین قرآ وقصبات
وجود داشته باشد که مردم وجود آنر ا در کلیه مسایل حیات روزمره بخوبی احساس کنند و در یابند که دولت یگانه
مرجع احمال قدرت در کشور است و یگانه مرجع برآورده کردن خواسته ها ونیازمندی های آنان میباشد ،معطوف
دارند .گرچه این پروسه با دشواری های فراوان داخلی از قبیل موجودیت افراد مسلح بی بند وبار و وابسته به گروه
های افراطی
مجاهدین دیروز و زور گویان قطاع الطریق امروز در محالت ،کشت ،تولید و قاچاق مواد مخدرگرچه قاچاق اموال
وانسان از زمانه های بسیار طوالنی شیوه زنده گی ساکنان والیات سرحدی هم مرز با ایران وپاکستان میباشد که در
این اواخر برای صدور مواد مخدر والیات شمال وشمال غربی نیز به ؤ ،امنیتی و اداری را موشگافانه به ارزیابی
وتحقیق گرفته نتایج تحقیقات شانرا به ادارات مربوط ارسال دارند .این روند به یک سیستم دایمآ فعال اداری –
اکادیمیک تبدیل گردد تا دیگر از دست اندازی ودست درازی افراد غیر متخصص در امور تخصصی جلوگیری بعمل
آید .عرف معمول در کشور ما متآسفانه اینست که سی میلیون نفوس افغانستان در همه موارد کمبودی ها ،نا توانی
ها ،نا امنی ها ،معضالت اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی فقط یک نفر را مالمت کرده وبا انگشت آنرا نشان میدهند در
حالیکه در کلیه موارد به نحوی از انحا همه مردم کشور یکسان مسولیت دارند ،این مسئله برای همه مردم با شفافیت
و صراحت تفهیم گردد که ریشه های همه معضالت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی در بطن خود جامعه بارور
گشته و از اثرکم کاری وضعف مردم تکثر کرده وگسترش می یابد.
شفافیت عمل وگفتار مسئولین در اداره کشور وطرح وتطبیق قوانین در کلیه امور زنده گی اجتماعی،سیاسی ،اقتصادی
ونظامی مسئ له با اهمیتی دیگریست که میتواند از یکطرف در جامعه اعتماد سازی صورت گرفته وباعث تحرک
مردم در ایفای نقش شهروندی شان در کلیه امور کشور میگردد واز طرف دیگردقیقآ جلوتبلیغات وفعالیت مخالفین
کشور را سد میگردد .اگر امور دولت با شفافیت به پیش برده شود مردم این تشخیص را پیدا میکنند که کجای کار
می لنگد .برای اطالع رسانی شفاف و غیر جانبدار از همه امور دولت داری وفعالیت ارگانهای اداره اجراییوی،
تقنینی و قضآ ودست اندر کاران وسایل ارتباط جمعی کشور مسئول اند .آنها مسئولیت تاریخی در قبال اطالع رسانی
و ارتقا ٔ سطح آگاهی مردم دارند .آنها با مسئولیت پذیری حتی میتوانند فعالیت این مراجع را سمت وسو بدهند .همچنان
در این مرحله نقش پولیس ،اردو ،ارگانهای عدلی وقضایی بسیار برجسته میگردد .منسوبین این نیرو ها باییست قانونآ
از زیر چتراحزاب سیاسی ،سازمانها و تعلقات تنظیمی  ،گروهی و شخصی خارج گردند .به هیچوجه نباید منسوبین
ارگانهای حافظ منافع همه مردم
در گرو گروپ ها واحزابی که منافع یک طیف خاص را تا ٔمین میکنند قرار داشته باشند ،این مسئله از اهمیت خاص
برخوردار میباشد زیرا همین فعالیت های سیاسی احزاب وسازمانهای سیاسی در میان اردو ،پولیس وارگانهای تآمین
نظم عامه ،عدلی وقضایی با عث میگردد که از یکطرف مردم را نسبت به حافظین جان ،مال و منافع شان بی اعتماد
ساخته و هم خود شان را در میان خود شان بی اعتماد میسازد که وقوع سبوتاژ ها ،کار شکنی ها ،فساد و کودتا ها
از همین جا ناشی میگردد .آنچه از همه مهمتر تلقی میگردد همانا آسیب پذیری منسوبین این ارگانها که عضویت یک
حزب یا سازمان سیاسی را کسب کرده اند از جانب سازمانهای استخبارات خارجی در زیر پوشش اندیشه های حزبی
وسیاسی میباشد .کودتا های تاریخ معاصر کشور ما درست در همین راستا بوقوع پیوست که نتایج خونبار آن از چند
نسل کشور قربانی گرفت .تجارب تلخ در کشور ما اتفاقاتی را به خاطر دارد که دولت در بسا موارد مجبور شده تا
برای جلوگیری از کودتای یک جزوتام اردو یا پلیس اجبارآ اردوی های حفاظتی وتشکیالت پولیسی ضد کودتا
تشکیل داده است تا از این طریق از وقوع کودتا های دیگر جلو گیری کرده باشد که در نتیجه فضای بی اعتمادی
درسراسر تشکیالت اردو و پلیس وارگانهای تا ٔمین نظم ،عدلی وقضایی ایجاد شده واین خود به ضعف اداره وپاهین
آمدن درجه مسئولیت در قبال تا ٔمین امنیت در کشورمنجر گردیده ودر پهلوی آنکه روحیه میهندوستانه در میان این
نیرو ها تضعیف گردیده بحران اعتماد در کشور عمیق وعمیق تر میگردد.
برای محار کردن بحران ها و ایجاد یک افغانستان با ثبات با دولتی مقتدر نیاز است که این دولت از یکطرف پایه
های وسیع مردمی داشته باشد و ازطرف دیگر از مشروعیت الزم برخوردار باشد .دولت قدرتمند مشروع در
افغانستان ثبات را در کشور و منطقه تآمین میکند واین دولت قدرتمند وبا ثبات نبایدهیچ کشوری را در منطقه تهدید
د پاڼو شمیره :له  2تر3
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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کند برعکس مداخالت کشور های همسایه چون پاکستان وایران در امور کشور ما وافزایش نا امنی و بی ثباتی نه
تنها چالش هایی بزرگی را فرا روی دولت افغانستان قرار داده و امنیت را در این کشور تهدید میکند بلکه این
مداخالت مسبب ادامه جنگ ونا امنی بوده وبه این ترتیب بستر ساز ادامه حضور قوت های خارجی در افغانستان
میگردند که این امر در دراز مدت به هیچوجه با منافع منطقه وافغانستان سازگار نیست و خاصتآ کشور های ایران
وپاکستان از این ناحیه بیشترین ضرر ها را خواهند تجربه کرد .دستگاه اجرایی دولت تمام سعی وتالش بخرچ دهد
تا کشور های بزرگ ،اتحادیه اروپا ،سازمان های بین المللی و اداره ملل متحد را به این باور برساند که تجاوز
مستقیم و جنگ اعالم نا شده از جانب کشور پاکستان علیه کشور ما جریان دارد ( .پایان قسمت هژدم )
ادامه دارد
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