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4 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 24/03/2016                                                                                        جلیل غنی هروی
 

 مهم هفته رویداد چند نظری بر
 

  پیشگفتار:

ن شت سر گذاشتدر هفتۀ  گذشته که آغاز سال نو و نوروز باستانی و فصل رویش و سر سبزی و شادمانی و پ  

میان هم دولت مداران افغانستان با شعار های  باز ،برای مردم افغانستان بودخونبار دیگری آشوب و  سالی پ ر

از  ت مدارانچ یک از بیانات و اظهارات این دولاین سال را آغاز کردند. در هیتهی دیگری مثل هر سال دیگر 

اثری دیده نمی شود. همه  ،وعده رابطه با انکشاف و پیشرفت و یا عملی شدن یک ضمیر"حال" و یا "ماضی" در

شعار داده "مستقبل" و از همان آغاز، این دولت تا کنون فقط و همه اشاراتی است به آینده  و استفاده از اشارۀ 

"حکومت شعاری " نامیده شود زیرا ملت افغانستان جز شعار  ،حکومت وحدت ملی" است و بهتر است بجای "

شعار های که بیشتر به دوران مبارزات انتخاباتی می ماند که یک در صد چیز دیگری از این حکومت نشنیده. 

ا فراهم فنبرای بی نوایان محکوم به حیات بی درد سر و فارغ از تشویش برای آن هم عملی نشده است. نه امنیتی 

 به دستر خوان گرسنه گان گذاشته شده است.نانی گردیده و نه لقمه 

بجای اینکه خود را ناکام بداند "مشروط" انستان در آغاز سال تعلیمی جدید داکتر اشرف غنی رئیس جمهور افغ

این قشر فدا کار و خدمتگار راستین و واقعی ، سته وعده های را که سال گذشته به معلمیننوانمود کرد که نتوا

حان ه در امتگفت که "مشروط" مانده است به این معنی ک ،هستند نستان که آینده سازان این کشورفرزندان افغا

ثانی "کامیاب" خواهد شد. ولی از جناب رئیس جمهور باید پرسید که در کدام مضمون حکومتداری از زمان 

از ابتکارات نا کار آمد جان کری وزیر خارجۀ ایاالت  ،"وحدت ملی"راز کرسی ریاست جمهوری در حکومت اح

" سخن می زند ولی تا کنون بنیاد چنین ت بنیادی" تغییراآقای غنی همواره از کامیاب بوده است؟ ،متحدۀ امریکا

یسۀ در لدر روز افتتاح سال تعلیمی جدید  اظهارات آقای غنی گزارشی از اینست تغییرات گذاشته نشده است.

 امانی در کابل:

او خودش را در عملی کردن  ، سخنرانی کردان، پیش از نواختن زنگ مکتبمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانست»

 اعالم نمود. مشروط )معلمین(ده هایش به آموزگارانوع

ش وعده های جدیدی نداد و وعده هایی را تکرار کرد که سال گذشته اعالم کرده بود و به خاطر عملی سخنرانی ااو در

 .شان عذرخواهی کرد نشدن

ه خود را ناکام اعالم آقای غنی گفت که بعضی از مشکالت معلمان افغانستان چون مشکل پرداخت حقوق حل شده اگر ن

 .کردمی
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او گفت: " من به شما وعده کردم که در مورد تامین مسکن برایتان فکر بنیادی می کنم اما عملی نشد و معذرت می خواهم. 

بودند، نقشه درست نبود و شما ت انتخاب نشده بود. از شهرها دور دالیل مختلفی دارد، اول شهرک معلمان در محل درس

خود را به آنجاها برسانید و مصرف روی آن بیجا بود. وعده ما اینست که این شهرک ها در چوکات شهر نمی توانستید 

 ".کابل و دیگر شهرها اعمار شوند

مکتب که قرار بود  ۶۵0آقای غنی موجودیت فساد را مانع عمده بر سر راه پیشرفت معارف خواند و گفت کار ساختمان 

رئیس جمهوری وعده کرد که با این فساد مبارزه  .در شوراهای قومی، ناتمام مانده استسال تمام شود، به دلیل فساد  پار

 .کند

ست دیگر نیز به آن افزوده ست در این وزارت خالی است و قرار است صدها پ  گوید در حال حاضر هزاران پ  آقای غنی می

 .شود

 هزار معلم 1۷0، متعلمو نیم میلیون  ۸وزارت معارف افغانستان، اکنون در این کشور حدود  بر اساس احصائیۀ

ها هنوز ساختمان ندارند و  درصد مکتب ۵0ها اس این احصائیه هزار مکتب وجود دارد. بر اس 1۶و حدود 

 .«هستند تحصیلشاگردان آنها در زیر خیمه مشغول 

********** 

 ۴0دوماه پیش صندوق وجهی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعالم کرد که   در همین حال

 توانند به مکتب بروند.درصد از کودکان افغانستان به دلیل جنگ و ناامنی نمی

مکتب در نتیجۀ نا امنی در افغانستان بسته بود. وزارت معارف می گوید اکنون  ۷00در سال گذشته  بیش از 

ه دو نیم ملیون کودک و نو جوان از رفتن به مکتب نظر به علل گوناگون محروم اند. طبق این گذارش نزدیک ب

 11مکتب، در  141ولسوالی  کندهار  14والیت افغانستان مسدود است. در  24مکتب در  ۷14در حال حاضر 

 مکتب مسدود می باشد.  100ولسوالی هلمند  13مکتب و در  140ولسوالی زابل 

نی ه است آقای غدر حالیکه اکثریت مکاتب افغانستان به کمبود معلم و سایر پرسونل حمایوی مواجه: تبصر)

ست دیگر نیز به آن افزوده ست در این وزارت خالی است و قرار است صدها پ  هزاران پ  »اعتراف می کند که 

 کفایتی پیدا نمی شود که اینکار نفوس افغانستان اشخاص با ی تعجب است که از چهل در صد نیروی جا« شود

با رنج بردن از بیکاری وطن را ترک میکنند تا لقمه پ ر کنند و روزانه هزاران کار مند با کفایت پ ست ها را  همه

سرگردان و شب و روز را به تگدی  بسا تحصیل کردگانی که در کوچه ها .نانی در کدام کشور دیگری بیابند

این وظایف کسی استخدام به وزیر معارف را مورد سوال قرار بدهد که چرا  سپری میکنند و حکومت بجای اینکه

 تعداد هنوز هم افزوده خواهد شد. نمی شود؟ اعتراف هم میکند که بر این

مکتب که قرار بود  ۶۵0آقای غنی موجودیت فساد را مانع عمده بر سر راه پیشرفت معارف خواند و گفت کار ساختمان »

رئیس جمهوری وعده کرد که با این فساد مبارزه . دلیل فساد در شوراهای قومی، ناتمام مانده است پارسال تمام شود، به

 «کند

ی های قومی" را متهم به های او بر آورده نشده است و" شور آقای غنی باز هم اعتراف می کند که به دلیل "فساد" وعده

اینکه وزارت معارف را تبرئه کرده باشد. در حالیکه افشا گری ها برای و آنها را "سپربال" ساخته است، این فساد می کند 

 هرا هم« تب های خیالیمک»ودورۀ کار داکتر فاروق وردک یکی از حامیان آقای غنی  و افتضاح فساد در وزارت معارف

 بیاد دارند.

********** 
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می شود و باعث آن می استفاده نیز ولی این یگانه مشکل معارف افغانستان نیست  زیرا از مکاتب برای مقاصد نظامی 

 :(توجه شود کمیتۀ نظارت بر حقوق بشر به این گزارش .ردان مکاتب از تعلیم و تحصیل باز مانندگردد که شاگ

 .نیروهای امنیتی افغان باید از استفاده مدارس برای مقاصد نظامی خودداری کنند » 

است  نظامی از مدارس شده استفادۀ ،مورد 20 متحد در  ، نظر به گزارش سازمان ملل 201۵این نهاد افزوده که در سال 

 .استهای شورشی بوده مورد آن توسط نیروهای امنیتی افغان و بقیه توسط گروه 1۵به گفته این سازمان 

 اسلحه و حقوق بشر آمده که نیروهای امنیتی افغانستان در سال گذشته میالدی در مواردی در گزارش کمیتۀ نظارت بر

 .اندبه عنوان سنگر استفاده کرده تقل کرده و یا اینکه از این مکاتبمن مهمات را در اطراف مکاتب

ند خود باعث ین روشود، بلکه اافغان مینه تنها باعث جلوگیری ازتعلیم شاگردان ده این سازمان تاکید کرده که این نوع استفا

 .به عنوان اهداف نظامی برای نیروهای مخالف دولت تلقی شوند شود که مکاتبمی 

 ول شماری از صنوفتواند به معنی کنترمی از مکاتب تاکید کرده است که استفاده نظامیکمیتۀ نظارت بر حقوق بشر

این سازمان توسط نیروهای نظامی باشد.  ول کامل مکاتبو یا کنتر های بازی مکاتب، محیط اطراف مکتبمیندرسی، ز

 .ها بیشتر باشد گفته که ممکن است شمار این نوع استفاده

های قندوز در شمال شرق، ننگرهار در شرق، بغالن در شمال،  در بیشتر نقاط افغانستان از جمله والیتاین نوع حوادث 

 است. کنر در شرق و بدخشان در شمال شرق اتفاق افتاده

ود و از شافغانستان می اعث افزایش ترک تحصیل متعلمیناز یک طرف ب ر داده که استفاده نظامی از مکاتباین نهاد هشدا

 .طرف دیگر نیز باعث افزایش غیبت معلمان این کشور خواهد شد

توسط دولت افغانستان  201۵امن" را که در سال  خواسته که فرمان "مکاتب افغانستانحقوق بشر از دولت  کمیتۀ نظارت بر

 .«حفاظت کند فرمان دولت متعهد است که از مکاتبامضا شده، اجراء کند. بر اساس این 

******** 

دیگر حکومت وحدت  به نا کامیا کامی در برابر مبارزه با فساد باز هم  آقای غنی و اعتراف به ندر یک انکشاف دیگر 

  ملی اشاره دارد:

ن بیست کشور به شمول آ گردید که درهای به اضافۀ هفت  در کابل دایر روز چهار شنبه چهارمین نشست  گروه  کشور

تاحیه جلسۀ افت های بحران زدۀ جهان اشتراک دارند. داکتر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دراز جملۀ کشور ،افغانستان

ور راستین در برابر فساد در این کش، نبود مبارزۀ یکی از علت های نبود پیشرفت در اوضاع کنونی»گفت: این کنفرانس

رده د را شناسائی و تقبیح  کفساش برویم. اکنون ما تنها هاست. .. فساد هنوز هم وجود دارد. از همین رو ما نتوانستیم  به پی

 .«رشوه گرفتن خالصه می شودر بارۀ فساد  تنها به رشوه دادن و ما د مبارزۀ راستین نشده است بحثایم اما در برابر آن 

 تو خود حدیث مفصل ازین نمط برخوان()

********* 

های اعتراضی  گوید که در نتیجه درگیری مسلحانه در گردهماییپلیس فاریاب میآغا اندرابی، قومندان  سید

 .اند در والیت شمالی فاریاب یک نفر کشته و پنج نفر زخمی شده مارچ( 24) پنجشنبه امروز

ها میان بین طرفداران عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری و طرفداران  این درگیری ادامه جنجال

 .محمد نور، سرپرست والیت بلخ، بر سر پاره شدن یک عکس آقای دوستم در مزار است عطا

 .اند و تلفات نیز از بین خودشان است کرده ر دو طرف گلوله باریگوید هی اندرابی میآقا
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گوید که حامیان آقای نور و آقای دوستم، امروز به سی در والیت فاریاب میبیحسام الدین تویغون، خبرنگار بی

با هم  و هایی در شهر میمنه، مرکز والیت فاریاب داشتند پیمایی راه اعتراضات روزهای گذشته، تصمیم بهدنبال 

 .درگیر شدند

 ،والیت بلخلعمرم اجنجال بین رشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و عطا محمد نور والی سر پرست ماداتبصره: ) 

 یدو قدرتمند محلی و دو قوماندان سابقه دار و رقیب یکدیگر، در سر خط خبر های هفته گذشته قرار داشت. وقتی عده ا

که همه ساله با شکوه و  ،جنرال دوستم را در مراسم آغاز سال نو در شهر مزار شریف از حامیان عطا محمد نور عکس

آنانی شدند که  هره زده و خواهان مجازاتطرفداران رشید دوستم دست به مظا دبر گذار می گردد، پاره کردنجالل خاص 

لی مقتدر بلخ بر ضد آنها دست به . از جانب دیگر هوا خواهان واروا داشتند مچنین"بی حرمتی" را بر عکس آقای دوست

 پایان رای والیتیاعضای شو ریش سفیدان، بزرگان قوم واعضای پارلمان،مظاهره زدند و این تشنج با میانجگری های 

 یافت.

می  بقتصادی بین این دو آشنای دیرینه آکسب قدرت سیاسی و تسلط بر منابع سر شار ا تالش برای ازریشۀ این اختالفات 

  خورد.

ت بعد از شکس حضور جنگ ساالران یکی از مشکالت عمدۀ سیاسی و نظامی در افغانستان است. تقویۀ این جنگ ساالران

و اغماض حکومت آقای کرزی و جلب حمایت آنها دران دوره سبب تقویۀ  نظام طالبی با پیروی از سیاست های مصلحتی

به حیث معاون اول ریاست جمهوری  خاب جنرال رشید دوستممزید این جنگ ساالران بجای کنار گذاشتن آنها گردید. انت

در والیت بلخ باعث ن والی دیگری بجای عطا محمد نور از طرف داکتر اشرف غنی و عدم توانائی حکومت برای تعیی

و  تجنگ ساالر قدرتمند هم در حکوم او در والیات شمال شد. نفوذ این دوسی تقویت پایگاه تنظیمی و اقتدار نظامی و سیا

هم در بین مردم درد سر های برای حکومت ایجاد کرده که حل این معضالت مستلزم یک حکومت قوی و بر خوردار از 

و ارادۀ  ایتچنین حمحمایت بی شائبه و همه جانبۀ مردمی و ارادۀ مستحکم سیاسی است که فکر نمی شود آقای غنی از 

 سیاسی  بر خوردار باشد(

 

 پایان

 
 

 

 


