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هم زمان با خروج نظامیان خارجی؛ 
جنگ در والیات هلمند، 

زابل و غزنی شدت گرفته 
است
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لحظه خطر و فرصت برای افغانستان
تصمیم رییس  جمهور جو بایدن مبنی بر خروج 2500 نیروی باقی مانده ایاالت متحده از افغانستان تا ماه سپتامبر سال 
جاری، بیانگر یک نقطه عطف برای افغانستان و کشورهای همسایه آن است. حکومت افغانستان به این تصمیم احترام 

می گذارد و آن را به مثابه فرصت و در عین حال خطر برای حکومت، افغان ها، طالبان و منطقه می داند.

نی:

انفجار ماین در یک مکتب در پکتیکا شش زخمی برجای گذاشت

رسانه های  حمایت کننده   نهاد  یا  نی  کابل:  8صبح، 
آزاد افغانستان هم زمان با روز جهانی آزادی مطبوعات 
سال  یک  در  خبرنگاران  علیه  خشونت   که  می گوید 

گذشته 2۳ درصد افزایش یافته است.
سه شنبه،  روز  نی،  اجرایی  رییس  خلوتگر،  مجیب 
چهاردهم ثور، در یک نشست خبری گفت که از سوم 
می سال 2020 تا سوم می سال 202۱ میالدی ۱۱۳ 
به ثبت رسیده است.  مورد خشونت علیه خبرنگاران 
او افزود که این خشونت ها شامل ۱۶ مورد قتل، ۱5 
مورد جراحت، ۱۶ مورد لت وکوب، ۴۸ مورد توهین و 
تحقیر، سه مورد اختطاف، هفت مورد سوءقصد، چهار 

8صبح، کابل: پولیس پکتیکا می گوید که در پی انفجار 
ماین جاسازی شده از سوی طالبان در مکتب متوسطه 
اتحاد در ولسوالی جانیخیل این والیت شش دانش آموز 

زخمی شده اند.
به روزنامه  شاه محمد آرین، سخنگوی پولیس پکتیکا 
سه شنبه،  روز  چاشت  ماین  این  که  گفت  ۸صبح 

چهاردهم ثور انفجار کرده است.
ماین  این  پکتیکا،  پولیس  سخنگوی  اطالعات  طبق 
هنگامی که دانش آموزان وارد مکتب می شدند، انفجار 

خانواده  اعضای  به  حمله  مورد  دو  و   بازداشت  مورد 
خبرنگار می شود.

قتل  آمار  که  کرد  خاطر نشان  نی  اجرای  رییس 
خبرنگاران در یک سال اخیر به مراتب افزایش یافته 
قتل  مورد   ۱۶ اخیر  سال  یک  در  که  گفت  او  است. 
خبرنگاران صورت گرفته است، در حالی که این رقم 
در سال 20۱۹ و 2020 میالدی هفت مورد بوده است.
خلوتگر گفت: »قتل ها در سال گذشته ۷ مورد بود، اما 
حاال ۱۶ مورد است؛ به این معنا که 22۸ درصد قتل 

خبرنگاران افزایش یافته است«.
به این ترتیب او افزود که  جراحت 20 درصد کاهش 
داشته، اما لت وکوب، توهین و تحقیر افزایش چشم گیر 
حمالت  خلوتگر  آقای  دیگر  سوی  از  است.  داشته 
و  خبرنگاران  خانواده  اعضای  باالی  حمله  هدف مند، 
علیه  خشونت  از  تازه ای  نوع  را  خبرنگاران  اختطاف 
خبرنگاران و کارمندان رسانه ها خواند. او گفت، پیش 
از این سابقه نداشته است که خبرنگاران مورد حمله 
هدف مند قرار گیرند و اعضای خانواده شان مورد حمله 

قرار گرفته باشند.
او از حکومت خواست که پرونده قتل خبرنگاران را به 
صورت جدی پی گیری کند و امنیت شان را تأمین کند.
این در حالی است که در سال گذشته میالدی خشونت 
علیه خبرنگاران به صورت چشم گیر افزایش یافته است. 
ویژه  به  رسانه ها  کارمندان  میالدی  گذشته  سال  در 

خبرنگاران مورد حمالت هدف مند قرار گرفتند.

کرده است.
بین  کودکان  زخمیان،  که  می گوید  آرین  شاه محمد 
شش و هشت ساله هستند. از این میان وضعیت سه 

زخمی این رویداد وخیم گزارش شده است.
نگرفته  بر عهده  یا گروهی  و  فرد  را  انفجار  مسوولیت 

است.
پولیس طالبان را مسوول جاسازی ماین در مکتب اتحاد 

عنوان کرده است.
گروه طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته است.

روزنامه۸صبحبرایسال۱۴۰۰مشترکمیپذیرد

دفاتر داخلی

۶ ماهه

۴000 افغانی

۳000 افغانی

۸000 افغانی

۶000 افغانی

یک ساله

دفاتر خارجی

دانشجویان

150 $

shaparsepehr@gmail.com
0700175510 - 0788788799

300 $

همه روزه از رویدادها و خبرها آگاه شوید.
با گرفتن اشتراک در روزنامه،

۸صبح را پشت درب منزل تان دریافت کنید.
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مکاتب افغانستان حدود 60 تا 70 هزار معلم 
کمبود دارد

ریاست  ارگ  سوی  از  روان  هفته  مژده«،   ۱00 روز،   ۱00« برنامه  جریان  در 
جمهوری »هفته معارف« نام گذاری شده است. وزارت معارف به مناسب این هفته 
می گوید که براساس یک طرح، قرار است بودجه ریاست های والیات متناسب به 
شمار دانش آموزان حاضر در مکتب تعیین شود. به باور مسووالن، این بودجه در 
سال های گذشته متعادل نبوده و به گونه »ناعادالنه« در والیت های مختلف توزیع 
شده است. این در حالی است که هم زمان با هفته معارف، جنجال کمبود معلم 
در مکاتب سراسر کشور پابرجا است. براساس آمارها، مکاتب در کشور در حال 
حاضر نزدیک به ۶0 تا ۷0 هزار معلم کمبود دارد. رییس جمهور غنی پیش تر روند 
استخدام معلمان حق الزحمه ای را متوقف کرده است. او معتقد است که مسووالن 
در ریاست منابع بشری وزارت معارف »تبعیض آمیز« عمل  کرده اند و بست های 

معلمان نامتوازن تقسیم شده است.

اتمسفر زمین آلوده شده، حرارت آن 
باال رفته و ذخایر زیرزمینی در حال 

نابودی است. جمعیت سیاره زمین تا 
نیمه اول قرن بیست ویک به ۹ میلیارد 

و به احتمال زیاد تا پایان این قرن به 
۱۱ میلیارد نفر خواهد رسید. کمبود آب 

نوشیدنی و آب زراعتی اکنون...
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آینده نامعلوم و سرنوشت 
غم انگیز زمین

زنجیره بلوکی و 
حسابرسی نوین؛ 

نقش و جایگاه 
فناوری های 

نوآورانه در عملیات 
حسابرسی

خشونت علیه خبرنگاران ۲۳ درصد افزایش یافته است
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هفته معارف و آشفته گی در سکتور آموزش؛

تصمیم گیری درباره رهایی هفت هزار 
زندانی طالبان به نشست استانبول 

محول می شود



 

بسیار شدید  طالبان  و جنگ جویان  دولتی  نیروهای  بین  جنگ 
با شروع روند خروج سربازان باقی مانده  و خونین است. به  ویژه 
افغانستان، این جنگ شدت بیش تری یافته است.  از  بین المللی 
جغرافیای جنگ در حال گسترش و تلفات دو طرف هم زیاد است. 
گمان می شود که دولت و طالبان هر دو به صلح پشت کرده اند. 

تصمیم دارند قضیه را از راه جنگ یک طرفه کنند.
از  بعضی  و  فراه  غزنی،  هلمند،  در  طالبان  گروه  اخیر  حمالت 
والیت های دیگر عزم محکم این گروه برای تصرف مراکز والیت ها 
و سقوط ولسوالی ها را نشان می دهد. هرچند این گروه پیش از 
این نیز از هیچ تالشی برای تصرف این مراکز دریغ نکرده بود. با 
این حال، در جریان مذاکرات صلح از شدت حمالت گروه طالبان 
کاسته شده بود. حمالت فعلی طالبان اما بسیار سنگین و نشانه 

تغییر در رویکرد این گروه است.
گروه طالبان در فصل تازه جنگ خود با دولت، دوباره به حمله 
این  با موتربمب و حمالت تهاجمی بزرگ روی آورده است. در 
امنیتی  مهم  کمربندهای  که  است  شده  تالش  تاکنون  حمالت 
بردن  بین  از  هم چنان  شود.  نابود  ولسوالی ها  و  والیت ها  مراکز 
محورهای مقاومت مردمی در شماری از والیت ها از دیگر اهداف 
تلفات هر دو  این تالش ها، رقم  بوده است. در پی  این تالش ها 

طرف بسیار بلند بوده است.
نیروهای دولتی ضمن آن که در موضع دفاعی قرار دارند، مصروف 
و  »دفاع  حالت  این  هستند.  نیز  طالبان  جنگ جویان  سرکوب 
سرکوب« در جنگ هلمند به خوبی قابل مشاهده است. نیروهای 
دولتی در این جنگ، ضمن حضور در موضع دفاعی، جنگ جویان 
طالبان را سرکوب نیز کردند. در نتیجه، گزارش شد که طی 2۴ 
کشته  هلمند  در  تنها  طالب  جنگ جوی   ۱00 از  بیش  ساعت 

شده اند.
در  طالبان  گروه  اخیر  در حمالت  ارتش  نیروهای  تلفات  میزان 
والیت های فراه، بغالن، غزنی و هرات نیز بلند گزارش شده است. 
بیش تر این تلفات در پی حمالت تهاجمی و حمالت موتربمب این 
گروه به وجود آمده است. رقم بلند این تلفات می رساند که حمالت 

طالبان بر مواضع و تأسیسات نیروهای دولتی سنگین بوده است.
با ارزیابی دقیق سطح حمالت، تلفات دو طرف و وسعت جغرافیای 
جنگ، این نتیجه به دست می آید که دولت و طالبان هر دو به 
که  است  آن  طرف  دو  تصمیم  آروده اند.  روی  »ماشه«  سیاست 
کنند.  طرفه  یک  جنگ  راه  از  کامل  صورت  به  این بار  را  قضیه 
از همین رو، حمالت دو طرف بر پایگاه ها و تأسیسات یک دیگر 

افزایش چشم گیر یافته است.
جریان  در  دولتی  نیروهای  با  درگیری  از  طالبان  گروه  هدف 
مذاکرات صلح عمدتاً امتیازگیری سیاسی در این مذاکرات تفسیر 
شده بود. این هدف اما فعاًل سقوط دولت در شماری از والیت ها 
فصل  در  طالبان  گروه  تالش  است.  کشور  مهم  ولسوالی های  و 
تازه جنگ آن است که بتواند جغرافیای مشخصی را برای اعمال 
»حکومت« به دست بیاورد. از این رو، سلطه یا استقرار طوالنی مدت 
بر مناطقی که احتماالً از کنترل دولت خارج خواهد کرد، بخش 

مهمی از اهداف این گروه در فصل جدید جنگ است.
افزایش  از  پیش گیری  برای  جهانی  جامعه  تالش های  متأسفانه 
خشونت ها در افغانستان تاکنون نتیجه ای به همراه نداشته است. 
وضعیت در میدان جنگ نشان می دهد که دولت و طالبان هر دو 
آماده بازگشت به میز مذاکره نیستند. به  ویژه گروه طالبان که 
پیشنهاد آتش بس دولت در ماه رمضان را قبول نکرد و از شرکت 

در نشست برنامه ریزی شده استانبول نیز پرهیز کرد.
برای مهار خشونت ها، برنامه روشنی در دست اجرا نیست. جامعه 
کاهش  برای  طالبان  و  دولت  اخالقی  توصیه  به  صرفاً  جهانی 
خشونت ها و بازگشت دو طرف به میز مذاکره اکتفا کرده  است. 
همسایه های افغانستان و همین طور قدرت های منطقه ای نیز روی 
یک راهکار مشترک برای کنترل خشونت ها در افغانستان به توافق 
برای  خود  مرزهای  محکم کاری  حال  در  فعاًل  آن ها  نرسیده اند. 
پیش گیری از ورود احتمالی سیل مهاجرین و یا نفوذ شورشیان در 

پی بی ثباتی بیش تر افغانستان به این کشورها هستند.
آینده افغانستان فعاًل تاریک به نظر می رسد. امکان بازگشت دولت 
اگر  حتا  نیست.  موجود  ظاهراً  نیز  اصولی  مذاکره  به  طالبان  و 
مذاکره ای هم بین دو طرف انجام شود، به دلیل فاصله زیاد بین 
مواضع دولت و طالبان، به توافق مطلوب صلح منجر نخواهد شد. 
در چنین شرایطی، نیاز است که همکاران بین المللی افغانستان 
و سازمان ملل متحد روی برنامه های عملی فکر کنند که باعث 
انصراف دو طرف از تشدید جنگ شود. در غیر این صورت، جنگ 
بین دولت و طالبان با شدت بیش تر دنبال و افغانستان در آینده 

نزدیک به کانون بی ثباتی در منطقه تبدیل خواهد شد.

پشت به صلح

غنی: 
میلیاردها دالر در پنج اداره بالاستفاده مانده است

شمار تلفات سیالب در هرات به ۲۲ نفر افزایش یافت

باشنده گان یک روستا در بدخشان زمین شان 
را به معارف بخشیدند
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8صبح، کابل: محمداشرف غنی، رییس جمهور 
در هفته معارف برنامه »صد روز، صد مژده« اعالم 
کرد که پنج اداره دولتی میلیاردها دالر را استفاده 

نکرده اند.
 ۱.۶ دولتی  اداره  دو  تنها  که  داد  توضیح  غنی 

میلیون دالر را »بند انداخته« است.
محمداشرف غنی از این ادارات نام نبرد.

قابل  موضوع  این  که  گفت  غنی  جمهور  رییس 
قبول نیست و »ما فرصت ضایع کردن پیسه را 

نداریم«.
او هشدار داد، هر اداره ای که بودجه خود را مصرف 

8صبح، هرات: مقام های محلی هرات می گویند 
این  در  سیالب  شدن  جاری  از  ناشی  تلفات  که 
جیالنی  است.  یافته  افزایش  نفر   22 به  والیت 
فرهاد، سخنگوی والی هرات، در صحبت با روزنامه 
۸صبح می گوید که افزون بر ۱2 قربانی در ولسوالی 
ادرسکن، ۱0 نفر دیگر در ولسوالی »اوبه« نیز جان 

باخته اند.
به گفته او، نشست فوق العاده مدیریت بحران زیر 
نظر والی هرات برگزار و قرار شد کمک های الزم 
از طریق موسسات و ریاست مبارزه با حوادث، به 
قربانیان ارایه شود. پیش از این، مقام های محلی 
هرات از کشته شدن ۱2 نفر در پی جاری شدن 

سیالب در ولسوالی ادرسکن خبر داده بودند.
جمله   از  هرات  ولسوالی های  برخی  در  سیالب ها 
اوبه و ادرسکن، افزون بر تلفات جانی، خسارت های 
هنگفت مالی را نیز در پی داشته است. ضیاالحق 
روزنامه  با  صحبت  در  هرات،  اوبه  ولسوال  نوری، 
۸صبح می گوید که وقوع سیالب در این ولسوالی 
و  گذاشته  جای  بر  مالی  هنگفت  خسارت های 
هزاران جریب زمین های کشاورزی را تخریب کرده 

است.

چنار  روستای  باشنده گان  بدخشان:  8صبح، 
روز  بدخشان  ارگوی والیت  ولسوالی  برالس، در 
سه شنبه، چهاردهم ثور، قسمتی از زمین  شان را 

برای ساخت یک مکتب به معارف بخشیدند.
ارگوی والیت  روستای چنار برالس در ولسوالی 
بدخشان، از مناطق دورافتاده ای است که دانش 
آموزان پسر و دختر، از فاصله های بسیار دور و با 

مشقت زیاد برای آموزش می آیند.
کیفیت  بهبود  برای  مذکور  روستای  مردم 
معیاری،  و  بزرگ  مکتب  یک  ساخت  و  تدریس 
مکتب  تا  بخشیدند  معارف  به  را  زمین های شان 

نکند، وجهش به ادارات دیگر انتقال می شود.
غنی گفت که باید هر اداره در ساختار تعهدات 

واضح خود بودجه خود را مصرف کند.
محمداشرف غنی گفت که اکنون فصل جدیدی 
از همکاری های منقطه ای و بین المللی فراهم شده 

است.
روایت  به  اکنون  افغانستان  روایت  او،  گفته  به 

منطقه بدل شده است.
افغانستان  درباره  منطقه  دیدگاه  که  گفت  غنی 
تغییر کرده است و آینده توسعه منطقه به آینده 

با ثبات افغانستان بسته گی دارد.

رسیده گی  امور  در  دولت  وزارت  اطالعات  طبق 
به حوادث، در پی بارنده گی شدید و جاری شدن 
سیالب ناشی از آن در نُه والیت کشور ۱۹ تن جان 
افزایش  با  شده اند.  ناپدید  دیگر  تن   ۱0 و  باخته 
شمار قربانیان سیالب در هرات، شمار تلفات ُکل 

کشور به 2۹ نفر افزایش یافته است.
در  دولت  وزارت  سخنگوی  عظیمی،  احمدتمیم 
امور رسیده گی به حوادث روز سه شنبه، چهاردهم 
کشور  والیت  نُه  که  گفت  روزنامه ۸صبح  به  ثور 
از یازدهم ثور به این سو شاهد بارنده گی مدهش 
شامل  والیت ها  این  است.  بوده  خسارت آور  و 
بامیان،  بغالن،  میدان وردک،  غور،  بدخشان، 

سمنگان، هرات، خوست و دایکندی می شود.
هواشناسی  ریاست  پیش بینی  تازه ترین  طبق 
کشور، دست کم 25 والیت کشور روز چهارشنبه، 
پانزدهم ثور، شاهد بارنده گی شدید و سیالب ناشی 
از آن خواهد بود. این والیت ها شامل هرات، فراه، 
فاریاب،  غور،  بغالن،  تخار،  بدخشان،  بادغیس، 
پروان،  پنجشیر،  بغالن،  سمنگان،  بلخ،  سرپل، 
لوگر، پکتیا، غزنی،  بامیان، میدان وردک،  کاپیسا، 
دایکندی، پکتیا، پکتیکا، نورستان و کابل می شود.

مدرن و با کیفیت ساخته شود.
سیف الرحمان منیر، آمر معارف ولسوالی ارگو، به 
۸صبح گفت: »در این قریه یک مکتب متوسطه 
برای  مکان  کمبود  با  و  اناث  و  ذکور  مختلط 
شرعی،  قباله  دادن  با  مردم  که  بود  شاگردان 

زمین شان را در اختیار معارف گذاشتند«.
درس  ما  »برای  می گوید:  محلی  متنفذ  یک 
اهدای  با  و  است  یکسان  دختر  و  پسر  خواندن 
کمک  مکتب  وسعت  به  که  زمین  جریب  چهار 
می کند می خواهیم دختران ما نیز در کنار برادران 
شان درس خوانده و افراد مفید به جامعه تقدیم 

شوند«.
والیت بدخشان از معدود جایی بود که در زمان 
طالبان و در جنگ های داخلی دختران در آنجا در 

مکتب و دانشگاه درس می خواندند.
بنیادگرایی و درس ستیزی علیه  از  موجی  اخیراً 
دختران در این والیت جان گرفته است که مردم 

را نگران کرده است.

وزیر عدلیه:  
۲۱ قضیه بچه بازی 

در محاکم زیر کار است
وزیر  معنوی،  فضل احمد  کابل:  8صبح، 
عدلیه کشور می گوید که 2۱ قضیه بچه بازی 

در محاکم کشور زیر کار است.
وزیر عدلیه که روز سه شنبه، چهاردهم ثور 
در یک نشست خبری صحبت می کرد، گفت 
انسان،  قاچاق  قضیه   2۳5 اکنون  هم  که 
محاکم  در  بچه بازی  و  مهاجران  قاچاق 
کار  زیر  استره محکمه  و  استیناف  ابتدایی، 
است که شامل ۱5۸ قضیه قاچاق انسان، 5۶ 
قضیه قاچاق مهاجران و 2۱ قضیه بچه بازی 

می شود.
بچه بازی در کد جزای افغانستان جرم انگاری 
شده است. در سال های گذشته هیچ متهم و 

مظنونی در این ارتباط بازداشت نشده بود.
فضل احمد معنوی که رییس کمیسیون عالی 
مهاجران  قاچاق  و  انسان  قاچاق  با  مبارزه 
و  فعالیت ها  سال  یک  گزارش  است  نیز 
یک  در  را  کمیسیون  این  دست آوردهای 

نشست خبری اعالم کرد.
نهادهای  مالی ۱۳۹۹  سال  در  او،  گفته  به 
امنیتی عضو کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق 
انسان و قاچاق مهاجران، ۷0 تن را به این 

اتهام بازداشت کرده اند.
از ۳۴ شبکه  نُه شبکه  معنوی می گوید که 
قاچاق  و  انسان  قاچاق  شده  شناسایی 
نهادهای  اوپراتیفی  کار  تحت  مهاجران 

امنیتی قرار دارد.
کل  دادستانی  که  افزود  عدلیه  وزیر 
پرونده های50 تن را که به ظن و اتهام قاچاق 
شده اند،  بازداشت  مهاجران  قاچاق  و  انسان 

دریافت کرده و روی آن کار کرده  است.
این  از  که  داد  توضیح  معنوی  فضل احمد 
میان پنج تن به قاچاق انسان و ۴5 تن دیگر 

به قاچاق مهاجران متهم اند.
به  پرونده   ۱۷ عدلیه،  وزیر  معلومات  طبق 
استره محکمه محول شده و بقیه قضایا تحت 

کار در دادستانی کل است.
به همین ترتیب، به گفته فضل احمد معنوی، 
قاچاق  اتهام  به  را  تن  هشت  عالی  دادگاه 
انسان و قاچاق مهاجران محاکمه کرده که 
چهار تن محکوم به حبس متوسط شده اند 
و چهار تن دیگر شامل یک زن و سه مرد 

برائت گرفته اند.

طبق معلومات وزیر عدلیه، در میان متهمان 
به قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، شماری از 
منسوبان دولتی نیز شامل اند. یک مقام ارشد 
وزارت امور داخله و یک مقام سابق ریاست 
اجرایی حکومت وحدت ملی از مقام هایی اند 
که به گفته وزیر عدلیه، به اتهام قاچاق انسان 
قرار  عدلی  تعقیب  مورد  مهاجران  قاچاق  و 

گرفته اند.
فضل احمد معنوی، فراهم سازی حمایت های 
برای  اجتماعی  و  آموزشی  روانی،  صحی، 
قاچاق  انسان و  قاچاق  قربانیان  از  ۶00 تن 
با  آنان  از  شماری  مدغم سازی  و  مهاجران 
فعالیت های  دیگر  از  را  خانواده های شان 
نهادهای عضو کمیسیون و موسسات همکار 

در سال ۱۳۹۹ خواند.
معنوی افزود: »آن چه برای همه تکان دهنده 
است، آفات و آسیب های ناگوار قاچاق انسان 
سال  در  است.  قانونی  غیر  مهاجرت های  و 
گذشته متاسفانه ۷5 تن از هموطنان ما که 
به طور قاچاق وارد کشور ایران شده بودند، 
فوت کرده و ۶۴ تن دیگر به دالیل مختلف 
به  مداوا  از  پس  زخمیان  شده اند.  زخمی 
افغانستان منتقل شده و به خانواده های شان 

مدغم شدند.«
وزیر عدلیه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران را 
یک پدیده بین المللی و تهدید جهانی خواند 
و تاکید کرد که انتظار دارد تا جامعه جهانی 
در این زمینه با وزارت عدلیه همکاری جدی 

کند.



عبداالحمد حسینی  با اعالم زمان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، امیدواری ها در مورد برگزاری نشست استانبول به یأس تبدیل شد . گروه 
طالبان با انتقاد از این تصمیم امریکا گفته بود در هیچ نشستی که در مورد افغانستان برگزار شود، شرکت نمی کند.

روز،   ۱00« برنامه  جریان  در 
از  روان  هفته  مژده«،   ۱00
سوی ارگ ریاست جمهوری 
نام گذاری  معارف«  »هفته 
معارف  وزارت  است.  شده 
می گوید  هفته  این  مناسب  به 
قرار  طرح،  یک  براساس  که 
شمار  به  متناسب  والیات  ریاست های  بودجه  است 
باور  به  شود.  تعیین  مکتب  در  حاضر  دانش آموزان 
متعادل  گذشته  سال های  در  بودجه  این  مسووالن، 
در والیت های مختلف  »ناعادالنه«  گونه  به  و  نبوده 
توزیع شده است. این در حالی است که هم زمان با 
هفته معارف، جنجال کمبود معلم در مکاتب سراسر 
کشور پابرجا است. براساس آمارها، مکاتب در کشور 
در حال حاضر نزدیک به ۶0 تا ۷0 هزار معلم کمبود 
استخدام  روند  پیش تر  غنی  جمهور  رییس  دارد. 
معلمان حق الزحمه ای را متوقف کرده است. او معتقد 
وزارت  بشری  منابع  ریاست  در  مسووالن  که  است 
بست های  و  کرده اند  عمل   »تبعیض آمیز«  معارف 
ترتیب  بدین  است.  شده  تقسیم  نامتوازن  معلمان 
روند »اصالحات« توسط وزارت معارف و کمیسیون 
آقای  نظارت  زیر  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات 
غنی در این وزارت آغاز شده است. با این حال اسناد 
ارایه شده نشان می دهد که توزیع بست های معلمان 
اصاًل در صالحیت ریاست منابع بشری وزارت معارف 
نیست و این نهاد پس از تقسیم بندی و توزیع بست ها 
توسط معینیت تعلیمات عمومی، تنها کارهای فنی 
منابع  مسووالن  هرچند  است.  کرده  تنظیم  را  آن 
زمانی  فاصله  در  بار  چندین  معارف  وزارت  بشری 
چهار ماهه از طریق ایمیل و مکتوب رسمی در این 

نشست  برگزاری  زمان  شدن  نزدیک  با  هم زمان 
استانبول، منابع آگاه در شورای عالی مصالحه ملی 
رهایی  بدل  دارند در  نظر  در  می گویند که طالبان 
هفت هزار زندانی این گروه و حذف نام رهبران شان 
از فهرست سیاه سازمان ملل متحد، در این نشست 
نشست  در  موضوع  این  هرچند  کنند.  شرکت 
ترویکای توسعه یافته مطرح شده بود، اما روسیه با 
آن مخالفت کرده و گفته است که امریکا به تنهایی 
صالحیت این کار را ندارد. به باور مقام های روسی، 
روی این مهم باید در نشست شورای امنیت سازمان 
این حال زلمی خلیل زاد  با  ملل متحد بحث شود. 
در دیدار با رهبری شورای عالی مصالحه ملی گفته 
است که روی رهایی هفت هزار زندانی طالبان در 
نشست استانبول بحث و توافق شود. نماینده ویژه 
امریکا برای صلح افغانستان هم چنان تصریح کرده 
است که توافق با طالبان به یک اجماع سیاسی نیاز 
دارد. منابع در سپیدار اما می گویند که ارگ به این 
اجماع عالقه ای ندارد. از سوی دیگر این منبع آگاه 
تصریح می کند که گروه طالبان تا زمان خروج کامل 
نیروهای خارجی از افغانستان وقت کشی می کند و با 
وجود شرکت در نشست ها پیرامون صلح افغانستان، 
در حالی  این  نمی دهد.  تن  توافق سیاسی  به هیچ 
زمان  اعالم  با  طالبان  گروه  این  از  پیش  که  است 
افغانستان گفته بود که  از  نیروهای خارجی  خروج 
تا زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان در هیچ 
شود،  برگزار  افغانستان  صلح  پیرامون  که  نشستی 

شرکت نمی کند. 
با اعالم زمان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، 
استانبول  نشست  برگزاری  مورد  در  امیدواری ها 
این  از  انتقاد  با  طالبان  گروه  شد .  تبدیل  یأس  به 
در  که  نشستی  هیچ  در  بود  گفته  امریکا  تصمیم 
مورد افغانستان برگزار شود، شرکت نمی کند. اکنون 
صلح  امور  در  امریکا  ویژه  نماینده  خلیل زاد،  زلمی  
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مورد به رهبری وزارت، اداره امور ریاست جمهوری و 
کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی وضاحت 
اما  داده  و گفته اند که در روند توزیع نقشی ندارند، 
جمهور  رییس  به  هیچ گاهی  توضیحات  این  ظاهراً 
نرسیده و آقای غنی عامل توزیع بست های معلمان 

را اشتباه گرفته است.

گونه  به  گذشته  در  بودجه  معارف:  وزارت 
ناعادالنه میان والیت ها توزیع می شد

مسووالن وزارت معارف و صندوق کودکان ملل متحد 
)یونیسف( روز سه شنبه، چهارهم ثور، یک پالن کاری 
است  قرار  آن  براساس  که  کردند  ردوبدل  را  ساالنه 
زمینه دسترسی یک میلیون و ۱25 هزار کودک به 
»تعلیم باکیفیت« در سال 202۱ میالدی فراهم شود. 
این وزارت گفت که ۶0 درصد این کودکان را دختران 
تشکیل می دهند. افزون بر این ۱۸ هزار و 505 صنف 
در  که  می شود  ایجاد  نیز   )CBE( محلی  تعلیمات 
نتیجه آن 500 هزار کودک آموزش می بینند. از این 
میان نیز ۶0 درصدشان دختر هستند. در کنار این 
اقدامات، سیستم آبرسانی صحی برای مکاتب تمدید 
 ۶25 برای  عصری،  تشناب های  اعمار  با  هم زمان  و 
هزار دانش آموز در یک هزار و 250 مکتب بسته های 

بهداشتی توزیع می شود. 
وزارت معارف هم چنان می گوید که »ریفورم بودجه 
این  براساس  دارد.  دست  روی  را  نتایج«  براساس 
شود  منظور  نتایج  براساس  بودجه  است  قرار  طرح، 
و در ادامه بودجه ریاست های معارف والیات نظر به 
شمار دانش آموزان حاضر در مکاتب تعیین گردد. به 
پیش  سال های  در  بودجه  »این  معارف،  وزارت  باور 
متعادل نبوده و در والیات مختلف بودجه به صورت 

افغانستان، دور جدیدی از سفرهایش را آغاز کرده 
و تالش دارد تا این گروه را برای شرکت در نشست 
استانبول ترغیب کند. آقای خلیل زاد روز دوشنبه، 
غنی،  محمداشرف  با  و  آمد  کابل  به  ثور،  سیزدهم 
رییس جمهور و عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی 
آگاه که در جریان  منبع  مصالحه، دیدار کرد. یک 
این نشست ها حضور داشته ، به روزنامه ۸صبح گفت 
و  صلح  مورد  در  سفر  این  جریان  در  خلیل زاد  که 
برگزاری نشست استانبول گفت وگو کرده است. به 
گفته این منبع، امریکا تالش دارد که گروه طالبان را 
به شرکت در نشست استانبول مجاب سازد. به گفته 
این منبع، طالبان به دلیل این که مبادا کدام موضوع 
در اجندای این نشست باالی شان تحمیل شود، از 
شرکت در نشست استانبول خودداری کرده اند. با این 
حال، منبع افزود که اکنون ممکن است گروه طالبان 

در این نشست حضور یابد. 
به گفته این منبع آگاه، آقای خلیل زاد به این باور 
خروج  زمان  و  سپتامبر  ماه  تا  طالبان  که  است 
افغانستان، در نشست ها  از  نیروهای خارجی  کامل 
حضور پیدا می کنند، اما به هیچ توافق سیاسی تن 
نمی دهند. براساس معلومات، امریکا معتقد است که 
گروه طالبان تالش می کند جنگ را شدت بخشد و 
قدرت را از راه نظامی تصاحب کند. به همین دلیل 
به باور خلیل زاد، گروه طالبان برای جنگ آماده گی 
می گیرد و ممکن است با راه اندازی حمالت، شماری 
از والیت ها را با چالش مواجه کند. به گفته منبع، 
توانایی  این گروه  است که  داده  اطمینان  خلیل زاد 
شکست دولت افغانستان را ندارد. هم چنان نماینده 
ویژه امریکا برای صلح افغانستان واضح ساخته است 
که امریکا و جامعه جهانی به هیچ وجه خواهان به 
قدرت رسیدن طالبان از راه نظامی نیستند. خلیل زاد 
در این دیدارها گفته است که در حال حاضر اجماع 
جدی و قوی علیه هر نوع تالش طالبان برای گرفتن 

هم چنان  وزارت  این  می گردید«.  توزیع  ناعادالنه 
از  برخی  برای  اساس  این  بر  است که  تصریح کرده 
والیت ها این بودجه »زیاد«  و برای شماری از والیت ها 
»کم« بوده است. وزارت معارف نقش این برنامه ها را 
برای »دسترسی متوازن به خدمات تعلیمی و آوردن 

شفافیت در نظام تعلیمی« ارزنده خوانده است.

افغانستان  معارف  جدید؛  بست های  توزیع 
خواهد  کمبود  بست  هزار   50 حدود  هم چنان 

داشت
هم زمان با هفته معارف، جنجال ها از کمبود معلمان 
با  کشور  مکاتب  در  تدریس  روند  است.  گرفته  باال 
شیوع ویروس کرونا متوقف شد. در ادامه محمداشرف 
روند   ۱۳۹۹ ثور  در  کشور،  جمهور  رییس  غنی، 
در  کرد.  متوقف  را  حق الزحمه ای  معلمان  استخدام 
قندهار  مانند  والیت هایی  در  معلمان  شمار  گذشته  
بیش تر بوده است، اما به گفته منابع، فاروق وردک، 
وزیر پیشین معارف، بنا بر آن چه وضعیت بد امنیتی 
از  شماری  بست  زمان  آن  در  بود،  شده  خوانده 
معلمان را به سایر والیت ها انتقال داده است. بدین 
ترتیب این وزارت در صورت نیاز به معلمان در این 
مناطق، معلمان حق الزحمه ای استخدام می کرد؛ زیرا 
نبود،  تامین  امنیت آن  نمی توانست در مناطقی که 
برای معلمانی که درس نمی دادند، معاش بدهد. شمار 
معلمان حق الزحمه در جریان سال های گذشته حدود 
محمداشرف  حال  این  با  است.  بوده  نفر  هزار   ۳5
معلمان  استخدام  روند  در جریان سال ۱۳۹۹  غنی 
حق الزحمه ای را متوقف کرد که سبب آشفته گی ها در 
روند درسی مکاتب شد؛ زیرا مکاتب کابل و شماری از 

والیت ها با کمبود معلم روبه رو شدند.
در ادامه و چند ماه پس از این تصمیم و حضور رنگینه 
حمیدی در کرسی سرپرستی این وزارت، مسووالن در 

قدرت از طریق نظامی در سطح منطقه و بین المللی 
وجود دارد. او در حالی به شدت گرفتن جنگ اشاره 
حمالت  طالبان  گروه  اکنون  هم  که  است  کرده 
تهاجمی سنگینی را بر والیت های غزنی، هلمند و 

فراه به راه انداخته است.
نشست  که  کرد  خاطر نشان  منبع  این  هم چنان 
استانبول بعد از عید برگزاری می شود و امریکا تعامل 
این  برای شرکت در  را  با گروه طالبان  و گفت وگو 
نشست ادامه می دهد تا به یک توافق برسند. از سویی 
هم خلیل زاد به مقام های دولت افغانستان گفته است 
که طالبان در تالش اند تا هفت هزار زندانی شان را 
از زندان ها آزاد و نام رهبران شان را از فهرست سیاه 
سازمان ملل حذف کنند. در دیدار زلمی خلیل زاد 
با رهبری شورای عالی مصالحه ملی یادآوری شده 
است که در مورد این موضوع در نشست استانبول 

بحث و روی آن توافق شود. 
با این حال این منبع در قصر سپیدار بیان کرد که 
موضوع رهایی زندانیان طالب در نشست ترویکا نیز 
از سوی طالبان مطرح شده بود، اما روسیه با رهایی 
زندانیان طالبان و حذف نام رهبران شان از فهرست 
سیاه ملل متحد مخالفت کرده  است. به گفته این 
منبع، روس  ها استدالل کرده اند که امریکا به تنهایی 
صالحیت حذف نام رهبران طالبان از فهرست سیاه 
سازمان ملل را ندارد و باید این موضوع در نشست 

شورای امنیت ملل متحد به بحث گرفته شود. 
از جانب دیگر زلمی خلیل زاد در این نشست گفته 
است که برای رسیدن به یک توافق جامع، به اجماع 
اجماع  بدون  خلیل زاد،  باور  به  است.  نیاز  سیاسی 
سیاسی، رسیدن به یک توافق دشوار خواهد بود. با 
بیان کرد که هرچند در میان  این منبع  این حال 
اما ارگ نسبت  رهبران سیاسی اجماع وجود دارد، 
آقای  است.  نداده  نشان  عالقه  مهم چندان  این  به 
خلیل زاد در حالی به اجماع سیاسی اشاره کرده که 

وزارت مالیه از موجودیت شماری از بست های خالی 
در وزارت معارف خبر دادند. با این حال جنجال پس 
از آن باال گرفت که تغییرات در وزارت معارف آغاز شد. 
این روند را وزارت معارف مدیریت و رییس جمهور 
این حال به گفته مسووالن  با  غنی نظارت می کرد. 
در  حلقاتی  معارف،  وزارت  بشری  منابع  ریاست  در 
و خدمات  اداری  اصالحات  کمیسیون  و  وزارت  این 
ملکی برای کنار زدن شماری از مهره ها از آن وزارت، 
رییس جمهور را »اغفال« و »معلومات نادرست« به او 
ارایه کرده اند. براساس معلومات منابع، رهبری وزارت 
معارف و مسووالن در کمیسیون مستقل اصالحات 
اداری به رییس جمهور غنی گفته اند که بست های 
معلمان در کشور به گونه نامتوازن توزیع شده است. 
خواستار  معلومات  همین  بر  مبتنی  نیز  غنی  آقای 
تسریع روند اصالحات در ریاست منابع بشری وزارت 
از  برخی  براساس  که  اصالحاتی  است؛  شده  معارف 

شواهد، بیش تر شبیه تصفیه کاری است. 
این  به  تُندی  با  نشست  چندین  در  نیز  غنی  آقای 
مساله پرداخت و برخی از مسووالن، به ویژه کارمندان 
منابع بشری وزارت معارف را به تبعیض متهم کرد. 
منابع بشری«  و  او در نشست »هفته حکومت داری 
که در سی ویکم حمل برگزار شد، با اشاره به رنگینه 
حمیدی، گفت که »زیر رهبری آنان در این وزارت 
بود،  تبعیض  مرکز  بلکه  بود،  خواب  در  نه تنها  که 
کلماتم  »من  افزود:  غنی  آقای  آمد«.  اساسی  تغییر 
بشری  منابع  در  وزارت  این  در  می گویم.  شمرده  را 
یک تبعیض آشکار وجود داشته و این باید از طرف 
ملت افغانستان بررسی شود. جناب نادری صاحب یک 
بررسی سرتاسری از این به کار است که چرا بعضی 
والیات سه هزار یا چهار هزار بست شان کم داده شده 
است. و به صورت دوام دار این که یک سال دو سال 
اشتباه موجود بوده می تواند، اما به شکلی که یا عمدی 
افغان ها در نظر گرفته نشود،  یا غیرعمدی مساوات 
این قابل سوال است«.  رییس جمهور در این نشست 
گفت که قرار است ۱۱ هزار بست معلمان در کشور به 
اعالن داده شود، »اما ضرور است که در توزیع این ۱۱ 
هزار بست آن نامالیماتی که در گذشته وجود داشت، 

باید رفع شود«.
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عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  این  از  پیش 
مصالحه ملی، گفته است که رهبران سیاسی افغان 
طالبان  برابر  در  صلح  مذاکرات  از  حمایت  برای  یا 
متحد شوند و یا پس از خروج نظامیان خارجی از 
افغانستان، منتظر یک »جنگ تلخ« باشند. عبداهلل 
فعلی  قدرت مند  رهبران  اگر  که  بود  داده  هشدار 
در کابل به وحدت نرسند، تاریخ و میلیون ها افغان 

درباره  آن ها به سختی قضاوت خواهند کرد.
جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف  دیگر  جانب  از 
با  دیدار  در  ثور،  چهاردهم  سه شنبه،  روز  کشور، 
از  پس  که  است  گفته  افغان  زنان  شبکه  اعضای 
در  و  است  افغانستان  حکومت  اصلی  جانب  این 
مهمان  عنوان  به  صلح  به  رابطه  در  نشستی  هیچ 
او  اشتراک می کند.  اصلی  مالک  به حیث  بلکه  نه، 
خروج نیروهای خارجی را یک فرصت دانسته و گفته 
است که خروج نیروهای بین المللی، حاکمیت ملی 
افزوده  جمهور  رییس  می سازد.  قوی  را  افغانستان 
است که روایت منطقه در حال تغییر است و فصل 
جدید با همکاران بین المللی آغاز می شود و فرصتی 
فراهم  دیگر  زمان  هر  به  نسبت  صلح  برای  خوب 
شده است. محمداشرف غنی توضیح داده است که 
تصمیم اصلی در خصوص صلح در داخل افغانستان 
گرفته می شود و این تصمیم نهایی را ملت افغانستان 

می گیرد.
گفتنی است که نشست استانبول تا حال دو بار به 
تعویق افتاده است. قرار بود این نشست در چهارم ثور 
برگزار شود، اما گروه طالبان اعالم کرد که آماده گی 
کشور  آن  از  پس  ندارد.  را  نشست  این  در  شرکت 
میزان این نشست را به تاخیر انداخت. با آن  هم به 
میعاد  این  در  طالبان  گروه  عدم عالقه مندی  دلیل 
زمانی، این نشست به بعد از عید سعید فطر موکول 
شد. گفتنی است که هنوز تاریخ دقیق برگزاری این 

نشست روشن نشده است.

مکاتب افغانستان حدود 60 تا 70 هزار 
معلم کمبود دارد

تصمیم گیری درباره رهایی هفت هزار زندانی 
طالبان به نشست استانبول محول می شود

هفته معارف و آشفته گی در سکتور آموزش؛

حسیب بهش



انتقالی  اداره  یک  تشکیل  روی  باید  طرف ها  سپس، 
هرچند  بگیرند.  تصمیم  باره  این  در  و  کنند  بحث 
ساختار جمهوریت باید دست نخورده باقی بماند، یک 
اداره صلح باید نظم و تداوم نظام را هم زمان با این که 
برنامه ریزی صورت می گیرد،  انتخابات  برگزاری  برای 
حفظ کند. دوره اداره انتقالی باید کوتاه باشد و باید 
هر چه زودتر انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و 
محلی برگزار گردد تا از طریق آن رهبری جدید کشور 
برگزیده شود. من در این انتخابات کاندیدا نخواهم بود 
و قبل از پایان رسمی دوره ریاست  جمهوری قدرت را 
واگذار خواهم کرد؛ البته در صورتی که هدف این باشد 

که مأموریت جانشینم، آوردن صلح به کشور باشد.
خواهد  همراه  دشواری  موضوعات  با  مذاکرات  این 
با  را  روابط خود  این که طالبان چگونه  از جمله  بود، 
و  جلب  و  مالی  لوژستیکی،  حمایت  که  پاکستان 
این  می دهند.  خاتمه  می کند،  فراهم  را  آن ها  جذب 
گفت وگوها هم چنین باید به ارتباطات کنونی طالبان 
و القاعده بپردازد که در گزارش 2020 سازمان ملل 
متحد با جزئیات آمده است. بنابراین، بسیار مهم است 
رویکردی  مورد  در  طالبان  و  افغانستان  حکومت  که 
گروه های  و  القاعده  )داعش(،  اسالمی  دولت  علیه 
تروریستی دیگر توافق کنند و موافقت نامه ما شامل 
چارچوب مبارزه با تروریسم باشد که ضمانت حمایت 
از سایر کشورهای منطقه و سازمان های بین المللی را 
داشته باشد. هم چنین، موافقت نامه مذکور باید تداوم 
دیپلماسی منطقه ای به سطح باال را داشته باشد و از 
شمولیت نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در آن 

استقبال شود.
هنگامی که دولت افغانستان و طالبان به توافق رسیدند، 
طریق  از  را  آن  علنی  طور  به  باید  افغانستان  مردم 
باالترین مراجع اجماع ملی در کشور تأیید کنند: یعنی 
توسط لویه جرگه که عبارت از نشست بزرگ رهبران 
جامعه زن و مرد از تمام والیات افغانستان می باشد. 
از شمولیت در جامعه  طالبان طی 20 سال گذشته 
افغانستان محروم بوده اند و لویه جرگه فرصتی ایده آل 
برای رهبری آن ها است تا با تمام اقشار مردم در تماس 

شوند.
پس از مذاکرات روی توافق سیاسی، امضا و تأیید آن، 
آغاز  است،  موافقت نامه  تطبیق  همانا  که  دشوار  کار 
می شود. این، پروسه اعمار صلح می باشد. چون تمایل 
از  دایمی شدن ساختار موقت به دایمی وجود دارد، 
این رو دولت صلح باید انتخابات را در اولویت قرار دهد.

با این وجود در دوره موقت، رهبری )حکومت( انتقالی 
باید یک سلسله تصمیم گیری های دشوار را در مورد 
آموزش  اقتصادی،  توسعه  کند.  اتخاذ  حکومت داری 
باید  دولت  اساسی  وظایف  سایر  و  خدمات صحی  و 
پیامدهای  اخالل  هرگونه  یابد.  ادامه  اخالل  بدون 
خواهد  افغانستان  اقتصاد  و  مردم  برای  فاجعه باری 
داشت. اولویت های جدیدی نیز هم چون آزادی اسیران 
تمام سطوح دولت،  اعضای طالبان در  ادغام  جنگی، 
نظام و اجتماع به وجود خواهد آمد و رسیده گی به 
شکایات کسانی که عزیزان، دارایی و معیشت خود را 

طی دو دهه از دست داده اند ، مطرح خواهد شد.
حکومت منتخب جدید، وظیفه اساسی حفظ صلح و 
تطبیق موافقت نامه صلح را به دوش خواهد داشت و 
ممکن است در موافقت نامه تعدیالت قانون اساسی نیز 
مطرح شود. پروسه  قانون اساسی واضح است - به جز 
اساسی شهروندان،  و حقوق  اسالمی  دولت  مشخصه 
سایر موارد در قانون اساسی قابل تعدیل هستند و برای 
اجرای آن تغییرات مکانیسم های واضح در قانون وجود 

دارد.
مهاجرین  مجدد  ادغام  با  هم چنین  جدید  حکومت 
)به ویژه مهاجرین افغان در ایران و پاکستان(، اسکان 
مجدد بی جاشده گان داخلی و موضوع مصالحه ملی که 
همیشه نادیده گرفته شده است، روبه رو خواهد بود. 
با  را  باید جای خود  انتقالی  آتش بس  در عین حال، 
وضعیتی عوض کند که در آن نهادهای دولتی صاحب 
مشروعیت قانونی استعمال قوه باشد. افغانستان برای 
بی طرفی  به  نیاز  منطقه ای  جنگ های  خطر  کاهش 
دایمی خواهد داشت. مجمع عمومی سازمان ملل یا 
شورای امنیت سازمان ملل مکان ایده آل برای ایجاد 

موقف بی طرفی افغانستان خواهد بود.

مسیر آینده
وضعیت  در  حتا  پایدار  و  عادالنه  به صلح  دست یابی 
ایده آل هم چنان آسان نخواهد بود و متأسفانه محیطی 
نیست.  ایده آل  محیط  می کنیم،  کار  آن  در  ما  که 
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روز  غنی  جمهور  رییس  مقاله  این  یادداشت: 
افرز  فارین  نشریه  در  ثور،  سه شنبه، چهاردهم 
به نشر رسیده است. برگردان این مقاله از زبان 
انگلیسی به فارسی توسط اداره ارتباطات عامه و 

استراتژیک ریاست جمهوری انجام شده است.

خروج  بر  مبنی  بایدن  جو  جمهور  رییس   تصمیم 
2500 نیروی باقی مانده ایاالت متحده از افغانستان تا 
ماه سپتامبر سال جاری، بیانگر یک نقطه عطف برای 
حکومت  است.  آن  همسایه  کشورهای  و  افغانستان 
را  آن  و  می گذارد  احترام  تصمیم  این  به  افغانستان 
به مثابه فرصت و در عین حال خطر برای حکومت، 

افغان ها، طالبان و منطقه می داند.
اسالمی  منتخب جمهوری  زعیم  عنوان  به  من  برای 
بر  تأکید  برای  دیگر  فرصت  یک  این  افغانستان، 
آن  تحقق  برای  بیش تر  تالش  و  صلح  برای  تعهدم 
بی قید  پیشنهاد   ،20۱۸ سال  فبروری  ماه  در  است. 
و شرط )گفت وگوهای( صلح را به طالبان ارائه کردم 
آتش بس  سال،  همان  جون  ماه  در  آن  تعقیب  به  و 
سه روزه )بین حکومت افغانستان و طالبان( برقرار شد. 
لویه جرگه مشورتی صلح در سال 20۱۹، به حکومت 
افغانستان مأموریت داد تا با طالبان وارد مذاکره شود و 
طی دو سال پس از تدویر جرگه مذکور، حکومت من 
برای ایجاد اجماع ملی بر لزوم دست یابی به یک توافق 
سیاسی که در مطابقت با ارزش های قانون اساسی و 
اعالمیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل باشد، تالش 
کرد. حکومت من هم چنان آماده است تا گفت وگوها 
تأمین  که هدف  در صورتی  دهد.  ادامه  طالبان  با  را 
صلح در کشور باشد، من حاضر هستم که دوره ریاست  

جمهوری ام را قبل از موعد آن به پایان برسانم.
برای ملت افغانستان، اعالم خروج نیروهای امریکایی 
از کشور وارد شدن به یک مرحله دیگر از مشارکت 
در  افغانستان  می باشد.  متحده  ایاالت  با  ما  دوامدار 
را  بین المللی  نیروهای  باعواقب  خروج  نیز  گذشته 
آغاز  با  هم زمان   20۱۴ سال  در  است.  کرده  تجربه 
نخستین دوره ریاست  جمهوری ام، یک صد و سی هزار 
تن از نیروهای امریکایی و کشورهای هم پیمان ناتو، 
افغانستان را ترک کردند که به افغان ها امکان بخشید 
تا رهبری کامل سکتور امنیتی و آن دسته از نهادهایی 
که با کمک همکاران بین المللی ساخته  شده بود را به  
دست گیرند. از آن زمان تاکنون، قوای ملی امنیتی 
و دفاعی افغانستان از جمهوریت محافظت و حراست 
نموده اند و زمینه برگزاری دو انتخابات ملی را فراهم 
ساختند. امروز، حکومت و قوای امنیتی ما در وضعیتی 
به  مراتب قوی تر و مستحکم تر از هفت سال قبل قرار 
دارند و ما کاماًل  آماده هستیم که به خدمت و دفاع 
امریکایی  نیروهای  از خروج کامل  بعد  از مردم خود 

ادامه دهیم.
مردم  برای  را  فرصتی  خروج،  این  دیگر،  سوی  از 
واقعی  حاکمیت  به  دست یابی  منظور  به  افغانستان 
بیست سال  در جریان  می آورد.  میان  به  کشورشان، 
مستقر  افغانستان  در  کشور  چهل  نیروهای  گذشته، 
شده بودند. در آینده  نزدیک، همه تصامیم در رابطه 
گروه های  و  طالبان  قبال  در  نظامی  رویکردهای  با 
اتخاذ  افغانستان  حکومت  سوی  از  دیگر،  تروریستی 
خواهد شد. اکنون، بدون شک، توجیه و بهانه طالبان 
خارجی،  قدرت  یک  علیه  جهاد  یعنی  جنگ،  برای 

کاربرد نخواهد داشت.
تصمیم ایاالت متحده، طالبان و حامیان این گروه در 
انتخاب کرد.  به  را وادار  آنان  را غافل گیر و  پاکستان 
بااعتبار مبدل خواهند گشت یا  آیا آنان به همکاران 

خطرات زیادی وجود دارد که ممکن است این پروسه 
را  مختل کند و ممکن است افغان ها این فرصت برای 

صلح را یک بار دیگر از دست بدهند.
پیش بینی های  با  که  ابهام  و  بی باوری  ذهنیت 
است  ممکن  می شود،  تقویت  رسانه ها  ناخوشایند 
بسیاری از افغان ها را به ترک کشور سوق دهد و این 
می تواند منجر به تکرار بحران مهاجرت شود که در 
سال 20۱5 اتفاق افتید و کشور را از افراد مستعد آن 

در زمانی که به آنان نیاز داشت، محروم کرد.
خطر دیگر این است که انقطاع یا بی نظمی در انتقال 
می تواند فرماندهی و کنترل را در بخش امنیتی کشور 
مورد تهدید قرار دهد. باید یک پروسه سیاسی منظم 
نیروهای  تا  باشد  داشته  وجود  قدرت  انتقال  برای 
امنیتی از رهبری و هدایت به دور باقی نمانند. عالوه 
به  ناتو  ایاالت متحده و  این، بسیار مهم است که  بر 
نیروهای  بودجه  تأمین  برای  خود  موجود  تعهدات 
دفاعی و امنیتی افغان عمل کنند. این مهم ترین سهم 
در  برای صلح  موفقیت آمیز  انتقال  در  جامعه جهانی 

افغانستان خواهد بود.
خطرات سیاسی داخلی هم چون این که شخصیت های 
نیایند، وجود  کنار  منظم صلح  روند  بر یک  سیاسی 
دارد. بنابراین، ما در تالش هستیم تا اطمینان حاصل 
کنیم که پروسه صلح همه شمول باقی مانده و نه تنها 
جامعه  مختلف  اقشار  و  داخلی  سیاسی  چهره های 
افغانستان، بلکه بازیگران منطقه ای را نیز شامل باشد 

که می توانند به پروسه صلح آسیب برسانند.
راه  سد  اصلی  خطر  طالبان  اشتباه  محاسبه  هرچند 
صلح است. طالبان تاهنوز به روایت خود که گویا موفق 
شده اند ناتو و ایاالت متحده امریکا را شکست بدهند، 
باور دارند. چون رهبری طالبان بخش های نظامی خود 
را از ادبیات صلح دور نگه داشته اند، بزرگ ترین خطر 
این است که طالبان هم چنان عالقه جدی به توافق 
سیاسی نشان ندهند و در عوض ادامه تهاجم نظامی 

را برگزینند.
نیروهای  افغانستان و  بیفتد، دولت  اتفاق  اگر چنین 
ما  که  همان طوری  هستند.  آماده  افغان  امنیتی 
برای گفت وگوهای صلح با طالبان آماده هستیم، در 
رویارویی با آن ها در میدان جنگ نیز آماده هستیم. 
عملیات  درصد   ۹0 از  بیش  گذشته،  سال  دو  طی 
نظامی افغانستان به طور کامل توسط نیروهای امنیتی 
را  خشونت  طالبان  اگر  است.  شده  انجام  افغانستان 
انتخاب کنند، این به معنای جنگ شدید در فصل های 
طالبان  آن  پایان  در  که  بود  خواهد  تابستان  و  بهار 
را  میز مذاکره  به  برگشت  به جز  هیچ گزینه خوبی 

نخواهند داشت.
محاسبه نادرست پاکستان می تواند فرصت برای صلح 
مسیر  پاکستان  که  مثبت  نشانه های  کند.  تهدید  را 
اتصال منطقه ای، صلح و رفاه را انتخاب کند، نظر به 
سخنرانی هایی که نخست وزیر عمران خان و جنرال 
قمر جاوید باجوه، لوی درستیز پاکستان، در کنفرانس 
امنیتی اسالم آباد در ماه مارچ ابراز نموده بودند، وجود 
از  آنان  چرخش  بیانگر  می تواند  اظهارات  این  دارد. 
با افغانستان  روش مخرب به روش سازنده در روابط 
هم چون  تا  است  رسیده  آن  فرصت  اکنون  باشد. 

اظهارات عملی گردد.
هرچند، اگر آن ها حمایت از طالبان را انتخاب کنند، 
به معنای خصومت با ملت افغانستان خواهد بود و از 
اتصال منطقه ای  و  زیادی که صلح  اقتصادی  مزایای 
برخوردار  داشت،  خواهد  پی  در  کشور  این  برای 
تبدیل  منزوی  به یک کشور  پاکستان  نخواهند شد. 
امریکایی  نیروهای  خروج  از  پس  چون  شد،  خواهد 
بدون هیچ نوع امتیاز باقی خواهد ماند. دولت پاکستان 
برنامه عمل ایاالت متحده برای افغانستان و منطقه را 
اشتباه محاسبه کرده بود؛ اما برای اسالم آباد هنوز هم 
زیاد دیر نشده است تا به عنوان یک شریک در یک 

پروسه منظم صلح ظاهر گردد.
در حالی که ما به سمت آب های ناشناخته افغانستان 
حرکت می کنیم، من توجه ام را برای دست یافتن به 
طوالنی مدت  جنگ  این  برای  ممکن  نتیجه  بهترین 
مستقل،  افغانستان  یک  همانا  که  می کنم  متمرکز 
است.  متصل  و  بی طرف  متحد،  مردم ساالر،  اسالمی، 
مصالحه  و  قربانی  آماده  هدف،  این  به  رسیدن  برای 
هستم. خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، فرصتی 
است که بتوانیم به این هدف مطلوب نزدیک شویم؛ 
اما به شرطی که افغان ها و همکاران بین المللی شان به 
یک مسیر رو به جلو و واضح تعهد بسپارند و در این 

مسیر باقی بمانند.

بی نظمی و خشونت بیش تر به بار خواهند آورد؟ اگر 
طالبان گزینه دوم - بی نظمی و خشونت - را انتخاب 
کنند، قوای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان در مقابل 
آنان خواهند جنگید. اگر طالبان هم چنان از مذاکره 
را  قبرستان  در  صلح  حقیقت،  در  کنند،  خودداری 

انتخاب خواهند کرد.
این سرنوشت،  به  از دچار شدن  به خاطر جلوگیری 
طالبان باید به سواالت بسیار مهم درباره دیدگاه شان 
برای یک افغانستان صلح آمیز پاسخ بدهند؛ سواالتی از 
این قبیل که آیا طالبان انتخابات را خواهند پذیرفت 
از  اعم  افغان ها  همه  حقوق  از  حراست  به  این که  یا 
دختران، زنان و اقلیت ها تعهد خواهند سپرد؟ به نظر 
می رسد که پاسخ طالبان به این سواالت پس از تصمیم  
اخیرشان مبنی بر عدم اشتراک در یک کنفرانس صلح 
برگزار  اپریل  ماه  اخیر  در  استانبول  در  بود  قرار  که 
گردد، منفی است. به نظر می رسد که طالبان هم چنان 
تمایل به بدست آوردن قدرت دارند، نه دست یابی به 
صلح. یک توافق سیاسی و ادغام طالبان در جامعه و 
حکومت افغانستان، تنها مسیری است که فراروی ما 

قرار دارد. در عین حال، توپ در میدان طالبان است.

آینده ای که افغان ها می خواهند
افغان ها قطعاً به وحشت دهه نود میالدی برنخواهند 
گشت. ما نه تنها عاطالنه منتظر صلح اتفاقی نخواهیم 
بود، بلکه در راستای ایجاد محیط و عرصه الزم برای 
خروج  خطرات  برداشت.  خواهیم  گام  صلح  تحقق 
قوای امریکایی به صورت گسترده در رسانه ها بازتاب 
یافته است و تبلیغات منفی ادامه دارد؛ آنچه به ندرت 
فرصت هایی  مورد  در  جدی  بحث   می شود،  مشاهده 
از  امریکایی  نیروهای  خروج  نتیجه  در  که  است 

افغانستان به میان می آید.
مردم  و  بین المللی  ذی دخل  جوانب  و  همکاران 
اسالمی،  افغانستان مستقل،  افغانستان خواستار یک 
مردم  هستند.  متصل  و  بی طرف  متحد،  مردم ساالر، 
ماه  در  که  صلح  مشورتی  لویه جرگه  در  افغانستان 
آگست 2020 برگزار شد، حمایت قاطع شان را از این 
نیز به  هدف مطلوب اعالم کردند. جامعه بین المللی 
صورت قاطع خواست خود را مبنی بر دست یابی به 
این هدف مطلوب در ماه مارچ سال 2020 زمانی که 
شورای امنیت سازمان ملل متحد قطع نامه 25۱۳ را 
مورد تصویب قرار داد، اعالم کرد که در نتیجه واضح 
شد که جهان خواستار بازگشت امارت طالبان نیست.

چه  طالبان  که  ندارد  وجود  زیادی  وضاحت  هرچند 
می خواهند. آنان خواهان یک نظام اسالمی هستند، که 
این نظام در افغانستان وجود دارد. به خاطر موفقیت 
در راستای رسیدن به یک توافق سیاسی بین حکومت 
افغانستان و طالبان، این گروه باید هدف مطلوب مورد 

نظر خود را با جزئیات و به صورت واضح بیان کند.
مذاکرات مستلزم یک میانجی بااعتبار و بی طرف است. 
حکومت  بین  گفت  وگوها  در  تاکنون  که  بن بستی  با 
است،  آمده  وجود  به  دوحه  در  طالبان  و  افغانستان 
نیاز به یک میانجی بیش از پیش آشکار و فقدان آن 
این  ایفای  خاطر  به  نهاد  بهترین  می شود.  احساس 

نقش، سازمان ملل متحد خواهد بود.
هدف  دست یابی  باید  مذاکره  موضوعات  نخستین 
مطلوب و برقراری یک آتش بس همه جانبه باشد، تا نه 
تنها صلح و آرامی را به زنده گی روزمره مردم افغانستان 
صلح سازی  روند  به  را  باور  و  اعتبار  بلکه  بیاورد، 
برگرداند. از آن جایی که اکثراً توافق ها روی آتش بس 
از  بین المللی  نظارت  شده،  نقض  صلح  مذاکرات  در 

آتش بس حایز اهمیت است.

نقشه راه صلح افغانستان و منطقه
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انبارکاری متون و رویکرد ایدئولوژیک به تاریخ
چپ  نشریات  مدد  به  »تاریخ نویسی  کتاب  فرعی  عنوان 
افغانستان« است؛ عنوانی که به نظر می رسد بیش تر برای 
زیادی  ربط  این که  تا  است  شده  برگزیده  مخاطب  جلب 
بیش تر  آنچه  برعکس،  باشد.  داشته  کتاب  محتوای  به 
نویسنده گان چپ  مقاالت  توجه می کند، گردآوری  جلب 
در  نیز  اروند  عتیق  از  مقاالتی  است.  چپ  به  متمایل  یا 
بخش هایی از کتاب جا داده شده؛ اما در مقایسه با متون 

گردآوری شده از دیگران بسیار ناچیز است.
انتقادی  نگاه  تاریخی  رویدادهای  برخی  از  اروند  اگرچه 
اما  است؛  تاریخ نویسی رسمی   منتقد  و  به دست می دهد 
یا توحش« - که  او در کتاب »یا سوسیالیسم  روش کار 
ادعا دارد تاریخ نویسی ا ست - بیش تر به انبارکاری متون 
دیگران می ماند تا تاریخ نویسی. آیا گردآوری متون دیگران 
نظر  به  نامید؟  تاریخ نویسی  می توان  را  مجموعه  یک  در 
من، تاریخ نویسی انبارکاری متون نیست، نقد متون است؛ 
نقد انبارکاری متون با رویکرد گزینشی و دلخواهانه. این 
در یک مجموعه  دیگران  مطالب  گردآوری  با  که  دیدگاه 
می توان تاریخ نویس شد، به بدآموزی مزمنی دامن می زند 
اگر  افغانستانی همیشه مرتکب آن شده است.  انسان  که 
با بدبینی بیش تری به این مورد نگاه کنیم، نویسنده در 
نهایت برداشت خیلی سطحی و عامی زده از تاریخ نویسی 
اکنون  آن همین  از  گونه ای  برداشتی که  عرضه می کند؛ 
نیز در جامعه  ما وجود دارد: تاریخ چیزی جز قصه گویی و 
افسانه پراکنی با چاشنی واقعیت برساخته و دستکاری شده 

نیست.
افزون بر این، نگاه گزینشی و دلخواهانه  نویسنده به متون 
تاریخی چپ نشان دهنده  رویکرد ایدئولوژیک او به تاریخ 
نقد  در  تقلیل گرایی  و  کم بینی  با  که  رویکردی  است؛ 
مخالفان هیچ کم وکسری باقی نمی گذارد، اما در مواجهه با 
موافقان و هم اندیشان دست به ستایش مبالغه آمیز می زند 
و خبر چندانی هم از نقد و عیب جویی نیست. نویسنده با 
این رویکرد در حالی  که تاریخ رسمی را به نقد می کشد، 
نادیده گرفتن  با  که  می شود  تاریخ  از  خوانشی  زمینه ساز 
و  رسمی  تاریخ نویسی  به  زیادی  شباهت  انتقادی،  خرد 
ایدئولوژیک دارد؛ تاریخ نویسی ای که قصد اصلی نویسنده 
به چالش کشیدن آن است. در ادامه، به موردهای مشخصی 

در این زمینه اشاره می کنم.

ابهام معنایی؛ کمونیسم یا سوسیالیسم؟
پیش از پرداختن به شعار »یا سوسیالیسم یا توحش« که 
عنوان اصلی کتاب هم است، نگاه گذرا به سرگذشت مفهوم 
سوسیالیسم را ضروری می دانم. واژه  سوسیالیسم دست کم 
به معنای  دارد. نخست، سوسیالیسم  سه معنای متفاوت 
دولتی  مالکیت  که  است؛ سیستمی  امور  دولتی  مدیریت 
یا نماینده گی حزب - دولت را جاگزین مالکیت خصوصی 
می کند؛ اما استثمار شدیدتر از پیش وجود دارد و خبری 
روسیه  در  آنچه  نیست.  دموکراسی  و  بیان  آزادی  از  هم 
بود/ سوسیالیسم  از  نوعی  این  واقع  در  داد،  رخ  چین  و 

که  بودند  معتقد  چینی   - روسی  مارکسیست های  است. 
برای رسیدن به کمونیسم باید مرحله  گذاری را پشت سر 
پرولتاریا  دیکتاتوری  به  همه چیز  واگذاری  آن  و  گذاشت 
برای ساخت  را  زمینه  که  است  کارگر«  طبقه   »دولت  یا 
کمونیسم فراهم می سازد. این مرحله  گذار را سوسیالیسم 

نامیدند که با کمونیسم یکی نیست.
روسی  مارکسیست های  نظر  مورد  اصلی سوسیالیسم  نام 
کارگران  که  ا ست  دولتی  هار  سرمایه داری  چینی،   -
استثمار  آن  در  نئولیبرال  سرمایه داری  از  بی رحمانه تر 
می شوند و بنابراین، هیچ ربطی به کمونیسم ندارد. تجربه  

مسووالن اتاق تجارت و سرمایه گذاری در بلخ می گویند که 
فساد اداری و اخاذی ها، شرایط سرمایه گذاری و فعالیت های 
باور  به  است.  کرده  رو به رو  چالش  با  بلخ   در  را  بازرگانی 
آرش یونسی، رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ، این 
چالش ها سبب شده که بازرگانان در شمال کشور مایوس 
شوند و سرمایه های شان را به بیرون از کشور منتقل کنند. 
اتحادیه نفت  و گاز در شمال  کشور نیز می گوید که به دلیل 
فساد در گمرکات، اخاذی ها در شاهراه ها و ناامنی ها، میزان 
گونه   به  حیرتان  و  آقینه  بندرهای  از  نفتی  مواد  واردات 
چشم گیری کاهش یافته است. در همین حال سرمایه گذاران 
در بلخ هشدار می دهند که اگر جلو اخاذی های غیر قانونی 
اعتصاب  به  نشود، دست  بنادر گرفته  و  در گمرکات سیار 

خواهند زد.
می گویند  بلخ  سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق  در  مسووالن 

کمونیسم است و هیچ تفاوتی میان این دو مفهوم نیست. 
به باور آنان مارکس و انگلس تفاوتی میان این دو مفهوم 
قایل نبودند و هر دو را مترادف هم به کار می بردند. مارکس 
در »نقد برنامه  گوتا«، می گوید: »میان جامعه  سرمایه داری 
و جامعه  کمونیستی دوران گذار انقالبی اولی به دومی قرار 
نیز  دوران گذار سیاسی  دوران، یک  این  با  منطبق  دارد. 
انقالبی  دیکتاتوری  جز  چیزی  آن  دولت  که  دارد  وجود 
پرولتاریا نمی تواند باشد.« )مارکس: ۳2، ۳۳( روشن است 
رسیدن  برای  انقالبی«  گذار  »دوران  بر  تنها  مارکس  که 
به  نام  چیزی  نه  می کند،  تأکید  کمونیستی  جامعه   به 
سوسیالیسم. در »دوران گذار سیاسی« مورد نظر مارکس 
انقالبی پرولتاریا« برقرار می شود، نه  هم که »دیکتاتوری 

دیکتاتوری حزب.
بنابراین،  پس، سوسیالیسم سه معنا در یک واژه است و 
با  می زند.  دامن  ابهام  به  کند،  ابهام زدایی  آن که  از  پیش 
شنیدن واژه سوسیالیسم، شما نمی توانید تشخیص دهید 
چیست؟  سوسیالیسم  از  گوینده/نویسنده  منظور  که 
سرمایه داری دولتی به سبک استالینیستی - مائوئیستی، 
سرمایه داری به سبک دولت رفاه و یا هم کمونیسم. اگر 
به نشریات چپ افغانستان نگاه کنید، بدون شک وتردیدی 
می توانید مدعی شوید که سوسیالیسم مورد نظر چپ های 
گرانقدر ما - از محمودی، غبار و تره کی گرفته تا اکرم یاری، 
داکتر فیض احمد، مجید کلکانی و کلیه چپ های امروزی 
برنامه ریزی متمرکز و مدیریت  آنان - مترادف  پیرو خط 
دولتی زنده گی )آنچه در شوروی و چین پیاده شد( است. 
اثبات بیش تر ندارد.  نیازی به استدالل و  این مورد دیگر 
آنانی که کم ترین آشنایی ای با آثار و کارنامه های چپ های 

یادشده داشته باشند، این گفته را تأیید می کنند.
از  اما آن گونه که توقع می رود، نه تنها این نوع  نویسنده 
میان  تفاوت گذاری  و  افغانستان  چپ  سوسیالیسم خواهی 
کمونیسم و سوسیالیسم را به نقد رادیکال نکشیده است، 
آخر  در  و  »سوسیالیسم  می کند:  پشتی بانی  آن  از  بلکه 
اتفاقاً  نمی کند؛  مالکیت  سلب  فردی  هیچ  از  کمونیسم، 
در  عدالت  تحقق  پایه   بر  که  نظامی  حکم،  این  برخالف 
اجتماع بنا می شود، مالکیت را به افراد بازمی گرداندـ  منتها 
به تمامی افراد بشر و نه صرفاً به یک طبقه و یک قشر و 
یک گروه. نکته  ظریف دیگر این است که سوسیالیسم و در 
پایان کمونیسم، هرگز ادعا نکرده که ریشه  نهاد شر را در دل 
بشر می خشکاند.« )اروند، ۱۳۹۹: ۱5۴( نویسنده در نوشته  
پایانی کتاب نیز برداشت خود از سوسیالیسم را بیش تر و 

سرمایه های شان را به بیرون از کشور منتقل کرده اند«. 
توقف وسایط تانکری از سوی ماموران گمرک سیار و جرایم 
است.  بلخ  در  نفت  بازرگانان  دغدغه های  دیگر  از  سنگین، 
مسووالن اتاق های تجارت و سرمایه گذاری در بلخ می گویند 
که از یک هفته به این سو ماموران گمرک سیار بلخ حدود 
بیست تانکر تیل/ مواد نفتی را در مسیر حیرتان به بهانه های 
مختلف متوقف کرده اند که احتمال خطر آتش سوزی در این 

هوای گرم وجود دارد.
بازرگانان در بلخ می گویند این تانکر ها با وجودی که هیچ 
مشکل قانونی ندارند و محصول خود را نیز پرداخته اند، اما 
به این تانکر های نفت کش به دالیل اجازه عبور از این بندر را 
نمی دهند. ملک نادر صافی، یکی از بازرگان در بلخ، می گوید: 
قانونی دارند، مواد  »تانکر هایی که توقف داده شده، اسناد 
نفتی که بارگیری شده اسناد قانونی دارند، هر مشکل قانونی 
دیگر که دارد بگویند تا حل گردد، اما از تراکم آن ها در این 
بندر باید جلوگیری صورت گیرد؛ اما به دالیل اخاذی های 
را  بندر  این  از  عبور  اجازه  نفت کش ها  این  به  غیر قانونی 
نمی دهند«. بازرگانان نفت در بلخ هشدار می دهند که اگر به 
خواست های  آن ها از سوی حکومت رسیده گی نشود، دست 

به اعتصاب خواهند زد.
مومند ضیایی، مسوول اتحادیه مواد نفتی در بلخ، می گوید 
ناامنی ها  و  شاهراه ها  در  اخاذی ها  گمرکات،  در  فساد  که 
میزان واردات مواد نفتی از بندرهای آقینه و حیرتان را به 

روشن تر شرح می دهد: »نظام شورایی دموکراسی مستقیم 
به  می کند.  ریشه کن  را  سرمایه داری  می بخشد.  تحقق  را 
قوم گرایی و سمت گرایی نقطه  پایان می گذارد. به بخشی 
اما  ندارد،  کاری  ملی  و  عرفی  و  سنتی  از حساسیت های 
از کلیت ارزش های بشری حفاظت می کند؛ این ارزش ها 
و  مذهب  آزادی  جنسی،  اقلیت های  زنان،  حقوق  شامل 
عقیده و بیان و مواردی از این دست می باشد. درست است 
که این نظام تکوین تمام و کمال کمونیسم نیست؛ اما راهی  
است به همان سو. ... سوسیالیسم امید را معنادار می کند. 
در سرزمینی که نمی جنگی مگر در راه دفاع از ارزش های 
سوسیالیستی و بشردوستانه، نمی کوشی مگر برای ارتقای 
زیست جمعی و نمی هراسی مگر از خشم توده های مردم، 
چرا به آینده امید نداشته باشی و تن به پراکسیس ندهی؟ 
پس از تحقق سوسیالیسم و آن گاه که مردم به شیوه  زیست 
در آن عادت کردند و آن را با جان و دل پذیرفتند، از گزاره  
"از هر کس به اندازه  توانش" به گزاره  "به هر کس به اندازه  

نیازش"گذر خواهیم کرد.« )همان: ۷55 - ۷5۶(
کمونیسم  و  سوسیالیسم  میان  نویسنده  که  است  واضح 
را مرحله  نخست رسیدن  قایل است و سوسیالیسم  فرق 
تا  اروند  که  ندارد  وجود  شکی  می داند.  کمونیسم  به 
به   که  است  چینی    - روسی  مارکسیسم  منتقد  حدودی 
است؛  یافته  بازتاب  هم  او  کتاب  در  محدود  بسیار  گونه  
اما در نهایت نویسنده مثل مارکسیست های ارتدوکس به 
تفاوت معنایی میان سوسیالیسم و کمونیسم و مرحله بندی 
دوگانه برای رسیدن به کمونیسم باورمند است. نویسنده 
در مطلب پایانی کتاب به جز پافشاری روی اداره  شورایی 
- که مارکسیست های روسی و چینی هم با شدت وحدت 
بیش تری بر آن تأکید می کردند؛ اما پس از تصرف قدرت 
با جاگزینی دیکتاتوری حزب به جای دیکتاتوری پرولتاریا 

بسیار زود به آن پشت کردند - پیشنهاد دیگری ندارد.
به  را  ما  پیر،  چپ  نظر  مورد  مرحله بندی  من،  باور  به 
سوسیالیسم  نام  زیر  آنچه  چون  نمی رساند.  کمونیسم 
برای ساخت کمونیسم  بستری  تنها  نه  کار می آید،  روی 
فراهم نمی کند، بلکه مانع جدی در برابر رشد و پاگیری 
آن می شود. این سوسیالیسم ربط چندانی به سوسیالیسم 
آغاز  از  بنابراین،  و  ندارد  مارکس  نظر  مورد  کمونیسم  یا 
بیان.  آزادی  البته بدون دموکراسی و  سرمایه دارانه است، 
جهان این تجربه  فاجعه بار را یک بار از سر گذرانده است و 
نیاز نیست راه بِد یک بار رفته را دوباره برویم. در شوروی 
از دل آن استالینیسم هار بیرون زد و  دیدیم که چگونه 
خوانش  با  سوسیالیسم  که  می بینیم  عماًل  هم  چین  در 
چینی چه فاجعه ای به بار آورده است.۱ چه در شوروی و 
چه در چین نه تنها پرولتاریا یک گام به سوی کمونیسم 
برنداشت/نداشته است، بلکه با ادامه  کار مزدی و استثمار 
شدید کمرش شکسته و کمونیسم  نیز به  گونه  بی رحمانه ای 
مورد سوءتعبیر قرار گرفته و بدنام شد/شده است. اصاًل هیچ 
ما  ندارد که وقتی سوسیالیست های عزیز  ضمانتی وجود 
طعم قدرت سیاسی را چشیدند، حتا کم ترین فکری هم 
درباره  کمونیسم بکنند، چه رسد به این که زمینه را برای 
عبور به جامعه کمونیستی فراهم سازند. این گفته را دو 
تجربه  بد )شوروی و چین( که پیش تر به آن ها اشاره شد، 

ثابت می کند.

گونه  چشم گیری کاهش داده است. آقای ضیایی می افزاید: 
»حکومت باید جلو اخاذی های غیر قانونی در بنادر و گمرکات 
سیار را بگیرد تا تاجران بدون کدام نگرانی و هراس بتوانند 
به کار تجارت شان در این والیت ادامه دهند. در غیر آن اگر 
حکومت جلو این کار را نگیرد و ماموران گمرکات نیز بدون 
دالیل قانونی تانکر های مواد نفتی را متوقف کنند، دست به 

اعتصاب خواهیم زد«.
که  می گوید  بلخ،  والی  عظیمی،  محمد فرهاد  این حال  با 
نفت کش ها در دو راهی حیرتان به علت اضافه باری توقف داده 
شده اند. تالش شد که در این مورد نظر مسووالن گمرکات 
در بلخ نیز درج شود، اما با وجود تماس های مکرر، پاسخی 

دریافت نشد.
بهتر ساختن  را در  بلخی دولت  بازرگانان  این  این حال  با 
زمینه سرمایه گذاری در کشور ناتوان دانسته می گویند که 
یک تعداد افراد مانع رشد سرمایه گذاری در کشور می شوند 
دلیل  هم چنان  بازرگانان  این  است.  بزرگ  چالشی  این  و 
رویداد های آتش سوزی در اسالم قلعه و کوتل خیرخانه کابل 
را نیز توقف غیر قانونی نفت کش ها از سوی حکومت می دانند 
و هشدار می دهند اگر هر حادثه ای از قبیل آتش سوزی در 
این بنادر رخ دهد، مسوولیت آن به دوش مسووالن دولتی 

است.
گفتنی است که ماهانه حدود ۷0 درصد مواد نفتی از طریق 

بندر حیرتان به افغانستان وارد می شود.

۱- تنها رسوایی شرکت فاکس کان در چین شما را 
پیر  واقعی چپ  روی سوسیالیسم  که  می کند  وادار 
خط بطالن بکشید. رجوع کنید به »زنده گی و مرگ 

در شهر ممنوعه  اپل«

شوروی و چین در عمل نشان داده است که با یک چنین 
رویکردی نمی توان به کمونیسم رسید. اگرچه این خوانش 
از سوسیالیسم با تاریخ سیاه و فاجعه باری که از خود به 
جا گذاشته، دیگر کاماًل از دور خارج شده است؛ اما هنوز 
نفس می کشد. پیروان این گرایش هم اکنون در افغانستان 
دایره  به  بازگشت  تالش  در  و  فعال اند  کشورها  دیگر  و 
خواب  مضحکی  گونه   به   هنوز  آنان  هستند.  بازی  اصلی 
به  دولتی  صنعتی سازی  خواستار  و  می بینند  »انقالب« 
سبک استالین اند. به باور آنان، سوسیالیسم پس از برقراری 
را  آزادانه ای  مناسبات  و  می برد  میان  از  را  سرمایه داری  
برقرار می سازد که جامعه  کاپیتالیستی فاقد آن است. اما 
این جا دیالکتیک کاذبی وجود دارد که کارکرد اصلی اش 
احمق سازی است. چون به شما اجازه نمی دهد، بیرون از 
چارچوب سوسیالیسم - سرمایه داری چیزی را ببینید؛ در 
حالی که هر دو شبیه هم اند و علیه دشمن اصلی شان - 
کمونیسم - متحد شده اند. گویی دیالکتیک دامی است که 
هگل و سپس مارکسیست های ارتدوکس پهن کرده اند تا 

هرگونه تفکر رادیکال و کمونیستی را شکار کنند.
دودیگر، سوسیالیسم معادل دولت رفاه است که از راه تنظیم 
بازتوزیع ثروت سعی دارد سیستم سرمایه داری را  بازار و 
اصالح کند. افزایش مالیات بر ثروتمندان و تأمین رایگان 
ا ست که سوسیالیست های  اقداماتی  از  خدمات همه گانی 
مدافع دولت رفاه در پی آن  اند. این کار در واقع برقراری 
تا  است  فرودستان  و  ثروتمندان  میان  نسبی  توازن 
سرمایه داری پایدارتر و شکوفاتر از پیش به انباشت سرمایه 
توماس  از  که  است  این همان سوسیالیسمی  دهد.  ادامه 
پیکتی و فوکویاما گرفته تا بیل گیتس و مارک زاکربرگ 
همه خواهان برقراری آن هستند. این سوسیالیسم نیز نوعی 
از سرمایه داری ا ست با شکل و شمایل اندکی انسانی و کم تر 
هار که در مقایسه با سوسیالیسم نوع نخست فضای بهتری 
برای نفس کشیدن در آن است و کارگران و سایر فرودستان 

از حقوق و امتیازات بیش تری برخوردار اند.
در این گونه سوسیالیسم نیز کمونیسم خطر جدی ای ا ست 
جلوگیری  برای  واقع  در  شود.  گرفته  دست کم  نباید  که 
که  است  کمونیسم  به  فرودستان  و  کارگران  گرایش  از 
خودش  از  انسانی تر  چهره   می کند  سعی  سرمایه داری 
نشان دهد و با استناد بر جنایت هایی که استالینیست ها و 
مائوئیست ها زیر پرچم مارکسیسم مرتکب شدند، مرتب از 

خطر ظهور کمونیسم هشدار می دهد.
دیگر  نام  سوسیالیسم  که  معتقدند  برخی  سه دیگر، 

که فساد گسترده مالی و  اخاذی های غیر قانونی در مسیر 
گمرک  ماموران  بهانه گیری های  هم چنان  و  بزرگ راه ها 
از  دست  بازرگانان  تا  شده  سبب  سنگین،  جرایم  و  سیار 
فعالیت های بازرگانی بکشند و سرمایه های شان را به بیرون 

از کشور انتقال دهند.
بلخ،  سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق  رییس  یونسی،  آرش 
غیر قانونی  اخاذی های  و  مالی  گسترده  فساد  که  می گوید 
از کشور  را  بازرگانان سرمایه های شان  تا  است  سبب شده 
بیرون و در ممالک دیگر سرمایه گذاری کنند. آقای یونسی 
صورت  سرمایه ها  فرار  که  هستیم  شاهد  ما  »عماًل  افزود: 
گرفته است. ما در والیت بلخ در بندر حیرتان بیش تر از ۳ 
هزار تاجر داشتیم که واردات و صادرات داشتند، حاال شاید 

به کم تر از 5 صد تاجر رسیده باشد«.
با  سرمایه گذاران  این  »اکثر  افزود:  هم چنان  یونسی  آقای 
همین مشکالت و بروکراسی هایی که حکومت ایجاد کرده، 

کدام سوسیالیسم؟ 

https://tarjomaan.com/barresi_ketab/8660/

اگر جلو اخاذی های غیرقانونی 
گرفته نشود، اعتصاب می کنیم

سرمایه گذاران در بلخ: 

شکیبا سعیدی



یک  معارف،  وزارت  بشری  منابع  رییس  ارشد،  خالد 
ایمیل را با عنوان »وضاحت در مورد توزیع بست های 
رنگینه  عنوانی  مرکز«  و  والیات  سراسر  در  معلمان 
حمیدی، سرپرست وزارت معارف فرستاده است. در این 
ایمیل نشانی های برخی از مسووالن وزارت معارف، اداره 
و  اداری  امور ریاست جمهوری و کمیسیون اصالحات 
خدمات ملکی نیز ضمیمه شده است، اما با وجود این 
توضیحات خالد ارشد، آقای غنی چهار ماه بعد بار دیگر 
ریاست منابع بشری را مقصر توزیع نامتوازن بست های 
معلمی خوانده است. خالد ارشد در این ایمیل گفته بود 
تعلمیات  معینیت  توسط  معلمی  بست های  توزیع  که 
عمومی صورت گرفته است و ریاست منابع بشری وزارت 
معارف تنها موارد تخنیکی و طی مراحل تشکیالتی آن 

را عهده دار است.
 

در چهارم ثور سال روان، خالد ارشد بار دیگر با عنوان 
»هدایت اخیر جاللتمآب رییس صاحب جمهور پیرامون 
سراسر  در  معلمان  خالی  بست های  تقسیم  و  توزیع 
والیات و وضاحت الزم بر مبنای اسناد و اجراآت انجام 
شده در رابطه به توزیع بست ها و ارایه معلومات نادرست 
و غیرواقعی به مقام عالی« یک ایمیل را به آدرس رنگینه 
وزارت  بلندرتبه  مسووالن  بیش تر  و  فرستاده  حمیدی 
هم چنان  اما  است،  گذاشته  جریان  در  نیز  را  معارف 
چیزی تغییر نکرده است. سرانجام در دوازدهم ثور )ماه 
با شماره »۳۶۴«  مکتوبی  ارسال  با  ارشد  آقای  روان(، 
عنوانی معینیت منابع و اداره، وضاحت داده و گفته است: 
»طوری  که قباًل به رهبری محترم وزارت اطمینان داده 
شد تا سلسلتاً به مقام عالی گزارش ارایه گردد، یک بار 
دیگر تاکید به عمل می آید که تقسیم و توزیع بست ها 
انکشاف منابع بشری صورت  از طریق ریاست عمومی 
در  مسوول  و  باصالحیت  مرجع  و  نمی گیرد  و  نگرفته 
تقسیم و توزیع بست ها نمی باشد«. با توجه به این اسناد 
و معلومات به نظر می رسد که این مهم به رییس جمهور 
غنی ابالغ نشده است و آقای غنی هنوز ریاست منابع 
بشری وزارت معارف که مرجع تنظیم کننده بست های 
اشتباه  توزیع کننده  نهاد  جای  به  را  است  شده  توزیع 

گرفته است.  
 

 

او از سوی رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف به 
آزاد  رقابت  براساس  سال ۱۳۹5  در  است،   رفته  اعالم 
به این پُست رسیده و در زمان او تنها یک بار در سال 
۱۳۹۶ بست های معلمان توزیع شده است. بدین ترتیب 
استخدام  از  تنظیم بست های معلمانی که پیش  او در 
او انجام شده بود، نقشی نداشته است. در زمان توزیع 
هشت هزار بست معلمی در سال ۱۳۹۶ نیز مسوولیت 
توزیع آن را ریاست منابع بشری وزارت معارف نه، بلکه 

معینیت تعلیمات عمومی برعهده داشته است. 
 

در مکتوبی که در چهاردهم اسد ۱۳۹۶ از سوی آمریت 
دفتر معینیت تعلیمات عمومی به آدرس ریاست معارف 
والیت ها فرستاده شده، سهمیه بست های هر والیت از 
تعلیمات  پیشین  معین  شینواری،  محمدابراهیم  سوی 
اداره مستقل ملی  این وزارت و رییس کنونی  عمومی 
غذا و ادویه افغانستان، تعیین شده است. بدین ترتیب 
توزیع بست ها را آقای شینواری برعهده داشته است. در 
توزیع بست های هشت هزار معلم نیز به ننگرهار، والیتی 
که آقای غنی آن را یکی از قربانی های این عدم توازن 
آقای  است.  یافته  اختصاص  بست  بیش ترین  می داند، 
گرفته  نظر  در  بست   ۷20 والیت  این  برای  شینواری 
خالد  زادگاه  کاپیسا،  والیت  برای  که  حالی  در  است، 

ارشد، تنها ۶0 بست اختصاص یافته است. 
که  است  شده  گفته  بست ها  این  توزیع  در  هم چنان 
از  والیت ها  بیش تر  معارف،  وزارت  معلومات  براساس 
تشکیل قبلی نیز بست های خالی دارند. در این مکتوب 
بست   ۱52 قندهار  در  معلمان  خالی  بست های  شمار 
خوانده شده است. در برخی دیگر از والیت ها نیز بست 
بوده  روبه رو  با کمبود بست  یا حتا  بوده  خالی بیش تر 
است. در کنار این، از کمبود ۴۳۴ بست در ننگرهار و 
۶0۳ بست در  بدخشان نیز سخن گفته شده است. با 
این حال در نتیجه توزیع این هشت هزار بست معلمی، 
برای بدخشان ۳00 بست  ننگرهار ۷۳2 بست و  برای 
اختصاص یافته است. منابع در وزارت معارف می گویند 
تنها  بست ها،  توزیع  از  پس  بشری  منابع  ریاست  که 
مسوولیت کدگزاری تشکیالتی، از جمله تعیین جنسیت 
و هم چنان هماهنگی های بعدی برای برگزاری امتحان 
جمعی آن از سوی کمیسیون اصالحات اداری و خدمات 
وزارت  بخش  این  کارمندان  و  است  عهده دار  را  ملکی 

معارف اصاًل نقشی در توزیع بست معلمان نداشته اند. 
 

منابع  مسووالن  وضاحت  جمهور؛  رییس  اغفال 
بشری وزارت معارف نشنیده ماند

پس از این که رییس جمهور غنی مسووالن در ریاست 
منابع بشری وزارت معارف را مقصر تقسیمات نامتوازن 
بست های معلمان خواند ، مسووالن این نهاد در چندین 
مکتوب رسمی و ایمیل آن هم در محدوده چهار ماه در 
مورد نداشتن صالحیت در این مورد وضاحت داده اند و 
از سرپرست وزارت معارف خواسته اند که استدالل آنان 
را به رییس جمهور ارایه کند؛ موردی که به نظر می رسد 
تالش شده است به هدف نرسد. در هفتم جدی ۱۳۹۹، 

تنها  تاکنون  که  می دهد  نشان  آمارها  حال  این  با 
بهره مندی والیت های قندهار و ننگرهار از این اقدام آقای 
غنی قطعی شده است و تکلیف مکاتب دیگر والیت ها، از 
جمله شهر و ولسوالی های کابل که اعتراض ها از کمبود 
معلم در آن باال گرفته بود، ناروشن است. نجیبه آرین، 
سخنگوی وزارت معارف، به روزنامه ۸صبح گفت که این 
بست ها به دلیل کمبود معلم و نیازمندی ها به این دو 
والیت اختصاص یافته است. او افزود که بحث بست های 
ننگرهار نهایی شده، اما بست های مربوط به قندهار هنوز 
نهایی نشده است. به گفته بانو آرین، این روند آغاز شده 
بست  تقاضا،  و  نیازمندی  براساس  والیت  هر  و  است 

دریافت می کنند. 
بحث تقسیم بست های معلمان متناسب به نیازمندی ها 
در حالی مطرح می شود که براساس معلومات روزنامه 
»کمبود  گزینه  دو  در  بست ها  کمبود  بحث  ۸صبح، 
معلمان  »کمبود  و  حاضر«  شاگرد  براساس  معلمان 
بر  مبتنی  است.  شده  پیش بینی  شعبه«  براساس 
براساس شاگرد  معلمان  معلومات، در کتگوری کمبود 
حاضر، ننگرهار با کمبود حدود ۱۱ هزار بست در صدر 
قرار دارد که با توجه به توزیع چهار هزار بست جدید، این 
نیازمندی کاهش می یابد. در ادامه شهر کابل با کمبود 
حدود شش هزار بست، هرات با حدود شش هزار و 500 
بست، قندهار با حدود چهار هزار و ۶00 بست، مکاتب 
 500 و  هزار  چهار  حدود  با  )ولسوالی ها(  کابل  والیت 
بست، هلمند با حدود چهار هزار و ۴00 بست، غزنی 
با حدود چهار هزار و 200 بست و بلخ با حدود چهار 
ترتیب  بدین  دارند.  قرار  بعدی  رده های  در  بست  هزار 
نیازمندی شهر کابل و والیت هرات در مقایسه با قندهار، 
زادگاه رنگینه حمیدی، بیش تر است. در کتگوری کمبود 
معلم براساس شعبه نیز ننگرهار با کمبود پنج هزار بست 
در صدر قرار دارد، اما پس از آن شهر کابل و والیت غزنی 

از نگاه نیازمندی باالتر از قندهار قرار دارند. 
با این حال ارگ ریاست جمهوری سه هزار و ۸00 بست 
جدید معلمان را تنها برای قندهار منظور کرد. براساس 
پیش بینی ها، سکتور معارف افغانستان در سال 202۱ 
براساس شاگردان حاضر حدود ۷0 هزار و براساس شعبه 
حدود ۶0 هزار معلم کمبود دارد. به گفته یک منبع، 
به تازه گی ۹50 میلیون افغانی برای استخدام معلمان 
حق الزحمه ای اختصاص یافته است تا خالهای آموزشی 
سازمان  ارزیابی  هم  سویی  از  کند.  پُر  را  مکاتب  در 
که  می دهد  نشان  افغانستان  در  مهاجرت  بین المللی 
تعدادی از مکاتب در برخی از والیت ها در جریان نیمه 
دوم سال 2020 بنا بر دالیلی از جمله ناامنی بسته بوده  
است. این شمار در قندهار و لغمان به ۱۸0 مکتب و در 

ننگرهار به ۱۶2 مکتب می رسد.

چه کسی توزیع بست ها را مدیریت کرده است؟
جنجال بر سر »توزیع نامتوازن بست های معلمان« در 
براساس  است.  مطرح  زمانی  دیر  از  اما  معارف  وزارت 
آمارهایی که منابع در وزارت معارف به روزنامه ۸صبح 
این  تشکیل  در  معلم  هزار   220 حدود  کردند،  ارایه 
معارف  وزارت  در  حلقاتی  هرچند  دارد.  وجود  وزارت 
گزارش شان  در  اداری  اصالحات  مستقل  کمیسیون  و 
این  توزیع  ریاست جمهوری گفته اند که مسوولیت  به 
بست ها را ریاست منابع بشری این وزارت برعهده دارد، 
اما اسناد ارایه شده به روزنامه ۸صبح نشان می دهد که 
این مرجع اصاًل در این بخش صالحیت نداشته است. 
عمومی  تعلیمات  معینیت  معلومات،  و  اسناد  براساس 
در مجموع  معارف در جریان سال های گذشته  وزارت 
توزیع  و  تقسیم بندی  و  نیازمندی ها  تثبیت  مسوولیت 

بست های معلمان را عهده دار بوده است. 

از سوی دیگر براساس معلومات ارایه شده، خالد ارشد، 
رییس منابع بشری وزارت معارف که به تازه گی بست 

چهار شنبه
شماره 3595

15 ثور 1400
5 می 2021

قیمت: 20 افغانی

سال چهاردهم

7

درخواست هشت هزار بست معلمی در سال ۱۳۹۶ 
و منظوری رییس جمهور غنی

توضیحات ریاست منابع بشری وزارت معارف در مورد اظهارات 
اخیر محمداشرف غنی مبنی بر وجود تبعیض در این ریاست

مکتوب رسمی حاوی توضیحات خالد ارشد پس از این که 
حرف هایش به رییس جمهور نمی رسد

ریاست منابع بشری پس از توزیع هشت هزار بست معلمی 
توسط معینیت تعلیمات اسالمی، آن را از نگاه فنی و جنسیتی 

تنظیم کرده است

دفتر  مهروالک  برای  تالش  غیرقانونی«؛  »فشار 
ریاست منابع بشری و درخواست غیررسمی برای 

تسلیم دهی موتر حامل
وزارت  بشری  منابع  رییس  توضیحات  این که  کنار  در 
است،  نرسیده  غنی  جمهور  رییس  سمع  به  معارف 
شواهد و ویدیوهای ثبت شده توسط کمره های امنیتی 
نشان  معارف  وزارت  بشری  منابع  ریاست  ساختمان 
می دهد که مسووالن در وزارت معارف حلقه را بر خالد 
ارشد تنگ تر کرده اند. بدین ترتیب مسووالن توقع دارند 
که خالد ارشد هرچه زودتر از سمتش کنار برود. به گفته 
منابع و براساس ویدیوهایی که ثبت شده است، حوالی 
ساعت پنج عصر روز شنبه، دهم ثور، محافظان سرپرست 
وزارت معارف تالش کرده اند که وارد ساختمان ریاست 
منابع بشری این وزارت شوند و درب دفتر خالد ارشد 
وزارت معارف  منابع بشری  ریاست  را مهروالک کنند. 
اقدام مخالفت کرده   این  با  امنیتی  می گوید که بخش 
ساختمان  دوباره  معارف  وزارت  سرپرست  محافظان  و 
امنیت  ریاست  مسووالن،  گفته  به  کرده اند.  ترک  را 
و  حمیدی  رنگینه  اقدام  این  از  کابل  گارنیزیون  و 

محافظانش باخبرند. 
در ادامه خالد ارشد، رییس منابع بشری وزارت معارف، 
به  مکتوبی  فرستادن  با  ثور،  سیزدهم  دوشنبه،  روز 
معینیت منابع و اداره این وزارت، از اقدامات غیررسمی 
این  در  او  است.  کرده  شکایت  خودش  بر  فشار  برای 
رییس جمهور  براساس حکم  که  است  نوشته  مکتوب 
غنی به این کرسی رسیده است و مطابق قانونی از همه 
رفت وآمد،  برای  ترانسپورت  از جمله  بستش،  امتیازات 
برخوردار است. خالد ارشد در مکتوبش گفته است که 
وزارت معارف ملکیت شخصی نه، بلکه اداره عامه است و 
نباید اقدامات بدون توجیه قانونی انجام شود. او در ادامه 
گفته است که اگر کدام مالحظه یا تصمیم سطح رهبری 
ریاست  عنوان  رسمی  مکتوب  ذریعه  باید  دارد،  وجود 
منابع بشری فرستاده شود و در غیر آن، بخش اجرایی از 

مزاحمت خودداری کنند. 
معارف  وزارت  رهبری  دیدگاه  که  شد  تالش  هرچند 
در این مورد گرفته شود، اما با وجود وعده ها، این نهاد 
تالش  مورد  در  خود  موقف  گزارش  نوشتن  زمان  تا 
محافظان رنگینه  حمیدی برای مهروالک دفتر رییس 
منابع بشری این وزارت و اعمال فشار برای تحویل گیری 

موتر حامل او را روشن نکرد. 
بشری  منابع  ریاست  در  مسووالن  نیز  این  از  پیش 
گرفته اند  قرار  فشار  زیر  که  بودند  گفته  معارف  وزارت 
و حتا تالش شده است که برای شان در مسایل بسیار 
در  جنجال ها  که  است  گفتنی  شود.  پرونده سازی  ریز 
وزارت معارف پس از حضور رنگینه حمیدی در کرسی 
سرپرستی این وزارت ایجاد شده است. او که نتوانست از 
مجلس نماینده گان برای وزیر شدن رای بیاورد، سرانجام 
از سوی آقای غنی به عنوان سرپرست حفظ شده است. 
اعضای مجلس نماینده گان و آگاهان حقوقی در واکنش 
به این موضوع، عملکرد رنگینه حمیدی را غیرقانونی و 
تصمیم آقای غنی برای ابقای او را دیکتاتورمآبانه خوانده 

بودند .

مسووالن وزارت معارف و 
صندوق کودکان ملل متحد 

)یونیسف( روز سه شنبه، چهارهم 
ثور، یک پالن کاری ساالنه را ردوبدل 

کردند که براساس آن قرار است زمینه 
دسترسی یک میلیون و 125 هزار 

کودک به »تعلیم باکیفیت« در سال 
2021 میالدی فراهم شود. این وزارت 

گفت که 60 درصد این کودکان را 
دختران تشکیل می دهند. افزون بر این 

18 هزار و 505 صنف تعلیمات محلی 
)CBE( نیز ایجاد می شود که در نتیجه 
آن 500 هزار کودک آموزش می بینند. 

از این میان نیز 60 درصدشان دختر 
هستند. در کنار این اقدامات، سیستم 
آبرسانی صحی برای مکاتب تمدید و 
هم زمان با اعمار تشناب های عصری، 

برای 625 هزار دانش آموز در یک هزار 
و 250 مکتب بسته های بهداشتی 

توزیع می شود. 
وزارت معارف هم چنان می گوید که 

»ریفورم بودجه براساس نتایج« را روی 
دست دارد. براساس این طرح، قرار است 

بودجه براساس نتایج منظور شود و 
در ادامه بودجه ریاست های معارف 

والیات نظر به شمار دانش آموزان حاضر 
در مکاتب تعیین گردد.

از صفحه ۳

مکاتب افغانستان...

مکتوبی که در آن معینیت تعلیمات عمومی از تقسیم بندی 
و توزیع هشت هزار بست معلمی خبر داده است

توضیحات خالد ارشد در مورد توزیع بست های معلمان که در 
ماه جدی ۱۳۹۹ عنوانی رنگینه حمیدی فرستاده شده است



علی علی پور فالح پسند

محمدحسین نیک خواه نگرانی شان  داخله،  وزارت  امنیتی  ارشد  معین  قانع، 
آنان  کرده اند.  ابراز  را  والیت  این  امنیتی  وضعیت  از 
اکمال، تجهیز و  برای  از وزارت داخله خواسته اند که 
امنیتی در غزنی »جدی و عاجل«  حمایت قوت های 
اقدام کند. مقام های امنیتی نیز وعده سپرده اند که برای 
بهبود وضعیت امنیتی و دفع تهدیدات بر والیت غزنی، 

طی روزهای آینده اقدام می شود.
والیت فراه، در غرب کشور، نیز طی روزهای اخیر گواه 
تلفات سنگین نظامیان ارتش بوده است. قاری یوسف 
۸صبح  روزنامه  به  طالبان،  گروه  سخنگوی  احمدی، 
می گوید که به دنبال حمله طالبان بر قرارگاه نیروهای 
ارتش در منطقه شیوان ولسوالی باالبلوک این والیت، 
۱5 سرباز و هفت نیروی کماندوی ارتش کشته شده اند.

مقام های امنیتی فراه پافشاری دارند که از میان ۱0 
ولسوالی این والیت، پنج ولسوالی عماًل فعالیت ندارد 
و مرکز ولسوالی ها در مرکز شهر به مردم خدمات ارایه 
می کنند، اما ولسوالی های باالبلوک، پشت رود و انار دره، 

با تهدیدهای بلند امنیتی مواجه است.
خالد حضرتی، سخنگوی فرمان دهی پولیس فراه، در 
صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که نظامیان مستقر 
دارند  یک دیگر  میان  هماهنگی خوبی  والیت  این  در 
گوناگون  مناطق  در  را  طالبان  تهاجمی  حمالت  و 
که  دارند  تأکید  فراه  مدنی  فعاالن  اما  می زنند؛  عقب 
به  اخیر  ماه  این والیت طی سه  در  افزایش خشونت  
شدت نگران کننده است و طالبان قصد دارند در جریان 

گفت وگوهای صلح امتیازگیری کنند.
افزایش  شاهد  اخیر  روزهای  در  نیز  هرات  والیت 
شین دند،  غوریان،  فارسی،  ولسوالی های  در  نبردها 
است.  بوده  زنده جان  و  غوریان  گلران،  پشتون زرغون، 
هرچند منابع مردمی از کشته شدن دست کم هشت 
اما  فارسی خبر می دهند،  امنیتی در ولسوالی  نیروی 
مقام های امنیتی تلفات نظامیان در این ولسوالی را رد 

می کنند.
در کنار شدت گرفتن نبردها در ولسوالی های شین دند، 
روز  زنده جان هرات، طالبان  و  غوریان  پشتون زرغون، 

بلوکی  زنجیره  به  سراسری  کوچ  است.  ضروری 
به  را  حسابرسی  عملیاتی  چرخه  ساده سازی  امکان 
از طریق دسترسی  آورد. حسابرسان  ارمغان خواهد 
به اطالعات در زمان پیدایش، می توانند نرم افزارهای 
وسیله  به  انجام حسابرسی شرکت ها  را جهت  خود 
مورد  هزینه های  و  توسعه  و  گسترش  چین  بالک 
و  دستی  صورت  به  اطالعات  استخراج  جهت  نیاز 
فعالیت های حسابرسی مرتبط با تهیه و آماده سازی 

این اطالعات را کاهش دهند.
محصوالت  کننده گان  استفاده  از  برخی  آینده  در 
خصوصی زنجیره بلوکی می توانند از مشتریان بالقوه 
هم چون  خدماتی  برای  تقاضا  باشند.  حسابرسان 
ارزیابی ثبات و توانمندسازی سیستم ها در برقراری 
ارتباط با بستر زنجیره بلوکی و گزارشگری از جمله 
قراردادی  خدمات  بود.  خواهد  احتمالی  خدمات 
حسابرسان می تواند جایگزین خدمات حسابداران یا 
سایر ارایه دهنده گان خدمات تمام وقت شود. چنین 
اشخاص بیرون سازمانی، توانایی اظهار نظر مستقل 
زنجیره  در  موجود  کنترل های  اثربخشی  به  نسبت 
بلوکی خصوصی را دارند. هم چنین حسابرس می تواند 
در اموری هم چون مدیریت دسترسی به داده ها شامل 
ایفای  بلوکی  زنجیره  چرخه  به  ورود  اجازه  تصدیق 

نقش کند.

قراردادهای هوشمند
خودکارسازی  برای  که  دارد  وجود  امکان  این 
چرخه های کسب وکار، از قراردادهای هوشمند استفاده 
شود. ضمناً، ممکن است طرفین قراردادهای هوشمند 
مشتاق به استفاده از خدمات حسابرسان برای تأیید 
با  آن  انطباق  و  هوشمند  قراردادهای  مفاد  مطابقت 
اهداف شرکت باشند. قراردادهای هوشمند عبارت اند 
از کدهای نرم افزاری رایانه ای که به صورت خودکار 
و  سهام  دارایی،  پولی،  مبادالت  شامل  تراکنش های 

هرچیزی که دارای بها باشد را اجرا می کنند.

چهار شنبه
شماره 3595
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قیمت: 20 افغانی

سال چهاردهم
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هم زمان با خروج نظامیان خارجی؛

زنجیره بلوکی و حسابرسی نوین؛

شدت گرفتن جنگ و رسیدن نبرد به نزدیکی مرکز 
والیات در مناطق گوناگون کشور، نگرانی های زیادی را 
به دنبال داشته است. معلومات گردآوری شده از سوی 
روزنامه ۸صبح نشان می دهد که در والیت های هلمند، 

زابل و غزنی، جنگ عماًل در مرکز والیت جریان دارد.
نیروهای  میان  شدید  نبردهای  اخیر  روزهای  طی   
و  غرب  والیت های  در  طالبان  و جنگ جویان  امنیتی 
جنوب کشور نیز جریان داشته و مناطقی در والیت های 
هرات، فراه، غور، بادغیس و نیمروز در غرب و والیت های 
هلمند، قندهار و زابل در جنوب کشور، گواه نبردهای 

شدید طالبان و نیروهای امنیتی است.
باالبلوک  بر ولسوالی  تازه گی در پی حمله طالبان  به 
کماندوی  نیروی  و  سرباز   22 دست کم  فراه،  والیت 
ارتش کشته شدند. افزون بر این، ولسوالی های فارسی، 
و  غوریان  گلران،  پشتون زرغون،  شین دند،  غوریان، 
زنده جان هرات نیز صحنه نبرد میان طالبان و نیروهای 

امنیتی بوده است.
وزارت دفاع ملی ادعا دارد که در واکنش به حمالت 
تهاجمی طالبان بر والیت های گوناگون در حوزه های 
مرکز، جنوب، غرب و شرق کشور، حدود ۱۸۱ تن از 
جنگ جویان طالبان کشته شده اند. در مقابل طالبان 
امنیتی  نیروهای  بر  تلفات سنگینی  نیز مدعی اند که 

وارد کرده اند.
تنها چند روز پس از آغاز روند عملی خروج نظامیان 
خارجی از افغانستان، والیت های گوناگون کشور گواه 
و  طالبان  جنگ جویان  میان  نبردها  گرفتن  شدت 
نیروهای امنیتی است. بررسی روزنامه ۸صبح از نبردها 
جنگ  که  می دهد  نشان  کشور  والیت های  برخی  در 

عماًل در مراکز والیات جریان دارد.
غزنی  لشکرگاه،  شهرهای  به  جنگ  دامنه  رسیدن 
به  شهرها  این  سقوط  احتمال  از  نگرانی ها  قالت،  و 
محلی  مقام های  است.  داده  افزایش  را  طالبان  دست 
والیت هلمند در جنوب کشور می گویند که با رسیدن 
نیروهای تازه نفس، جنگ از نزدیکی شهر لشکرگاه دور 

شده است.

تکنولوژی زنجیره بلوکی، پدیدآورنده زیربنای مبتنی 
بر شبکه گسترده طراحی شده بر پایه اینترنت است 
که به وسیله رمزنگاری معامالت از طریق رایانه، ثبت 
و گزارشگری اطالعات را تسهیل می بخشد. رایانه های 
متصل به شبکه شناخته شده با عنوان گره ها، به طور 
برعهده  را  تراکنش ها  تأیید  و  ثبت  وظیفه  هم زمان 
دارند و هم چنین امکان تکمیل تراکنش ها بدون نیاز 
به حضور سنتی میانجی، مانند حضور یک بانک یا 
شبکه کارت اعتباری جهت انجام معامالت را فراهم 

می آورند.
هرچند پیدایش تکنولوژی زنجیره بلوکی تهدیدهایی 
خواهد  همراه  به  مستقل  حسابرسی  حرفه  برای  را 
در  خدمات  این گونه  دهنده گان  ارایه  اما  داشت، 
تنها جایگاه  نه  به موقع،  و  واکنش هدفمند  صورت 
مهمی در فرایندهای نظارتی و اطمینان بخشی آینده 
دارند، بلکه در صورت آشنایی کامل با این تکنولوژی 
اطمینان بخشی دیجیتالی  و  نظارتی  نقش  تثبیت  و 
خود، ممکن است فرصت های حرفه ای جدیدی را هم 
کسب کنند. البته برای رسیدن به چنین دست آوردی 
باید سه مرحله از اقدامات توسط ایشان صورت گیرد. 
پدیده  این  به  نسبت  کافی  شناخت  باید  ابتدا  در 
استفاده  و فرصت در صورت  تهدید  و حدود  کسب 
آن،  از  ترسیم شود. پس  آن  از  یا محدود  سراسری 
حسابرسان  بالقوه  توانایی  بررسی  و  اهداف  انتخاب 
نهایتاً  ارزیابی است. و  نیازمند  در نقش آفرینی موثر 
خدمات به صورت مرحله ای اجرا و عمل کرد مستمراً 

رصد می شود.

شناخت کلی؛ تهدیدات و فرصت ها
پیدایش زنجیره بلوکی و احتمال استفاده سراسری 
از آن در معامالت، گمانه زنی ها را در رابطه با تغییر 
و تحول جایگاه حسابرسان مستقل و نقش سازمانی 
آن ها در آینده، افزایش داده است. این موضوع شاید 
و  به جزء  تکنولوژی شبکه ای جزء  ترکیب  به دلیل 

ولسوالی  تصرف  برای  را  گسترده ای  دوشنبه حمالت 
چشتی،  سید شمس الدین  اما  دادند،  انجام  فارسی 
ولسوال فارسی، به روزنامه ۸صبح می گوید که پس از 
حمله گروهی طالبان بر این ولسوالی، نیروهای امنیتی 
واکنش نشان دادند و طالبان متحمل تلفات سنگین 

شدند.
فعاالن مدنی در والیت غور هم می گویند که پس از 
اعالم خروج نیروهای خارجی از کشور، نبردها در این 
والیت شدت گرفته است. حسن حکیمی، از کنشگران 
مدنی غور، به روزنامه ۸صبح می گوید که با اعالم خروج 
می کنند  احساس  طالبان  افغانستان،  از  ناتو  نیروهای 
کشورهای غربی از آنان شکست خورده اند و اعضای این 

گروه برای گرفتن قدرت در تالش اند.
یکی  هرات،  و  غور  همسایه گی  در  بادغیس،  والیت 
طی  که  است  کشور  غرب  حوزه  والیت های  از  دیگر 
نبرد در آن داغ شده است.  روزهای اخیر میدان های 
به  بادغیس،  والیتی  شورای  معاون  افضلی،  عبداهلل 
روزنامه ۸صبح می گوید که طالبان از هر طریق ممکن 
می خواهند به قدرت برسند و برای آنان کشتار مردم 

امری عادی است.
در والیت نیمروز، گل احمد نورزاد، نماینده این والیت 
قوی  طالبان  که  می گوید  نماینده گان،  مجلس  در 
نیستند، اما مشکل در رهبری نیروهای امنیتی است 
و »بی کفایتی« مقام های ارشد نظامی، گماشته شدن 
نبود  و  نظامی  مهم  پست های  در  غیرمسلکی  افراد 
تلفات  افزایش  سبب  امنیتی،  نیروهای  در  هماهنگی 

جنگ شده است.
والیت های  در  شدید  نبردهای  کنار  در  این همه،  با 
هلمند، زابل و غزنی، از نبردهای پراکنده در والیت های 
لغمان،  قندهار،  نیمروز،  بادغیس،  غور،  فراه،  هرات، 
است؛  شده  گزارش  کشور  مناطق  سایر  و  فاریاب 
نبردهایی که به نظر می رسد پس از آغاز روند عملی 
خروج نظامیان خارجی از افغانستان، شدت بیش تری 

گرفته است.

با این حال، قراردادهای هوشمند هم چنان در مراحل 
نخستین پیدایش هستند و اولین استفاده کننده گان 
با چالش هایی از جانب شرکت کننده گانی که درک 
صحیحی از این تکنولوژی ندارند و مخالف پذیرش 
با  مالقات  شد.  خواهند  مواجه  هستند،  سازمانی 
پیرامون  گفت وگو  و  بحث  و  مخالف  گروه های 
انجمن های  راه اندازی  و  و کاستی ها  و کم  قابلیت ها 
آموزشی کمک شایان توجهی در این خصوص خواهد 
به  مربوط  دیگر  چالش های  از  یکی  هم چنین  کرد. 
تکنولوژی  این  اولیه  اجرای  توجه  قابل  هزینه های 
است که در صورت پذیرش و استفاده سراسری از آن 

کاهش خواهد یافت.

نیاز مبرم به تغییر و اصالح
تا زمان فراگیری استفاده از زنجیره بلوکی و نیاز به 
خدمات حسابرسی در این خصوص، باید بررسی های 
فراگیر و اثربخشی در رابطه با تهدیدها و فرصت های 
تکنولوژی  این  به  نسبت  دانش  کسب  و  احتمالی 
و  ثبت  در  موجود  ریسک های  تعیین  گیرد.  صورت 
آموزش  و  بلوکی  زنجیره  بستر  بر  اطالعات  گزارش 
نحوه استفاده از این ابزار، یک مزیت رقابتی را برای 
حسابرسان خلق می کند و فرصت غیرقابل انکار حفظ 
و افزایش ارتباط آنان با محیط کسب وکار نوین را به 
تغییر جایگاه حسابرسان  ارمغان می آورد. هم چنین 
موضوع  این  که  است  محتمل  سازمانی  ساختار  در 
می تواند تهدیدی برای خصیصه مستقل بودن آن ها 

باشد.

عطااهلل افغان، رییس شورای والیتی هلمند، در صحبت 
با روزنامه ۸صبح می گوید که در مناطق بشران، بوالن و 
عینک، در نزدیکی شهر لشکرگاه، مرکز والیت هلمند، 
نبرد میان نیروهای امنیتی و طالبان جریان دارد. وی 
روزهای  طی  شدید  درگیری های  پی  در  که  افزود 
لشکرگاه  شهر  اطراف  ساکنان  از  زیادی  شمار  اخیر، 
از مناطق شان آواره شده اند. از جانب دیگر، مقام های 
امنیتی هلمند می گویند که دست کم ۱۱0 جنگ جوی 
امنیتی کشته و ۳۷ نفر  با نیروهای  طالب در نبردها 

دیگر زخمی شده اند.
فرمان دهی پولیس هلمند با نشر خبرنامه ای می گوید 
که این شمار از جنگ جویان طالبان در مرکز لشکرگاه و 
مناطق نهرسراج، ناوه، گرم سیر، واشیر و مسیر بزرگ راه 
طی  امنیتی  نیروهای  عملیات  جریان  در   ۶0۱ نمبر 

شبانه روز گذشته کشته و زخمی شده اند.
وزارت دفاع ملی نیز با نشر خبرنامه ای می گوید که در 
نتیجه عملیات های زمینی و هوایی نیروهای امنیتی در 
منطقه بوالن در حومه شهر لشکرگاه، مولوی کرامت، 
مسوول جنگ و کمیسیون نظامی طالبان برای ولسوالی 

واشیر هلمند، کشته شده است.
منابع مردمی از والیت زابل، یکی دیگر از والیت های 
جنوب کشور، خبر می دهند که نبردها میان نیروهای 
امنیتی و طالبان در نزدیکی مرکز این والیت جریان 
به  پیوند  در  گزارش هایی  نیز  قندهار  والیت  از  دارد. 

شدت گرفتن نبردها نشر شده است.
به گفته منابع امنیتی، دوشنبه شب، به دنبال درگیری 
نیروهای امنیتی با طالبان در منطقه »کاکران« شهر 
جنگ جوی   ۱۷ دست کم  زابل،  والیت  مرکز  قالت، 
طالب کشته شده اند، اما در پیوند به تلفات نیروهای 

امنیتی آمار دقیقی ارایه نشده است.
از نماینده گان غزنی  افزون بر هلمند و زابل، شماری 
در مجلس نماینده گان نیز از شدت گرفتن نبردها در 
این والیت ابراز نگرانی کرده و اوضاع امنیتی این والیت 
را خطرناک عنوان می کنند. برخی نماینده گان مردم 
عبدالصبور  با  دیدار  در  تازه گی  به  پارلمان،  در  غزنی 

توزیع  طرفه  سه  کل  دفتر  خلق  شده،  رمزنگاری 
شده را که می تواند به صورت خودکار تراکنش ها در 
تغییر در آن ها  امکان  و  تایید  و  ثبت  را  زمان وقوع 
و  توجهی مشکل کند  قابل  به طرز  ثبت  از  را پس 
بسیاری از موارد دیگر، بیان می شود. از منظر برخی 
از کارشناسان، این گونه به نظر می رسد که در صورت 
دیگر  بلوکی،  زنجیره  بستر  از  سراسری  استفاده 
مستقل  حسابرسان  برای  حرفه ای  جایگاه  نمی توان 
بررسی ها  از  نتایج بسیاری  این حال،  با  بود.  متصور 
تراکنش  یک  تأیید  که  است  موضوع  این  از  حاکی 
در این بستر به معنای وجود شواهد کافی و مستدل 
مثال،  عنوان  به  بود.  نخواهد  معامله  آن  به  مربوط 
هرچند انتقال ارز دیجیتالی بیت کوین بر بستر بالک 
نتواند  است  ممکن  حسابرس  می گردد،  ثبت  چین 
تنها از طریق ارزیابی اطالعات موجود تعیین کند که 
است  دریافت شده  توسط خریدار  مربوطه  محصول 
یا خیر. بر طبق این دیدگاه، تراکنش ثبت شده در 
زنجیره بلوکی می تواند دارای ویژه گی هایی هم چون 
قابل  بودن،  غیرقانونی  یا  و  متقلبانه  نشده،  تأیید 
با  بودن  بودن(، مرتبط  میان طرفین )صوری  توافق 
یک قرارداد وابسته که خارج از زنجیره بلوکی انجام 
شده است و طبقه بندی شده به صورت نادرست در 

صورت های مالی باشد.
از  استفاده سراسری  این که  با وجود  دیگر،  از سوی 
ارتقای  و  به گسترش  بلوکی می تواند منجر  زنجیره 
دسترسی حسابرسان مستقل به شواهد و مستندات 
حسابرسی شود، اما کماکان ریسک اطالعات اشتباه و 
دستکاری شده که در نتیجه خطا یا تقلب پدید آمده 
است، وجود دارد. لذا این خطر که حسابرسان کم تر 
یا به طور کلی اطالعات ثبت شده بر بستر زنجیره 
بلوکی را کنترل نکنند، چالش های جدیدی را برای 
تفسیرها،  این  با  می آورد.  پدید  نظارتی  حرفه  این 
بررسی میزان قابل اعتماد بودن اطالعات موجود بر 
موجود،  ریسک های  متعاقباً  و  بلوکی  زنجیره  بستر 

جنگ در والیات هلمند، زابل و غزنی شدت گرفته است

نقش و جایگاه فناوری های نوآورانه 
در عملیات حسابرسی

این امکان وجود دارد که برای 
خودکارسازی چرخه های 
کسب وکار، از قراردادهای هوشمند 
استفاده شود. ضمنًا، ممکن است 

طرفین قراردادهای هوشمند مشتاق 
به استفاده از خدمات حسابرسان 

برای تأیید مطابقت مفاد قراردادهای 
هوشمند و انطباق آن با اهداف شرکت 
باشند. قراردادهای هوشمند عبارت اند 

از کدهای نرم افزاری رایانه ای که به 
صورت خودکار تراکنش های شامل 

مبادالت پولی، دارایی، سهام و هرچیزی 
که دارای بها باشد را اجرا می کنند.



Islamic Republic of Afghanistan
Independent Directorate of Local Governance

Deputy Ministry for Municipalities
Eshteghal Zaiee – Karmondena Project )EZ-KAR(

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
د سیمه ییزو اورگانونو خپلواکه اداره

د شاروالیو معینیت
د کارموندنی پروگرام  

د اداری آمریت

دولت جمهوری اسالمی افغانستان   
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی

معینیت شاروالی ها 
برنامه اشتغالزائی 

آمریت اداری

اعالن دعوت به داوطلبی
عنوان پروژه: خریداری وسایل و تجهیزات فناوری معلوماتی

شماره دعوت به داوطلبی :-
برنامه اشتغالزائی ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها از تمام داوطلبان واجد شرایط 
دعوت بعمل میآورد، تا در پروسه داوطلبی خریداری وسایل و تجهیزات فناوری معلوماتی ، برنامه 
اشغالزائی اشتراک نموده وکاپی شرطنامه مربوط را به طور سافت از برنامه اشتغالزائی ریاست مستقل 
ارگان های محلی و یا از طریق ایمیل آدرس ذیل و هم چنان از سایت تدارکات ملی و اکبر به دست 
آورده، آفر های خویش را طور سر بسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت ۱0:00 قبل از ظهر مورخ ۱5 

جوزا ۱۴00 ارائه نماید. 
تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ  ,200,000 دو صد هزار افغانی و جلسه آفر گشایی به ساعت 
۱0:00  قبل از ظهر ۱5 جوزا ۱۴00 در صالون کنفرانس برنامه ملی میثاق شهروندی/ و اشتغالزائی 

ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها تدویر میگردد.
نوت: )۱( : پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمیشود.

  a.nooragha@ccnpp.org ,  t.safi@ccnpp.org :ایمیل آدرس
procurement.idlg@ccnpp.org      

شماره تیلیفون: 02022۱۴0۱2
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ادارۀ مستقل ارگانهای محلی

معینیت شاروالی ها 
برنامه اشتغالزائی 

آمریت اداری

اعالن دعوت به داوطلبی
عنوان پروژه: خریداری ۱۶ قلم مواد ضروری دفتر برای ۱۱ والیات برنامه اشتغالزائی

شماره دعوت به داوطلبی :-
برنامه اشتغالزائی ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها از تمام داوطلبان واجد شرایط 
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تدارکات ملی، اکبر به دست آورده، آفر های خویش را طور سر بسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت 
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اشتغالزائی ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها تدویر میگردد.
نوت: )۱( : پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمیشود.

  a.nooragha@ccnpp.org ,  t.safi@ccnpp.org :ایمیل آدرس
procurement.idlg@ccnpp.org      
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زمین به عنوان اولین و بهترین زیستگاه موجودات 
همواره  هستی،  جهان  در  انسان  خصوصاً  زنده، 
دانش  خوشبختانه  است.  بوده  توجه  محراق  در 
دور  گذشته های  به  تا  راستا  این  در  زمین شناسی 
وصل  هستی  جهان  مبدا  به  تا  را  انسان  و  رسیده 
کرده است. فاصله میان اکنون و آغاز جهان هستی 
به گونه عمیق و دقیق مورد تحلیل و تحقیق علمی 
قرار گرفته که همه آن ها از این جهت برای نسل ما و 
نسل های بعدی ارزشمند است که گذشته برای آینده 
است؛ یعنی ما بتوانیم از گذشته جیولوجیکی برای 
تصمیم  و  شویم  آماده   آینده  رخدادهای  و  اتفاقات 
علمی و منطقی بگیریم. من فکر می کنم این مسأله 
که  پرسشی  مهم ترین  است.  ما  رسالت  بزرگ ترین 
امروز ما با آن روبه رو هستیم، این است که سرنوشت 
آینده زمین چه خواهد شد؟ زمین شناسان ما در خط 
مقدم این پرسش چه راهکارهایی را باید پیدا کنند تا 
زمین در آینده هم چنان زیستگاه امن برای انسان ها 

و موجودات زنده دیگر باشد؟
امروز  به کنش های  آینده سیاره زمین  بدون شک، 
رقت بار  وضعیت  که  همان گونه  دارد؛  بسته گی  بشر 
بی رحمانه  فعالیت های  محصول  امروز  در  زمین 
جوامع بشری در یک ونیم قرن گذشته است. با علم 
و صنعت و بهره گرفتن از مزایای آن، حیات بسیاری 
از موجودات را در گوشه گوشه زمین با خطر روبه رو 
نظام  بر  مبنی  منفعت طلبانه  اقدامات  با  کرده ایم. 
سرمایه داری، برای ستیزه با محیط زنده گی خویش 

برآمده ایم.
اتمسفر زمین آلوده شده، حرارت آن باال رفته و ذخایر 
زیرزمینی در حال نابودی است. جمعیت سیاره زمین 
تا نیمه اول قرن بیست ویک به ۹ میلیارد و به احتمال 

در  است.  مخاطره آمیز  جای  بسیار  هستی  جهان 
 - آسمانی  شهاب  میلیون ها  ما  همسایه گی  همین 
بقایای به جا مانده از فرایندی که به ساخت منظومه 
این که  قرار دارد. احتمال  انجامیده است -  شمسی 
تنها  شود،  زمین  نابودی  باعث  اجرام  این  از  یکی 
مربوط  خطر  نیست؛  هالیوودی  فلم های  دست مایه 
از  بعضی  واقعی است که حتا  به شهاب سنگ های 
آن ها شناسایی شده است. شهاب سنگ های خیلی 
بزرگ، بعد از هر صد میلیون سال به زمین برخورد 
میلیون  برخورد شهاب سنگ، ۶5  آخرین  می کند. 
سال قبل بود که احتماالً باعث نابودی دایناسورها در 
زمین شد. کسی نمی داند شهاب دیگری چه زمانی 
به زمین برخورد خواهد کرد؛ اما اگر به اندازه کافی 
بزرگ باشد، می تواند پایانی بر داستان حیات در روی 

زمین باشد.
همان گونه که زمان بی وقفه به پیش می رود، جهان 
هستی هم رویدادهای پیش بینی نشده ای به همراه 
وجود  هستی  جهان  در  قدرتمندی  چیزهای  دارد. 
دارد که برخی از آن ها می تواند سیاره زمین را بدون 

زیاد تا پایان این قرن به ۱۱ میلیارد نفر خواهد رسید. 
تمام  در  اکنون  زراعتی  و آب  نوشیدنی  کمبود آب 
نقاط جهان، به ویژه در خاورمیانه به چشم می خورد. 
بین رفته است.  از  به دست بشر  دو سوم جنگالت 
که  است  افزایش  به  رو  زمین  سیاره  حرارت  درجه 
آمدن  باال  و  قطبی  یخ های  شدن  ذوب  آن  نتیجه 
سطح آب ابحار است که زنده گی میلیون ها نفر را در 

خطر قرار خواهد داد.
وجود  به  زمین  سیاره  در  خود  که  نابسامانی هایی 
آورده ایم، تنها بخشی از چالش هایی است که نوع بشر 
با آن روبه رو است. سیاره زمین همیشه این گهواره 
امن با آسمان آبی باقی نخواهد ماند. قاره های سیاره 
زمین شناور و در حال حرکت اند، براساس گفته های 
جلو  سال  هزار   ۷5 اگر  زمین شناسی  دانشمندان 
برویم، تمامی قاره ها در قطب جنوب تراکم خواهند 
کرد. کسی نمی داند که آیا در این صورت زمین قابل 
زیست خواهد بود یا نه؟ حقیقت تلخ آن است که 
ممکن است ما آن قدر زنده نمانیم تا نتیجه را ببینیم. 
که  می شویم  متوجه  می کنیم،  نگاه  آینده  به  وقتی 

اندک ترین کمکی از سوی ما، نابود کند. همان طوری 
که جهان هستی با آهنگ همیشه گی خود به حرکت 
ادامه می دهد، ستاره ها در چرخه بی پایان متولد شده 
میلیون  صدها  که  آن جایی  از  و  می رود  میان  از  و 
ستاره وجود دارد، در کهکشان راه شیری بعد از هر 
پنجاه سال یک ستاره از بین می رود و احتمال این که 
یکی از آن در موقعیت ابر اختر باعث نابودی سیاره 

زمین شود، قابل چشم پوشی نیست.
اجتناب  طبیعی  فاجعه بار  وقایع  از  بتوانیم  هم  اگر 
کنیم، به زودی خود مان باعث نابودی خود خواهیم 
شد. در ده هزار سال گذشته، بشر این سیاره را تحت 
سلطه خود درآورد. بشر به اندازه ای موفق بود که فکر 
استفاده  است.  رسیده  تکامل  نقطه  اوج  به  می شود 
بی رویه از منابع طبیعی، آلوده کردن محیط زیست 
از سوی جوامع بشری،  انتشار گازهای گلخانه ای  و 

زمینه ساز نابودی بشر می شود.
نگرانی هایی از این قبیل در چهره بسیاری، خصوصاً 

زمین شناسان ما دیده می شود؛ اما چه باید کرد؟
تصمیم گیری  قدرت  باید  زمین،  سیاره  نجات  برای 
ساخت  خارج  چندملیتی  سرمایه داران  دست  از  را 
انتقال  اثر  در  را ساخت.  توانمند  بین المللی  نظام  و 
سرمایه از غرب به شرق، کشورهای جنوب آسیا در 
حال توسعه و پیش رفت اند و اگر سطح زنده گی آن ها 
همه  در  کمبود  شود،  غرب  جهان  زنده گی  معادل 
جوانب زنده گی در جهان پدید خواهد آمد. اگر مردم 
زنده گی کنند،  بخواهند همانند غربی ها  این بخش 
بنابراین،  است.  زمین الزم  نظیر سیاره  پنج سیاره، 

باید اصالح را در این رابطه از غرب شروع کرد.
ویژه  به  انسان،  بر  و  است  رو  پیش  سختی  راه 
شرایط  وخامت  تا  است  الزم  جهان  دولت مردان 
را  زنده گی در جهان  را درک کنند و روش کنونی 
ما  نواده گان  آینده  در  می خواهیم  اگر  دهند.  تغییر 
داشته  مرفه تری  نسبتاً  زنده گی  بعدی  نسل های  و 
باشند، نسل قبلی و نسل کنونی که زمین را آلوده 
کرده  ایم و به نابودی کشانده ایم، باید فداکاری کنیم. 
تصمیم دشواری است؛ ولی به اجبار باید از بسیاری 
مزایای قبلی چشم پوشی و به آنچه در امکان سیاره 
زمین است، اکتفا کنیم؛ چرا که این تنها راه نجات 

سیاره زمین است.

آینده نامعلوم و سرنوشت غم انگیز زمین

امین محمدی، دانش آموخته جیولوجی

اتمسفر زمین آلوده شده، حرارت آن باال رفته و ذخایر زیرزمینی در حال نابودی است. جمعیت سیاره زمین تا نیمه اول قرن بیست ویک به 9 میلیارد 
و به احتمال زیاد تا پایان این قرن به 11 میلیارد نفر خواهد رسید. کمبود آب نوشیدنی و آب زراعتی اکنون در تمام نقاط جهان، به ویژه در خاورمیانه 

به چشم می خورد. دو سوم جنگالت به دست بشر از بین رفته است. درجه حرارت سیاره زمین رو به افزایش است که نتیجه آن ذوب شدن یخ های قطبی و باال 
آمدن سطح آب ابحار است که زنده گی میلیون ها نفر را در خطر قرار خواهد داد.
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مصر ۳0 جنگنده رافال 
دیگر از فرانسه می خرد

یورونیوز گزارش داده است که مصر قرارداد خرید ۳0 
فروند دیگر از جنگنده های رافال تولید شرکت داسوی 

فرانسه را امضا کرده است.
ارتش مصر این موضوع را در بیانیه ای که روز گذشته 
منتشر شد، اعالم کرد. ساعاتی پیش از انتشار این بیانیه، 
پایگاه رسانه ای و پژوهشی »دیسکلوز« فرانسه نیز این 

خبر را فاش کرده بود.
ارتش مصر در بیانیه مطبوعاتی خود گفته است که این 
خرید با استفاده از وامی ده ساله انجام خواهد شد، اما 
جزییات دیگری از این قرارداد تسلیحاتی را منتشر نکرده 

است.
سالح سازی  صنعت  مشتریان  بزرگ ترین  از  یکی  مصر 
فرانسه است. این کشور در سال 20۱5 با سفارش 2۴ 
هواپیمای  این  که  بود  کشوری  نخستین  رافال،  فروند 
فرانسه ای را خرید. دولت قاهره از زمان روی کار آمدن 
از  اسلحه  خرید   ،20۱۴ سال  در  سیسی  عبدالفتاح 
فرانسه را به شدت افزایش داده و از جمله بین سال های 
20۱۴ تا 20۱۶ یک ناوچه، چهار ناوچه سبک و دو ناو 
چرخ بال بر میسترال را از این کشور خریداری کرده است.

واقعی  موفقیتی  را  قرارداد  این  فرانسه ای  کارشناسان 
به  نسبت  موفقیت  این  گرچه  می دانند،  پاریس  برای 
در  فرانسه  است.  آمده  به دست  تأخیر  با  دولت  برنامه 
ماه های اخیر ۳۶ فروند هواپیمای شکاری رافال به قطر، 
۳۶ فروند به هند و ۱۸ فروند از جمله ۱2 فروند رافال 

دست دوم را به یونان فروخته است.

دیسکلوز روز دوشنبه فاش کرده بود که فرانسه و مصر 
در تاریخ 2۶ اپریل قراردادی به ارزش ۳.۹5 میلیارد یورو 
از جمله برای فروش ۳0 جنگنده رافال و هم چنین دو 
قرارداد دیگر برای فروش تولیدات شرکت موشک سازی 
»ام بی دی ای« و شرکت تجهیزات الکترونیکی »سفران« 
امضا کرده اند. دیسکلوز نوشته که قرار است دولت قاهره 
پرداخت های خود را »عمدتاً با اعتبار« انجام دهد و خود 
درصد   ۸5 معادل  شده  تضمین  وامی  تاکنون  فرانسه 

ارزش معامله را به دولت قاهره داده است.
سفر  پاریس  به   2020 دسامبر  در  سیسی  عبدالفتالح 
را  بشری  حقوق  سازمان های  اعتراض  که  سفری  کرد؛ 
در پی داشت. این نهادها همواره دولت مصر را به نقض 
بیان  آزادی  ویژه محدود کردن  به  و  فردی  آزادی های 
متهم می کنند. دولت سیسی از آغاز، سرکوب شدید هر 
نوع مخالفت مذهبی یا لیبرال را در دستور کار خود قرار 

داده است.
در  فرانسه،  جمهور  رییس  مکرون،  امانویل  این همه  با 
و  دموکراتیک«  »گشایش  خواستار  اگرچه  دسامبر  ماه 
ایجاد »جامعه مدنی فعال« در مصر شد، اما حاضر نشد 
مشارکت راهبردی پاریس و قاهره را به حل مساله حقوق 

بشر در این کشور مشروط کند.
صادرات  ارزش  فرانسه،  پارلمان  ساالنه  گزارش  پایه  بر 
تسلیحات فرانسه به مصر از سال 20۱0 تا 20۱۹ به ۷.۷ 
میلیارد یورو رسیده و به این ترتیب مصر به چهارمین 

کشور خریدار سالح های فرانسه ای بدل شده است.

ابتال  سرعت  می گوید  هند  دولت  که  حالی  در 
به کرونا در این کشور رو به کاهش است، شمار 
مبتالیان به این ویروس رسماً از 20 میلیون نفر 

عبور کرد.
از ۴00  بیش  اپریل که  از ۳0  که  هند می گوید 
هزار مورد ابتالی تازه را ثبت کرد، شمار مبتالیان 
شمار  اکنون  است.  یافته   کاهش  مداوم  طور  به 
مبتالیان در روز سه شنبه ۳55 هزار نفر گزارش 

شده است.
مرگ  و  ابتال  آمار  که  می گویند  اما  کارشناسان 
واقعی  میزان  از  کم تر  هند،  در  کرونا  از  ناشی 
بودن  پایین  گزارش می شود. آن ها می گویند که 
میزان آزمایش های کرونا و نیز افراد زیادی که در 
ویروس کرونا جان  به  ابتال  اثر  بر  خانه های خود 

می بازند، دلیل نادقیق بودن آمار رسمی است.
پایتخت،  دهلی  در  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
هم چنان کمبود آکسیجن وجود دارد و نشانه ای 
از کاهش عفونت ها به چشم نمی خورد. مبتالیان 

هم چنان به دنبال جایی برای درمان هستند.
دولت دهلی گفته است که از ارتش می خواهد تا 
برپا  ویژه  مراقبت  واحدهای  و  درمانی  تاسیسات 

کند.
گفته  بارها  دهلی،  ارشد  وزیر  کجریوال،  آرویند 
است که این شهر از دولت فدرال آکسیجن کافی 
را  ایالت  هر  آکسیجن  سهمیه  نمی کند.  دریافت 

دولت فدرال مشخص می کند.
مقام های فدرال ضمن انکار کمبودها، می گویند که 

چالش ها ناشی از حمل و نقل است.
با کمبود آکسیجن پزشکی و تخت در شفاخانه ها، 
مراکز درمانی برای رسیده گی به مبتالیان به کرونا 

با مشکل جدی روبه رو است.
که  خانواده هایی  از  تکان دهنده  تصاویر  هند  در 
خود  بیمار  بستری  برای  است  روز  ده  از  بیش 
و  سردخانه ها  و  شده  منتشر  می کنند،  التماس 
به  موقع  به  رسیده گی  عهده  از  مرده سوزخانه ها 

جان باخته گان برنمی آیند.
»آخرین  را  سراسری  قرنطین  هند  نخست وزیر 
گزینه خوانده« و دولت مرکزی تمایلی به اجرای 
آن ندارد. رهبران ارشد کشور نگران تاثیر اقتصادی 

این اقدام هستند.
در  را  کشور  این  درآمد  گذشته  سال  قرنطین 
اپریل تا جون 2۴ درصد از مدت مشابه  ماه های 

در سال قبل کم تر کرد.
قرنطین ۶۸ روزه سال گذشته هزینه انسانی باالیی 
نیز داشت. در این دوران میلیون ها نفر از کارگران 
شده   بیکار  همه گیری  دلیل  به  که  هند  مهاجر 

بودند، به روستاهای خود بازگشتند.
فقرا به ویژه کودکان و زنان باردار که به کمک های 
دولتی وابسته اند، برای دسترسی به این کمک ها 

در دوران قرنطین با مشکل روبه رو می شوند.
را  خود  محدودیت های  منطقه  و  ایالت  چندین 

اعمال کرده اند.

جو بایدن، رییس جمهور ایاالت متحده، روز گذشته 
اعالم کرد که او دستور اجرای دوباره برنامه ای برای 
افزایش سقف پذیرش پناه جویان به ۶2 هزار و 500 

نفر در طول سال جاری را داده است.
موج  دنبال  به  مورد  این  در  بایدن  آقای  اظهارات 
انتقاد حامیان او از میزان پذیرش پناه جویان صورت 
در  تاریخی  نظر  از  میزان  این  چنان که  می گیرد، 

سطح بسیار پایینی قرار دارد.
 به این ترتیب رییس جمهور امریکا تنها دو هفته 
پذیرش  میزان  کرد  اعالم  او  دولت  آن که  از  پس 
پناه جویان را به مانند دولت دونالد ترمپ در سطح 

۱5 هزار نفر نگه می دارد، این تصمیم را لغو کرد.
بیانیه ای  در  بایدن  آقای  فردا،  رادیو  گزارش  به 
گفت که با این اقدام محدودیت تاریخی ۱5 هزار 
مورد پذیرش پناه جویان در طول سال را که دولت 
پیشین ایاالت متحده وضع کرده بود، لغو می کند؛ 
به عنوان  امریکا  ارزش های  محدودیتی که گویای 

ملت حامی پناه جویان نمی تواند باشد.
پناه جویان  به تردیدهای  اقدامی  افزود، چنین  وی 
سراسر جهان که رنج بسیار کشیده اند و بی صبرانه 
منتظرند تا زنده گی جدید خود را آغاز کنند، پایان 

در  مترو  تازه ساز  پل  یک  دویچه وله،  گزارش  به 
مکسیکوسیتی در زمان عبور قطار، دو نیم شد. سقوط 
واگن  روی موترهای زیر پل، دست کم 20 کشته و ۷0 

زخمی برجا گذاشت.
شکسته شدن پل، سانحه مرگ بار قطار در پایتخت 
مکسیکو را رقم زد. تصاویر دوربین های نظارتی نشان 
می دهند که پل در زمان عبور قطار مترو از روی آن 

فرو می ریزد.
حادثه بامداد سه شنبه )به وقت اروپای مرکزی( روی 
با سقوط واگن  های مترو روی موترهای جاده  داد و 
کشته  شدن  از  خبرها  تازه ترین  بود.  همراه  پل  زیر 
دست کم 20 نفر و زخمی شدن ۷0 نفر دیگر حکایت 

دار د.
سانحه در خط ۱2 روی داده که جزو تازه ترین خطوط 
شبکه مترو است و در سال 20۱2 افتتاح شده است.

می دهد.
آقای بایدن بالفاصله پس از ورود به کاخ سفید در 
ماه جنوری اعالم کرده بود که دولت او این برنامه 
را از سر خواهد گرفت، اما زمانی که گفت واشنگتن 
سقف پذیرش پناه جویان را به خاطر شمار فزاینده 
با مکسیکو خود را به امریکا  مهاجرانی که از مرز 
می رسانند، در حد فعلی نگه می دارد، متحدان خود 

را متعجب کرد.
ترمپ در طول چهار سال ریاست جمهوری خود 
به طور مدام میزان پذیرش پناه جویان را کم تر کرد 
و اکنون نیز مقام های دولت بایدن می گویند که به 
به سرعت شمار  دوباره  بتوان  دلیل سخت  همین 

پذیرش پناه جویان را افزایش داد.
متحده  ایاالت  در  پناه جویان  پذیرش  برنامه 
مهاجران  پناهنده گی  درخواست  روند  از  متفاوت 
است. پناه جویان طبق این برنامه از سراسر جهان 
ورود  از  قبل  و  بیایند  متحده  ایاالت  به  می توانند 
به دقت بررسی  آنها  نیز پرونده های  این کشور  به 
می شود، برخالف مهاجران که اول وارد خاک ایاالت 
پناهنده گی  درخواست  سپس  و  می شوند  متحده 

می کنند.

شده  افتتاح  نوسازی  از  پس  قبل  سال  دو  پل  این 
در  شهروندان  تردد  وسیله  مهم ترین  مترو  بود. 
مکسیکوسیتی است و در بخش هایی از شهر، از باالی 

زمین می گذرد.
رسانه های مکسیکویی از قول ساکنان محلی نوشته اند 
پل  ستون های  ساختن  در  الزم  استندردهای  که 
نقض  از  گزارش هایی  نیز  پیش تر  بود.  نشده  رعایت 
مکرر نکات ایمنی و ساخت و پاخت مالی پیمان کاران 

در جریان احداث پل مطرح شده بود.
»فاجعه ای  را  سانحه  این  مکسیکو  خارجه  وزیر 

دهشت ناک« خوانده است.
افرادی  نجات  تالش  در  امدادی هم چنان  نیروهای   
هستند که بین آوار و آهن پاره ها گیر افتاده اند. کلودیا 
شاین باوم، شهردار مکسیکو سیتی، نیز در محل حاضر 

شده است.

کرونا در هند؛ 
شمار مبتالیان از مرز 

۲0 میلیون نفر گذشت

جو بایدن سقف پذیرش پناه جویان را به 6۲۵00 نفر افزایش داد

فروریختن پل مترو در مکسیکوسیتی؛ 
۲0 کشته در پی سقوط قطار


