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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٧ دسمبر ٠١
  

  ؟در افغانستان چه می گذرد

٣٧٩ 

  :نافساد گسترده در وزارت نام نھاد معارف در پروسۀ استخدام معلم

ن در افغانستان بيداد می کند، کميتۀ مستقل مشترک  نظارت و ارزيابی عليه فساد اداری استخدام  معلم فساد گسترده در ا

با نشر گزارشی از بررسی وزارت نام نھاد معارف دولت پوشالی، اعالم کرد که فساد موجود در آن وزارت، مانع 

 در بخشی از اين گزارش آمده است که . در مکاتب گرديده استمؤسسات تربيت معلم درصد از فارغان ٧۵استخدام 

استخدام معلمان در سراسر کشور بر مبنای شايسته ساالری صورت نمی گيرد، بلکه بر اساس فشارھای بيرونی، خويش 

 کار ۀعالوه بر آن پرداخت پول برای يافتن کار، پرداخت رشوت برای ادام. خوری و پرداخت رشوت صورت می گيرد

 . ی از موارد عمده در بخش استخدام معلمان در اين وزارت می باشديتعصب جنسباالتر از سن تقاعد و ت

دولت پوشالی با وجود سرازير شدن ميليارد ھا دالر تاکنون نتوانسته اندک ترين اقدامی برای جلوگيری از اين ھمه فساد 

ه در موجوديت جنگ ارتجاعی اين در حاليست ک. تواند نمايد، چراکه فاسد ھرگز قادر به رفع و محو فساد بوده نمی

  .جاری، تھديد و فشار داعشی ھا و طالبان و بی توجھی دولت دست نشانده دو سوم دختران از رفتن به مکتب مرحوم اند

ليون کودک  ي م٣.۵ليون دختر واجد شرايط مکتب از آموزش محروم اند و ي م٢.۵بر بنياد آمار وزارت معارف در حدود 

 درصد دختر ھا دورۀ ليسه را به ٧٠ تا ۶٠ھمچنان از . ز ھر سه نفر آن، دو تن آنھا دختر انداز مکتب باز مانده که ا

اين در حاليست که نصاب تعليمی در دولت پوشالی يکی از فرسوده ترين و بيکاره ترين نصاب . دنپايان رسانده نمی توان

  .  نصاب وجود ندارد برای آموزش در اينه ایھای تعليمی دنيا می باشد و ھيچ تحرک و انگيز

  

  :عقب نشينی دولت پوشالی و پيشروی طالبان جنايتکار و مزدور

 جنگ ارتجاعی جاری به نفع طالبان جنايتکار و مزدور و به ضرر دولت پوشالی و دست نشانده جريان دارد، ھر روز 

به .  عقب نشينی می باشندمناطق بيشتری را طالبان به تصرف خود در می آورند و عساکر اجير دولت پوشالی در حال

اساس بررسی ھای انجام شده از وضعيت افغانستان اشغالی، کنترول دولت بر مناطق و جمعيت افغانستان از دو سال 

  .گذشته به اين طرف در پائين ترين سطح  خود رسيده است
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 درصد در ۵٧به  ١٣٩۴درصد درعقرب  ٧٢دھد  که  کنترول و نفوس  دولت  پوشالی از  اين  گزارش  نشان می

اين دولت .  ولسوالی از دست دولت خارج شده است٩در شش ماه گذشته کنترول . عقرب سال جاری کاھش يافته است

 ٢٣١ً ولسوالی ديگر نفوذ دارد که جمعا ۵٧ ولسوالی کنترول و بر ٧۴ ولسوالی بر ۴٠٧در ماه اگست سالجاری از 

  . ولسوالی می شود

 درصد می رسد که به طور ٢٩ درصد و جمعيت زير نفوذ آن به بيش از ٢۴ش از جمعيت تحت کنترول دولت به بي

که طالبان جنايتکار و مزدور و داعشی   درصد کل جمعيت کشور را تشکيل می دھد، در حالی۶۴مجموعی نزديک به 

بيش از . ی شود ولسوالی م۵۴ً ولسوالی ديگر نفوذ داشته که جمعا ۴١ ولسوالی کنترول و در ١٣ھای وحشی و قاتل بر 

 ٢۵ ولسوالی ديگر جنگ ارتجاعی جريان دارد که ١٢٢در .  درصد کل جمعيت کشوردر اين مناطق زندگی می کنند١١

 درصد مناطق تحت حاکميت خود را از دست داده ۵درصد جمعيت کشور در آن زندگی می کند و دولت دست نشانده 

  .است

 

 


