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 Reports گزارش ھا

  :يادداشت
 داخل افغانستان را که به وسيله گزارشگران یصميم گرفته تا بعد از اين گزارش ھابه پيشنھادبخش خبری، پورتال ت

به نشر " در افغانستان چه ميگذرد؟"تھيه وارسال ميگردد، زير عنوان "  آزاد افغانستان –افغانستان آزاد "پورتال
   .، شماره نشر مسلسل نيزخواھد داشتانتشارمبرھن است که ھريک از آنھا در کنار تاريخ . بسپارد

  
 گزارشگران پورتال

١۵.٠٣.٠٩  
  

  در افغانستان چه ميگذرد؟
)٢(  

  :شتر اسالمی ميسازندمزدوران بنياد گرای غربی ، معارف افغانستان را بي
در دوران جھادی ھا که چندين نصاب تعليمی تجارتی توسط احزاب مزدور جھادی ساخته شده بود و بعد از اشغال 

 امريکا و متحدان او که شعار دموکراسی و جامعه مدنی تمسکی برای اين اشغال قرار داده شده بود، ۀبه وسيلافغانستان 
 باال رفتن باانستان درين بود که نصاب درسی افغانستان از حالت تنظيمی بر آيد ، اما نظر عمومی بلند پايگان دولت افغ

راتی به ئي ھا و مطرح شدن مصالحه با طالبان درين نظر نيز تغئیسطح  برخورد ھای  نظامی ميان طالبان و امريکا
انگليسی داشت، نصاب درسی ۀ شحنيف اتمر که يکی از پياده کنندگان اين طرح قرار داده شده بود و ري. وجود آمد

جديدی را در نظر گرفت که از يکطرف تعداد کتب اسالمی را در ھر صنف بيشتر ساخت و از سوی ديگر صد ھا مال 
را به عنوان استاد و مدرس برای تدريس اسالمی در مکاتب و مدارس دينی در نظر گرفت ، برای تدوين نصاب درسی، 

نجھزار دالر مقرر نمود  و دھھا مالی بنيادگرای ديگر را با معاش ھای  بيشتر از پقاضی امين، مال ضعيف، مال متوکل
حال که فاروق وردک و ھمکارش آصف ننگ که از !!  دالر قيمت داشت٣٠٠  تا ٩٣ نوشته ھای شان بين ۀکه ھر صفح

ش اسالمی کردن معارف اعضای قديمی حزب اسالمی اند، وزارت معارف را در کنترول گرفته اند ، بيشتر از اتمر تال
 ٢۵د که ي رسانء مارچ ، وردک با سفارت مصر قرار دادی را به امضا١٣به اين خاطر روز جمعه . افغانستان را دارند

 اسالمی کردن دروس مکاتب در ۀی از پروسئتدريس به افغانستان بيايند که جز اظھر برای ۀ استادان مدرستن از
  .افغانستان ميباشد

 
  : لوگر دو زخمی داشتتظاھرات در چرخ

 با دو ھليکوپتر به قريه تکاله در ولسوالی چرخ واليت لوگر فرود ئی امريکاۀ مارچ،  نيرو ھای ويژ١٣شب جمعه، نيمه 
 منزل رشيد را منفجر نمودند و ۀاين نيرو ابتدا درواز. جوم بردند عبدالرشيد که پنج پسر جوان داشت، ھۀدند و به خانآم

اين . ه و بی کوچکترين مکثی ھر پنج فرزند جوان او را به قتل رساندند و بعد از قريه خارج شدندبعد به منزل داخل شد
 نفر را به جاده ھای اين ولسوالی کشاند و راه عمومی را برای چند ٣٠٠٠حادثه که خشم مردم را بر انگيخته بود، حدود 

دند که جز کشت و زراعت کاری نداشته، ھيچ پيوندی با تظاھر کنندگان اين پنج تن را دھقانانی مينامي. ساعت بند کردند
با اين تظاھرات، ھمايون ولسوال چرخ به شدت وارخطا شده و در اثر تير اندازی پوليس بر . طالبان نداشتند

ن صورت ميگيرد که رحيم وردک وزير دفاع دولت آاين حمله بعد از . ا زخمی نمودندتظاھرکنندگان دو تن را شديد
د ي رسانءی در افغانستان معاھده ای به امضائن قومندان عمومی نيرو ھای امريکاه قبل با جنرال مک کرنيمزدور يکما

 خانه ھای مردم نخواھند زد، اما یی بدون حضور نيرو ھای افغانی دست به تالشءکه بعد ازين نيرو ھای امريکا
اين تظاھرات بعد از . زش نميدھند را پشيزی ارعمليات شب جمعه نشان داد که چنين وزيران دفاعی  و معاھده با آنان

 در لوگر شبانه به خانه ای حمله کردند و سه تن را ئی روز قبل ھم نيرو ھای امريکا٢٠ن صورت ميگيرد که حدود آ
 تن ربوده شده را ۴ تن ديگر را با خود بردند که با فشار و تظاھرات مردم   مجبور شدند تا در ھمان روز ۴کشتند و 
ی ئ يک و نيم ھزار سرباز ديگر امريکائیجاه مقامات دولتی لوگر قبال گفته بودند که مردم اين واليت از جاب. ازندرھا س
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اما .  بنا به دستور اوباما درين واليت جا به جا شده اند بسيار استقبال کرده اند تا نظم و امنيت شان گرفته شودًکه اخيرا
ی ھا نشان داد که اين ارزيابی مقامات واليت لوگر چقدر دروغ ئ ضد امريکااھرات خشماگين مردم براين دوحمله و تظ

  .  و مزورانه بوده است
  

  :مالک يک دواخانه در فراه به قتل رسيد
 سمت ھرات در حرکت  فراھرود به– مارچ ، حينيکه از مسير فراه ١٢معلم غنی مالک نوری درملتون روز پنجشنبه 

حاجی سيداحمد که .   دزدان طالب قرار گرفت که با اصابت مرمی به قتل رسيدۀمل مورد ح"شيوان" ۀبود ، در منطق
 يکی از "شيوان". يکی از خلقی ھای مشھور و قاتالن دوران حاکميت تره کی  و سوار اين موتر بود نيز زخمی شد

 دولتی  قرار ۀ با اينکه درين منطقه چندين پوست. فراه ميباشد"باالبلوک"ی طالبان در ولسوالی مناطق مشھور پايگاھ
يکی از اين پوسته ھا توسط نورمحمد از .  به راھگيری و دزدی اشتغال دارند"برادر وار"دارد، ولی با دزدان طالب 

اين .  است ، قومندانی ميشد که با افرادش فقط به دزدی و اختطاف می پرداخت"شيوان" که متصل "گرانی"قريه 
پوشالی قرار داشت و سھمی از اداره  "رياست عمومی امنيت ملی"ه مورد حمايت انجنير ابراھيم معاون قومندان ک

پولھای دزدی به او ھم داده ميشد، بعد از آنکه دزدی ھای او بار ھا رسوا شد، باالخره دستگير و به ھرات برده شد که 
  .  صورت ميگيرد"شيوان"رگ و اختطافی است که در مرگ معلم غنی به دنبال دھھا م. اکنون در ھرات زندانی ميباشد

  
  :ی دست به تظاھرات زدندئدر شبرغان بر ضد نيرو ھای امريکا قريه ٢٠

 مارچ برای دستگيری فردی گه گفته بودند با طالبان دست دارد و فعال ميباشد، قريه ١٣ روز جمعه ئینيروھای امريکا
 گفت که با اين نيروی خارجی نيروھای منطقه ی قومندان قول اردوگرچه. ينگی قلعه را درين واليت محاصره کردند

 ھا خود به اين قريه بعد از محاصره داخل شده و خانه ھای ئیاردوی ملی ھم بوده اند، اما مردم محل ميگويند که امريکا
 فردی به اين قريه اين نيرو ھا که برای دستگيری.  مردم را تالشی نمودند که درين جريان يکنفر زن را زخمی نمودند
 لباس و ظروف خانه ھای شان را شکسته اند و در یآمده بودند، تمام اشيای مردم را در خانه زير و رو کرده ، بکس ھا

بعد ازين تالشی که نيرو ھای خارجی قادر به دستگيری فرد . جريان دو سگ اين قريه را به ضرب گلوله کشته اند
ريه که پيرامون ينگی قلعه زندگی دارند، دست به تظاھرات زدند و از دولت مورد نظر شان نشدند، مردم پنجاه ق

اما قومندانی پوليس شبرغان نيز ابراز داشت که به مجرد پياده شدن . خواستند تا عامالن خارجی اين کار را مجازات کند
 داخل شدن را در داخل ۀان اجازانده، اما خارجی ھا به آنخارجی ھا به اين قريه، نيرو ھای پوليس خود را به منطقه رس

پوليس شبرغان که ميداند در . حلقة محاصره ندادند و به اين ترتيب ھرچه از دست خارجی ھا برآمده، ھمان کرده اند
برابر نيرو ھای بادار چيزی از آنان ساخته نيست، ابراز داشتند که اگر از آنھا خواسته ميشد، قادر بودند تا در ظرف 

 تحويل دھند و ازين بابت پوليس شبرغان ئی  محاصره اين قريه او رادستگير و به نيرو ھای امريکاچند ساعت و بدون
  .   شرمنده بوده، جوابی برای تظاھر کنندگان نداشتند

    
  : ھائیاسماعيل خان، نفرت از روس ھا و عشق به امريکا

 و به حيث وزير آب و انرژی دولت پوشالی اسماعيل خان که در حال حاضر يکی از قالده بندان رژيم پوشالی می باشد
ضمن صحبت ھای مسخره از استقالل و آزادی، )  حوت٢۴(کار می کند، در روز حماسه آفرين مردم قھرمان ھرات 

که روابط تنگاتنگ با رژيم آخوندی ايران نيز دارد در " قايد جھاد. "خواھان نقش بيشتر مجاھدين در رژيم پوشالی شد
براز نفرت می نمايد که به کرسی اشغالگران با عشق تمام تکيه زده و خواھان سھم بيشتر ھمفکران حالی از روس ھا ا

 ٩٠در قدرت صحبت می کند که بيشتر از " مجاھدين"اسماعيل در حالی از حضور کمرنگ . در اين رژيم می باشد
رژيم نيز بارھا تکرار کرده است قرار دارد و حامد کرزی گرداننده پوشالی " مجاھدين"درصد دولت پوشالی در دست 

  .که او نه تنھا که يک مجاھد است که يک مجاھد بنيادگرا می باشد
  

  :خليلزاد بازھم ميخواھد قھرمان قدرت در افغانستان بماند
بيحد .  افغانی که در ھفت سال گذشته يکی از مھره ھای مھم اشغال افغانستان به حساب می آيد– ئیزلمی خليلزاد امريکا

وی چھار روز قبل وارد افغانستان شد و از سوی دولت استقبال گرديد و . قمند است تا رئيس جمھور افغانستان شودعال
گرچه کرزی او را در قدرت افغانستان برای خود خار بغل ميداند، . برای امنيت و ترتيب کارھايش تالش صورت گرفت

 تن ٢۴خليلزاد بعد از مذاکره با . ايش بازھم نمک حاللی کننداما چون خود  فرستاده ای بادار بوده، لذا مجبور است بر
ش را به خاطر ارزيابی اوضاع افغانستان در آنجا برگذار  جوانان به دوبی رفت تا کنفرانساز به اصطالح تحليل گران و

گرچه .  رسيدکند و به اين خاطر بسياری خوشحال اند که اگر از کنفرانس چيزی به دست نمی آيد به چکر دوبی خواھند
، اما گفته ميشود که وی يکی باشدآسان نمی چندان قدرت در افغانستان برايش به  دستيابی ،خليلزاد اين بار با آمدن اوباما

در اين کنفرانس سپنتا و چند تن از کانديدان رياست جمھوری .  ھا در افغانستان ميباشدئیاز کانديدان پنج سال بعد امريکا
  .  نيز شرکت دارند

 


