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 Reports  گزارشھا

  
   افغانستان-  گزارشگران پورتال

  ٢٠١٧ اپريل ٠۵
  

  در افغانستان چه می گذرد ؟
٣۵٠  

  
  حکومت وحشت ملی بعد

از تشکيل با الف و پتاق 

از . فراوان تکيه بر اورنگ زد

رات بنيادی در دسترخوان تغيي

مردم تا توزيع عادالنۀ ثروت 

و از بين بردن فساد و رسيدگی 

. به وضعيت مکاتب وغيره

اينک بيش از دو سال از عمر 

اين حکومت ننگين و فاسد 

ذشت ھر روز، گذرد و با گ  می

آن از بام  ھایی ئتشت رسوا

يالی به رسانه ھا رسيده و از حيف و ميل شدن صدھا قبل از اين نيز گزارشھای فراوانی در مورد مکاتب خ. افتد  می

صدھا مکتب در نقاط مختلف کشور به علت ناامنی ھا مسدود گرديده اند، اما با اين ھم . ليون دالر گزارش شده استيم

ًاز اعمار ده ھا مکتب که اصال وجود خارجی . پول معلمان توسط افراد فاسد از بودجۀ منظور شده اخذ می گردد

 . ی آن در ھمه جا پيچيدئليون ھا دالر به جيب حکام فاسد سرازير گرديد که بوی رسوايد، مندارن

گزارش می رسد که مکاتب زيادی در بخش ھای مختلف شھر کابل وجود دارند که ) پايتخت(اکنون از زير ريش ارگ 

يۀ سيزدھم شھر کابل، بيش از ده به گونۀ مثال در ناح. شاگردان آنھا در زير آفتاب سوزان مشغول درس خواندن ھستند

به گفتۀ وزارت معارف، مکاتب . رو انده ھزار متعلم از تعمير مکتب محروم ھستند و در عين حال با کمبود معلم روب

  .  می رسد١٠٠٠٠ بست معلم کمبود دارند و در سراسر کشور تعداد آنھا به حدود ۴٠٠٠تنھا در شھر کابل به تعداد 

وضعيت مکاتب در چنين حالتی قرار داشته باشد، می توان به وضعيت مکاتب در واليات و وقتی در پايتخت کشور 

ليون دالر تحت نام بازسازی مکاتب و اعمار مکاتب جديد توسط مافيای يصدھا م.  پی برددستھای دور ولسوالی
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ين نشان می دھد که حيف و ميل گرديده و آب از آب تکان نخورده است؛ و ا) جنگساالر و غير جنگساالر(حکومتی 

  . در ضمير حاکمان لميده بر قدرت، چيزی به نام خدمت به مردم و کشور وجود ندارد

 داسې ورځ به نه . په افغانستان کې د انسانانو وژل ورځ تر بلې د اوبو د څښلو په څير آسانه او بې مفھومه کيږي

وي چې زموږ بې ګناه او بې دفاع 

قرباني ولسونه د جګړو او تاوتريخوالو 

ھره ورځ په لسګونه انسانان د . نشي

جګړو د دواړو اړخونو لخوا وژل کيږي 

او يا ټپي کيږي او يا ھم د دوی په ځای 

 . پر ځای شويو بمونو الوزول کيږي

 نيټه، د ھلمند ١٣د روان کال د وري په 

واليت په ګرشک ولسوالۍ کې د ځانګړو 

دغه . غړي ووژل شول چې په کې ماشومان او ښځې ھم شامل وو ٩ځواکونو د عملياتو په ترڅ کې د يوې کورنۍ 

پيښه د مالګير په سيمه کې ھغه مھال رامنځته شوه کله چې ځانګړو ځواکونو د طالبانو پر سالحکوټ قبضه وکړه او له 

چاوديدونکو توکو والوزاوه چې په پايله کې يې نږدې کور ھم د درنې چاودنې له نيول کيدو وروسته يې سالحکوټ په 

 ماشومان او د يوه اويا کلن سپين ږيري په ګډون د يوې کورنۍ نھه تنه ووژل ۴ ښځې، ٢په دې پيښه کې . امله ونړاوه

  .اليت مقام مخې ته راوړلد سيمې اوسيدونکو د عدالت لپاره د دغو وژل شويو کسانو مړي لشکرګاه ښار ته د و. شول

ھلمند د ھيواد ھغه سيمه ده چې ھره ورځ په کې د طالبانو او دولتي ځواکونو تر منځ لسګونه بې ګناه ولسي خلک وژل 

وروسته، دولتي چارواکي دغه ډول پيښې غندي او د پيښې د څيړنې لپاره کميسيون ټاکي، چې له څو ورځو . کيږي

  .دا د ملي وحشت حکومت لخوا يوه منل شوې لړۍ ده. ه کوي او نه ھم د قربانيانووروسته نه څوک د کميسيون پوښتن

 جنايت ھای فزاينده  

از غور خبر رسيده است که افراد مسلح غير . ھمه روزه از ھر گوشۀ افغانستان خبرھای تکاندھنده به گوش می رسد

ول، دو زن و يک مرد را در ؤمس

ولسوالی دولينۀ اين واليت بعد از 

غور از . رباران به آتش کشيده اندتي

 واليت ھائيست که ھمواره ۀجمل

گزارش ھای تکاندھندۀ جنايت از 

 بر بدن انسان راست می یآن، مو

ًولسوالی دولينه عمدتا تحت . کند

ن مسلح دولت قرار اکنترول مخالف

   .دارد

در عين حال، گزارش ھا از واليت 

 از درندگان وحشی یئمال پيرمقل ضيا مربوط به زمان گرگ علی به تخار حاکی از آن است که افراد مسلح وابسته
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 سال زمان گرگ علی.  ولسوالی رستاق با ضرب مرمی کشته انداوزون کوتلشورای نظار، جوانی را در منطقۀ 

 عضو شورای واليتی تخار را در داخل تعمير ولسوالی رستاق به شکل بيرحمانه کشته عين الدين رستاقیگذشته نيز، 

صدھا تن از باشندگان محل بعد از اين جنايت، دست به تظاھرات وسيع زده، خواھان مجازات عامالن اين رويداد . ودب

مظاھره کنندگان ھشدار داده .  را سر دادندپيرمقلو بازار ولسوالی را بستند و شعار مرگ بر قومندان پوليس و  شدند

  . اعتراض خود دست نخواھند برداشتاند، تا زمانی که عامل اين قتل دستگير نگردد، از 

ی که از جنگ ھای خانمانسوز ھلمند به کابل فرار کرده اند، دختران نوباوۀ خود را در بدل ئافزون بر اين، خانواده ھا

ی که در اين اواخر به رسانه ھا رسيده است، نشان می دھد که شماری ئگزارش ھا. رسانند پول ناچيزی به فروش می

  . ھا به علت فقر و ناداری، دختران خردسال خود را در بدل مبلغ ناچيز، به فروش می رساننداز اين خانواده 

. خبرھای وحشتناک و تکاندھنده از اين قبيل، در وحشتکده ای به نام افغانستان به امر عادی و روزمره مبدل شده است

بھترين حالت تنھا نظاره گر ھستند، در حاکمان خاين، فاسد و بی وجدان حکومت وحشت ملی ھم با بی شرمی تمام در 

  .غير آن بسياری از آنان به شکلی از اشکال در تمام اين جنايت ھا و خبرھای تکاندھنده دخيل ھستند

 

 


