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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٧ فبروری ٢٧
  

  در افغانستان چه می گذرد ؟
٣۴۴  

  د تيرو لسيزو جګړو تر ټولو بوږنوونکې او

ږه درې ناوړه اغيزه پر معارف شوې ځکه لږ تر ل

نسله د زده کړې، ليک او لوست او تعليم له نعمت 

ھمدا اوس سره له دې . څخه بې برخې پاتې شول

چې ويل کيږي د معارف په نوم سلګونه ميليون ډالر 

اخيستل شوي دي، خو بيا ھم د ښوونځيو او 

 . پوھنتونو د تعليم کچه د پخوا په څير ټيټه پاتې ده

تر څنګ د جګړې د د دغو ټولو ستونزو او ناخوالو 

بيالبيلو اړخونو په ځانګړي ډول طالبانو لخوا پر 

ښوونځيو، ښوونکو او زده کوونکو بريد کول ھغه غيرانساني او ناوړه عمل دی چې تل د دغې تورمخې پرديپالې ډلې 

او په ترڅ کې يې طالبانو او د ھغوی مالتړو په کراتو ښوونځي تر بريد الندې نيولي . لخوا پر افغانانو تر سره شوی دی

د دغو ناوړو او خواشينوونکو پيښو په لړۍ کې د روانې اوونۍ د شنبې په ورځ د . يا ښوونکي وژلي او يا زده کوونکي

لغمان واليت د مھترالم ښار په بصرام سيمه کې د طالبانو لخوا د يو توغول شوي موشک د لګيدو په پايله کې د مولوي 

  . کوونکي شھيدان او اووه نور ټپيان شولعبدالرحمان ښوونځي دوه تنه زده

د طالبانو وحشي ډلې لخوا پر ښوونځيو بريدونه په داسې حال کې تر سره کيږي چې ھمدا اوس د دوی د ويرې او ډار له 

که څه ھم طالبان ځينې مھال د خلکو د تيرايستلو .  څخه زيات ښوونځي تړل شوي دي١٠٠٠کبله په ټول ھيواد کې له 

 کنټرول الندې سيمو کې خلکو ته وايي چې بايد ماشومان يې ښوونځي ته راشي او آن دوی د ځينې ښوونکو لپاره د خپل

او زده کوونکو د حاضرۍ جدول ھم ګوري چې ښوونځي ته راغلي که نه؛ خو د زده کړې او تعليم په وړاندې د دوی 

  . ه ونه وځيدښمني او پر تعليمي مرکزونو د دوی بريدونه به ھيڅکله د خلکو له ياد

 ی در افغانستان به حاکميت رسيدند، ئکه برای بار دوم توسط اشغالگران امريکا جنايتکاران شورای نظار بعد از اين

بسياری اينان که از سواد کافی . از تمام امکانات خود در جھت چور و چپاول و فساد مالی در دستگاه پوشالی کار گرفتند

رفته بودند، به محض ورود دوباره به کابل، چوکی ھای ادارات مختلف دولتی را در برخوردار نبودند و حتی به مکتب ن
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چنگ گرفتند و ھر کدام تا توانستند اقوام، خويشاوندان و دوستان خود 

. جا ساختنده را با خود نيز در دفاتر مختلف اداری دولت پوشالی جاب

 از اينان که در یاکنون با گذشت بيش از يک و نيم دھه، تعداد زياد

مقامات باال قرار داشتند و يا روابط خاصی با نيروھای اشغالگر 

کرده بودند، به سرمايه ھای افسانه ی برقرار ئی و غير امريکائامريکا

  .ه اندی دست يافتئ

بوی فساد اين جنايتکاران با گذشت ھر روز مشمئزکننده تر و بدآيند تر 

ًما دست يکی از افراد وابسته در ھر قضيۀ فساد مشھود، حت. می شود

به ھمين تازگی ھا . به تنظيم ھای خاين و جنايتکار جھادی دخيل است

گزارش شده است که بيش از صد ميل اسلحۀ مختلف النوع قطعۀ 

له زمانی آفتابی شد اين مسأ. ؤول به فروش رسيده استخاص قومندانی امنيۀ بلخ به گروه طالبان و افراد مسلح غير مس

ميله اسلحۀ نوع کالشنکوف در جريان عمليات در سنگر طالبان به دست نيروھای دولتی افتاد که مربوط به که يک 

  . قطعۀ خاص قومندانی امنيۀ بلخ بود

بررسی دوسيه نشان داد که در اين زدوبند شخصی به نام ميرعلم ظاھری دست دارد که معتمد قطعۀ خاص و زمانی از 

اکنون تعدادی از مقامات باال در واليت بلخ تالش دارند تا شخص مظنون را از . ود والی بلخ بءباديگاردھای عطا

  .محاکمه نجات دھند

 افغانستان دم مھال د نړۍ يو تر . داسې ورځ به نه وي چې په افغانستان کې د وژلو او بمي چاودنو خبر خپور نشي

له بده مرغه يو وار بيا . نزو سره مخامخ ديټولو خطرناک ھيواد ګڼل کيږي چې خلک په کې له ډول ډول امنيتي ستو

خبر رسيدلی دی چې د پکتيکا واليت په جاني خيلو ولسوالۍ کې پر بايسکل د ځای پر ځای شوي چاوديدونکو توکو د 

 نور ټپيان ٢٠چاودنې له کبله څلور تنه ملکي وګړي وژل شوي او 

ې ويل کيږي چې د ځينو ټپيانو روغتيايي حالت د انديښن. شوي دي

  . وړ دی

دغه پيښه په داسې حال کې تر سره شوې چې درې ورځې وړاندې 

په ھرات واليت کې د کورنۍ شخړې په پايله کې يوه تن د خپلې 

دغه ډول . ميرمن د کور پنځه تنه په مرميو ويشتلي او وژلي دي

له . پيښې د ھيواد په ګوټ ګوټ کې په ورځني فعاليت بدلې شوي

ګونه کسان د ھيواد په بيالبيلو برخو کې وژل کيږي، له دې کبله د دغه ډول خبرونو په ھغه ځايه چې ھره ورځ لس

اوريدو سره خلکو نور خپل حساسيت او قھر له السه ورکړی او دا ورته په افغانستان کې د ژوند د ورځنيو پيښو له ډلې 

  .څخه ښکاري

  

 

 


