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 Reports  زارشھاگ

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٨ نومبر ١١

  ؟ددر افغانستان چه می گذر
۴٢٢ 

   :پارلمانی خونين ترين انتخابات» انتخابات«

 دولت پوشالی با» "ملی"وزارت دفاع، وزارت داخله و امنيت «ول امنيتی ؤ از سه مس"غنی اشرف" به نام  ایهجرثوم

با نشر »  متحدملل«که  در حالی گفته شد،» انتخابات«امنيت » مينأت» «تقدير«ھدف از اين . نمود» تقدير«اعطای نشان 

 .ميدخونين ترين انتخابات نا پارلمانی افغانستان اشغالی را» انتخابات«گزارشی، 

» انتخابات« می گويد که در نتيجۀ حمالت وحوش طالبی در روز ھای) يوناما(ستان در افغان»  متحدملل «دفتر نمايندگی

بيشترين ميزان تلفات را در اين روز ھا غير   غير نظامی ديگر زخم برداشته که٣٣٩ غير نظامی کشته، ۵۶پارلمانی، 

 کودک و ٧٧ زن کشته و ٢ کودک، ٢٣منتشره در اين رويداد ھای خونين  به اساس آمار. نظاميان متحمل گرديده است

  .  اند زن زخم برداشته۴٨

 نفر ٣۶ »انتخابات« رويداد امنيتی در دو روز ٢٠٠امنيتی دولت پوشالی کابل می گويند که در  ولينؤدر ھمين حال مس

 ھا، نارنجک ھا و اکترچون پرتاب   ھایاين حمالت بيشتر با شيوه.  تن ديگر زخمی گرديدند١٢٠کشته و نزديک به 

درصد ٣٨دھد  گزارش می) يوناما(که  صورت گرفته، چنان ی دھیأکارگذاری مواد انفجاری در نزديک محالت ر

درصد نيز در اثر درگيری مستقيم ١٢درصد توسط کارگذاری مواد انفجاری و ٢٣ تلفات ناشی از حمالت غير مستقيم،

  .پيوسته است وقوعه ب

  

  : دی تدريس را ندارنئدرصد از معلمان توانا ۵٠وزارت نام نھاد معارف، ی در ئرسوا

 ای ی يک کشور محسوب می گردد و به ھر اندازهئاز رکن ھای اساسی و مھم در پيشرفت و شکوفا تعليم و تربيه يکی

اجتماعی، سياسی، وضعيت اقتصادی،  که حاکمان سياسی در تعليم و تربيۀ نسل آينده تالش بيشتر نمايند، به ھمان اندازه

   .پيشرفت و ترقی می گردد فرھنگی و امنيتی آن کشور دچار تحول سريع در مسير

کابل يکی از ناکارا ترين و فرسوده ترين نظام ھای حاکم سياسی در عرصۀ معارف است که  سفانه دولت پوشالیأمت

و معلمان خيالی در زمان  د مکاتب خيالیايجا. گند دوسيه ھای فساد وزارت نام نھاد معارف بار ھا باال شده است بوی

نشر رسيد، گوشه ای از فساد گسترده در اين  فاروق وردک وزير اسبق اين وزارت که گزارش آن توسط سيگر به

   .وزارت می باشد
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عليه  از وضعيت نگران کنندۀ معارف که توسط کميتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزيابی مبارزه در تازه ترين گزارش

تدريس را ندارند و علت آن  یئدرصد از معلمان توانا ۵٠دھد که نزديک به  اری به نشر رسيده، نشان میفساد اد

به اساس اين . ولين اين وزارت گفته شده استؤتوسط مس استخدام بر مبنای مداخالت افراد قدرتمند و رشوه ستانی

ن مکتوبی به رياست ھای معارف واليات، به درخواست اعضای پارلمان با فرستاد گزارش، مقامات وزارت معارف بنا

 ١٣۶٩٧ معلم و ١۶٨۴٨۴اساس گزارش اين کميته، وزارت معارف   بر .دھند استخدام و تبديلی معلمان را می دستور

  .کارمند قراردادی دارد

ه ک کسانی که حتی ثير مستقيم داشته، تا جائیأدرصد از معلمان روی سواد شاگردان ت ۵٠نزديک به  سطح پائين تدريس

  .خواندن و نوشتن را بلد نيستند سند فراغت صنف دوازده را از صنف ھای تحت تدريس اين معلمان به دست آورده،

  

   :»تروريزم« ھزار کشته، نتيجۀ جنگ امپرياليزم امريکا عليه ۵٠٧

در  ن انسا۵٠٧٠٠٠، بيش از ٢٠١٨ تا سال ٢٠٠١دھد که از سال   برون امريکا نشان میانشگاهد گزارش بنياد واتسن

در اين گزارش آمده که از . شده اند نتيجۀ تجاوز امپرياليزم امريکا و ھمپيمانانش به افغانستان، عراق و پاکستان کشته

 ھزار وحوش ۴٢٠٠٠ نيرو ھای نظامی دولت پوشالی، ۵٨۵٩۶  تن در افغانستان که از آنجمله١۴٧١٢۴اين ميان 

 کارمند مربوط به نھاد ھای ۴٠٩ اربکی، ١١۴١ی، ئکا عسکر امري۶٣٣۴نظامی،   غير٣٨۴٨٠طالبی و داعشی، 

 تن و ٢٩٨٠٠٠ البته در اين گزارش تعداد کشته شده ھای عراق را. خبرنگار می باشند، کشته شده اند ۵۴خارجی و 

  . تن نشان ميدھد۶۵٠٠٠تعداد کشته شده ھا در پاکستان را 

از   را پس٢١يکی از خونين ترين جنگ ھای قرن » زمجنگ عليه تروري«ھمپيمانانش به بھانۀ  امپرياليزم امريکا و

تنھا صد ھا ھزار انسان در آن به  ، در افغانستان، عراق و سوريه به راه انداختند، جنگی که تاکنون نه٢٠٠١سناريوی 

به اساس گزارش منتشره . ليون ھا تن آواره شدنديمعيوب و م قتل رسيده، بلکه صد ھا ھزار ديگر زخمی، معلول و

دالر اين جنگ خانمانسوز ھزينه برداشته و کماکان تنور اين جنگ ) ھفت تريليون( ٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ک بهنزدي

  .داغ و داغتر می گردد در افغانستان اشغالی

  

  

  

  

  


