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  ٢٠١٧ حنوری ٠۵
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
٣٢۴  

  
 می شود که يکی از سربازانش  بيش از ده سال.دولتی تا اين حد خاين را شايد ھيچ کسی در دنيا سراغ نداشته باشد 

خديجه مادر اين سرباز که از واليت بغالن است، می گويد که پسرش . مفقوداالثر است و ھيچ کس خبری از او ندارد

اين خانواده . بعد از جذب به اردو، به واليت ارزگان فرستاده شد و ده سال می شود که از زنده و مرده اش خبری ندارد

پدر خانواده بيمار است و کاری از . شش نفر می رسد، اکنون با فقر شديد دست و پنجه نرم می کند به شکه تعداد اعضاي

 .دستش ساخته نيست؛ دو خواھر جوان دارد و تنھا نان آور خانواده ھمين پيرزن فقير است

 شان گوش جوی پسر گمشده بارھا درب وزارت دفاع را کوبيده است، اما ھيچ کس به حرف و اين خانواده در جست

 در افغانستان است که به ،دره اين يکی از صدھا نمونه ای از سرنوشت سربازان و خانواده ھای فقير و درب. نداده است

ھم زدن قربانی می شوند و بعد از آن از سرنوشت شان کسی خبر ھم نمی ه اردو و پوليس جذب و بعد در يک چشم ب

  .  شود

 د . و ژوند په دې وروستيو کې له خورا زياتو ستونزو سره مخامخ شوید افغانستان چاپيريال او د وحشي ژوي

افغانستان د چاپيريال ساتنې اداره چې چارواکي يې له لوړو تنخواګانو پرته بله کومه اساسي او جدي دنده نه لري، په دې 

 . امخ دی، وژغورينه ده توانيدلې چې د افغانستان د وحشي ژويد ژوند چې د بيالبيلو ډلو لخوا له خطر سره مخ
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دوی ھغه . په دې وروستيو کې يو شمير ښکاريانو په کندھار واليت کې په پراخ ډول د مرغانو په ښکار پيل کړی دی

مرغان ښکار کوي چې د جګړو په اوږدو کې د ھغوی لږ شمير پاتې دی او که دغه ښکاريان په ھمدې ډول خپل ښکار 

  .ه يې نسل له منځه والړ شيته دوام ورکړي، په نږدې راتلونکې کې ب

. ښکاريان ھره اوونۍ د شاه وليکوټ په دھلې بند، د ارغستان په محمدي بند، ريګ او ډورۍ کې ښکار تر سره کوي

 . پوليس ھم حاضر وي خو ھيڅوک د دغه ناورين د مخنيوي لپاره اقدام نه کوي

  کشمکش و به تعقيب آن آمدن دوستم با ھزاران قضيۀ تجاوز جنسی دوستم بر احمد ايشچی و داغتر شدن اين

باشندگان کابل که . ول به کابل، ترس و ھراس را در ميان باشندگان شھر کابل به وجود آورده استؤتفنگدار غيرمس

خاطرات تلخی از دوران جنگ ھای تنظيمی و افراد جنايتکار و ظالم دوستم دارند، اکنون نگران اند که مبادا افراد بی 

  . ھای شان را چور کنند و يا به ناموس شان دست درازی کنند  بار دوستم خانهبند و 

 با گذشت ھر روز وضع امنيتی بدتر شده . کابل بعد از نصب حکومت وحشت ملی رنگ ديگری به خود گرفته است

 آزار و رود و روزی نيست که باشندگان اين شھر خسته و لگدمال شده توسط خاينان شاھد قتل، اختطاف، دزدی، می

 .اذيت توسط زورمندان حکومتی و غير حکومتی نباشد

ساحات تايمنی، خيرخانه، کارتۀ نو، کارتۀ سه و کارتۀ چھار، داراالمان و کوتۀ سنگی از مناطقی اند که ھمه روزه در 

 می دزدی ھای شبانه افزايش يافته، موترھای مردم در روز روشن به سرقت برده. آنھا حوادث امنيتی رخ می دھد

در بسياری . شوند؛ افراد تفنگدار در موترھای لينی و تکسی مردم را لچ می کنند؛ اما ھيچ کس به فرياد مردم نمی رسد

  .  موارد، پوليس با اين آدمکشان، اختطافچيان، رھزنان و اوباشان دست دارند و حق خود را می گيرند

 دغه ناروغان چې زياتره کسان .  ځنځيرونو تړل شويد ننگرھار واليت په مياعلی زيارت کې يو شمير ناروغان په

له بده مرغه په ټول . ت ته راوړل کيږي څو درملنه يې وشيريې په رواني ناروغيو اخته دي، د خپلوانو لخوا دغه زيا

ھيواد کې د طبابت او درملنې کچه دومره ټيټه ده چې خلک مجبوريږی د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره زيارتونو ته 

 . ړيخه کم

 
سره له دې چې ھر کال د بھرنيو ټولنو لخوا د طبابت سکتور سره سلګونه ميليون ډالر مرسته کيږي، خو ننګرھار چې د 

  .   ھيواد شرقي زون دی، د رواني ناروغانو د درملنې لپاره مجھز او پرمختللی روغتون نه لري

  

 


