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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٧ مارچ ٠٢
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
٣۴۵  

 بريدونو په وسيله خپله آرامی  د ھيواد پالزمينه له څو اوونيو کرارۍ وروسته يو وار بيا د څو ځانمرګو او بمی کابل

له چاودنې سمدستی . ًلومړنۍ چاودنه چې ډيره درنه وه، آواز يې تقريبا په ټول ښار کې واوريدل شو. له السه ورکړه

وروسته ځانمرګو بريد کوونکو د پوليس پر شپږمې حوزې بريد وکړ او څو نورې چاودنې يې ھم تر سره کړې او 

 . او امنيتی ځواکونو تر منځ شديده جګړه پيل شوهورسره د ترھګرو بريد کوونکو 

زړونه په . ښار د سترګو په رپ کې په نظامی ساحې بدل شو

درزھا شول، ھرې خوا ته د امنيتی ځواکونو د موټرو او 

ال د کابل په لويديځ کې . امبوالنسونو غوږونه اوريدل کيدل

جګړه روانه وه چې د کابل په ختيځ کې ھم ځانمرګی بريد 

 او له  خپلو چاوديدونکو توکو ته چاودنه ورکړهووونکک

طالبانو د کابل . ی ځواکونو سره يې په جګړې پيل وکړامنيت

په مختلفو برخو کې د بريدونو د تر سره کولو مسئوليت په 

  .غاړه اخيستی دی

د دغو تلفاتو شميره تر اوسه څرګنده نه ده، خو ويل کيږی 

نو ملکی وګړو او چې د دغو بريدونو په ترڅ کې لسګو

د دغه ډول . امنيتی ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده

چاودنو تر سره کول د ښار په منځ کې او د ملکی وګړو تر څنګ د ترھګرو طالبانو لخوا کومه نوې پيښه نه ده، ځکه د 

 او که ملکی دوی په وړاندې ھر ھغه څوک د وژلو مستحق دی چې په کابل کې اوسيږی، ھغه که امنيتی ځواکونه وی

د دوی زياتره . دوی بس غواړی چې د خلکو په منځ کې ډار او وحشت رامنځته کړی. وګړی، دوی ته فرق نه کوی

بريدونه په ھغو ساحو کې تر سره کيږی چې د ملکی وګړو ګڼه ګوڼه په کې تر ټولو زياته وی، او له ھمدې کبله ھم 

  . مرګ ژوبله اوړیملکيانو ته په دغه ډول بريدونو کې تر ټولو زياته
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 ۀ امريکائی روزنامUSA Today گزارش داده است که روزانه به 

اين کشتارھا در . شوند  نفر از نظاميان افغان کشته می٢٠طور اوسط 

حالی صورت می گيرد که سران حکومت وحشت ملی به طور نمايشی 

از روز سرباز تجليل نمودند و بر اين ھمه کشته شده، اشک تمساح 

 سربازانی که قسمت اعظم آنان از خانواده ھای فقير و نادار به .ريختند

صفوف نيروھای امنيتی جذب شده اند، در حالی کشته می شوند که نه 

اينان با فدا کردن جان . نان خوردن به آنان می رسد، نه آب و نه مھمات

ھای خود، از حکومت کسانی دفاع می کنند که بعد از مرگ شان حتی 

ای شان نيز احوال نمی گيرند؛ اين انسان ھای مجبور و ھ از خانواده

ناچار در خدمت کسانی قرار دارند که بعد از زخمی شدن و از دست 

دادن اعضای بدن شان، حتی کسی به خاطر دلجوئی، خانه ھای شان را 

  . دقلباب نيز نمی کند

بسياری از اين سربازان فقير که تنھا نان آور خانوادۀ خود بوده اند، اکنون اگر زنده مانده اند، با بدن ھای معلول بر 

حاکمانی که فرزندان . روی سرک ھا يا گدائی می کنند و يا به کارھای شاقه که از توان شان خارج است، رو آورده اند

نيا درس می خوانند، نه تنھا لحظه ای به فکر اين سربازان توده ھای فقير خود شان در بھترين مکاتب و پوھنتون ھای د

اينان و فرزندان شان . ھای افسانه ئی رسيده اند و پابرھنه نيستند، بلکه با دزدی از پول اعاشه و اباطۀ اينان، به سرمايه

بيش . صفوف نيروھای امنيتی بپيوندندکنند که به  برند، اما خانواده ھای فقراء را تشويق می در ناز و نعمت به سر می

 دوسيۀ اختالس، سوء استفاده از صالحيت ھا و فساد ادارات امنيتی در محاکم افغانستان تنھا در ھمين سال به ۴٠٠از 

  . ثبت رسيده است

اين سربازان با اھدای خون خود و جنگيدن تا آخرين مرمی در 

رگ شان نيز شاجور، به کسانی خدمت می کنند که حتی بعد از م

با اجساد شان برخورد ناانسانی می کنند و در بسياری موارد، 

 مرده ھای دشمن به اينسو و آنسو پرتاب می کنند سانآنان را به 

و حتی نمی توانند برای شان تابوت تھيه نمايند و يا برای دفن 

  . شان مراسمی بر پا کنند

ش را در نوراحمد يکی از ھزاران سربازيست که دو پا و دو چشم

او که فکر . جريان يکی از جنگ ھا در ھلمند از دست داده است

ِمی کرد دولت از آن مردم است و او وظيفۀ مقدسی را به پيش می برد، اکنون با دنيائی از نااميدی و کودکانی که ھر 

 و شايد به اين فکر می لحظه او را نوازش می کنند و او نمی تواند آنان را ببيند، روز و روزگار سياھش را می گذراند

  !کند که چه ساده جانم را در راه کسانی فداء ساختم که حتی از من يادی ھم نمی کنند

 طالبان سياھرو با ھر قدمی که بر می دارند، دشمنی آشکار خود را با علم، انسانيت و تمدن به نمايش می گذارند .

 وحشيانه و ضد انسانی گروه ھای ھراس افگن از جمله گسترش ناامنی ھا در بسياری از مناطق افغانستان و حاکميت
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مسدود شدن صدھا مکتب در مناطق مختلف، ويران نمودن سرک . طالبان، زندگی مردم را به دوزخ مبدل ساخته است

ھا، پل ھا و پلچک ھا و در مجموع ناامن ساختن مناطق از 

  . کارکردھای اين جنگجويان راه خداست

ًا امن که عمدتا طالبان و داعش در ننگرھار از واليت ھای ن

آنھا فعاليت گسترده دارند، در کنار ده ھا مشکل و مصيبت 

ديگر از سوی گروه ھای ھراس افکن و حکومت خاين، فاسد و 

  در ولسوالی ھای مختلف آنبيکارۀ وحشت ملی، اين بار نيز

بيش از ده ھزار طفل زير پنج سال از واکسين فلج اطفال 

روميت اين ھمه کودک، به معنای افزايش مح. محروم شدند

برای طالبان و گروه ھای ھراس افگن ديگر ھيچ فرقی نمی کند که . معلوالن در سال ھای آينده در اين واليت است

ًاينھمه کودک از واکسيناسيون محروم شوند، چون فکر می کنند اگر معلول شوند، حتما خواست و حکمتی از جانب 

  ! ًيل بوده است، لذا اصال جای نگرانی نداردخداوند در اين کار دخ

  

  

  

 

 

 

 

 

 


