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 Reports  گزارشھا

 
   افغانستان- گزارشگران پورتال 

  ٢٠١٧ اپريل ١٠
  

  در افغانستان چه می گذرد ؟
٣۵١  

  غور کماکان اسير دستان

. جنايتکاران و آدمکشان است

وضعيت ِخبرھای تکاندھنده و دردآور 

حقوق بشر به ويژه زنان در اين 

واليت آنقدر وحشتناک است که موی 

گزارش ھا و . بر بدن راست می کند

اخبار حوادث جنايتبار زيادی درين 

. اواخر از واليت غور مخابره شده اند

از آنجائی که بسياری از قومندانان 

جھادی جنگساالر از ھر نوع تعقيب 

 زياد درين واليت معاف اند، به اين خاطر گراف جرم و جنايت نيز در آن نسبت به قانونی و قضائی به علت ناامنی

 .  واليات ديگر به مراتب باالتر است

ِدر قريۀ سمک ولسوالی " سيد احمد"به اساس گزارش ھای رسيده از اين واليت، يکی از افراد قومندان محلی به نام 
ه زير انداخته و بعد جسد نيمه جان او را به دنبال اسب بسته و تا زمان دولتيار واليت غور، خانم جوانی را از دره ای ب

گفته می شود که اين زن در حدود ھشت ماه قبل از سوی اين تفنگساالر مورد تجاوز قرار گرفته . مرگ کش کرده است

  . و در زمان کشته شدن، حامله بوده است

ق افتاده است، اما حاکمان حکومت وحشت، دھشت و خيانت جز در جناياتی از اين قبيل، بارھا در واليت ناامن غور اتفا

گزارش ھای به شدت تکاندھنده از اين واليت نشاندھندۀ . غم پر کردن جيب و معامله بر سر قدرت کار ديگری ندارند

د، بی تفاوتی، بی احساسی و خيانت رھبران حکومت وحشت ملی است که مردم را طعمۀ گرگ ھای انسان نما ساخته ان

  . و حتی بسياری از اين گرگان به نحوی از انحاء با ناف دزدان و خاينان لميده در ارگ بسته اند
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 چې د ھيواد تر ټولو ستر زندان دی،  پلچرخی

په دې . په کې زرګونه بيالبيل بنديان ساتل کيږي

بنديانو کې له جنايي جرمونو څخه نيولې د 

ود ترھګريزو بريدونو تر تور پورې بنديان موج

په نوموړي زندان کې مخدره مواد په آزاده . دي

توګه پلورل کيږي، بنديان ټليفونونه لري او آن له 

ھغه ځايه په ټولنيزو شبکو کې خپلې خبرې او 

د طالبانو او نورو ترھګرو ډلو . انځورونه خپروي

يو شمير خطرناک قومندانان او غړي د بنديانو په 

منځه خپلو غړو او دوستانو ته د بريدونو او کارونو د سمبالولو په ھکله مشورې ډله کې شامل دي چې آن د زندان له 

ھغه کسان چې د زندان چارواکو ته پيسې او رشوت ورکوالی شي، د ھغوی ژوند ھم سوکاله او ھم ھر ډول . ورکوي

له ليرې پرتو سيمو څخه راوستل شوي دي، نه سمه ډوډۍ ًتفريح او خواړو ته السرسی لري، خو ھغه کسان چې عمدتا 

لري او نه يې څوک پوښتنه کوي، ځکه کورنۍ يې دومره وس او توان نه لري چې تر کابله راشي او د دوی احوال 

  .واخلي

لو په په زندان کې د ژوندانه د خراب وضعيت او ناسم چال چلند او د وھلو ټکولو له کبله يو شمير زندانيانو د نه خوړ

د رپوټونو پر بنسټ، د . دغو بنديانو خپلې خولې په سيمانو تړلي او له ډوډۍ خوړلو ډډه کوي. اعتصاب الس پورې کړی

.  څخه زيات د کوما حالت ته رسيدلي دي۵٠ تنو خپل ژوند له السه ورکړی او له ۵نه خواړو اعتصاب له کبله تر اوسه 

ئولين د دوی د خواړو توکي، دوا، جامې او نور توکي پلوري او په بدل بنديان ادعا کوي چې د زندان چارواکي او مس

  . کې يې ھغوی ته د ټيټ کيفيت مواد برابروي

 ِزورگويان تفنگدار وابسته به تنظيم ھای . گوئی تفنگساالران با گذشت ھر روز بيشتر شده می رودقلدری و زور
 مسلح غيرقانونی را در اختيار دارند و ھر لحظه می توانند مختلف جھادی در بسياری از نقاط کشور ده ھا و صدھا فرد

حکومت وحشت ملی نيز که زائيدۀ ھمين تخم نجس و کثيف است، در . ساکنان محل را با مشکالت فراوان مواجه سازند

تبانی با اين خاينان، مشکالت مردم را چند برابر 

 .ساخته اند

 چند روز قبل، قلدری در شمال افغانستان به نام

، در واليت تخار در روز روشن، "پيرمقل"

جوانی را به ضرب گلوله از پای درآورد و آب 

از آب تکان نخورد، اما مردم در واکنش به اين 

. عمل به خيابان ھا برآمدند و خواھان عدالت شدند

قلدر ديگری در غرب افغانستان در واليت ھرات 

به نام کامران عليزائی که رئيس شورای واليتی 

واليت نيز است، با افراد مسلح و آن 

عليزائی به اتھام زورگوئی، . خود، شھر ھرات را به گروگان گرفت؛ راه ھا را بست و مردم را ھراسان ساخت آدمکش
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دزدی، اختطاف و ارعاب توسط محکمه به دو و نيم سال حبس محکوم گرديد که اوباشان او بعد از اعالم حکم محکمه 

  . اسلحۀ سبک و ثقيل به جاده ھا برآمدند و فرياد سر دادند که ھيچ کس حق بازداشت او را نداردمبنی بر بازداشت او، با

اين قماش افراد که تعدادی از آنان در داخل حکومت وحشت ملی و تعدادی در خارج از آن مصروف آدمکشی، 

ا بر مردم سخت تر می اختطاف، زورگوئی، دزدی ھای مسلحانه، ارعاب و وحشت اند، با گذشت ھر روز زندگی ر

حکومت وحشت ملی ھم مانند کلوخ چشمدار تنھا به تماشای جنايات، زورگوئی و قلدری اينان نشسته و بعد از . سازد

  .  کند که از نتيجۀ آن ھم ھيچ گاه کسی خبر نمی شود وقوع جنايت، کميسيونی را مأمور رسيدگی به دوسيه می

  

 

 


