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  افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٧ می ١٠

  در افغانستان چه می گذرد؟

٣۵٩ 

  بانک جھانی که نھاد وابسته به . افغانستان سرخط بدترين شرايط زندگی در بسياری موارد در سراسر دنياست

داری جھانيست و  سرمايه

ظاھراً شاخص ھای فقر را 

مورد بررسی قرار می دھد، 

در گزارش تازۀ خود اعالم 

نموده است که در افغانستان 

 درصد مردم در زير خط ٣٩

 ١.٣فقر زندگی می کنند و 

ی ترين ئليون افغان به ابتدايم

نيازمندھای زندگی دسترسی 

ينۀ ئ تھيه شده است، اما آ٢٠١۴ و ٢٠١٣ی ھر چند اين گزارش در مورد وضعيت زندگی مردم در سال ھا. ندارند

 . تمام نمای وضعيت امروزی نيز می باشد

 درصد است و اين بيکاری عمدتاً در روستاھا ٢۶در گزارش ھمچنان آمده است که نرخ بيکاری در افغانستان 

يون افغان لي م١.٩ بيش از ٢٠١۴ و ٢٠١٣بر اساس اين گزارش، در سال ھای . جوانان را آماج قرار داده است

بيکار بودند که به باور بانک جھانی، شمار بيکاران در دھات سه چند و در مناطق شھری دو چند افزايش يافته 

  .است

بيکاری و شرايط بد زندگی از مواردی اند که بسياری از جوانان را به صفوف طالبان، داعش وغيره جنايتکاران 

ت بد زندگی باعث شده است تا در سال ھای گذشته، ھزاران جوان وضعي. مذھبی و نيروھای امنيتی دولتی می کشاند

تا فقر، بيکاری و شرايط بد زندگی در . ھای خانمانسوز بين دو طرف درگير در نبردھای کنونی شوند قربانی جنگ

افغانستان موجود باشد، جنگ ھرگز پايان نخواھد يافت، زيرا نيروی ارزان و آماده برای کشتار در ھر دو طرف 

آنانی که تنور جنگ را داغ نگه داشته اند، به اين نکته به خوبی پی برده اند و به اين خاطر اصالً . صف بسته اند
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آنچه برباد می شود، سرھای فراوان جوانان است که داغ . نگران کمبود عساکر در ھر دو سوی خط جنگ نيستند

  . فقر آنان را مجبور به کشتن و يا کشته شدن می کند

  جنايت ھای فراوان در زير وقوع

ريش حکومت وحشت ملی توسط 

قومندانان و مقامات خاين، جنايتکار 

و فاسد به امر عادی و روزمره مبدل 

از دزدی، چور و چپاول . شده است

گرفته تا قتل، آدمکشی، اختطاف و 

شکنجه ھمه در قاموس اين جانيان 

در تازه ترين رويداد جنايت . جا دارد

ل در واليت غور، ی از اين قبيئھا

يک قومندان محلی در منطقۀ 

مسجدنگار ولسوالی شھرک اين 

 ثور سال روان، ١٥واليت به تاريخ 

فضل احد برادر فضل احمد والی پيشين .  زن را از اين منطقه ربوده و ده ھا خانه را به آتش کشيدند٨٠به تعداد 

  . محل در اين جنايت دخيل است، به گفتۀ باشندگان غور که قومندان محلی است

به گفتۀ مردم محل، در جريان اين . اين جنايت در پيش چشم نيروھای امنيتی مستقر در آن منطقه اتفاق افتاده است

. جنايت، افراد اين قومندان بی وجدان يک مرد را زير تانک نمودند و يک نفر ديگر را در خانه اش به آتش کشيدند

يد شده و گفته است که در اين رويداد حداقل ئشم فيضی عضو شورای واليتی غور نيز تأاين حادثه توسط محمد ھا

  .  خانه به آتش کشيده شده و شماری از زنان و کودکان کشته شده اند۶٠

اين حادثه بعد از آن رخ داد که دو شب پيش از اين رويداد، طالبان به رھبری مال احمدشاه معاون والی طالبان در 

نۀ فضل احمد والی قبلی اين واليت حمله کردند و در جريان آن يک تن کشته شد و خانۀ والی ھم در آتش غور به خا

مقامات خاين و . که از مردم محل انتقام گرفته باشد، دست به اين جنايت بزرگ زد فضل احمد نيز برای اين. سوخت

وز به اين قضيه رسيدگی ننموده و عامل اين ی دخيل اند، تا ھنئفاسد در حکومت وحشت ملی که خود در چنين قضايا

  . جنايت را نيز به حال خود رھا نموده اند

  طالبانو او نورو جنايتکارو ډلو د ھيواد په

بيالبيلو برخو کې پر خلکو ژوند داسې تريخ کړی 

دی چې بيلګه يې د نړۍ په نورو ھيوادونو کې ډيره 

د دوی جګړو، وحشيانه کړنو، . کمه پيدا کيږي

د . نو او چال چلند خلک پوزې ته رسولي ديظلمو

دوی له السه خلکو خپل ھر څه له السه ورکړي 

دي، نه يې ورته سم روزګار پريښی دی او نه يې 

سړکونه . ماشومان په ډاډه زړه ښوونځي ته تللی شي
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منۍ الندې سيمو کې او پلونه ويجاړ شوي؛ کلينيکونه او روغتونونه له منځه تللي او په ټوليز ډول د طالبانو د واک

   .وحشت او ويره پر خلکو خپره ده

د طالبانو د وحشت په پايله کې د فارياب واليت په قيصار ولسوالۍ کې يوه تن چې ميرمن يې د نري رنځ 

د ساده ناروغۍ له کبله مړه شوې وه، آن د ژوند اقتصادي حالت يې دومره خراب و چې د خپلې ميرمنې ) توبرکلوز(

ھغه مجبور شوی و چې خپل کوچنی ماشوم وپلوري او په پيسو يې خپله .  يې ھم پيسې نه درلودېد خښولو لپاره

د نوموړي ميرمن د نري رنځ له کبله مړه شوې، په داسې حال کې چې د دغه مرض درملنه په . ميرمن خښه کړي

 ھغه ځايه چې طالبانو ډير ساده ډول کيږي او آن عادي کلينيکونه ھم کوالی شي د ناروغ ژوند وژغوري، خو له

ھرڅه ړنګ کړي او خلکو باندې يې ژوند تريخ کړی دی، له دې کبله دغه ميرمن د ساده ناروغۍ له کبله ساه 

  .ورکړې ده

  

  

   

 

 

 


