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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٧ می ٢٣

  

  در افغانستان چه می گذرد؟

٣۶٠ 

   چندين دھه از جنگ و ويرانی در

افغانستان می گذرد و با گذشت ھر 

نظامی و (روز بر تعداد قربانيان 

 نيست روزی. شود افزوده می) ملکی

که خبرھای کشته شدن و ويران کردن 

روزھای . در سرخط اخبار نباشد

خونين يکی پی ديگر، مردم را با 

. مشکالت روانی مواجه ساخته است

بی کفايتی، فساد، خيانت و جنايت در 

سرلوحۀ کار مقامات حکومت وحشت 

اکنون مردم . ملی خودنمائی می کند

ن بی باور شده و ھر حرفی را که از دھن مقامات بيکاره، فاسد و خاين بيش از پيش به اين حکومت مسخره و خاي

 .بيرون می شود، به تمسخر می گيرند

 عضو يک خانواده را با ماين کنار ١١به ادامۀ کشتارھا و روزھای خونين، گروه جنايتکار طالب در واليت لوگر، 

در اين رويداد خونين و غم انگيز که تمام . وندسرک زمانی کشتند که می خواستند به محفل خوشی به قريۀ ديگر بر

در عين زمان يک خانم المانی و محافظ افغان او در منطقۀ . افراد آن غيرنظامی بودند، زنان و کودکان شامل اند

آپريشن «اين دو خانم برای موسسۀ . داراالمان کابل توسط افراد ناشناس کشته شده و يک خانم فنلندی ناپديد شده است

  . کار می کردند» مرسی

گزارش ھا از واليت زابل می رسانند که در حملۀ بزرگ طالبان بر چندين پوستۀ پوليس در ولسوالی شاه جوی اين 

 موشک بر قالت مرکز ۴٠در عين حال طالبان با پرتاب . واليت، بيست پوليس کشته شده و ده تن ديگر زخمی شدند
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 تن در اين حادثه زخمی شده اما از آمار کشته ١۴ه شمول زنان و کودکان زابل به افراد ملکی آسيب رسانيده اند که ب

در حملۀ متقابل نيروھای دولتی بر طالبان، ده ھا جنگجوی طالب کشته و زخمی . شدگان معلوماتی در دست نيست

  . شده اند

حشت ملی را در طالبان در روزھای اخير با حمله ھای پيھم در بسياری از واليات، نيروھای امنيتی حکومت و

 با چشمان کلوخی نظاره گر اجساد غ و عمحاصره قرار داده و تلفات زيادی را بر آنان وارد ساخته اند، اما 

  .    قربانيانی اند که بسياری از آنان تنھا نان آور خانواده ھای خود اند

  

  طالبان او نورې جنايتکارې

 واسالمي ډلې چې د ښځو له زده کړ

فې دي، يو وار بيا سره په کلکه مخال

خپله کرغيړنه څيره په ډاګه کړه او د 

غزني واليت ښار ته نږدې په قره 

باغ کلي کې يې د البيروني په نوم د 

نجونو يو ښوونځی د چاوديدونکو 

. توکو په کارولو سره له منځه يووړ

په نوموړي ښوونځي کې شاوخوا 

ن د نجونو ښوونځی ويجاړوي، له دې وړاندې ھم د دې دا لومړی ځل نه دی چې طالبا.  نجونو زده کړې کولې٦٠٠

 .ترھګرې اسالمي ډلې لخوا د ھيواد په بيالبيلو برخو کې لسګونه ښوونځي ويجاړ او سوځول شوي دي

اسالمي بنسټپالې ډلې تل په دې لټه کې دي چې په ټولنه کې د زده کړو مخه خنډ کړي، په ځانګړي ډول د ښځو او 

زغملو وړ نه دي، له دې کبله له ھر ډول وسيلې څخه کار اخلي څو ټولنه د ښځو او نجونو د نجونو زده کړې ورته د 

د ھيواد په بيالبيلو برخو کې د نجونو سلګونه ښوونځي د امنيت د نشتون له . زده کړې په بندولو سره شاته بوځي

د ملي وحشت خاين . و سره مخامخ ويکبله بند دي او پاتې ښوونځي ھم په ناامنه سيمو کې اکثراً له ډول ډول ګواښون

او فاسد دولت ھم دومره توان نه لري چې وکړای شي سلګونه تړل شوي ښوونځي بيرته پرانيزي او يا لږ تر لږه د 

شته پرانيستو ښوونځيو د امنيت لپاره بنسټيز کار تر سره کړی، ځکه دوی ھر يو يې يوازې خپلې ګټې په پام کې 

ه ضمير کې د ولس لپاره د خدمت کولو کومه نښه نه لري، له دې کبله د ښوونځيو تړل، نيسي او له ھغه ځايه چې پ

  .ويجاړول او يا سوځول ھم ورته عادي کار ښکاري

  باعث گرديده است که ھزاران خانواده، فرزندان شان را يا به  افغانستانمناطقفقر و نبود کار در بسياری از 

در عين حال، . وف مخالفين دولت که ھر لحظه مرگ آنان را تھديد می کندصفوف نيروھای امنيتی بفرستند و يا صف

 تا مشغول کنندده ھا ھزار خانوادۀ ديگر به علت فقر و بيکاری مجبور شده اند که کودکان شان را به کارھای شاقه 

  . لقمه نانی به دست آورده و به خانه بياورند

ليون و دوصد ھزار ي و معلولين، ھم اکنون بيش از يک مءاوالن وزارت کار، امور اجتماعی، شھدؤبه گفتۀ مس

کودک در سراسر افغانستان به کارھای شاقه در معادن مخصوصاً زغال سنگ، فابريکه ھای صنعتی، کوره ھای 

با توجه به وضعيت نابسامان اقتصادی در کشور و بحران . خشت پزی، ھوتلداری، دستفروشی وغيره مشغول ھستند

ليارد دالر به افغانستان آمد، اما به جای يصدھا م. شت ھر روز بر تعداد اين کودکان افزوده می شودبيکاری، با گذ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

که وضعيت اقتصادی مردم بھبود يابد، روز به روز گراف گداھا و بيکاران در بسياری از مناطق افغانستان سير  اين

 منتظر کار اند، اما تنھا عدۀ همه روزده ھا ھزار بيکار در چوک ھای شھرھای بزرگ ھ. صعودی را می پيمايد

اندکی قادر می شوند که به حيث کارگر 

  .دنروزمزد به کار استخدام شو

اين کودکان که اکثريت آنان از تعليم 

محروم شده اند، آيندۀ وحشتناکی در انتظار 

آنان وقتی بيکار از بسياری . آنان است

شوند، به دزدی، راھگيری، قتل و 

نند و معضالت جامعه اختطاف دست می ز

مقامات . را ده ھا برابر بيشتر می سازند

فاسد حکومتی نيز فقط با بيان چند جمله که 

ی را ئگويا برای حل اين مشکل، پالن ھا

روی دست خواھند گرفت، خود را از زير 

قعی بيش از اين وليت خالص می کنند؛ ھر چند از اين انسان ھای خاين، فاسد، بيکاره و جنايتکار نبايد توؤبار مس

داشت، چون تمام ھم و غم اينان در زدوبند و فساد در پول ھای بادآورده است که از برکت کاکا سام نصيب اينان می 

  .   شود

  

  

  

 

 

 

 

 

 


