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   افغانستان- گزارشگران پورتال

١٠.٠٢.١٠  
  
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
) ۵٩(  

  
 

  ":برنامۀ سرزمين من"

قھرمان جنايتکاران ست که به ن از پنجشيری ھائيو مالک آن يک تتلويزيون نورين که در کابل برنامه پخش ميکند 

اين تلويزيون ھر شب از ھفت تا ھشت شب . از فعاليت آن می گذرد بسيار نزديک ميباشد، بيش از يکسال ) مسعود(

اين برنامه به  . صورت می گيردی ئگری ھاءن افشاآرا منتشر ميسازد که در» سرزمين من« زيرنام ه ایبرنام

اين تلويزيون، اين برنامه را نيز منتشر » تلک« گردانندگی ميگردد، در کنار بر نامۀ انتقادی "رینستوه ناد"وسيلۀ 

می داند " مليت پشتون"نستوه نادری که سال گذشته در بداخالقی متھم و سرش را تراشيدند و خود را دشمن . ميسازد

حال درين برنامه به ؛ غانستان است اف خادی»مشھور« يکی از بی شخصيت ترين شاعران ،"پرتو نادری"و پسر 

اين برنامه با اين . سسات غير دولتی ميگردد دزدی ھای مؤدنبال فساد، دزدی و اختالس مقام ھای دولتی و فساد و

يکی ازين .  بسياری پيدا کرده استًمضمون درين چند ھفته مسايل چندی  را به نمايش گذاشته و ببينندگان نسبتا

ن تھيه آنرا تعقيب کرده و فلمی ازآ چند روز قبل "نستوه"بود که » پرورشگاھی«زيابی کار برنامه ھا مربوط به ار

 با کامره اش به دروازه اين پرورشگاه "نستوه"اما روز بعد وقتی . ن دختران جوان واليبال ميکردندآنموده بود که در

د و لکنت زبان او را فرا گرفته بود،  جوانی که به شدت ترسيده و آثار لرز و رعشه از سراپايش پيدا بو،ميرود 

 از دھن دروازه به ، اودرين پرورشگاه حضور داشت و حاضر نشد که به سوال اين ژورناليست لومپن جواب بدھد

والن اين اما روز سوم مسؤ. زودی داخل پرورشگاه شد و تمام اين جريان را درين برنامه به نمايش گذاشت

»  رايان« به نام ه ای سال۶٠والن که يکی مرد اين مسؤ. ره اش نيز حاضر شده بود با کام"نستوه"پرورشگاه آمده و 

 دستيار او ميباشد، "رايان"ول اصلی اين پرورشگاه و مسؤو گفته شد که اين زن » لطيفه«وديگری زن جوانی به نام 

ويی از ھمين جا به زندان سفانه که ھردو چنان رنگ باخته و ترسيده بودند که گأدرين مصاحبه سھم گرفتند، اما مت

نستوه «ھر دو با برخورد ھای به شدت چاپلوسانه ھر دقيقه .  اگر ميشد، چه مشکلی داشتًبرده خواھند شد، که مثال

ميگفتند و او را به عنوان يک آدم بسيار ارزشمند به خوردن چای دعوت مينمودند و » نستوه صاحب«، » صاحب

.  از کار ھای اين پرورشگاه اطالعی نداشتً خانم جوان اصالً و مخصوصارا نداشتند االت اوی جواب سؤھيج يک
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اين کاکا گک که تغيير جنسيت « ، ميگفت "رايان" ھم پيوسته  ھر دو را تحقير ميکرد و با اشاره به آقای "نستوه"

نشان داده نميشد اما از سوی اين بی غيرت ھا ھيچ واکنشی » داده و معلوم نيست با اين دختران جوان چه کسبی دارد

و به ھمان چاپلوسی  خود ادامه ميدادند و معلوم شد که اين انجو گران  الفوک که در بيرون  و زير حمايت خارجی 

يک  در برابر خود ميکنند  و رقصيدن به درگاه خادھا چقدر الف و پتاق ميزنند و گاه ديگران را متھم به بی غيرتی

خود را زرد ميسازند و به اينگونه ماھيت واقعی خود را به می رقصند و  که بچه يک خادی است چقدر خبر نگار

 و اينست ماھيت واقعی جامعه مدنی افغانستان که بر سرنوشت کودکان، جوانان، زنان و توده ھای نمايش ميگذارند

  .ستمديده بازی می کنند و پول گير می آورند

» سرزمين من« از خيانت در ابتدای برنامۀ مينه ایپس زاين درامۀ مضحک را اين تلويزيون  چندين شب چون 

 درين برنامه بگذارد، يک زن کارمند  و  تھيه"برک بانک" خواست گزارشی از "نستوه"اما شب بعد که . گذاشت

برو ساخت و او را جانی و جنايتکار ناميد و قيافه اش را به مسخره گرفت، چنانچه  آاين بانک نستوه را چنان بی 

 درسی داد که نبايد "لطيفه" و خانم "رايان"ده، توان صحبت را نداشت و به اين صورت برای آقای روحش حبس ش

د و درس از چنين ژورناليست ھای لومپنی انيقدر ترسيد و خود را باخت و زرد کرد، بلکه بايد با او رو در رو ايستا

   .فراموش ناشدنی به او داد

فردای آن در بسياری از ادارات و  ف و کار اين پرورشگاه را بيان کنند، درول نتوانستند، اھدابا اينکه اين دو مسؤ

 تبصره ھای عجيبی در مورد اين پرورشگاه مؤسسات تربيه معلمدفتر ھای مطبوعاتی و کورس ھای آموزشی و 

 در ھمين کابل دھھا گست ھاوس و ول در حالی صورت می گيرد کهز اين دو مسؤترس و لر. صورت ميگرفت

 جنايت کاران سی ساله ھم  بی دغدغه دارد و در عين زمانن آگاھی آ فساد بر پا است و دولت ھم ازديگرای محل ھ

د از طرف دونر ھا و حاميان خارجی و  اين پرورشگاه که از سرو بر آن معلوم بود که باي.به کار شان مصروف اند

به نام را رند نيز حمايت شوند و پول ھای کالنی از کشور ھای اشغالگر که ھمين اکنون در افغانستان نيرو داشايد 

 بعد اين  اضطراب مسؤوالن آن که گويی لحظه ایًبا آنھم اينقدر ترس و لرز شان مخصوصا، ندنيتيم و يسير بز

  .    بود برانگيزالی ھمه سؤ آنان را به پای دار ميبرد، برا لومپن"نستوه نادری"

  

  :کميسيون برگذاری انتخابات

شالی برگذاری انتخابات که از سوی کرزی انتخاب شده و انتخابات رياست جمھوری زير کار و نظر کميسيون پو

اين کميسيون برگذار گرديد و نسبت به کار آن تمام کانديدان رياست جمھوری اعتراض داشتند و آنرا ابزاری در 

ت مسخره رياست جمھوری  از سوی کميسيون بررسی شکايات بعد از انتخاباًدست کرزی ميدانستند، مخصوصا

قسمتی از رای کرزی باطل اعالن و انتخابات به دور دوم کشانده شد و چون داکتر عبدهللا بر اين کميسيون انتقاد 

 موقت اين کميسيون به دون اعالن کرده است که شش ھزار نفر کارمنين شرکت نکرد، اينک اين کميسآداشت و در

درمجموع .  کار برکنار شده و اجازه ندارند که بار ديگر شامل اين کميسيون گردندازعلت دغل بازی و فساد 

اينکه اين .  نفرميباشند۵٠٠ تا ۴٠٠ ھزار نفر ميرسند و کارمندان دايمی آن  ١۶۵ماموران و کارمندان اين اداره به 

وچون قرار است بازھم ھمين  ، ھنوز معلوم نيستشش ھزار نفر چه کار ھای خالفی درين انتخابات انجام داده اند

کميسيون در ماه سنبله انتخابات پارلمانی را نيز اداره و کنترول نمايد ، مردم بيشتر به دنبال اين ميگردند که چرا اين 

 در برگذاری  پوشالیکميسوين اين ھمه افرادش را بيکار کرده است و آيا بازھم  ميتواند از عادالنه بودن انتخابات

  جمھوری ياد کنند؟ انتخابات رياست
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 برگذاری انتخابات تشکيل ارنوالی و کميسيونڅسيونی متشکل از ارنوالی اعالن کرد که کميڅدرين حال لوی 

 صورت یکه  در انتخابات از ده ھزار رای کمتر برده اند، باز پرس نعده کانديدان رياست جمھوریآخواھد شد و از 

ون می آوردند، تا ين بايد حدود ده ھزار کارت رای دھی را به اين کميس درجريان اين انتخابات کانديدا.خواھد گرفت

 ثبت نام کنند و حال که اين کانديدان ده ھزار کارت آورده و ثبت نام کرده، اما درانتخابات ھمين ده می توانستند

ن شده است که آبايد در درست بودن اين ده ھزار کارت شک کرد و به اين خاطر تصميم بر را نبردند که یأھزار ر

  .  صورت بگيردیاين باز پرس

  

  :کابل شھر مافيايی برای خارجی ھا

اين باند ھا از بسياری .   دھھا گروپ مسلحی وجود دارند که به اشکال گوناگونی دست به جنايت ميزنندکابلدر 

متی ، زمين و غيره بقايای تنظيم ھای مجاھدين اند که حال با اختطاف زنان، اطفال، کار مواد مخدر، سنگھای قي

 پوليس دست دارند ًدراکثر اين جنايات و کار ھای مافيايی نيروھای امنيتی، مخصوصا. دست به انواع جنايت ميزنند

 معتاد به اداره مستعمراتیو اين را کسی انکار کرده نميتواند، چون پانزده درصد اردو و بيش از سی درصد پوليس 

به تاريخ ھفت . جنايتکاران برخی از جانيان بيرونی نيز در اين جنايات دخيل اند اينعالوه به . مواد مخدر ميباشند

 نفری ھندی را جھت کار ۴٠فبروری در کابل اعالن شد که يک گروه پنج نفری از جنايتکاران ھندی يک گروپ 

ن را سفارت ھند به اي. بر آنان و ربودن دست مزد ھای شان به زور و با پاسپورت ھای جعلی به افغانستان آورده اند

 که در ناحيه دھم شھر کابل در يک خانه ایپوليس خبر داده و بعد از چند روز تالش، پوليس توانست اين گروه را 

 تحقيقات جريان ئی نفر به ھند برگردند، اما از پنج نفر مافيا۴٠مخفی شده بودند، پيدا کنند و قرار است به زودی اين 

در صورتيکه نيروھای امنيتی . ن چھل نفر برخی به شدت شکنجه ھم شده استدارد و گفته ميشود که از ميا

  .  عملی شودان درين قضيه دست نداشته باشند،  اين کار نمی توانستافغانست

   

  :مردم در واخان از گرسنگی فلج ميشوند

» پتک«انۀ د که درو شده و مردم مجبور شده ان با قحطی رو به واخان ولسوالی بسيار زيادامسال در اثر سردی 

.  قحطی و گرسنگی مردم بدخشان ازين دانه استفاده ميکنندحاالتدانۀ پتک از دانۀ گندم کالنتر ميباشد و در . بخورند

 نفر فلج ۴٠ قريه زندگی ميکنند و در يک قريۀ اين ولسوالی ۴١ ھزار نفر در ١٨در ولسوالی واخان بدخشان اکنون 

د و توان معالجه  ولسوالی در فاصلۀ دوری قرار دار دارد که از نقاط ديگر ايندر واخان يک کلينک وجود. شده اند

 مرکز بدخشان ھم راه دوری در پيش است که ھر کس توان رفتن به آبادمرض فلج را ندارد و تا رسيدن به فيض 

 اعالن خود لی پوشا در حالی مردم واخان را گرفته و نابود شان ميکند که امسال دولتضاين مر. آنجا را ندارد

گندم را دارد و ميخواھد تا ذخاير تن  چند صد ھزار دکفايی توليد گندم را کرد و گفته شد که دولت تصصميم به خري

اضطراری ھم ميگويد که به واخان ر بسازد، رئيس کميسيون مبارزه با حاالت ستراتيژيکش را از طريق اين خريد پ

  . ن از چنين کمکی اظھار بی اطالعی ميکنند تن گندم فرستاده اند، اما مردم واخا١٣٠٠

   

  :تجاوز مال امامی بر دو زن در کندز

اين مال . امام را به جرم تجاوز جنسی بر دو زن گرفتار کردمال به تاريخ اول فبروری ، پوليس واليت کندز يک 

پوليس ميگويد که اين . کرد نام دارد، در قريه بايکه امام صاحب واليت کندز ، امامت مي"مال رحمت هللا"امام که 
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 يکتن از قومندانان سابق دوستم ميباشد و محمد اعظم يکتن از شوھران "قومندان سرباز"مال يکی از خويشاوندان 

 با چھار تن ديگر درين تجاوز شريک بوده و عالوه به خانم او بر خانم "مال رحمت هللا"اين دو زن نيز ميگويد که 

عنوان قومندان   از چندی به اينسو به"قومندان سرباز"وی ميگويد که  . وز نموده استبرادرش که معلم است نيز تجا

مال رحمت هللا به اين جرم دستگير شده و پوليس به دنبال دستگيری .  ھا درين ولسوالی انتخاب شده است"اربکی"

 دختر چھار ساله تجاوز  بر يک"کلک" ساله به نام افضل با ۶٠درين حال در کابل يک مرد . سه تن ديگر ميباشد

اين روند تجاوز بر زنان و . کرده و با اينکه اين مرد ازين تجاوز انکار ميکند، اما طب عدلی آن را تائيد کرده است

 در شمال کشور پيوسته ادامه داشته، اما قضای افغانستان که فاسد ًکودکان درين ھشت سال در افغانستان، مخصوصا

له با جديت برخورد نکرده و اين متجاوزان بر عفت اين زنان و چگاھی به اين مسأن متجاوزان اند ، ھيتر ازي

  . يافته و خواھند يافتکودکان بعد از دستگيری  به زودی رھايی 

آخر مگر نه اينست، برای آنھائيکه ناموس وطن را به صورت علنی به فروش می رسانند، ناموس يک زن و يا يک 

   ؟!کودک ھيچ معنائی ندارد

  

 


