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در افغانستان چه می گذرد؟
٣٢٠


صدھا ميليون دالر به نام آزادی و حقوق زن به اين کشور سرازير گرديد ،اما با گذشت ھر روز زنان کشور ما در

شرايطی بدتر از گذشته قرار می گيرند .قتل ،سنگسار ،تجاوز ،اختطاف ،توھين ،تحقير و پايمال کردن حقوق انسانی
زنان در دولت تحت مديريت »جامعۀ جھانی« از اخبار ھمه روزۀ اين کشور است.
سحر دختر  ١٥ساله ای است که از چنگ تفنگداران مسلح در شھر تخار نجات داده شده است .دختری که به مدت سه
سال متواتر در قيد اين بی وجدان ھای تنظيمی مورد بھرۀ برداری جنسی قرار گرفته است .بعضی از مقام ھای پوليس
واليت تخار تالش دارند تا قضيۀ تجاوز بر سحر را با به نکاح درآوردن وی با يکی از متجاوزان پنھان کنند .وی اکنون
شش ماھه باردار است ،و قبالً نيز يک بار سقط نموده است.
اين دختر يک سال پيش نيز از سوی پوليس ولسوالی فرخار از چنگ ربايندگان نجات داده شده بود اما تفنگداران با دادن
 ١٠بوتل شراب و  ٣٠ھزار افغانی توانستند پوليس را قانع ساخته دوباره اين دختر را با خود ببرند .اين دختر مظلوم که
باشندۀ واليت کندز است ،زمانی که  ١٢ساله بود به چنگ افراد مسلح افتاد و از آن زمان تا حال در مناطق مختلف در
نزد گروه ھای متعدد نگھداری و مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.



کابل دراين اواخر بيش از پيش به شھر جنايت و دزدی ھای مسلحانۀ گروه ھای جنگساالر مبدل گرديده است .اين

دزدان حرفه ئی که سال ھا خون مردم را مکيده اند ،بار ديگر به تاريخ ھشتم جدی سالروان در مربوطات حوزۀ يازدھم
امنيتی شھر کابل واقع گوالئی حصۀ اول خيرخانه يک زحمتکش به نام سليم را کشتند و پسر کاکايش اميد را با چاقو
زخمی ساختند .اين دو از طريق موبايل فروشی نان آور خانوادۀ خود بودند.
از زمانی که دزدان شورای نظار بعد از  ٢٠٠١قدرت را مجددا ً در اختيار گرفته اند ،حوزۀ يازدھم امنيتی شھر کابل از
تفنگدار مربوط به باند شورای نظار و جمعيت
محالتی است که اکثرا ً شاھد ھمچو جنايت ھا بوده است ،چون دزدان
ِ
اسالمی به گونۀ آزادانه در آن به قتل ،آدم ربائی ،دزدی و آزار و اذيت باشندگان محل می پردازند .شکايات مردم نيز در
اين موارد ،نه گوش شنوائی دارد و نه دولتی وجود دارد که بخواھد از مردم دفاع کند.



کلفلنډ وايي چې په راتلونکي کال کې به جګړه يو وار بيا تيزه او د
د ناټو پرٻکنده مالتړ مأموريت وياند چارلز ِ

تاوتريخوالو لړۍ به پراخه شي.
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بھرني سرتيري د تاوتريخوالو او د بشر حقونو د پښو الندې کولو پړه پر طالبانو او نورو جنګي ډلو اچوي او په مقابل
کې طالبان ،بھرنيو سرتيرو ته ګوته نيسي چې ملکي وګړو ته تاوان رسوي ،خو واقعيت دا دی چې بھرني سرتيري،
طالبان ،داعش او نورې جګړه مارې ډلې چې د دولت په چوکاټ کې کار کوي ،ټول په ګډه د افغان بيوزلو وګړو په
وړاندې له تاوتريخوالي او زورزياتي څخه کار اخلي.
د ناټو په وينا ١٣ ،نړيوالې ترھګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري ،چې له  ٩٨بھرنيو ترھګرو ډلو څخه  ٢٠ډلې يې
د افغانستان او پاکستان په پوله کې ميشتې دي .ترھګرې ډلې چې په مستقيم او غيرمستقيم ډول د لويديځو سترو ھيوادونو
مالتړ له ځان سره لري او د ھغوی د ګټو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ترھګريز فعاليتونه تر سره کوي ،افغانستان يې
ھم د اور په تنور بدل کړی .تر څو چې د لويديځو ھيوادونو ګټې خوندې شوي نه وي ،جګړه به ورځ تر بلې تيزوالی
ومومي.



اختالفات بين عبدﷲ و عطاء درين اواخر بار ديگر عطش اين دزدان و خاينان برای قدرت را نشان می دھد.عطاء

اکنون با وضاحت بيان داشته است که ديگر به توانائی تصميم گيری سياسی عبدﷲ باور ندارد و به ھمين دليل وارد
مذاکرات مستقيم با اشرف غنی شده است.
عطاء که يکی از حاميان اصلی عبدﷲ در دو انتخابات گذشته بود ،بعد از برگزيده شدن عبدﷲ به حيث رئيس اجرائيه،
خواھان نقش بيشتر برای خود و حزب جمعيت اسالمی بود ،اما غنی نگذاشت تا او به اين خواسته اش برسد و برخی از
حساب ھای بانکی او را مسدود نمود و خودش را به حيث سرپرست واليت بلخ نگه داشت .اين ھمه سبب خشم عطاء
گرديد و برای حفظ جايگاه و گنج بادآورده بعد از يازدھم سپتمبر ،رقيب ديروز خود غنی را در آغوش فشرد و دوست
ديرينش عبدﷲ را کنار زد.
در معامله بين اين خاينان و دزدان ،اين تنھا مردم ھستند که بايد تاوان آن را بپردازند .عده ای که به علت عاليق قومی،
سمتی و زبانی به دنبال عطاء بودند و عدۀ ديگر به دنبال غنی ،اکنون بايد دانسته باشند که اين خاينان نه در غم مردم و
کشور اند و نه برای شان زبان و قوم ارزش دارد .فقط منافع است که اينان را به ھم پيوند می زند.



داعش ترھګريزه ډله چې د پاکستان استخباراتي سازمان ،عربستان ،امريکې او ځينې نورو ھيوادونو په مالتړ

رامنځته شوې ده ،په دې وروستيو کې يو وار بيا په ختيځو واليتونو کې ھڅه پيل کړې څو له  ١٨کالو ټيټ ځوانان د
سرتيرو په توګه خپلو ليکو ته راجذب کړي.
ناپوھي ،بيوزلي او مذھبي احساسات د دې المل شوي چې زيات ځوانان په ختيځو واليتونو کې د داعش په څير
جنايتکارې ډلې سره يوځای شي .دغه ډول ځوانان د داعش او بلې ھرې ترھګرې ډلې لپاره تر ټولو آسانه ښکار ګڼل
کيږي.



نرمون سينگ ،مشھور به الال دلسوز رئيس ھندوباوران کندز در نزديکی "درمسال" در مقابل کوچه حمام حاجی

گلستان واقع شھر کندز توسط کسانی به قتل رسيد که جنون مذھبی دارند .او قبل بر اين نيز در حادثه ای توسط ھمين
گونه افراد زخمی شده بود.
ھندوباوران اقليت ناچيزی )کمتر از  ۵٠خانه( را در کندز تشکيل می دھند .اينان از لحاظ حقوقی از محروم ترين افراد
جامعۀ ما اند که درندگان طالب ،جنگساالر وغيره در حق شان از ھيچ خيانت ،جنايت و جفائی دريغ نکرده اند .در دو
حمله بر شھر کندز توسط طالبان ،ھندوباوران نگونبخت تمام ھست و بود خود را از ترس کشتن ،تجاوز و اختطاف
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توسط قصابان مذھبی رھا نمودند و به شھرھای ديگر کوچ کردند ،و اينک با قتل الال دلسوز ،ھندوباوران کندز صدمۀ
جبران ناپذيری را متحمل شدند ،چون او يگانه حامی و صدای ھندوباران در آن ديار بود.



شھروندان باميان در اعتراض به بيعدالتی و باال بودن قيمت فی کيلو وات برق در آن واليت دست به مظاھره زدند

و عکس ھای غنی و عبدﷲ را به آتش کشيدند.
باشندگان باميان می گويند که قيمت برق در باميان نسبت به واليت ھای ديگر بسيار بلند و اين يک تبعيض آشکار و ظلم
در حق مردم است .قيمت فی کيلووات برق در واليت باميان فعالً برای ادارات دولتی و بخش خصوصی  ۴۵افغانی؛ اما
برای منازل مسکونی  ١۶افغانی از سوی شرکت برشنا تعيين شده است.
با وجود سرازير شدن ميلياردھا دالر به بھانۀ بازسازی و نوسازی زيرساخت ھا به افغانستان ،باميان از جملۀ واليات
فقيری است که تنھا يک ميگاوات برق آفتابی و نيم ميگاوات برق ديزلی دارد.



د کندھار -ھلمند لويه الره له پنځه ورځو راپديخوا د ملکي وګړو پر مخ تړلې ده .د الرې د پرانيستلو لپاره ھم ھيڅ

ډول نظامي عمليات پيل شوي نه دي .د دې الرې په اوږدو کې ټول لوی او کوچني پلونه د طالبانو لخوا په ماينونو
اولوځول شوي دي.
د دغې الرې بنديدل ،ځايي خلک له زياتو ستونزو سره مخامخ کړي .مسافرين مجبور دي له فرعي الرو تګ راتګ
وکړي چې دا د دې المل کيږي چې طالبان يو شمير کسان يرغمل ونيسي او په بدل کې د ھغوی له کورنيو څخه پيسې
واخلي .د طالبانو لخوا د ماينونو ښخول ھم يوه بله لويه ستونزه ده چې ملکي وګړي ورسره مخامخ دي .د دغو ماينونو له
کبله تيره ورځ دوه ملکي وګړي له منځه والړل.



حبيبالرحمان ،پسر گلبدين به روز پنجشنبه در مراسم يادبود از کشته شدگان خانوادۀ معلم ميرولی گفت که طالبان

بدتر از گروه خوارج اند ،و تمام ھراس افگنان نوکران بيگانگان ھستند!
جيب الرحمان که حزب پدرش از جملۀ جنايتکارترين و بی رحمترين احزاب ساخته شده در پاکستان است ،با بی شرمی
تمام می خواھد تنھا طالبان را جنايتکار و نوکران بيگانه معرفی کند ،در حالی که تمام مردم افغانستان به خوبی می دانند
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که طالب ،حزب اسالمی و ديگر تنظيم ھای جھادی ھمه و ھمه جنايتکار ،قاتل و نوکران بيگانه اند .او زمانی اين حرف
ھا را بر زبان می آورد که داماد آيندۀ خانوادۀ آنان )حفيظ ﷲ بارکزی پسر عبيدﷲ بارکزی عضو به اصطالح مجلس
شورای ملی( توسط طالبان در خانۀ ميرولی کشته شد .ھزاران انسانی که در اين کشور توسط طالبان به شکل فجيعی
کشته شدند ،برای خانوادۀ گلبدين ارزشی نداشت ،اما اکنون که داماد خود شان کشته شده است ،طالبان را بدتر از
خوارج می داند.
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