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در افغانستان چه می گذرد؟
٣٣٠
 تخار در آتش جنايت و ظلم دزدان شورای نظاری و تنظيم ھای جھادی مختلف می سوزد .مال پيرم قل از دزدان
مشھور و جنايتکار در واليت تخار است که ھر از گاھی ،بوی جنايت و ظلم او در تخار می پيچد .اين دزد و آدمکش،
درين اواخر به اجازۀ شورای امنيت ،به تعداد  ۵٠٠تن را مسلح نموده تا در راستای جنگ با طالبان با نيروھای دولتی
کمک کند .افراد تفنگدار اين دزد که اوباشان و قاتالن درجه يک اند ،از ھيچ ظلم و جنايتی در حق مردم دريغ نمی
کنند .تعدادی از موسفيدان و بزرگان ولسوالی ھای مختلف تخار از دولت بی کفايت ع و غ خواستند تا پيرم قل را
دستگير نمايد!
افراد اوباش و تفنگدار پيرم قل به زور به خانه ھای مردم رفته و بر دختران آنان تجاوز کرده اند .تعدادی از اين افراد
گفته اند که اگر دولت به اين قضايا رسيدگی نکند ،چارۀ ديگری جز آتش زدن خود ندارند .اين جنايات توسط مال پيرم
قل در حالی صورت می گيرد که نمايندۀ فوق العادۀ رئيس جمھور احمدضياء مسعود در اصالحات و حکومتداری
خوب ،چندی قبل وی را مورد تمجيد قرار داد؛ و اين نشان می دھد که اينان تا چه حد با ھم نزديک اند و در جنايت و
خيانت يک ديگر را کمک و ھمکاری می کنند.
 ننګرھار د ھيواد په ختيځ کې ھغه واليت دی
چې خلک يې په دې وروستيو کې د داعش د
وسله والو ځواکونو د وحشت او ظلم له السه
کراره ژوند نه لري .د داعش ويره ،ظلم او
جنايت ورځ تر بلې زياتيږي ،د دوی د ظلم له
السه په بيالبيلو ولسواليو کې سلګونو کورنيو
خپل کورونه خوشې کړل څو د داعش لخوا ورته
کوم تاوان ونه رسيږي.
د داعش جنګياليو يو وار بيا د تيرو جنايتونو په څير ،د کوټ ولسوالۍ په بابا غونډۍ او برسي پای کليو کې د جمعې په
ورځ د ملکي وګړو  ۶۵کورونه د اور په لمبو کې وسوځول او ځايي خلکو ته يې زيات مالي تاوان ورساوه .داعش،
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طالب او نورې وسله والې ډلې چې د افغانستان ګوډاګي دولت په ضد په اصطالح جګړه کوي ،له ھرڅه وړاندې د عامو
او ملکي وګړو څخه قرباني اخلي ،ځکه د دوی زور په بې دفاع او بې وزله خلکو رسيږي.


ولسوالی تاله و برفک در واليت بغالن از ولسوالی

ھای دور افتاده ای است که به علت نبود سرک ،باشندگان آن با
مشکالت زيادی مواجه اند .يکی از مشکالت اصلی در اين
ولسوالی ،ديرتر رسيدن بيماران به شفاخانه در مرکز واليت
بغالن می باشد .باشندگان تاله و برفک می گويند که آنان برای
انتقال بيماران بايد  ١٠ساعت راه را طی نمايند تا به شھر
پلخمری برسند که اين باعث می شود که در جريان ھر ماه ،پنج يا شش مريض حامله در راه جان شان را از دست
بدھند و يا نوزاد شان تلف شود.
اين ظلم و خيانت در حق باشندگان ولسوالی تاله و برفک در حالی جريان دارد که حاکمان فاسد دولت کنونی و گذشته،
صدھا ميليون دالر را حيف و ميل کردند و خود را به سرمايه ھای افسانه ئی رساندند ،در حالی که توده ھای زحمتکش
ما ،از نبود دارو و درمان جان می دھند و نبود سرک و دير رسيدن به شفاخانه ،جان آنان را می گيرد.
 حسن د ننگرھار واليت ھغه اوسيدونکی دی چي له خپلې ميرمن او ماشومانو سره کابل ته د عدالت غوښتنې لپاره
راغلی خو تر اوسه فاسدو دولتي چارواکو د ھغه آواز اوريدلی نه دی .حسن چې له بھرنيو ھيوادونو څخه ھيواد ته
موټرې واردولې ،پاکستاني شريکانو د ھغه پيسې او پانګه لوټ کړه ،خو د پارلمان يو تن وکيل چې پيربخش ګرديوال
نوميږي ،پاکستاني غله له بنده خوشې کړل ،د حسن ځمکه او پانګه يې غصب کړه او ھغه ته يې ګواښ وکړ چې که د
دې خبرې په ھکله دې شکايت کړی و ،بيا به دې نه ماشومان ژوندي پريږدم او نه تا .دغه په اصطالح د خلکو استازي،
د حسن دويمه ښځه ھم په زور برمته کړې ده.
نږدې يوه مياشت وشوه ،چې حسن د عدالت غوښتنه کوي ،خو ھيڅوک يې عرض نه اوري .پيربخش ګرديوال ھم د
طلوع خصوصي ټلويزيون ته اخطار ورکړی که چيرې دغه رپوټ خپور کړي ،د حسن کورنۍ به تباه او برباده کړي.
ګرديوال ھغه کس دی چې د افغانستان په پارلمان کې په اصطالح د خلکو استازی دی!
 جنگ و درگيری جناح ھای مختلف در افغانستان ،بيشترين قربانی را از مردم ملکی گرفته است .گزارش ھا می
رسانند که در پنج ماه گذشته در افغانستان به طور اوسط ،روزانه نزديک به  ٧٠تن کشته و يا زخمی شده اند .در پنج
ماه اخير سال  ٢٠١۶ميالدی در مجموع  ٧٧٧حملۀ مختلف النوع در نقاط مختلف افغانستان ۵٨٨٧ ،تن را کشته و
 ۴۴١٠تن ديگر را زخمی ساخته است .اين ارقام ،در حالی که کامل نيستند ،زيرا منبع و يا نھاد خاصی وجود ندارد تا
آمار دقيق کشته شده ھا و مجروحان را جمعاوری نمايد ،با آنھم اوج کشتار و بدبختی مردم افغانستان را نشان می دھد.
از آنجائی که مردم افغانستان بازخواستگر ندارند ،کشتار روزانۀ ده ھا انسان بی دفاع و زحمتکش در اين کشور ،به امر
عادی مبدل شده است و در روزھائی که تلفات مردم کمتر باشد ،دولت دست نشانده ،بی کفايت و فاسد آن را دستاورد می
داند.
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