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 Reports  گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال 

  ٢٠١٧ فبروری ٠٩
  

  در افغانستان چه می گذرد ؟
٣٣٩  

  
  حملۀ انتحاری در مقابل درب ورودی

ستره محکمۀ حکومت وحشت ملی، آرامش 

کابل که . ی را در کابل بر ھم زدئ چند ھفته

به تازگی بر اثر برفباری ھای شديد به 

سفيدی گرائيده بود، با انفجار مرگبار يک 

حمله کنندۀ انتحاری، رنگ خون به خود 

 تن کشته و ٢١در نتيجۀ اين انفجار، . گرفت

در ميان کشته .  تن ديگر زخمی شدند۴١

 نيز در ھمين محل انفجار مرگباری به وقوع پيوسته بود ٢٠١٣در سال . ند خانم و چندين کودک نيز وجود دار٩شدگان 

 . تن ديگر زخمی شده بودند٣٧ تن کشته و ١٧که در آن 

وليت ھای انفجارھای خونين را بر دوش می ؤجنايتکاران وابسته به طالبان، داعش وغيره که در ھمچو مواقعی مس

ًدر اين حمله که تقريبا . ين حمالتی، انتقام شان را از دشمنان خود می گيرندگيرند، ھمواره اعالم می کنند که با انجام چن

 نانی، در ۀتمام کشته شدگان افراد غيرنظامی اند، بسياری از آنان تنھا نان آور خانواده ھای خود بودند که فقط برای لقم

نايتکاران طالب که از ترس مجازات ج. ادارۀ کثيف و بدنامی به نام ستره محکمه به حيث کارگر به کار مشغول بودند

ھمسنگران خود، برای ترساندن قضات از چنين حمالتی کار می گيرند، نه تنھا به قضات عاليرتبه آسيبی رسانده نمی 

  . توانند، بلکه دستان کثيف خود را بيش از پيش به خون بی گناھان آلوده می سازند

  

 زرګونو کورنيو په ټاټوبي بدل شوی دی چې د جګړې له کبله يې کابل د ھيواد پالزمينه په دې وروستيو کې د ھغو 

د نورو ستونزو تر څنګ، دغه کورنۍ په روان ژمي کې له سختو . خپل کور او کلي خوشې کړی او کابل ته راغلي دي

 لپاره نه بی کفايته او فاسد چارواکي ھم چې ټوله ورځ په لوټ او تاالن لګيا دي، د کډوالو. ستونزو سره مخامخ شوي دي

 . کوم پالن لري او نه ورسره مرسته کوي
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روان ژمی چې له کلونو وروسته په کابل کې تر ټولو سخت ژمی ګڼل کيږي، د کډوالو ژوند نور ھم له ګواښ سره 

 ماشومان وژل ١٢راپورونه ښيي چې يوازې په تيره اوونۍ کې د سختو واورو او سړې ھوا له کبله . مخامخ کړی دی

دغه کورنۍ چې زياته برخه يې د خيمو او خټينو جونګړو الندې ژوند کوي، د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره د . شوي دي

  .سون توکي نه لري او دا د دې المل شوی چې تنکي ماشومان يې د ھغوی په مخ کې خپل ژوند له السه ورکړي

 چې دلته ھم د ملي وحشت د فاسد او بې کفايت حکومت د زياتره کورنۍ په ھلمند کې د جګړو له کبله کابل ته تښتيدلي،

بې غورۍ له امله ورسره مرسته شوې نه 

له دغو بې ځايه شويو څخه يو تن چې . ده

هللا داد نوميږي، ويلي چې ھغه د خپلې 

 غړي په جګړو کې له السه ٣٢کورنۍ 

ورکړي، نو ځکه مجبور شوي چې کابل ته 

کې دننه اټکل کيږي چې په ھيواد . راوتښتي

د بې ځايه شويو شمير يوازې په کابل کې له 

  . لس زره کورنيو څخه اوړي

 

  تازه ترين خبر در مورد وضعيت زندگی رقتبار زنان در دوزخی به نام افغانستان، با تأسف باز ھم خبر تکاندھنده

مقامات فاسد و خاين . ايست که ھمه روزه در گوشه و کنار افغانستان در حق زنان نگونبخت ما روا داشته می شود

حکومت وحشت ملی نيز که سراپا متشکل از چنين انسان ھای پست و بی وجدان اند، نه تنھا کاری انجام نمی دھند بلکه 

ِکشور اسير مافيای جنگساالران و تکنوکرات ھا، با گذشت . ی دخيل می باشندئخود به نحوی از انحاء در چنين قضايا
شوند؛ نه زنان  انده میھر روز به پرتگاه بربادی کش

احساس آرامش و امنيت دارند و نه کودکان و مردان 

 . نگونبخت ما

ًواليت تخار در شمال افغانستان که عمدتا در دست در  

جنگساالران تنظيمی قرار دارد، وضعيت زنان در آن 

به . مانند ديگر نقاط افغانستان، تلخ و تکاندھنده است

لی، تازه عروسی تازگی دو پوليس حکومت وحشت م

را که تنھا يک ماه از عروسی او گذشته بود، از 

 ٢٠اين زن که . جمعی به مدت چھار شبانه روز بر وی تجاوز نمودنده طور دسته ولسوالی فرخار اختطاف نموده و ب

د، در اکنون اين خانم می گوي. سال عمر دارد، يک ھفته قبل توسط دو نفر ملبس با يونيفورم پوليس اختطاف گرديد

  .  صورتی که مجرمين به سزای اعمال شان نرسند، او دست به خودکشی خواھد زد

ما می دانيم که خود کشی و انتظار از حکومت وحشت ملی راه و چارۀ کار نيست، راه رسيدن به نجات از چنين 

 .وضعيتی، دست در دست ھمديگر دادن و با قھر اين رژيم مزدور را به زير کشيدن است

 


