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در افغانستان چه می گذرد؟
٣۴٠
 افغانستان چې له تيرو  ١٦کالو راپديخوا د بھرنيو ښکيالکګرو تر ولکې الندې دی ،په کراتو يې پر ملکي وګړو ړنده
بمباري کړې او په دې ترڅ کې يې د ھيواد په
بيالبيلو برخو کې زرګونو بې دفاع او بې ګناه
ملکيانو ته تاوان رسولی دی .بھرني ښکيالکګر
چې په سر کې يې د امريکا متحد ايالتونه راځي،
تل په خپلو ړوندو بمباريو او ډزو کې ملکي
وګړو ته تر ټولو زيات تاوان رسوي او ھيڅوک
ھم نشي کوالی چې له ھغوی څخه د خپلو ناوړو
او له جنايته ډکو کړنو پوښتنه وکړي.
د دغو ړندو بمباريو په لړۍ کې يو وار بيا امريکايي يرغلګرو د ھلمند واليت په سنګين ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو
بمبار کړی چې په ترڅ کې يې ګڼو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده .په دې بريد کې د ښځو او ماشومانو په ګډون
 ٣١تنه عام افغانان وژل او ټپيان شوي دي .د راپورونو پر
بنسټ ،له يوه کور څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون  ١٥تنه
وژل شوي او په بل کور کې يې ھم  ٩تنه وژلي چې  ٧يې
ښځې او ماشومان دي.
د امريکايي يرغلګرو لخوا دا لومړنۍ پيښه نه ده چې په ترڅ
کې يې ګڼ شمير عام افغانان وژل کيږي ،له دې وړاندې ھم
دا کار په کراتو تکرار شوی دی .د  ٢٠١٦په نوامبر مياشت
کې ھم د امريکا ھوايي ځواکونو د کندز ښار په بز کندھاري
سيمه کې د ملکي خلکو پر کورونو بمباري وکړه چې په ترڅ
کې يې شاوخوا  ٤٠تنه بې ګناه افغانان ووژل چې په ھغوی کې ښځې او ماشومان ھم شامل وو .له دغه ډول بمباريو او
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وژنو وروسته معموال ً بھرني يرغلګر د يوې اعالميې په خپرولو او ځينې مھال د بخښنې په غوښتلو سره دغه پيښې
ختمې ګڼي ،ځکه نه د افغانستان ګوډاګی دولت او نه بل کوم بھرنی ھيواد د افغانانو د وينې د پوښتنې توان لري.
واټسن چې يوه بھرنۍ موسسه ده ،په  ٢٠١٥کال کې د خپل يوه راپور په خپرولو سره په ډاګه کړه چې بھرنيو ځواکونو
له خپل يرغل څخه راپديخوا په افغانستان کې د ړندو بمباريو او ډزو په ترڅ کې  ١٠٠٠٠٠بې ګناه افغانان وژلي دي.
 کابل ،پايتخت افغانستان در کنار اين که يکی از
نا امن ترين و بي نظم ترين و آلوده ترين پايتخت
ھای جھان است ،در عين حال ميزبان بيشترين
معتادان مواد مخدر به سطح پايتخت يک کشور نيز
است .مصرف کنندگان مواد مخدر در افغانستان که
تعداد آنان از سه ميليون تن می گذرد ،يکی از
معضالت اساسی باشندگان کشور را تشکيل می
دھد .به طور اوسط روزانه در حدود  ۴ميليون دالر
بر مواد مخدر به مصرف می رسد.
برفباری ھا و سردی بيش از حد در کابل ،زندگی معتادان را که پيش از اين نيز غير انسانی و غير قابل تحمل بود ،بيش
از پيش مشکل و غير قابل تحمل ساخته است .بسياری از اين معتادان در زير پل ھا در شھر کابل زندگی می کنند.
ھوای سرد شب ھای کابل ،معتادان را مجبور ساخته است تا در کنار سگ ھا بخوابند تا از گرمی بدن سگ ھا ،خود را
گرم نمايند .در تازه ترين گزارش در مورد تلفات ناشی از سردی ھوا آمده است که بيش از  ٣٠معتاد جان باخته اند و
ھوای سرد ،جان بيش از  ۵٠٠٠معتاد ديگر را تھديد می کند.
مرگ  ٣٠معتاد بر اثر سرما ،يکی از نابخشودنی ترين جنايت ھای حاکمان بی کفايت ،خاين و بی وجدان حکومت
وحشت ملی است که با وصف سرازير شدن ميلياردھا دالر نتوانسته اند ،حداقل سرپناھی و يا درمانگاھی برای اين
معتادان دست و پا کنند تا الاقل از سردی ھوا جان ندھند .اين معتادان که اکثراً متعلق به خانواده ھای فقير اند ،به علت
ناداری و نبود کار در کشورھای ھمجوار مخصوصا ً ايران به اين پديدۀ مرگبار معتاد شده اند.
 د ميرمنو په وړاندې تاوتريخوالی ،ھغه ناوړه پديده ده چې د
ورځ په تيريدو سره په افغانستان کې مخ په زياتيدو ده .سره له
دې چې لسګونه موسسې ،انجوګانې ،بنسټونه او ادارې د ښځو د
حقونو او انساني ژوند برابرولو په نوم ميليونونه ډالر تر السه
کوي ،خو د افغان بيوزلو ميرمنو په ژوند کې ھيڅ ډول مثبت
بدلون راغلی نه دی.
رازقه چې  ٣٥کلنه ميرمن ده ،څو ورځې وړاندې د خپل خاوند
لخوا د کندھار ښار په فيصل کلي کې د کورني تاوتريخوالي په
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پايله کې په اور کې وسوځول شوه .رازقه وايي چې خاوند يې وروسته له ھغې دا کار تر سره کړ چې ورڅخه يې پنځه
زره روپۍ غوښتې وې ،چې د پيسو له نه ورکولو وروسته د ھغې بې رحم او وحشي خاوند ھم ورباندې تيل وشيندل او
اور يې ورته کړ .د دې ميرمن د بدن  ۶٠٪سوی دی او اوس د کندھار په ميرويس روغتون کې تر درملنې الندې ده.
په ورته وخت کې يوه بله ميرمن د بادغيس واليت په قادس ولسوالۍ کې د خپل خاوند لخوا په دار ځړول شوې ده .دې
ميرمن چې  ٢٥کاله عمر درلود ،ورڅخه څلور ماشومان پاتې دي او خاوند يې په تيښته بريالی شوی دی.
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