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 Reports  گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال 

  ٢٠١٧ فبروری ٢٢
  

  در افغانستان چه می گذرد ؟
٣۴٣  
  باشندگان افغانستان ھمه روزه با مشکالت گوناگون روبه

شکل امنيتی و روزمره، حوادث در کنار ده ھا م. رو اند

طبيعی نيز بر اين مشکالت افزوده و زندگی را بر مردم در 

بعد از برفباری . بسياری از نقاط افغانستان تلختر نموده است

ھای چند ھفتۀ قبل که تعدادی از ھموطنان فقير ما را به کام 

مرگ فرو برد، اينک بار ديگر برفباری ھای شديد در 

نکوت، بلچراغ، قرمقل، اندخوی و دولت ولسوالی ھای پشتو

آباد واليت فارياب به مردم محل تلفات سنگين جانی و مالی وارد نموده و راه ھای مواصالتی اين ولسوالی ھا را مسدود 

 . نموده است

ات گزارش ھا می رسانند که برفباری ھای اخير در اين واليت در چھل سال گذشته بی سابقه بوده و به ھمين خاطر تلف

 تن در اين برفباری ھا کشته شده و به تعداد شش تن ديگر زخمی شده ٢٥در گزارش ھا آمده است که . آن نيز باالست

  . چوپان با سه ھزار از مواشی نيز ناپديد شده اند٣٠در عين حال، . اند

ذشته شاھد بارندگی در کنار اين تراژيدی در واليت فارياب، کابل و واليت ھای ھمجوار آن نيز در طول چند روز گ

. ھای دوامدار بود که از اثر آن ھفت عضو يک خانواده در منطقۀ بگرامی کابل به علت نشستن سقف خانه جان باختند

ھا خانۀ گلی بيجا شدگان در نقاط مختلف شھر کابل از اثر اين بارندگی ھا فرو ريخت و مشکالت زيادی را  ًعالوتا، ده

  . ًبار آورد که عمدتا از واليت ھای ديگر به علت جنگ به کابل فرار کرده اندبه مردم فقير اين کلبه ھا به 

 

 دغه مافيايي کړۍ چې په . ی دیپه افغانستان کې د انسانانو وژل د ځينو مافيايي کړيو په ورځني فعاليت بدل شو

خه د قتلونو د تر دولت کې دننه مالتړي لري، په دې پوھيږي چې ھيڅوک نشي کوالی د دوی مخه ونيسي او يا ورڅ

دوی نه د . ھر پخوانی جھادي قومندان په حقيقت کې په خپله سيمه کې عام او تام اختيار لري. سره کولو پوښتنه وکړي

 فاسد او خاين حکومت له دغه غ او عله ھغه ځايه چې د . قانون پروا ساتي او نه د چا د عزت، مال او ناموس پروا لري

 څخه جوړ شوی دی، له دې کبله د خلکو د ځورولو، وژلو، تيري او سپکولو په خاطر تر ډول مافيايي جنګساالرو کړيو
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اوسه ھيڅ يو لوړپوړی دولتي چارواکی يا 

 او ویجھادي مافيايي قومندانان نه محاکمه ش

نه څوک کوالی شي له ھغوی څخه پوښتنه 

   .او ګرويږنه وکړي

د دغه ډول پيښو په لړۍ کې، درې ورځې 

لغمان واليت د بادپخ ولسوالۍ په وړاندې د 

مروت کڅ سيمه کې د ځينې وسله والو کسانو 

لخوا د يوه ځايي کس پر کور د شپې لخوا 

ھغه مھال بمي بريد وشو چې دوی په خپل 

په دې بريد کې . کور کې پر ډوډۍ ناست وو

څلور کسان نور ټپيان شوي  کسان وژل شوي چې په کې نھه ماشومان، دوه ښځې او دوه سړي شامل دي او ١٣ټولټال 

  . دي

دغه ډول پيښې په افغانستان کې د وسله والو ناقانونه ډلو ورځنۍ کړنې دي، ځکه له دوی څخه ھيڅ مرجع پوښتنه نه 

  .   کوي او نه ھم دوی ځان د قانون او خلکو په وړاندې مسئول ګڼي

 با گذشت ھر روز، گراف جرم و جنايت باال .، دزدی، تيزاب پاشی و لنده غری در شھر کابل افزايش يافته استقتل 

روزی نيست که خبر کشته شدن، اختطاف، دزدی مسلحانه و تيزاب . رود و ھيچ مرجعی درين مورد پاسخگو نيست می

 نيز با خود درگير غ و عمقامات حکومت بی کفايت، فاسد، خاين و بيکارۀ . پاشی بر زنان در شھر کابل به نشر نرسد

که به کار گمارده اند، مردم از آنان توقعی بيش از اين ندارند چون تمام آنان بدون استثناء در قتل ھا، اند و کسانی را 

اختطاف ھا و دزدی ھا دخيل اند و ھر کدام به نوبۀ 

 . خود حق خود را می گيرند

به گفتۀ رئيس جرايم جنائی وزارت امور داخله، تنھا 

مختلف در ھفتۀ گذشته بيش از ھفتصد تن به داليل 

مردم در نقاط . جرمی در شھر کابل دستگير شده اند

مختلف شھر کابل از دزدی ھای مسلحانه با لباس 

اردو، پوليس و امنيت شکايت دارند و با وجود 

شکايت ھای مکرر شھروندان، نه تنھا گراف اين قتل 

ھا، دزدی ھا و اختطاف سير نزولی نداشته بلکه روز 

  .روزی نيست که خبر چنين دزدی ھای مسلحانه از راديوھا به گوش نرسد. ايدتا روز سير صعودی را می پيم

چند روز قبل بر زن جوانی در منطقۀ باغ باال تيزاب پاشيده شد و دو ھفته قبل نيز بر خانم ديگری که کارمند دولت نيز 

 فاسد ھيچ کدام از اين قضيه ھا پوليس بی کفايت و. بود، در منطقۀ شھر نو کابل از سوی افراد ناشناس تيزاب پاشيده شد

 شھر کابل توسط افراد ناشناس با ضرب چاقو کشته ١٣پسر جوانی به نام نورهللا نيز در حوزۀ . را پيگيری نکرده است

  . شد

  

  


