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در افغانستان چه می گذرد؟
٢۶٩
فجايع ھولناک حاصله از ماين ھای کار گذاری شده در جريان چھار دھۀ گذشته
در چھار دھۀ اخير افغانستان اشغالی به کشتارگاه مردم آن مبدل گرديده و ھر روز ده ھا افغان به طرق مختلف کشته
و يا معيوب می گردند .انتحار ،انفجار ،ترور ،قتل و کشتار توده ھای ستمديده و زحمتکش افغانستان به يک فرھنگ
تبديل گرديده ،و روزی نيست که ده ھا ھموطن بی گناه ما به خاک و خون نغلتند .در اين ميان کارگذاری ماين ھا
از آغاز تجاوز قشون »سرخ« شوروی سابق تاکنون روزانه جان ده ھا مرد ،زن و کودک ما را می گيرند.
به اساس گزارش سازمان ملل ،ساالنه بين  ١۵تا  ٢٠ھزار نفر که اکثريت شان کودکان می باشند در نتيجۀ انفجار
ماين ھا و مواد منفجر ناشده کشته و زخمی می شوند که بيش از ھفتاد درصد آن را غير نظاميان تشکيل می دھند،
اين در حاليست که ھر روز طالبان مزدور و جنايت کار با کارگذاری ماين ھای کنار جاده يی ده ھا غير نظامی را
به خاک و خون می کشند .به اساس آمار منتشره ،ماھانه نزديک به چھل نفر توسط ماين ھائی که از زمان روس ھا
به اينطرف جابجا گرديده ،کشته می شوند.
در گزارش روز جھانی )آگاھی از ماين( ،آمده که در سه دھۀ گذشته  ١٨٩ماين پاک افغان حين اجرای وظيفه کشته
و  ٩٧٣تن ديگر معيوب و معلول گرديده اند .به گفتۀ سازمان ھای ماين روبی بيشترين ماين ھای ضد انسان در
زمان تجاوز شوروی سابق در مناطق مختلف افغانستان اشغالی جابجا گرديده است.
با آن که سازمان ھای ماين روبی اعالن کرده اند که احتماالً افغانستان تا سال  ٢٠٢٣از وجود ماين ھای ضد
پرسونل رھائی خواھد يافت ،اما مزدوران جنايتکار طالب ھر روز تعداد بسيار زيادی ماين را در مناطق مسکونی
جابجا می نمايند .به اساس گزارش سازمان ملل ،افغانستان اشغالی نسبت به ھر کشور ديگری دارای ماين ھا و مواد
منفجر ناشده می باشد و تاکنون با وجود مصارف بيش از دو ميليارد دالر ،کماکان صد ھا کيلومتر مربع دارای ماين
ھای ضد انسان می باشند.
خنثی سازی بيش از  ٦٠٠٠ماين توسط يک ماين روب و خنثی ساختن نزديک به  ٢٠٠٠ماين در ولسوالی پنجوائی
واليت قندھار توسط دو تن از ماين روب ھا ،بيانگر آن است که تعداد ماين ھای کار گذاری شده در طول چھار دھۀ
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اخير به ميليون ھا حلقه می رسد .به گفتۀ شھاب حکيمی رئيس مؤسسۀ ماين پاکی ام دی سی از سال  ١٣٨٩تاکنون
بيش از يک ميليون و دو صد ھزار حلقه ماين کشف و خنثی گرديده است.
افغانستان نيمه فئودالی و مستعمره به گورستان افغان ھا تبديل گرديده و ھيچ راھی برای بيرون رفت از وضعيت
موجود ديده نمی شود .اشغالگران غربی به سردمداری امپرياليسم جنايتکار امريکا از چھارده سال به اين طرف با
وجود تن زخمی اين کشور از اثر تجاوز وحشيانۀ شوروی ھا ،کماکان ھر روز بر پيکر آن زخم تازه ای را وارد
می نمايند .گروه ھای مختلف تروريستی از القاعده ،طالب و حزب اسالمی گرفته تا گروه جنايتکار داعش اين کشور
را به ماتمکده مبدل ساخته اند.
توده ھای ما خون می گريند و رھبران حکومت وحشت ملی بر سر تقسيم قدرت ھر روز شاخ به شاخ اند و در
تالش اند تا کرسی ھای بيشتری را در اين دولت کثيف و مزدور از آن خود نمايند .درد اين وحشی ھا القاب است
)عبدﷲ عبدﷲ خبيث طی مکتوبی از تمام ادارات دولتی خواسته تا منبعد جاللتمآبش خطاب کنند( و درد توده ھای
فقير ما نان ،امنيت و مصونيت.
تا زمانی که دزدان ،غارتگران ،جواسيس ،وطنفروشان و مزدوران بر اريکۀ قدرت تکيه زده باشند و منافع باداران
و اطرافيان شان را بر منافع توده ھای زحمتکش و ستمديده ترجيح بدھند ،نه تنھا قتل و کشتار افغان ھا کم نمی
شوند ،بلکه ھر روز بايد شاھد ريختن خون ھای بسياری باشيم.

afgazad@gmail.com

٢

www.afgazad.com

