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در افغانستان چه می گذرد ؟
٣۵٣

 د امريکا جنايتکارې ادارې په افغانستان کې تر ټولو

ستر غيراتومي بم د ننګرھار واليت د اچين ولسوالۍ په
اسدخيل سيمه کې د تيرې پنجشنبې په ورځ وآزمايو .دغه
بم چې شاوخوا لس زره کيلوګرامه وزن لري ،د لومړي
ځل لپاره د جګړې په ډګر کې د امريکايي ځواکونو لخوا
استعماليږي .امريکايي ځواکونو ويلي چې دغه بم يې د
داعش ترھګرې ډلې پر مرکزونو غورځولی چې په ترڅ
کې يې لسګونو داعشيانو ته مرګ ژوبله اړولې ده ،چې د بم د غټوالي او بيې په پام کې نيولو سره کومه شميره چې دوی
د داعش ډلې د مرګ او ژوبلې په ھکله ورکړې ده ،د مقايسې وړ نه دي.
د افغانستان ملي وحشت حکومت چارواکو په پيل کې د دغه ډول بم د استعمال په ھکله بې خبري څرګنده کړه خو
وروسته د دې لپاره چې دغه شرم پټ کړي ،د امريکائيانو له خولې يې وويل چې د دغه بريد په ھکله له ھغوی سره
مشوره شوې وه .له بل پلوه يو شمير ھيواد پلورونکو د دغه بم د غورځولو مالتړ کړی او له امريکايي ځواکونو څخه يې
غوښتي چې بايد له دغه ډول بمونو څخه نور ھم کار واخيستل شي ،خو ھغه کسان چې د امريکا او نورو سترو
ښکيالکګرو ھيوادونو په موخو پوھيږي ،په دې باور دي چې دا په ښکاره ډول په افغانستان کې د وسلو د آزمايلو يوه
برخه ده؛ ځکه داعش په سوريه او عراق کې له افغانستان څخه په کراتو ستر او پياوړي مرکزونه درلودل او لري يې
چې تر اوسه امريکايي ځواکونو ورباندې دغه ډول بمونه کارولي نه دي.
د دې تر څنګ ،ګوډاګۍ رسنۍ ھڅه کوي چې په دې بريد کې ملکي وګړو ته د تلفاتو د اوښتو په ھکله رپوټ ورنکړي
او يوازې ھمدومره وايي چې په بريد کې ملکيانو ته کوم تاون رسيدلی نه دی ،حال دا چې دومره ستر بم چې د څو
کيلومترو په شعاع کې تخريب کوالی شي ،منطقا ً بايد په سيمه کې يې ملکي وګړو ته تاوان رسولی وي ،خو ګوډاګيان
ھڅه کوي دغه واقعيت پټ کړي.
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 پوشالی ديروز از تقبيح حمله بر
اچين واليت ننگرھار دم می زند.
حامد کرزی که به حمايت مستقيم
نيروھای امريکائی در سال  ٢٠٠١بر
اريکۀ قدرت تکيه زد و تا سال ٢٠١۴
کماکان درين پست باقی ماند ،اکنون
پوست پشک را به رخ کشيده و عليه
اشغالگران امريکائی شعار می دھد.
او بعد از پرتاب بزرگترين بم غير
اتومی توسط امريکا ،لب به سخن
گشوده و به تقبيح اين عمل پرداخته و
در عين حال ھشدار داده است که او
امريکائی ھا را از افغانستان بيرون خواھد کرد!
حرف ھای وقيحانه و احمقانۀ اين پوشالی درجه يک در چنين مواقعی نه تنھا از سوی مردم به تمسخر گرفته می شود،
بلکه اوج درماندگی او و تيمش را نشان می دھد که با اين ترفند و حيله می خواھند خود را در اذھان مردم قھرمان دفاع
از اين سرزمين جا بزنند ،در حالی که ھمه می دانند که او مانند اشرف غنی و عبدﷲ پوشاليی بيش نيست .نزديک به
چھارده سال که نيروھای اشغالگر امريکائی و غير امريکائی در زير ريش او ده ھا ھزار افغان را کشتند و صدھا قريه
و دھکده را با خاک يکسان کردند ،آن زمان چرا از بيرون کردن نيروھای امريکائی دم نمی زد که اکنون بعد از اين
ھمه سال به فکر اشغال کشور افتاده است .کرزی به گمان خود با اين کار می خواھد خود را به روس ھا که در اين
اواخر در قضيۀ افغانستان بيشتر خود را دخيل ساخته اند ،نزديک سازد تا شايد خريدار تازه تری او را در آغوش
بگيرد.
 خشونت ھا عليه زنان در اين اواخر در بسياری از نقاط افغانستان به گونۀ چشمگيری افزايش يافته است .در حالی
که ھمه ساله ده ھا ميليون دالر از سوی کشورھای کمک کنندۀ خارجی تحت نام حقوق زن توسط خود کشورھای
خارجی يا انجوھای شان به مصرف می رسد ،اما وضعيت نابسامان و غيرانسانی زنان نه تنھا کوچکترين تغييری
ننموده است ،بلکه روز تا روز بر خشونت ھا عليه آنان افزوده می شود ،زيرا حقوق زن مانند گاوشيری تنھا به انجوھا
و مالکان شان مفاد می رساند و تمام اين کمک ھا
دوباره به جيب فاسدان انجوئی و غير انجوئی می ريزد.
واليت دايکندی يکی از واليت ھائی است که در سال
گذشته شاھد حداقل  ٢۵۴مورد خشونت عليه زنان بوده
است که نسبت به سال قبل ،ده درصد افزايش را نشان
می دھد .ھشتاد درصد اين رقم ،خشونت ھای فزيکی
عليه زنان است که شامل لت و کوب می شود۶٠ .
مورد اقدام به خودکشی نيز در اين آمار به ثبت رسيده
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است که از جمله پنج زن جان باخته و متباقی نجات يافته اند .ثبت اين آمار در واليت فقير و دورافتادۀ دايکندی که راه
ھای رفت و آمد آن نيز با ده ھا مشکل روبه رو است ،به يقين کمتر از واقعيت موجود در آن واليت است ،زيرا تمامی
وقايع خشونت عليه زنان و دختران در دفاتر نھادھای مختلف به ثبت نمی رسند.
در ھمين حال ،دختر جوانی در قريۀ عزت خيل ولسوالی حصۀ اول واليت کاپيسا توسط تفنگ شکاری به قتل رسيده
است که عامل آن تا حال معلوم نيست .در جريان ماه روان خورشيدی ،اين دومين قتل در ولسوالی حصۀ اول کاپيسا
است .در عين حال ،دختر جوانی در منطقۀ کاريز ولسوالی غورماچ واليت فارياب به داليل نامعلوم توسط برادرش با
ضرب گلوله از پا در آمده است.
 د روانې مياشتې په  ٢۵نيټه ،د ھلمند واليت په ناوه ولسوالۍ کې د سړک تر څنګ د ځای پر ځای شوي ماين د
چاوديدو په پايله کې لږ تر لږه  ١١ملکي وګړي وژل شوي چې په کې ښځې او ماشومان ھم شامل دي .ھلمند له ھغو
واليتونو څخه شميرل کيږي چې د ماين چاوديدو پيښې په کې د
نورو واليتونو په پرتله زياتې دي ،ځکه په تيرو  ١۵کلونو کې په
دغه واليت کې د بل ھر واليت په پرتله زياتې جګړې شوي دي او
د جګړو دواړو خواو د دښمن د الرې بندولو لپاره د ماينونو د ځای
پر ځای کولو څخه کار اخيستی دی.
ماينونه په افغانستان کې د جګړو تر څنګ ھغه ناپيژندانه دښمن دی
چې ھره ورځ له ملکي وګړو څخه قرباني اخلي .سره له دې چې
سلګونه مليونه ډالر د ماينونو د له منځه وړلو او خنثی کولو لپاره په افغانستان کې لګول شوي دي ،خو بيا ھم زرګونه
کيلومتر مربع ځمکه د ماينونو له شتون څخه پاکه شوې نه ده .د تيرو ځای پر ځای شويو ماينونو تر څنګ ،د ترھګرو
ډلو لخوا د سړکونو تر غاړې د دولتي او بھرنيو ځواکونو د له منځه وړلو لپاره ځای پر ځای شوي ماينونه اکثراً د ملکي
خلکو لپاره سترې ستونزې جوړوي او قربانيان يې ھم اکثراً ملکي وګړي وي.
ترھګر چې په قاموس کې يې انساني احساس نشته ،نو ځکه د خپلو موخو د السته راوړلو لپاره ھر ډول کرغيړنه او
ناانساني فعاليتونه تر سره کوي .ھغوی ته دا اھميت نه لري چې د دوی لخوا په ځای پر ځای شوي ماينونو باندې چا ته
تر ټولو زيات تلفات اوړي .دوی که له يوې خوا په خپلو جګړو کې ملکي بې دفاع خلک وژني ،له بلې خوا د ماينونو په
وسيله تل ملکي وګړو ته زيات ځاني او مالي تلفات اړوي.
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