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  افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٧ می ٢٩
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
٣۶١ 

   ضعف مديريت و فساد بی اندازه در نھادھای

امنيتی باعث گرديده است تا تلفات نيروھای دولتی 

.  افزايش يابددر روزھای اخير به گونۀ بی پيشينه

بعد از اين که گروه جنايتکار طالبان، عمليات 

بھاری خود را آغاز نمودند، نيروھای نظامی 

حکومت وحشت ملی تلفات زيادی را متقبل شده 

اين تلفات که با ضعف مديريت و فساد بيش از . اند

اندازه در اين ارگان ھا ارتباط دارد، عمدتاً کسانی 

قسمت اعظم اين افراد که برای . خانواده ھای فقير جذب صفوف نيروھای امنيتی شده اندرا قربانی می سازد که از 

جوانان زيادی که ھنوز به ھجده . گذراندن زندگی راه ديگری نيافته اند، به صفوف نيروھای امنيتی جذب شده اند

و به نيروھای امنيتی می ھای شان، آغوش گرم فاميل را رھا  سالگی نرسيده اند، به علت ناداری و فقر خانواده

ئی، به ميدان جنگ فرستاده می شوند، و آنجا سايۀ سياه مرگ  پيوندند و بعد از گذراندن تمرينات نظامی چند ھفته

 .انتظار شان را می کشد

در کمتر از يک ھفتۀ گذشته در واليت کندھار در حمالت برق آسای نيروھای طالبان بر پوسته ھای مختلف در اين 

طالبان در عمليات ھماھنگ بر .  تن ديگر زخمی شده اند٣٠ تن از نيروھای امنيتی کشته شده و حداقل ۴٢واليت، 

مرکز اردو در ولسوالی شاه ولی کوت، ولسوالی ميوند و مرکز ديگر اردو در شاه ولی کوت تلفات زيادی را بر 

به صد تن در اين عمليات ھا خبر می آمار غير رسمی از کشته و زخمی شدن نزديک . نيروھای دولتی وارد ساختند

  .  را نشان می دھد۴٢دھد، اما آنچه از سوی مقامات دولتی به رسانه ھا گزارش داده شده است، رقم 

.  درصد آنان متعلق به خانواده ھای فقير روستائی اند٩٨افرادی که در اين درگيری ھا کشته می شوند، بيش از 

. پاخت و فساد در نھادھای امنيتی جان ھای خود را از دست می دھندروزانه ده ھا سرباز به علت ساخت و 

سردخانۀ شفاخانۀ چھارصد بستر کابل مملو از اجساد سربازان کشته شده است که منتظر شناسائی و يا انتقال به 

ن با ھيچ حاکمی بر اين ھمه جسد جوان اشک نمی ريزد و حتی بعد از کشته شدن، اجساد شا. واليت ھای شان ھستند
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با تمام اين، جوانان باز ھم خود را به خاطر پيدا کردن . بی احترامی زياد به خانواده ھای آنان تحويل داده می شوند

  .لقمه نانی به کشتن می دھند و اين کشتار ھمچنان ادامه دارد

    

 که څه ھم وژل، . وطالبان او نورې اسالمي جنايتکارې ډلې نه په انسانيت باور نه لري او نه په خپلو مقدسات

ويجاړول او له منځه وړل د دوی د جھاد يوه اساسي 

برخه ده، له دې کبله د بې ګناه انسانانو وژل ورته د 

دغې . اوبو د څښلو په څير ساده او آسانه کار دی

اسالمي جنايتکارې ډلې په تيرو دوه لسيزو کې 

زرګونه بې ګناه انسانان په بيالبيلو پلمو وژلي چې 

جنايتونه يې د اسالم تر نوم الندې تر سره خپل ټول 

   .کړي دي

د دغو جنايتونو د لړۍ په ترڅ کې د طالبانو يوه 

ځانمرګي بريد کوونکي د روانې اوونې د شنبې په 

ګڼ شمير ملکي وګړو ته زيان واړوه چې ورځ په خوست واليت کې خپل موټر ته چاودنه ورکړه چې په ترڅ کې يې 

 کسان ووژل شول او لږ تر لږه لس نور ټپيان ٢٠په دې بريد کې شاوخوا . په کې ښځې او ماشومان ھم شامل وو

د طالبانو له بريد سره سم، د داعش . ويل کيږي چې د وژل شويو کسانو زياته برخه ملکي وګړي جوړوي. شول

 ۵٠ګرھار واليت کې د خپلو بريدونو په ترڅ کې د يوې ميرمنې په ګډون شاوخوا جنايتکارې اسالمي ډلې ھم په نن

  .ملکي وګړي وژلي دي

د طالبانو لخوا دغه جنايت په داسې حال کې تر سره شوی چې له دې پيښې څخه يوه ورځ مخکې، د ھرات واليت په 

کبله د ملکي وګړو يو موټر چې غور ادرسکن ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د ځای پر ځای شوي ماين د چاودنې له 

په وژل شويو کې . واليت ته روان و، چپه شو او په کې لس تنه ملکي وګړي ووژل شول او شپږ نور ټپيان شول

تيره اوونۍ ھم ناپيژانده وسله والو د ھرات واليت پر نظامي روغتون بريد وکړ، چې په . ووماشومان او ښځې شامل 

  . دوه نور ټپيان شولپايله کې يو تن ووژل شو او

   

 غصب زمين ھای دولتی و ساحات سبز در افغانستان در طی ساليان گذشته به امر معمولی مبدل گرديده است .

مخصوصاً بعد از حملۀ امريکا به افغانستان و ساختن حکومت وابسته به آن کشور، بسياری از قومندانان شورای 

حکومت جديد شامل بودند، صدھا ھزار جريب زمين دولتی و غير نظار و تنظيم ھای جھادی ديگر که در ساختار 

قيمت زمين ھای غصب شده به صدھا . دولتی را در مناطق مختلف افغانستان به ويژه شھر کابل غصب کردند

در ھر گوشه و کنار شھر، شھرک ھای خودسر و بلندمنزل ھائی مربوط به جنايتکاران . ميليون دالر می رسد

ھر کدام با استفاده از تفنگ و موقف دولتی تا توانستند . ظيم ھای جنايتکار ديگر سربلند کرده اندشورای نظار و تن

  . زمين ھا را چور کردند و بعد آنھا را به قيمت گزاف باالی مردم به فروش رسانيدند
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در بيش از يک و نيم دھۀ گذشته در شھر کابل و 

 مناطق مختلف افغانستان بيش از سه ميليون جريب

زمين دولتی و غير دولتی توسط تفنگداران تنظيمی 

ھيچ مرجعی تا حال نتوانسته . غصب گرديده است

البته ھراز . است به اين معضل بزرگ رسيدگی کند

گاھی برخی از مقامات فاسد به خاطر کمائی کردن 

نام نيک، در مناطق دورافتاده چند جريب زمين را 

ما اين کار به دوباره به نام دولت رسمی می سازند، ا

  .اين می ماند که قطره آبی از دريا گرفته شود

 جريب ١٤٤به سلسلۀ توزيع غيرقانونی و بخشيدن امالک به خويشاوندان و دوستان، اينک رئيس جمھور پوشالی 

 ٢.٥ افغانی معادل ١٦٧فی متر مربع (زمين دولتی در نزديکی ميدان ھوائی بين المللی کابل را به بھای بسيار نازل 

. به يکی از نزديکان زمان مبارزات انتخاباتی رياست جمھوری به نام شرکت الکوزی به فروش رسانيده است) دالر

 ھزار دالر تخمين می گردد، اما کابينه اين رقم را به ٢٥٠ارزش ھر جريب زمين در چنين ساحه ای به بيش از 

 و حکومت فعلی وحشت ملی يک امر معمولی و فسادھائی از اين نوع در حکومت قبلی.  افغانی تقليل داد٥٠٠٠

  .روزمره پنداشته می شود

  

  

 

 


