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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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عدالت عمری طالبان
گروه تروریستی طالبان همیشه نشخوار می کنند که در امارت طالبان "عدالت عمری" تطبیق می گردد .این ادعا در
تضاد عمیق با عملکرد این گروه جاهل قرار دارد .فقر گسترده ای که در کشور ما بال و پر گشوده ،ناشی از بی
کفایتی دولت سابق و ویرانکاری گسترده و جنگ افروزی طالبان می باشد ،چنانکه طالبان در طی بیست سال اخیر،
تعداد زیادی از پلها ،پلچکها ،راههای مواصالتی ،بند و انهار و لینهای انتقال برق و باقی زیر ساختهای کشور را
تخریب کردند .بر اساس تخمین دولت پیشین ،طالبان ساالنه در حدود یک تا دو میلیارد دالر به پروژه های انکشافی و
زیرساختهای اقتصادی کشور زیان رسانیده اند .بر عالوه طالبان بر اثر جنگ و پخش ترس و رعب ،مردم را از قریه
ها و دهکده ها فرار داده و زمینه های معیشت آنها را نابود کرده اند .تنها بر اثر قطع برق که پایه های انتقال آن
توسط طالبان منفجر می شد ،صد ها کارگاه صنعتی در کابل و والیات کشور به رکود و سقوط مواجه شدند و هزاران
کارگر بیکار و بدون معاش می گردید .همچنین حدود نیم میلیون نفر از کارمندان دولت از سه ماه به این طرف معاش
نگرفته و در صف گرسنگان جا گرفته اند.
در نتیجه ،مردم به فقر روزافزون گرفتار آمده اند .و اینک در دونیم ماه اخیر که اجنبیها قدرت را به طالبان تحفه
دادند ،این فقر مزمن گسترده تر گردیده تا جائیکه حاال بیش از  90در صد مردم گرسنگی می کشند و عده ای از
اطفال بر اثر گرسنگی هالک گردیده اند .همچنین یک تعداد از خانواده ها بر اثر فقر ،اطفال خود را به معرض فروش
قرار داده اند ،تا بتوانند با فروش یک طفل ،باقی کودکان خود را از مرگ نجات دهند .در والیت تخار هزاران گرسنه
به دفتر والیت ریخته اند و نان می خواهند ،در حالی که طالبان خمی به ابرو نمی آورند .به این ترتیب فاجعۀ بزرگ
انسانی آغاز گردیده و همگانی و دوامدار می شود.
"...نهاد بین المللی حفاظت از کودکان به تاریخ  28اکتوبر  2021در گزارشی گفته که بر اساس داده های سازمان ملل
متحد که توسط این نهاد تجزیه و تحلیل شده است ،کودکان افغانستان بیش از هر زمانی در معرض گرسنگی قرار
گرفته اند و  28,2میلیون نفر  -از جمله تقریبا  14میلیون کودک  -در زمستان امسال با بحران یا سطح اضطراری
ناامنی غذایی روبرو هستند .این نهاد خبر روز  27اکتوبر برخی رسانه های محلی را بازتاب داده که به نقل از یک
امام مسجد گزارش داده بودند که هشت کودک بی سرپرست در غرب کابل از گرسنگی جان باخته اند .این شاهد به
رسانه ها گفته که این کودکان ،چهار پسر و چهار دختر  -بین  18ماهه تا هشت سال سن داشتند ...دیوید بیسلی ،مدیر
اجرایی این نهاد گفته است "افغانستان اکنون ،اگر بدترین نباشد ،یکی از کشورهایی است که با بدترین بحران بشری
روبرو هستند...ما در حال شمارش معکوس برای رخ دادن یک فاجعه هستیم" (به نقل از سایت استقالل :نگاهی گذرا
بر اخبار و گزارشها).
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کودکانی که در کابل بر اثر گرسنگی جان داده اند.

کودکان فقیر و خیابانی که نه تنها گرسنه اند ،بلکه با خطر سردی کشنده نیز مواجه می باشند.

کودکان فقیر
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و اما رهبران طالبان در قطر و در افغانستان از آخور بیگانه تناول می کنند .اینک دو تصویر به طور نمونه از دسترخوان پر
رنگ ماه رمضان رهبران طالبان در ذیل آورده می شود.

بهر شامت گاو گوسپندت در پسین

صبح اینک ماکیان وهللا و خیر الرازقین
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بر اثر این نانهای بی غیرتی و فراوانی که رهبران طالبان "جای بند" از کیسۀ سی آی ای می خورند ،همۀ آنها فربه
شده و شکمهای شان برآمده ،تا جائی که تو گوئی اینها هشت ماه حامله اند.

رهبران طالبان با شکمهای کالن و پندیده
و اما در جانب مقابل ،میلیونها افغان در شمال و جنوب ،شرق و غرب و مناطق مرکزی مملکت از فقر و گرسنگی
رنج می برند و با مرگ دست و پنجه نرم می کنند .اینست آن عدالت عمری که طالبان از آن سخن می زنند .آیا اسالم
بدون عدالت معنی دارد؟
هممیهنان ارجمند!
در هر جائی که تشریف دارید ،به فریاد هموطنان گرسنه گوش فرا دهید و نگذارید که گروه تروریستی طالبان مردم
را به کام مرگ فرو برند و خود از آخور بیگانه چاق و فربه شوند .باید بر ضد این گروه تروریستی شوم و نوکر
اجنبی به پا خیزید و اجازه ندهید که بار دیگر کشور به منجالب وحشت ،ذلت و جاهلیت نوین فرو رود.
پایان
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