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 نيم نگاهی به رويداد های افغانستان
 
د هميشه مغرور و با  بازهم نيم نگاهی می اندازيم به رخداد های کشور ما ، کشور زخم خورده و خونين ، اما مانن 

وقارکه چون عقاب تيز چنگال و بلند پرواز ، تير های زجفا خورده ولی همچنان در اوج قله های بلند و سر بفلک کشيده 
.با چشمان دقيق نظاره گر اوضاع بوده و فرزندان خود را به تماشا نشسته است   

                                                           مجرمين جرايم غير اخالقی با دادن رشوه آزاد ميگردند      -1
عده ی از محبوسين در زندان زنانه کابل شاکی اند که برخی از مجرمين جرايم غير اخالقی با دادن  :آژانس خبری روز 
 .  رشوه آزاد می شوند

ميتوانی پول . ی ، هر کار کرده ميتوانی البته خبر تازه ئی نيست  و در افغانستان امروزی اگر بقدر کافی پول داشت(( 
دهی و از زير چوبهء دار با يک موتر شيشه سياه و ضد گلوله به ميدان هوائی رفته و سوار طياره آريانا به هر کشور 

ميتوانی با بکس های ُپر از الماس و الجورد به دوبی پرواز نمائی و آب از آب تکان . ايکه خواسته باشی پرواز نمائی 
 .))پول نداشتی گدائی کن ، پول داشتی ، هرچه خواهی کن ..... ميتوانی وزير و سفير شوی و يا رئيس شورا و . دنخور

در همين حال در دهليز محبس زنانه کابل مردی که خود را شوهر يک تن از محبوسين معرفی ميکرد و جهت باز ديد و 
اين مرد می گويد که خانمش را .ی گناه زندانی شده استاحوال گيری آمده بود به آژانس خبری روز گفت که خانمش ب

سربازان پوليس زمانی به اتهام فعل زنا بازداشت کردند که وی بخاطر جستجوی منزل کرايی به اشتباه داخل يک 
وی افزود که ساير مجرمين که از اين خانه دستگير شدند، از سوی محکمه رها گرديدند، اما .روسپی خانه شده بود

  .و به سه سال حبس محکوم شده استخانم ا

چون .ديگران پول دادند و رها گرديدند ، اما شوهر ايکه بر بيگناهی خانمش شهادت ميدهد ، گوش شنوائی نمی يابد(( 
از سوی ديگر . اين است نمونهء بارزی از فساد اداری و يک سيستم نا کارآمد و شاريده. پول ندارد بايد بسوزد و بسازد

ما ميرساند که هرکوچه و پسکوچهء کابل مملو است از روسپی خانه ها و مقامات پوليس هم در اداره اين اين خبر به 
خانه ها سهم خود را دارند و گاهگاهی بصورت نمايشی وارد عمل شده و زنان روسپی را دستگير نموده و خانهء به 

ه را آزادکرده و بازار شان به اصطالح چوک اصطالح مشکوک را می بندند ، اما در عقب پرده با گرفتن سهم خود هم
 .)) است

                                                                                                              
                                                                                                 فرزند فروشي از شدت فقر-2

برخي از خانواده هاي فقير در افغانستان کودکان خود را : افغان پيپر 
  . مي فروشند

برخي از خانواده هاي : خبرگزاري آريا به نقل از بي بي سي، نوشت 
فقير در افغانستان کودکان خود را براي تامين هزينه هاي زندگي به 

  .بهايي اندک مي فروشند
قيمت مواد غذايي در کشور جنگ زده افغانستان در يک در حالي که 

سال گذشته دو برابر شده است، بسياري از والدين فقير در اين کشور 
با استفاده از شبکه ماماها، به فروش بعضي از فرزندان خود به 

  . دالر مبادرت مي کنند200قيمت صد الي
در پي مرگ يکي از فرزندانش از گرسنگي، دو فرزند به عنوان مثال، يک خانم فقير افغان که شش فرزند داشت، 

                                                                                                   ......  دالر فروخت300کوچک خود را در مجموع به بهاي 
در کشور بی در و دروازهء بنام افغانستان که صدها مليارد دالرکمک  منابع خارجی در آن سرازير گرديده است  ((

علف ميخورند و يا در آخرين تحليل از فرط ناچاری فرزندان دلبند خود را بفروش می ،مردم هنوز هم از گرسنگی 
در ناکجا آبادی که بيش از چهل کشور جهان در آن حضور نظامی و اقتصادی دارند ، در کشور ايکه تنها و تنها  .رسانند

مردم ازفرط گرسنگی جگر گوشه  چند ماه يک فاميل سه نفره بيشتر است ،  پول نسوار وکالی پارلمان آن از مصرف
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در اين ماتمکده  قيمت انسان. تناول می فرمايند ) ماهيچه پلو (  اما وزرا و وکال هر شب  .های خود را بفروش ميرسانند
تجاوز نمی کند ، ولی خرج دسترخوان وکيل شورا هر ماه از دو هزار دالر ) 200(در حد اعلی خود از دوصد دالر 

بفروش ) 300(ل بينوا که از شدت فقر و گرسنگی دو طفل دلبندش را به مبلغ سه صد دالر يک فامي. بيشتر  است
 کجاست حکومت ؟ .ميرساند، در حقيقت خوشبخت است که سه طفل ديگر خود را از مرگ حتمی نجات داده است 

 ))     ، سرازير ميشود؟کجاست بازخواست ؟ کجاست عدالت ، و کجاست مليارد ها دالر ايکه ساالنه در اين ويرانه سرا 
 
  لت و آوب و سرقت توسط امريكاييان  -3 

نظاميان امريكايي مردم محلي را در واليت بلخ مورد لت و آوب قرار داده و ترجمان هاي آنها زيورات مردم را : آنش 
 واليت بلخ در نظاميان امريكايي طي يك عمليات هوايي در قريه ي خان آباد ولسوالي چهاربولك.به سرقت برده اند

شمال افغانستان شامگاه دهم اآتبر حدود هشت منزل مسكوني را مورد بازرسي قرار داده و دهها تن از باشنده هاي آن 
را مورد لت و آوب قرار دادند به گفته ي مقامات و مردم محلي براي انجام اين عمليات سه ساعته پنج فروند هليكوپتر 

آنها مي گويند که اضافه از . اما شاهدان عينی نظر واضح درين مسئله دارند.....بودامريكايي از آابل اعزام گرديده 
پنجاه نظامی خارجی همراه با ترجمان های افغانی شان به هشت منزل مسکونی واقع در قريه خان آباد چاربولک، 

تمام اتاقهای وخانه حوالی ساعت هفت شب به بهانه کشف مواد مخدر حمله کردند؛دروازه های منازل را شکستند؛ 
  ......های مردم را تالشی کردند ؛ بکس ها و صندوق ها را باز کردند و زيورت زنان را ترجمان هاي انها دزديدند

البته اين حرف تازه ای نيست که عساکر امريکائی داخل خانه های مردم ميشوند و به حريم شخصی مردم تجاوز (( 
 را نيز بازرسی مينمايند که خالف تمام رسم و رواج های مردم بوده و توهين نموده و حتی بکس ها و لباس های زنان

بزرگی شمرده ميشود و اين هم هيچ تازه گی ندارد که نه مقامات محلی از اين گونه حمالت باخبر ساخته ميشوند و نه 
يم که جناب رئيس جمهور وزارت امور داخله و نه هم مقام رياست جمهوری از اين حمالت اطالعی دارند و باز می بين

اما آنچه در اين خبر کامال تازه گی دارد ، موجوديت ترجمان های افغان .... می فرمايند که ما يک کشور مستقل هستيم و
همان ترجمان هائيکه حکومت امريکا و قوای نظامی آنها يا . در اين گونه تالشی ها در کنار عساکر امريکائی است 

پرداخت چند صد يا چند هزار دالر  اجير ساخته و در خدمت خويش ميگمارند و يا هم از درداخل کشور آنها رابا 
در سال فروخته و در خدمت عساکر )  220.000(افغانهای امريکائی که خود ها را به مبلغ دوصد وبيست هزار دالر  

هموطنان خويش گرديده و دارو ندار امريکائی و در اين اواخر کانادائی قرار ميگيرند و در همچو تالشی ها داخل منازل 
هموطنان بدانيد که . وتمام زيورات زنان  شان را به يغما ميبرند و هزار و يک  کار ديگر که قلم از نوشتن آن شرم دارد

  .))فرزندان شما صرف وظيفه ترجمانی را بدوش نداشته بلکه مشغول انجام پست ترين اعمال اند 

                                                    ابل به سرقلفی داده می شود    ساحات حوزه های امنيتی شهرک-4
سارنوالی نظامی وزارت امور داخله کشور می گويد که ساحات مربوط حوزه های امنيتی شهر :  آژانس خبری روز 

  .کابل، از سوی مسوولين حوزه ها جهت دريافت پول به سر قلفی داده می شود
ی پيش عبدالحسيب آرين آمر قبلی حوزه نهم امنيتی پوليس، در مصاحبه با يکی از رسانه گفته بود که همچنان چند

درهمين حال، تعدادی از اعضای .آمريت حوزه ها از سوی مقامات وزارت امور داخله کشور به سرقلفی داده می شود
 نظرات رياست سارنوالی نظامی وزارت امور داخله می گويند که کرسی های ولسی جرگه کشور، ضمن تاييد نقطه

  .رهبری حوزه های امنيتی شهرکابل و واليت کشور، از سوی مقامات به فروش می رسد

ما ميگوئيم که اين سرقلفی دادن ها نه تنها در وزارت امور داخله کشور جريان دارد ، بلکه در وزارت خانه های  (( 
نه تنها حوزه های امنيتی به مزائده . اع و نيز ديگر وزارت خانه ها بشکل بسيار علنی آن در جريان استخارجه و دف

وزارت . گذاشته ميشوند ، بلکه مقام واليت و سفارت نيز درداخل و خارج از  کشور همه و همه به سرقلفی داده شده اند 
که هيچ يک از مقامات مسؤول زمانيکه در مسند قدرت قرار جالب اينجاست . خانه ها هم از اين قاعده استثنا نيستند 

دارند به اين سرقلفی دادن ها اعتراضی ندارند ، اما درست زمانيکه از مسند قدرت کنار زده ميشوند ، دست به افشا گری 
  .))می زنند ، يعنی هم با دزد سر جوال را ميگيرند و هم با صاحب خانه خدا خدا ميگويند

 ه پکتياوال مورد بازپرس قرار گرفت جنرال عليشا -5
جنرال عليشاه پکتياوال رييس تحقيقات جنايی واليت کابل مورد بازپرس و دفتر وی مورد باز رسی څارنوالی : وخت 

يک تن ازکارمندان څارنوالی نظامی کابل که نمى خواهد اسمش فاش شود، ضمن تاييد مطلب . نظامی کابل قرارگرفت
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تحقيقات درباره مل پاسوال عليشاه پکتياوال رييس تحقيقات جنايی زون کابل آغاز :((ت گفتفوق به آژانس خبری وخ
تمام ادعا ها که توسط روز نامه فايننشل : ((اما جنرال عليشاه پکتياوال به آژانس خبرى وخت گفت.))......شده است

مز بريتانوی نوشته کرده بود که پکتياوال در روزنامه فايننشل تاي.))......کاذب ميباشد" تايمز به نشر رسيده است کامال
.  قطعه زمين تجارتی دارد، ومالک دو فابريکه درين شهرميباشد٨دو منزل شخصی، يک اپارتمان، سه فارم،  دوبى

همچنان در روزنامه مذکور نوشته شده است که يک تعداد از اسناد و شواهد را بدست دارد ولی پکتياوال تمام ادعا ها 
د و ميگويد تمام ادعاها ازسوی افراد وارد شده است که توسط رياست تحقيقات جنايی زون کابل دستگير را ردميکن
وی خاطر نشان کرد که چندی قبل يک مکتوب رسمی رابه دفتر روزنامه مذکور ارسال کرده بودم تا .....شده است 

                                                                                                      .    اسناد دست داشته شان را ارائه بکنند
تا نباشد چيزکی ، مردم نگويند چيز ها ، واقعا اگر ريگی در کفش آقای پکتياوال نيست ، پس بايد بصورت جدی دنبال (( 

اينکه جناب شان صرف يک مکتوب . دقضيه را گرفته و از آبرو و حيثيت خود با شهامت تمام و با تمام قدرت دفاع کن
ارسال داشته و بعد دست ياالی دست گذاشته وآرام و بی دغدغه در مقام رياست تحقيقات جنائی واليت کابل لم داده اند ، 

همچنان روزنامه فاينشل تايمز مجبور و مکلف است تا ادعا های خويش را با پيش نمودن اسناد . البته بی گپ نخواهد بود
وثق در يک محکمه علنی به اثبات برساند و نيز حارنوالی نظامی کابل موظف است تا از جريان تحقيقات و کافی و م

اما در اين کشور بی در و دروازه و بی بازخواست که تمام مقامات پول ساز آن به . نتيجه ای آن مردم را مطلع سازد
اوال هم اين مقام را با پرداخت يک سرقلفی سرسام آور سرقلفی داده ميشوند ، هيچ جای تعجب نخواهد بود که جناب پکتي

. بدست آورده باشند و نيز جای تعجب نخواهد بود که جناب شان پول پرداخت شده را چندين برابر دوباره حصول نمايند
زهم دارند ، با)  قطعه زمين تجارتی ٨دو منزل شخصی، يک اپارتمان، سه فارم، (اينکه آقای پکتياوال در کشور دوبی 

مالک چندين ..... هيچ تعجبی ندارد چون اکثريت قدرتمندان کنونی چون احمد ضيا مسعود ، يونس قانونی ، فهيم قسيم و
نيز .... بلند منزل و قصر ها و هوتل ها هستند و اين نه تنها در دوبی است بلکه در لندن و پاريس و کانادا و امريکا و

از . آخر سيال که از سيال پس ماند ، بينی  اش از بريدن است .اوال نداشته باشد سرمايه گذاری نموده اند ، پس چرا پکتي
جانب ديگر زمانيکه باالی يک مقام پول ساز سرمايه گذاری ميشود و سرقلفی داده ميشود ، کامال قابل فهم است که بايد 

  .))ين خربوزهء شيرين برميداردشار خربوزه است ، هرکس بقدر توانش قاشی از ا. چندين برابر آن حاصل گرفته شود

   خواستگار اسيدپاش به قصاص دو چشم محکوم شد-6

 سال قبل مجيد موحدی با پاشيدن اسيد به صورت 4بيش از 
سابقش و دختری که درخواست های  آمنه بهرامی، همکالسی

 .کور کرد مکرر او برای ازدواج را رد کرده بود، او را

جيد با ريختن چند قطره اسيد کور خانم بهرامی گفت که می خواهد م
 شود تا از درد او آگاه شود

روز پنجشنبه هفتم آذر دادگاهی در اين شهر مجازات مجيد موحدی را به  به گزارش روزنامه های چاپ تهران
 .کور شدن با ريختن اسيد به دو چشم: شاکی تعيين کرده است درخواست

مجيد موحدی . خشن را می دهد اجازه مقابله به مثل برای جرايمحکم براساس قانون قصاص تعيين می شود که  اين
 .همچنين به پرداخت غرامت به قربانی محکوم شد

بازمی گشت تحت تعقيب و حمله   درحالی که از محل کار در سيد خندان تهران به منزل1383بهرامی آبان ماه  خانم
 .گی شد و بينايی در دو چشمش را از دست دادوحشتناکی دچار سوخت در آن حمله صورت وی به شکل. قرار گرفت

ناموفق ترميم صورت قرار گرفته   بار، از جمله در اسپانيا، تحت عمل جراحی17گزارش ها خانم بهرامی تاکنون  بنابه
 ……برای درمان وی هزينه پرداخت کرده است  هزار دالر40دولت ايران تاکنون حدود . است
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  4از  4 :صفحاتتعداد 

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

که برای من درست کرده  او دچار همان روزگاری شود" گفت که می خواهد در حضور مجيد موحدی در دادگاه وی
اين کار وحشتناک و : "صورت موحدی اسيد پاشيده شود گفت و در پاسخ به سوال قاضی که آيا می خواهد بر" است

  ."قطره اسيد به چشمانش بريزيد تا بفهمد که من چه رنجی برده ام 20فقط . غيرممکن است

فراد شروری در شهر تاريخی قندهار به چنين عمل وحشايانه و غير انسانی چندی قبل ا(( 
( ، غير اسالمی و غير افغانی دست زدند و خيلی ها نامردانه به روی خواهران ما 

نظر به گزارش مقامات محلی قندهار . تيزاب پاشيده و فرار کردند) متعلمين ليسه نازو انا 
از خواهران ما شديدًا مجروح گرديدند که  ) 30 (،در اين عمل وحشيانه حدود سی نفر 

سر و صورت تعدادی از آنها شديدًا صدمه ديده و بر بينائی عدهء ديگر شان تاثيرات 
گفته ميشود حدود ده نفر از عاملين اين عمل ننگين و شرم . عميقی بر جای گذاشته است

 وعده نموده بودند که آور بازداشت شده اند و رئيس جمهور ، جمهوری اسالمی افغانستان
با صواب ديد و اجازه علمای دين و سترمحکمه عاملين اين اسيد پاشی را در محضر عام 

اما به نظر اين کمترين بهترين جزا برای اين گونه افراد ، پيروی از . اعدام خواهند کرد
تر آقای کرزی بهتر است از اجازه گرفتن از علمای دين و س. عملکرد  دادگاه تهران است

محکمهء خود ، خواهرکان مجروح و آسيب ديده ما را که صورت عده ء شان به گونهء بدی تغيير شکل يافته است و از 
اين جنايت فجيع شديدًا رنج ميبرند ، به يک محکمه علنی با عاملين اين جنايت  رو در رو ساخته و بعد از محاکمه به 

ند رنج بکشند و ديگر افراد شرور و جنايت پيشه دست به همچو اعمال چشمان گنهکار شان اسيد ريخته شود که تا زنده ا
ننگين و ضد انسانی نزنند ، ور نه اعدام کردن همچو افراد شايد در حد اعلی خود ده تا دوازده دقيقه رنج کشيدن باشد ، 

ف است برعالوه مهيا از سوی ديگر حکومت موظ. در حاليکه قربانيان اين عمل وحشتناک تا زنده اند رنج خواهند برد
 )) ساختن زمينه تحصيالت عالی برای اين خواهران ما در تداوی و عالج شان نيز بزل مساعی نمايند

                                          


