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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ليااضياء از استر: فرستنده

  ٢٠١٧ جون ٢٣

 !از برای خدا چه حال است در افغانستان
 افغانھای مقيم استراليا به روز ۀ يک تن از شرکت کنندگان حين مظاھر"شفيقه پردلی"با محترمه خانم " افق"ھفته نامۀ 

  :ی را انجام داده که تقديم تان می گرددئمصاحبۀ ويديو) کنبرا (ھاوس جون در مقابل پارلمان ١٩دو شنبه 

  

  ًلطفا خود را معرفی کنيد؟": افق"ھفته نامۀ 

به افغانستان رفته ) اقارب(به خاطر فاتحۀ .  نام من شفيقه پردلی است، در استراليا زندگی می کنم:خانم شفيقه پردلی

کابل ) با اين حادثه(صورت گرفت، در کابل بودم، که )  چار راه زنبق–شھر کابل ( بودم، وقتی که حادثۀ تروريستی در 

و فردای ) تا بدانند که چه شده است( گی و چيغ و فرياد از خانه ھای شان بيرون شدندافتاد و ھر کدام از سراسيمبه لرزه 

ی برسند، فاميل ئ بر پا شد، چندين تن از جوانھای تحصيل کردۀ ما که ھر کدام شان آرزوداشتند به يک جاآن که مظاھره

به شھادت رسيدند و در خون شط ) به اثر تير اندازی نيروھای امنيتی(ھای شان را نجات بدھند و آنھا را کمک کنند، 

انفجار در چار راه زنبق و تير اندازی به سوی (بر ھای ن گذشته که ھنوز خآاز. می زدند که اشرف غنی امر فير را داد

خانم شفيقه پردلی حين مصاحبه با ھفته نامۀ  
استراليا"افق"
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که اوالدش امروز پدر ) سالم ايزد يار(خالص نشده بود، در مراسم جنازه بچۀ جوان تحصيل کرده  ) مظاھره کنندگان

، شما فکر کنيد؛  اگر اين کار دولت نباشد. ديگر نيز به شھادت رسيدند]  پورتال-  نفر٧[ نفر ١۵ يا ١۴می گويد ، 

  مرگبار را انجام بدھد؟ ھيچ کس اين کار را کرده ۀانتحاری چطور می تواند يک روز بعد در مراسم جنازه ، اين حمل

  . خواستند، عبدهللا و دوستان آنھا را از بين ببرند می) دولت(نمی تواند، آنھا 

کسانی که در مراسم جنازه اشتراک کرده بودند و مردم کابل چه فکر می کردند که اين حملۀ انتحاری ": افق"ھفته نامۀ 

  از طرف چه کسان صورت گرفته باشد؟

ھمگی می گفتند که اين انتحاری از سوی دولت شده، چطور انتحاری ھا می توانستند پس از يک روز  :خانم پردلی

ما نمی دانيم که دولت افغانستان چه .  مردم جای بگيرند و اين عمل را انجام بدھندھمچو آمادگی را داشته باشند و در بين

خواھر جيغ می زدند و فرياد می ... ُمن در پشت شفاخانۀ امرجنسی رفتم و ديدم که صد ھا مادر، پدر، خانم . مقصد دارد

  .... د کشيدند که از برای خدا مرده ھای ما رابدھيد، زنده ھا و زخمی ھای ما کجاستن

 مردم از طريق رسانه ھا در ھر جای دنيا از وقوع اين حادثۀ خونين اطالع حاصل کرده اند،  می شود           ":افق"ھفته نامۀ 

دفتر صدر اعظم  (ھاوسی که ھمين اکنون به عنوان اعتراض در مقابل پارلمان ئيد که شما و ساير افغانھائبفر ما

  خواھيد؟ د چه میره زده ايھدست به مظا) استراليا

می خواھيم که دولت استراليا به دولت خاين افغانستان گوشزد کند که ديگر قتل عام و جوان کشی را در  :خانم پردلی

  . س قدرت  نشسته اند، چوکی ھا را رھا کنندأافغانستان خاتمه دھد و خاينانی که در ر

 ھور و رئيس اجرائيه از وظايف شان کنار بروند، میی در افغانستان می گويند که رئيس جما عده ":افق"ھفته نامۀ 

  يد؟ئتوانيد درين مورد چيزی بگو

سران حکومت وحدت (اين توقع را دارند که اينھا) افغانستان(حتی بچه ھای ده ساله و دوازده ساله در کابل  :خانم پردلی

  !غانستاننباشند، در افغانستان يک آرامی بيايد، از برای خدا چه حال است در اف) ملی

  .کنم مصاحبه انجام دايد از شما تشکر می" افق"که با ھفته نامۀ  يناخانم شفيقه پردلی از  ":افق"ھفته نامۀ 

  .از شما ھم تشکر که صدای ما را به مردم می رسانيد :خانم پردلی

   

  

  

 

 

 


