
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١۴ می ١۴

  در افغانستان چه می گذرد؟

٢۴٢  
  بر دختر ده ساله در واليت کندز» خدا نترس«تجاوز مالی 

نی يک مال به جرم تجاوز بر خواھر زادۀ دوازده ساله اش در واليت بغالن چند روزی ھنوز از بريده شدن گوش ھا و بي

خواند تجاوز  نگذشته که اينبار وحشی ديگری به نام مال در واليت کندز بر دختر ده ساله که نزدش درس علوم دينی می

من از «ود، با گفتن اين که که  دست و پای دخترک معصوم را سخت بسته ب اين مالی بيشرف و رذيل در حالی. کرد

  . دھد عمل شنيع و غير انسانی را انجام می» خدا نمی ترسم

 نيمه فيودالی ما، از احترام نسبتاً خاصی –مال و مولوی که در بين توده ھای درد ديده و زجر کشيدۀ کشور مستعمره 

ه و از زمان تولد تا دم مرگ اين طيف از برخوردار است به نام دين و قرآن بر افکار مردم ما به شکل عجيبی نفوذ نمود

انسان ھا مداخله گر زندگی توده ھای ستمکشيدۀ ما می باشد و برای رسيدن به اغراض شخصی خويش افکار پوسيده و 

  . دانند اندک از آن را مترادف به کفر می» عدول«ضد انسانی را چنان تبليغ می نمايند که 

اسالم، جھاد، «ی به نام ئکه زيادترين جنايت ھا و خيانت ھا را چنين انسان ھابا ورق زدن تاريخ کشور ديده می شود 

اين طيف از انسان ھا که از شاھراه علم و دانش فرسخ ھا فاصله دارند، با خواندن . انجام داده اند» دين، خدا و رسول

 چند آيت و حديث، مدرک دنچند کتاب زرد قصه خوانی پيشاور و يا کتاب ھای منتشره در قم ايران و به خاطر سپر

ی و آخوندی را به دست آورده و راھی مساجد و تکايا می گردند و با سوء استفاده از عقايد توده ھای فقير ما در مالئ

  . کشاندن ھر چه بيشتر افغانستان به سوی تباھی و بربادی اندءتالش به قھقرا

  

  کنند فاسدان يک ديگر را به فساد متھم می

 اين جرثومۀ بی سواد که رئيس کميسيون مواصالت، مخابرات، قيس حسن، »خوکدانی« رئيس ھيمیوف ابراؤعبدالر

 شھری، تھيۀ مسکن، تھيۀ آب و برق و امور شھری اين خوک دانی می باشد و عده ای ديگر در ديداری با ۀامور توسع

کنند که شاروال فاسد است و از  می گردند و ادعا می نوانديش ۀخواھان برکناری و محاکم) کرزی(سردستۀ جواسيس 

کرزی به آنھا وعده می سپارد که بعد از بازگشت شاروال از سفر، او را از کارش بر کنار . قانون اطاعت نمی کند

اما بعد از برگشت نو انديش از سفر، کرزی چنين کاری نکرده و وی . ی می سپارد قضائنموده و به مراجع عدلی و

  .دھد میکماکان به وظيفه اش ادامه 
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 مقابل دروازه ھای قيس حسنس آن أدر دولت پوشالی و در ر» خوک دانی«به تعقيب آن عده ای از اعضای 

 اعتراض نموده و نوانديشکابل گردھم آمده و با نصب شعار ھا و کشيدن چيليپا بر روی عکس ھای » چوروالی«

  .  خواھان برکناری شاروال شدند

کسانی که عليه او دست به اعتراض زده اند، مافيای زمين «: می گويد» وکدانیخ« به جواب اعتراض اعضای نوانديش

 کادستر را غضب و در آنجا شھرک ساخته و ١٠٩ زمين مربوط به قيس حسنکه شخصی به نام  می باشد، چنان

 رئيس پارلمان زمينی را در شھر کابل به زور گرفته و برای خود آپارتمان ساخته و بار ديگر وف ابراھيمیؤعبدالر

برای خود و اقارب خود در شھر کابل خواھان زمين گرديده که خواست شان را برآورده نکردم، به ھمين خاطر مخالف 

  »...من شده است

 ده ھا تـُن بمب بر خانه و کاشانۀ مردم آن، کماکان از در کشوری که سگان درندۀ بيش از چھل کشور با ريختن روزانه

فرصت «را خوانده می شوند و عده ای از کاسه ليسان آن » دوستان بين المللی«سوی دم و دستگاه نظام پوشالی به نام 

وذ دانند، در کشوری که سازمان ھای استخباراتی کشور ھای ھمسايه، منطقه و جھان بر تار و پود آن نف می» یطالئ

کرده و ھيچ حرکتی از ديد جواسيس داخلی و خارجی پنھان نمی مانند، در کشوری که صد در صد بودجۀ انکشافی آن و 

 درصد بودجۀ عادی آن از سوی اشغالگران پرداخت می شوند، در کشوری که اردو، پوليس و امنيت ناملی ٧٠بيش از 

د، در کشوری که ده ھا درجن انجو آستين ھا را به چور آن تربيۀ دست سازمان ھای جاسوسی منطقه و غربی می گردن

ء س تا ذيل دولت پوشالی در فساد غرق می باشند و ھر يک از فاسدان تقالإو چپاول باال زده اند، در چنين کشوری از ر

نين نظام ه فساد جزء الينفک چ در حاليک. ؟!!دره انداخته و ديگری را فاسد بگويرا بر چھ» شريف«د تا نقاب انسان دار

  .ئی استھا

 و کسان ديگری که در اين خيمه شب بازی شريک اند، ھمه فاسدان و جنايتکاران ابراھيمی، قيس حسن، نوانديش

نابخشودنی اين کشور اند که روز تصفيه حساب با آنھا و ساير جواسيس، جنايتکاران، مافيا، غارتگران عزت و ناموس 

وز اين خلق زحمتکش و اسير افغانستان است که نقاب را از چھرۀ کثيف اين کشور و وطنفروشان رسيدنيست و آن ر

  . شان خواھند کشيدۀ تمامی آنھا خواھند دريد و در دادگاه خلق به محاکم

  

  شانزده کارگر، در انفجار گاز در يک معدن جان ھای شان را از دست دادند

واليت سمنگان شانزده » درۀ صفوف«لسوالی و» دھن تور«ۀ در اثر انفجار گاز در يک معدن زغال سنگ در منطق

اين معدن به . کارگر کشته و بيش از بيست تن ديگر در آنجا گير مانده و از سرنوشت آنھا ھيچ اطالعی در دست نيست

نزديک به . گرفت شکل غير معياری و با استفاده از حداقل امکانات توسط يک شرکت خصوصی مورد استفاده قرار می

اين واليت نيز فرو ريخت و باعث » ی و دوآبروئ«ولسوالی » آبخورک«ۀ  در يک معدن در منطقشش ماه قبل نيز

  . کارگر ديگر گرديد٣٠ کارگر و زخمی شدن ٢٧مرگ بيش از 

 نيمه فيودالی که از دوازده سال به اينطرف ميليارد ھا دالر سرازير گرديده، ھر روز شاھد قتل –در افغانستان مستعمره 

 ھای درد ديده و ستمکشيدۀ خود در حوادث گوناگونی ھمچون سيالب، زلزله، لغزش زمين، فروريختن و کشتار توده

روزی نيست که خبر کشته و . معادن، خشونت ھای خانوادگی، دزدی ھای مسلحانه، انتحار و انفجار وغيره می باشيم

  .پخش و نشر نگرددزخمی شدن ده ھا تن از ھموطنان ما در رسانه ھای صوتی، تصويری و نوشتاری 

که دولت پوشالی، فاسد و مزدور در مغازله با کشور ھای ھمسايه و جھان قرار داشته باشد و روی فروش  تا زمانی

مادر وطن با آنھا چانه زنی نموده و تالش برای زر اندوزی در صدر برنامه ھای کاری آنھا قرار داشته باشد، نه تنھا 
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اين کشور کاھشی رونما نخواھد گرديد، بلکه ھر روز گراف قتل و کشتار مردم ما در مرگ و مير توده ھای درد ديدۀ 

  . د يابفزونی می

 


