
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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

 
   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ اکتوبر ٣١

  

  چور و دزدی در ميدان ھوائی کابل
  

فاسد ترين .  نمانده استمانند ساير ادارات دولت مستعمراتی، ميدان ھوائی کابل ھم دور از غارتگری و چپاول باقی

افراد که به گروه ھا و اشخاص معينی مربوط اند، در ميدان ھوائی کابل گماشته شده تا مال ھای قيمتی و پول ھای دزدی 

  .شده را بين خود تقسيم نموده و حقداری نمايند

يد، انسان ھای نا شريف کثيف ترين دورۀ تاريخ افغانستان نامبخشی از را  توان آن  که میحامد کرزی سال سلطۀ ١٣

ناموس فروشی، خاک فروشی، دزدی، غارت گری و صد ھا عمل ضد بشری ديگر . بسياری را به جامعۀ ما تقديم کرد

ستگاه قوۀ د. دور نبوده به شمول قضاء از فساد بای، ھيچ اداره .   بوده استحامد کرزیيکی از مشخصات دورۀ سياه 

ميدان ھوائی کابل، به ميدان فوتبال برای دزدان و .  ستانی ھا بودتاجرائيه در تمام سطوح پر از حرام خوری ھا و رشو

تواند از  کمتر کسی می. شوند میھوائی طعمۀ کروکوديل ھای ميدان ) پولدار(قاچاقبران تبديل شده و مسافران چاق 

ين جا خاصۀ ا خوری و پول ستانی درترشو.  محل را ترک بگويدترداخت رشوگزند دزدان ميدان ھوائی کابل، بدون پ

که در نقل و   افرادیخصوصاً . مور ھم بدون ھراس از مسافران تقاضای پول می نمايندأمردان نيست، بلکه زنان م

دھند تا کسی  ی متمورين ميدان ھوائی رشوأانتقال پول نقد و قاچاق مواد مخدره فعال اند، بدون انديشه و ترس به م

  .مانع جنايت و قاچاقبری آنھا نشود

 و ده قسيم فھيم و حامد کرزیگروه ھای خاص سياسی و افراد با نفوذ، مانند شورای نظار، جمعيت اسالمی و برادران 

 مفسد ديگر عمال خود را  در ميدان ھوائی مقرر می نمايند تا از تقسيم رشوت و کاال ھای دزدی شده بی نصيب ھا

    برای مردم و جامعۀ خود شد؟یتوان با چنين فساد گسترده مصدر خدمت آيا می. ندنمان

 

  


