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   افغانستان- رشگران پورتالازگ

  ٢٠١٩مارچ  ١٧
 

  ؟ددر افغانستان چه می گذر
۴۴١ 

 

  

قتل فجيع دختر شش ساله به نام مھسا به صورت  خبر تکان دھندۀ :پايان است ديگری رو به» فرخندۀ« با ٩٧زمستان 

رسانه ھای ھمگانی پخش گرديد و در نتيجه ارگان ھای امنيتی دولت پوشالی  گسترده از طريق شبکه ھای اجتماعی و

ھنوز مدت  .را پيدا کنند» فرخندۀ کوچک«سوی مردم تحت فشار قرار گرفت تا بدون معطلی قاتالن  ًکابل شديدا از

انگيزۀ قتل . کنندجرم شان اعتراف می  زيادی از پر پر شدن مھسا نگذشته بود که دو تن از اختطافچيان دستگير و به

که فاميل مھسا موضوع را به  طفل معصوم کرده بودند و زمانی  ھزار دالر از پدر اين٣٠٠پول و قاتالن تقاضای 

  .ندازند ابا فشردن گلوی مھسا او را به قتل رسانده و در يک جوی آب می دھند، جنايتکاران پوليس گزارش می

و مزدور طالبی و  ی، وحوش جنايتکارئی و غير امريکائمھسا ھای بسيار از سوی درنده ھای اشغالگر امريکاروزانه 

که چرا  ارتجاعی جاری پر پر می گردند، اما اين داعشی و نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی در نتيجۀ جنگ وحشيانه و

 ديد که حرکت ھای خودجوش مردمی از قدرت انعکاس يافت را بايد در اين کشته شدن مھسای شش ساله چنين وسيع

ی نگذارند که ئھای توده  برخوردار اند و بايد توده ھا به اين نيروی اليزال شان باور پيدا کرده و با خيزش یئبسيار باال

  .  بکشندبعد از اين قاتالن و آدمکشان مھساھای شان را چنين فجيع
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 فرخنده را در ١٣٩٣ حوت ٢٨در  توحش دينی

ت، اما حرص و آز سيری ناپذير آتش سوخ

 ٢٢لباس فقر ظاھر گرديده در  سرمايه که در

مھسای شش ساله را فشرد  گلوی  ١٣٩٧حوت 

درعقب ھر دو . تا آخرين نفس ھايش به در آيد

خونين دو متحد تاريخی به  قتل فجيع دست ھای

که  نام ھای دين و سرمايه دخيل اند و تا زمانی

 وحشت و دھشت در جھان پر از نظام بی طبقه

ی از فجايع المناک ئجايگزين نگردد، رھا

مھسا ھای کوچک نه در  ھمچون پر پر شدن

افغانستان و نه در سرزمين اشغالی و ماتمکدۀ 

  .از جھان امکان پذير نيست ھيچ گوشۀ ديگری

  

 

  


