
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 
 Political  سياسی

  
   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۶ اپريل ١۶
  

  !خواھرم را نفروش: دختر به مادر می گويد
  em=sns&TrAOw0TwHJq=v?watch/com.youtube.www://http وی يبه اين ويد! ھم ميھنان

وحشت بار و مختصر توجه فرمائيد تا از فجايع نظام مزدور کابل آگاه  شده  و تحفۀ تمدن غرب را به چشم سر مشاھده 

وھر نامرد خانه را ترک گفته و خود ش. مادری با شش اوالد، به ترياک پناه برده تا گرسنگی فراموش شان شود. نمائيد

  . از خانه فرار کرده است

مادری با شش اوالد با گرسنگی دست به گريبان است و از فرط نبود غذا، نمک آب می نوشند تا اگر بتواند جلو 

ھای خود را ھم به اين عمل ضد بشری مادر خود به کشيدن ترياک عادت نموده و اوالد  . گرسنگی شان را بگيرند

مادر تصميم دارد که . ه نمايد اطفال غذا تھيۀ دو طفل خود را می فروشد تا برای بقيبه ناچارمادر . آغشته ساخته است

ين اطفال نزد مادر بی مروت التجاء می کند که االکن يکی از. يک دختر ديگر خود را ھم به قيمت ارزان بفروشد

وی رقت آور پستی، رذالت و ياين ويد". سنه باشيم، مگر خواھر ما را نفروشخير است که گر. شخواھرم را نفرو"

  .ناموس فروشی نظام دست نشاندۀ کابل را   به اثبات می ر ساند

 دوستم، غنی، عبدهللا و ساير جناوران نظام با ميليون ھا دالر ثروت غير مشروع  ، آيا کرزی، قانونی، سياف، عطاء

چه می گذرد و مردم چگونه شب و روز را سپری می نمايند؟ آنقدر بی " ميھن شان"می دانند که  در " کمی"يک 

  .  وجدانی و پستی در افغانستان اشغال شده حاکم گرديده  که کسی به فکر اوالد خود ھم نيست

  . ه به آن می بالندغرب است که افراد شرف باخت" تمدن"اين ھمه مصيبت ھا زادۀ اشغال، حاکميت اوباشان  و پخش 

 

 

 
 


