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 ھنريار

  ٢٠١٢ می ٠۶

 

  چھار مساوی به ھشت
 

کاپيسا يکی از واليت ھای زيبای وطن ما است که مردم آن مثل زحمت کشان باميان سالھا محروم و مظلوم بوده اند 

افغانستان بعد از کنفرانس بن . ندبختی، ظلم و تبعيض را با تمام وجود از طرف حاکمان مستبد لمس کرده او فقر و بد

تقسيم شد که واليت کاپيسا سھم فرانسوی ھا گرديد و ھرچه دل شان می خواھد " دوست" بخش بين کشورھای ۴٩به 

اين آدم کشی ھای . کنند  خواھند چپاول میکشند، ھرقدر می خواھند می دھند، ھر قدر می در اين واليت انجام می

اين حادثه به . آنان يکی از عساکر افغان را وادار ساخت تا چھار عسکر فرانسوی را بکشد و تعدادی را زخمی کند

مذاق فرانسوی ھا خوش نيامد و دست به عکس العمل متقابل زدند که افزون بر کشتن ھشت کودک بی گناه افغان، ده 

زخمی کردند و بدين گونه ثابت کردند که در قساوت و جنايت دست کمی از ديگران ندارند و جان ھر ھا تن ديگر را 

  .عسکر فرانسوی دو برابر جان ھر افغان ارزش دارد

امريکا ھم به ی شانزده تن  از ھموطنان قندھاری ما را کشت و دولتمردان ئندی پيش ھم يکی از جانيان امريکا چ

ش او را ديوانه و روانی خطاب کرده و به اين صورت اين ديوانه را از افغانستان خارج کردند و خاطر تبريه کردن

  .بازھم طبق معمول، دولت در اين مورد کاری انجام نداده و نمی تواند انجام دھد

لر  مليون دا٢٠برای آزادی ھر خارجی از چنگ گروگان گيران . راستی جان افغانھا برای خارجی ھا ارزش ندارد

پرداخت می شود اما برای يک پوليس افغان که در جنگ با طالبان کشته می شود، فقط دو ھزار دالر خون بھا داده 

  .می شود

مين منافع خود روزانه أسازد که خون افغانھا برای خارجی ھا ارزش ندارد و حاضر اند برای ت  اين خود واضح می

غانستان ثابت کرده است که اينگونه رژيم ھا به خاطر رسيدن به منافع تاريخ اف. خون ھزاران انسان بيگناه را بريزند

کند که در کجا و باکی اين منافع را  خود حاضر اند روزانه ھزاران انسان بيگناه را بکشند، اين برای شان فرق نمی

ش و لنگی پوش ھم مين نشد، با طالبان ريأی و چپن پوش منافع شان تئر با حاکمان امروز نکتااگ. دست می آورنده ب

  .مشکلی ندارند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

کرد، خادم دين  انگليس ھا به حبيب هللا کلکانی تا وقتی به نفع شان کار می. را ثابت کرده است که تاريخ آن  چيزی

 معرفی شد و اين منفعت ءرسول هللا می گفتند اما وقتی که از مصرف افتاد، دزد، داره باز، ياغی و به تحقير بچه سقا

  .ر سفاک دنبال کردندشان را با ناد

  

 

 

 


