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 Reports گزارشھا

 
   کابل– عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ می ٠۵

  قھر طبيعت در بدخشان
  

ا  تن حيات خود ر٢٠٠٠گزارشھا حاکی است که به اثر لغزش زمين در ولسوالسی ارگوی در واليت بدخشان، بيش از 

اين لغزش ھزار ھا انسان را در خود فرو برد و و در زير خروار . از دست داده و ھزار ھا تن ديگر بی خانمان شده اند

  . ھا ِگل و الی مدفون کرد

 راين حادثه زمانی اتفاق افتاد که فقر و تنگدستی تحميلی مردم سراسر کشور را درفشار کم نظير مالی و اقتصادی قرا

 يک قشر پارازيت و طفيلی در عيش و نوش به سر برده و برای خريد يک ھمبرگر با مصرف دو که داده، د رحالی

" انتخابات"دولت دست نشاندۀ افغانستان که مصروف کاله برداری و غبن در جريان . ھزار دالر به دوبی سفر می کنند

  . بوده، کمتر توجه به مصيبت زدگان بدخشان کرده است" تقبلی

ل نوکسيه چه مقدار ، ميليونر ھای لومپن و ساير اراذ، قاچاقبران ثروتمنده ئی تعدادی از دزدان حرفجھان می داند که

آيا قيوم ! حال معلوم می شود که آيا اين دزدان در غم مردم خويش ھستتند يا خير. پول مردم افغانستان را دزدی کرده اند

مردم بدخشان کمک انسانی نمايند؟ آيا عبدهللا عبدهللا که نظر به  ميليون دالر به ۵کرزی و برادران دزدش می توانند 

تواند چند  دست آورده، میه ب) ويديو موجود است( ميليون دالر از طريق جاسوسی ١٠اعتراف خودش در يک قلم  

بی بانی ميليون آن را به قربانيان حادثۀ لغزش زمين در بدخشان ھديه نمايد؟ آيا حکمتيار انسان کش، صالح الدين ر

از کيسه ھای شخصی  و يا قانونی و حامد کرزی مزدور شھامت يک مقدار اعانه را به مردم بدبخت بدخشان خاصيت

خواھند داشت؟ آيا عطا محمد و دوستم که از راه دزدی و قاچاقبری ميليونر و حتی ميلياردر شده اند، از يک دالر شان 

  خود خواھد گذشت؟ 

ر ديگر ھم ثابت می سازد که مردم ستمکش ما با پست ترين، شرف باخته ترين و بيرحم ترين  ثابت ساخته و بازمان قبالً 

 .     قشر حاکم سر دچار اند

 


