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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١۴ سپتمبر ٠٨

  

  در افغانستان چه می گذرد؟

٢۴٨  

  غالگر اندعامالن اصلی تجاوز گروھی بر زنان در ولسوالی پغمان، دولت پوشالی و سگان درندۀ اش

 تن از انسان ھای وحشی و جنايتکار با استفاده از يونيفورم و موتر پوليس دولت پوشالی در ١٠ اسد سالجاری ٣١شب 

ولسوالی پغمان واليت کابل بر سر نشينان چھار موتر با استفاده از سالح حمله ور شدند و بعد از ضرب و شتم سرنشيان 

گفته می شود که اين . ھار تن از زنان اين موتر ھا  تجاوز گروھی کردنداين وسايط، ضمن سرقت اموال آنھا بر چ

  .وحشی ھا که سال ھا در زندان بودند با پرداخت رشوت قبل از ختم دورۀ محکوميت شان از زندان رھا شده اند

دازی تظاھرات در ثيرات عميق اجتماعی را بر اذھان عموم توده ھا گذاشته و با راه انأاين حادثۀ دلخراش و غم انگيز ت

ھمچنان اين جنايت فجيع وسيعاً در شبکه ھای اجتماعی و . واليات مختلف کشور تنفر شان را از اين حادثه ابراز کردند

ن اين حادثه، باعث گرديد تا رئيس دولت پوشالی   سراسری مردم از عامالانزجار و نفرت. رسانه ھا انعکاس يافت

ن اين حادثه از محکمه، حکم اعدام آنھا را صادر می د که با رسيدن دوسيۀ عامالن نمايتحت فشار قرار گرفته و اعال

دستگاه . ی و به محکمه فرستادھائ اين جانيان را نۀارنوالی دولت پوشالی به اسرع وقت دوسيڅليل لوی به ھمين د. نمايد

» حيثيت« می باشند برای اعادۀ فاسد قضائی دولت پوشالی که يکی از فاسدترين و کثيف ترين نھاد ھای دولت پوشالی

بر باد رفتۀ خود محکمه را عاجل و علنی برگزار نمود و حکم اعدام را به ھفت تن از جنايتکاران دستگير شده صادر 

ی سازی يک دوسيه در اين ادارۀ فاسد سال ھا زمان را در بر می نھائکرد، اين فيصله در حالی صورت می گيرد که 

  . گيرد

با آنکه وحشی گری ھا و جنايات زيادی ھمه روزه از سوی سگان درندۀ اشغالگر، طالبان فاشيست و وابسته و نيرو 

د و روزی نيست که ده ھا زحمتکش و ستمديدۀ ما صورت می گيرھای تحت ادارۀ دولت پوشالی کابل بر توده ھای 

ا از دست ندھند، اما تجاوز گروھی بر زنان با مرد، زن و طفل اين کشور به خاک و خون نغلتند و جان ھای شان ر

 که تنظيم ھای جھادی شنيع ترين و فجيع ترين بی ناموسی ٧٢چنين وحشت و دھشتی بعد از سگ جنگی ھای سال ھای 

  . ھا و جنايات را بر مردم ما روا داشته اند، بی سابقه می باشد
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اراذل و اوباش ولسوالی پغمان برای شان پيراھن از ی سگان درندۀ اشغالگر و دولت پوشالی کابل از بی ناموسی مشت

خواھند برای مدتی افکار عامه را از جنايات سراسری جاری در کشور که روزانه به ده ھا تن کشته  عثمان ساخته و می

  . ، بدين نقطه متمرکز بسازندو زخمی می شوند و وضعيت اسفبار اقتصادی مردم برای مدتی

» برکت« وقوع چنين رذالت ھا، جنايات و بی ناموسی ھا به دور از انتظار نيست چرا که از در کشور استعمار زدۀ ما

 کشور ھر روز دامنۀ فقر و بيکاری گسترده تر گرديده و زنجير خون آلود استعمار ۴٨سگان درندۀ بيش از » حضور«

  . با گذشت ھر لحظه بر دست و پای توده ھای ستم کشيدۀ ما فشرده تر می شود

ی، حاکمان دولت امريکائدرنده ھای ناتو، سگان اشغالگر (که کشور ما از زير سلطۀ اراذل و اوباش اصلی  مانیتا ز

ی نيابند، ھر لحظه امکان وقوع چنين جنايات و بی ناموسی ھا رھائ) ن فاشيست و وابستهمزدور و فاسد کابل و طالبا

نھا ھمين درنده ھای اشغالگر و دولت پوشالی کابل می محتمل بوده و با اعدام چند انسان که عامل اصلی گمراھی آ

ابد، بلکه ھر روز بايد شاھد حوادث ھولناک ديگر از اين دست  يباشند، جرم و جنايت در کشور ما نه تنھا کاھش نمی

  . باشيم

  

  


