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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١۴ اکتوبر ١۵

  در افغانستان چه می گذرد؟

٢۵٠  

  

  »ھفتۀ شھيد«از روز مرگ مسعود در » يادبود«مصارف ھنگفت برای 

ھفتۀ « جنگی و غالمان حلقه به گوش اشغالگران امريکائی در دولت پوشالی، ھفته ای را تحت نام ھمه ساله جنايتکاران

 سپتمبر ٩، مرگ احمد شاه مسعود جنايتکار است که به تاريخ »ھفته«شأن نزول اين . تجليل و برگزار می نمايند» شھيد

از قاتلين چھار دھۀ اخير که در قتل » ۀ شھيدھفت«در .  توسط دو خبرنگار عرب در نتيجۀ حملۀ انتحاری کشته شد٢٠٠١

توده ھا و بربادی افغانستان نقش بارزی داشته و حال کشته شده  اند، از سوی ميراث خواران آن ھا که بر اريکۀ قدرت 

  . تکيه زده اند، ياد بود به عمل می آيند

رگزاری محافل و پروگرام ھای پر در سالجاری يک بار ديگر جنايت ساالران جھادی و حاکمان دولت پوشالی با ب

ھزينه در ھوتل ھا و مکان ھای مجلل از جنايتکاران جنگی و وطنفروشان بی مقدار که در زمان حيات شان دست به 

  . به عمل آوردند» گراميداشت«جنايات بيشماری زده اند و خاک وطن را ليالم نموده بودند، 

 ۵٠٠٠٠٠برگزار گرديد نزديک به » بنياد شھيد احمد شاه مسعود «تنھا در محفلی که برای مسعود جنايتکار از سوی

ده ھا محفل ديگر از سوی دولت پوشالی و تنظيم ھای جھادی » ھفته«عالوه بر آن در اين . افغانی به مصرف رسيد

 ۴٢ح،  صب٨اين در حاليست که به گفتۀ روزنامۀ . گرفته شده و در ھر محفل صد ھا ھزار افغانی به مصرف رسانده اند

 سال بيکار می باشند و صد ھا ھزار انسان در اين کشور شب را بدون لقمۀ نان به صبح ١٨درصد از جمعيت باالی 

  .ميرسانند

  

  !عاملين اصلی تجاوزات جنسی بايد اعدام شوند

 مستعمرۀ کنونی کشور ما –چندی قبل گروھی از انسان ھای بدبخت که زائيدۀ نظام اقتصادی غير انسانی نيمه فئودالی 

می باشند، در ولسوالی پغمان واليت کابل با استفاده از يونيفورم و موتر پوليس دولت پوشالی کابل، عالوه بر غارت 

اين متجاوزين که تعداد . اشيای قيمتی سرنشينان چند عراده موتر، بر چھار زن تجاوز وحشيانۀ گروھی را انجام دادند

  .د بعد از چندی از جمله ھفت تن آنھا از سوی نيرو ھای امنيتی دستگير می شوندرسيدن شان به ده تن می

جھان از ميان ھفت تن، پنج نفر آنھا به » عدلی و قضائی«با راه اندازی محکمۀ فرمايشی از سوی فاسد ترين ارگان ھای 

رين قاتلين و متجاوزين بر خاک، که بزرگت در حالی. ديآنھا چند روز قبل تطبيق گردبر اعدام محکوم می شوند که حکم 
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مال و ناموس توده ھای درد ديدۀ ما در مقامات بلند حکومتی تکيه زده و سيزده سال است که ھمه روز به ده ھا قتل، 

دھند و ھيچ مرجعی وجود ندارد تا حکم اعدام را بر اين جنايتکاران و متجاوزين اجراء  جنايت و تجاوز را انجام می

  . نمايد

 ١٠٠دۀ اشغالگر در سيزده سال گذشته با چنگ و دندان از اين جنايتکاران جانی دفاع نموده و تاکنون بيش از سگان درن

ميليارد دالر برای حفظ اين نظام پوسيده و فاسد به مصرف رسانده و کماکان اين مصارف از سوی اشغالگران غربی 

  .جريان دارند

ی ستمديده و زجر کشيدۀ افغان، اشغالگران غربی به سردمداری عامل ھمۀ بدبختی ھا و جنايات جاری بر توده ھا

، نيرو ھای فاشيست و وابسته ای طالبی و حاکمان در دولت پوشالی کابل )انگليس(امپرياليسم امريکا، سگ پير استعمار 

پاول را پايانی که اين جنايتکاران در کشور ما وجود داشته باشند، نه تنھا قتل، دزدی، چور و چ می باشند و تا زمانی

  . نيست بلکه ھر روز بايد شاھد وضعيت به مراتب بدتر از امروز باشيم

 

  

  


