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  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴۴٢ 

 وحوش جنايتکار طالب يک زن حامله را ١٣٩٧  حوت٢٧به تاريخ  :اھريمن به رگبار بستن زن حامله از سوی طالبان

ال برد و محکوم کرد، به ؤجنگ آنھا را عليه دولت پوشالی کابل زير س  طالب١٣ع جنازۀ يکه در مراسم تشي پس از آن

خرابه  دولت در قريۀ اوقاف ولسوالی سانچارک واليت سرپل به رگبار بسته و جسد او را در يک اتھام ھمکاری با

 . مانده اندیمردم قريۀ اوقاف می گويد که از اين زن سه طفل بر جا. انداختند

اين جنايتکاران . دھد ی طالبان مزدور و پست فطرت را نشان میئدرنده خو وچکی از توحش واين جنايت فجيع نمونۀ ک

نيستند و در  بنديبا دال پاکستانی و شاش شتر عربستان بزرگ شده اھريمنانی اند که به ھيچ اصولی پا وحشی و جاھل که

اين وحشی ھا زنا زادگانی اند که به . اند ی بی مثالئرذالت، پست فطرتی، جنايت، وطنفروشی، سرسپردگی و درنده خو

دولت آبادی به خاطر يک نخ سيگرت سر فرزندان شان را با شمشير  دستور باداران شان حاضر اند به گفتۀ محمود

   .نمايند بيگانان از تن شان جدا

  

الی  مردم قريۀ باغ باالی ولسو١٣٩٧  حوت٢٨به تاريخ  : شفاخانه ساختگرسنگی اعضای يک خانواده را روانۀ

از چھار روز گرسنگی به علت فقر در وضعيت بسيار بدی  کلفکان واليت تخار چھار عضو يک خانواده را که پس

 اين چھار عضو خانواده شامل زن، شوھر پير و دو دختر که ھيچ نان آوری. انتقال داد قرار گرفته بودند، به شفاخانه

واليتی تخار می  ول شفاخانۀؤمس. ، می باشد به سر می برندبا وضعيت بسيار بد و رقت انگيزی زندگی شان راو ندارند 

خانواده و يک دختر شان نيز دچار بيماری روانی  گويد ھر چھار عضو اين خانواده به سوء تغذيه مبتال گرديده، خانم

  .شده اند

 پرياليزمگذرد، بيش از يک تريليون دالر تنھا از سوی ام در حدود ھجده سال می  تاکنون که چيزی٢٠٠١از ھفتم اکتوبر 

توده ھای زحمتکش و  جنايتگستر امريکا در جنگ به شدت ارتجاعی و وحشيانه به مصرف رسيده جنگی که در آن

مالی و اقتصادی و ھم از لحاظ جانی در اين جنگ  ستمديدۀ ما ھيچ نقشی نداشته، اما بيشترين ضربات را ھم از لحاظ

   .متحمل گرديده اند
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شرکاء به افغانستان صد ھا ھزار تن از توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما کشته،  ريکا ويلغار امپرياليزم ام» برکت«از 

درصد از نفوس  ۵۵از  ليون ھا تن ناگذير به ترک اجباری خانه و کاشانۀ شان شدند، بيشييا معلول گرديده، م زخمی و

درصد نيروی  ۴٠ده، بيش از مخدر مبتال گردي ليون به موادي م٣کند، بيش از  ليونی ما زير خط فقر زندگی میيسی م

برای پيدا کردن کار طعمۀ ماھی ھا گرديده، قاچاق مواد مخدر به باال  کار در بيکاری به سر می برند، ھزاران جوان

واردات و   درصد٩٠ی حرف اول را می زند، در بيالنس تجارت بيش از ئخود رسيده، اقتصاد مافيا ترين سطح توليد

بيچارۀ ما برای جلوگيری از تلف شدن  دارد، فروش فرزندان در بين توده ھای فقير و درصد صادرات سھم ١٠کمتر از 

 ٩٩درصد نفوس از تمامی امکانات زندگی برخوردار و بيشتر از  آنھا به يک فرھنگ تبديل گرديده، کمتر از يک

 ر جريان ھجده سال از چھرۀ کريه و اسفناک افغانستان اشغالی د ایهاين است گوش. اند درصد در تالش زنده ماندن

  .ی از دوزخ موجود وجود نداردئبدون رستاخيز توده ھا ھيچ راه برای رھا. گذشته

  
  
  
  


