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   کابل-کبير 
  ٢٠١٧ دسمبر ٢٠

  

  مشت نمونۀ خروار از افغانستان اشغالی

۴  

تکار، دزد و مافيای شمال ی به طيارۀ حامل جنايئچندی قبل اشغالگران امريکا :ی شمال برکنار گرديدئپوقانه امپراتور 

ِکه با غر و فش تمام قصد داشت در گردھما) ءمعلم عطا( ی در قندھار شرکت کند، بعد از يک و نيم ساعت انتظار، ئُ

اجازۀ پرواز از مزار به سمت قندھار را برايش ندادند و مجبورش کردند تا با سر افکنده و عرق بر پيشانی و خجل 

 شمال فھماند که در برابر تصميم بادار ھيچ چيز ئی ھا به امپراتور پوقانه ئیين کار امريکاا. دوباره به سمت خانه برود

در تازه ترين مورد اشرف غنی اين سر دستۀ دولت مزدور و دست نشانده، به دستور بادار و در مشوره با . ھم نيست

 باشد را میش از واليت بلخ  اقع حکم برکناریکه در وا) ءمعلم عطا(عبدهللا پوقانۀ امپراتوری شمال را کفاند و استعفای 

  .  کردمقرر بلخ الیصادر و به جايش شخصی به نام انجينر داوود را به سمت و

وجود ه  عبدهللا وحشت و دست پاچگی عجيبی بين جمعيت اسالمی جنايتکار و خاين ب–اين تصميم حکومت دو سرۀ غنی 

والنه و خالف ثبات و امنيت ؤحشت ملی را عجوالنه، غير مس اين تصميم حکومت وه ایجمعيت طی اعالمي. آورد

صالح الدين ربانی رئيس اين حزب سفر خود را به آتن نيمه تمام رھا کرده و سراسيمه و وارخطا . افغانستان اعالن کرد

ش را غير به کابل آمد و معلم عطای جنايتکار و دزد که رياست اجرائيۀ جمعيت اسالمی را نيز به عھده دارد استعفاي

 در برابر ه ایقانونی دانسته و منظوری استعفای خود را مشروط گفته و تھديد کرده که تا سرحد استفاده از ھر گزين

  .رود تصميم حکومت دو سره ای وحشت ملی پيش می

  

ر بار ديگر با حملۀ تھاجمی د  داعشی ھای خونريز يک:در کابل» امنيتی«سيسات أحملۀ داعشی ھای جنايتکار بر ت

 قوس سه تن از داعشی ھای وحشی با ٢٧ بجۀ روز دوشنبه ١٠حوالی ساعت . غرب کابل آرامش اين شھر را به ھم زد

دولت پوشالی از باالی يک ساختمان نيمه کاره، فضای رعب و وحشت را » امنيت ملی«حمله بر مرکز آموزشی ادارۀ 

اين . طراف محل فرار کرده و به ھر طرف پراکنده شونددر شھر حاکم ساخته و باعث گرديد تا مردم محل سراسيمه از ا

 ساعت دوام کرد که در نتيجه پس از  تخريب و ۵وليت آن را داعش به عھده گرفت، نزديک به ؤحملۀ تھاجمی که مس

ويرانی ساختمان ھای اطراف محل حمله با کشته شدن سه داعشی و زخمی شدن دو عسکر اجير دولت پوشالی به پايان 

  .رسيد
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 –در زير ادارۀ حکومت غنی  :نسترن يکی ديگر از قربانی ھای نظام فرسوده و پوسيدۀ حکومت دو سرۀ وحشت ملی

عبدهللا جرم، جنايت، قساوت، شقاوت، جور و ستم بر توده ھای زحمتکش و ستمديده در ھر سن و سالی و ھر لحظه 

ون از رخداد ھای وحشيانه و غير انسانی نيستند، کس از فرزندان توده ھای فقير و بيچاره مص امکان پذير است، ھيچ

چراکه در نظام فرسوده و پوسيدۀ کابل که رھبری آن را مشتی جنايتکار، دزد، مافيا، مزدور و خاين به دست دارند، 

  .راحتی زندگی می کندکی از اين درنده ھای سر قدرت، بمجرم و جنايتکار بدون دغدغه و ترس با حمايت مستقيم ي

دختر معصوم و بيگناھی از واليت غور به نام نسترن که ھنوز از عمرش بيشتر از دوازده بھار زندگی سرگذشت 

 سه سال قبل که ھنوز ، پدر ظالمش در بدل زنرااين طفلک معصوم . يوس کننده می باشدأنگذشته، بسيار غم انگيز و م

 به نام عيدگل زير نام عروسی، ھمبستر می بيش نبود به جبر و زور او را به شخص عياش و جاھلی ه ای سال٩طفل 

  .  کنند سازد و خود با زنش به ايران فرار می

طفلک معصوم در جريان سه سال ھر نوع ظلم و شکنجۀ خانوادۀ جانی و ظالم شوھرش را تحمل می کند و تا سرحد 

برای «: او می گويد. ود اثر داغ و شکنجه در وجودش ديده می ش١۵٠که بيش از  مرگ لت و کوب می گردد، تا جائی

جمع آوری ھيزم ناگذير شب ھا در کوه می خوابيدم، مجبورم می کردند با سگ نان بخورم يا پس ماندۀ غذای سگ شان 

 که شکمم را چرب می کرد، روز ھای جمعه از سفرۀ مردم به دست می ئیتنھا زمانی غذا. دادند تا بخورم را می

  ».آوردم

به .  در يکی از شفاخانه ھای واليت غور با وضعيت بسيار بد صحی به سر می برداين کودک معصوم در حال حاضر

گفتۀ داکتر ھای اين شفاخانه وقتی نسترن به شفاخانه منتقل گرديد، آثار و عاليم لت و  کوب شديد در سراسر وجودش 

  .دنداين طفلک معصوم چوب را فرو کرده بو» شرمگاه«شد و خانوادۀ خسرش وحشيانه به  ديده می

در کشوری که نظام کثيف، فرسوده و مزدور بر سر قدرت باشد، حال و روز توده ھای ستمديده و زجر ديدۀ آن بھتر از 

که اين حکومت وحشی سر  اين نخواھد بود و ھر روز ما بايد شاھد چنين فجايع ھولناک و غير انسانی باشيم و تا زمانی

  . لحظه امکان پذير می باشندقدرت باشد، تکرار چنين فجايع غير انسانی ھر

  

  


