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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٣ جنوری ١٢

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٨٨(  
  !!شد» مبارزه با فساد« خواھان ،کريم خليلی از پوشالی ھای غارتگر

 در مراسم عھد ١٣٩١ جدی  ١٩ از پوشالی ھای افغانستان که معاون دوم حامد کرزی است، به تاريخ  کريم خليلی يکی

  . ولسوال و معاون والی گفت که مقامات محلی بايد با فساد اداری مبارزه نمايند٧۴وفاداری 

در کنار مزدوری به اين اظھارت خليلی در حالی مطرح می شود که خود او يکی از فاسدان درجه اول کشور ماست که 

 کثيف در غرب کابل در ۀاين جرثوم. امريکا، از طريق برادرش نبی خليلی، مصروف غصب زمين ھای عامه می باشد

 مشھور است، در ھمين حال غاصب "حاجی نبی"نام شھرک ه  دارد که ب"اميد سبز"نام ه  بیمان شھرکراال داۀمنطق

  .در حال آبادی شھرکی در يکاولنگ باميان نيز می باشد ھزار جريب زمين در واليت بغالن و ٢بيش از 

 چھره ھای تلويزيون طلوع گفته بود که وضعيت خوب اقتصادی ۀاين پوشالی که در يکی از مصاحبه ھايش با برنام

 رفتن به مکتب استفاده می کرد، اکنون دارای چندين شھرک، ھزارھا جريب زمين، ۀنداشت و از خر به حيث وسيل

  . ھای غلغله و سرمايه گذاری ھای ھنگفت  ديگرمی باشدگروپ شرکت

انسان ھای پوشالی از جنس حامد کرزی، قسيم فھيم و کريم خليلی بايد ھمينطور باشند، خود مفسدين درجه يک کشور ما 

 توده ھای ولی اين خاينان بايد بدانند که. می باشند» قھرمانان ضد فساد«ھستند اما در کنفرانس ھا و جلسات و سيمنارھا 

  .را نشانی کرده و روزی از روزگار به حساب آنان خواھند رسيد تھيدست ما آنان

  

  : موتر رينجر پوليس در واليت نورستان از طرف پوشالی ھا دزدی شده است۵٠ قبضه سالح و ٢۵٠٠

اليت نورستان از  جدی، کميسيون قانونگذاری و مبارزه با فساد اداری مشرانو جرگه اعالن کرد که در و١٩به تاريخ 

يس گر چه رئ. ت داده شده بود، گم است موتری که به اين والي٩٠ موتر پوليس از ۵٠ قبضه سالح و ٢٧٠٠ تا ٢۵٠٠

خوانده است، اما » دشمنان مردم«را مثل ساير خاينان پوشالی کار  اين کميسيون که خود از پوشالی ھای خاين است، آن

الی چه در پايتخت و چه در واليات ھمه دزدان درجه يک ھستند که از فروش ھمه می دانند که حکام فعلی دولت پوش

 بستر ميليون ھا دالر زده شود، وقتی حتی کمپيوتر ھای ولسی ۴٠٠ ۀوقتی در شفاخان. ھيچ چيز خودداری نمی کنند

فروش اين ھمه سالح و موتر نيز  نمايندگان دزدی شود و پس از مدت کار دوباره تسليم نشود، مطمئناً ۀوسيله جرگه ب

دخل تا سطح رياست جمھوری  ھای ذیۀ ارگانولين ھمؤآن به جيب مساز کار خود پوشالی ھا است که عايد حاصله 

  .واريز می شود
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  :ابزاری در دست دولت پوشالی برای اغوای کارگران»  کارگرانۀاتحادي«

 ۀاتحادي«در اين ميان .  از طرف نھادھای پوشالی تجليل شدنھمين سال تصويب قانون اسارتبار اساسی، با غر وفش تمام

 تقدير ابزار ساخته شده دولت پوشالی است نيز نھمين سال تصويب قانون اساسی را  جملۀکه از» کارگران افغانستان

دوش دارد، عدم تطبيق قانون ه  اغوای کارگران زحمتکش را بۀ رئيس اين اتحاديه، که وظيف"معروف قادری". کرد

اما او خوب می .  جدی در برابر کارگران خواند و از دولت خواست تا قانون اساسی را تطبيق کندمشکلاساسی را يک  

خصوص کارگران بی بضاعت می ه  زحمتکشان و ب گلویطناب اسارت برتنگتر کردن داند که تطبيق قانون اساسی، 

  .د اشغالگرانه ھستنۀباشد که ھمين اکنون قربانی جنگ يازده سال

  . واحد عليه امپرياليست ھاست که می توانند به آزادی واقعی دست يابندۀکارگران فقط با ھمبستگی و در جبھ

  

  !!!؟»وليت عاطفی داريمؤما نسبت به افغانستان مس«:مک کريستال جالد

ن کشتار ی فرماسربازان شاشوک امريکائمک کريستال که يکی از جالدان خلق ماست و چندين سال به حيث فرمانده 

وليت ؤ اخيرش با اسوشيتد پريس گفته است که  ما نسبت به افغانستان مسۀمردم ما را صادر کرده است، در مصاحب

  .عاطفی داريم و امريکا بايد برای حمايت از افغان ھا در اين کشور حضور دايمی داشته باشد

عام،  یھااين جالدان را در قتل » فیوليت عاطؤمس«اين جنرال خونخوار به خوبی می داند که مردم افغانستان 

ديده است و ... کشتارھا، بمباردمان ھا، اسارتگاه ھا، شکنجه ھا، توھين و تحقير ھا، ادرار کردن ھا، سگ دراندن ھا و

را با رستاخيز مردمی خواھند داد و آن » وليت عاطفیؤمس«ھيچ نيازی به حمايت اين جالدان ندارد، بلکه جواب اين 

خون بيرون ميھن از  افتضاح آميزبا شرمساری و شکست من جمله روسھا را  ليس ھا و ساير متجاوزانکه انگ چنان

  .رانده اند، اين جالدان را نيز از کشور خواھند راند

  

  

  

  

  

  

  

 

 


