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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٣ جنوری ١۶

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٨٩(  
  :دند ضد فساد در دولت پوشالی اعتراض کره اسير زندان پلچرخی با دوختن لب ھای شان ب۵٣

 قاتالن امپرياليست و نصب دولت پوشالی، فساد به يکی از ابزارھای طبقات حاکمه در ۀوسيله با اشغال کشور ما ب

 هدر حالی که مجريان درج. کشور تبديل شده است که زندگی فالکتبار توده ھا و زحمتکشان را فالکتبارتر ساخته است

 قضائيه ۀقو. را مردم می پردازند ھای می باشند، اما بار و تاوان آن حاکمان دولت پوشالی و خود امپرياليست ،يک فساد

 مردم، خدا به کسی نشان ندھد، تا پول نپردازی، ۀ فاسد دولت پوشالی است که به گفتۀدولت پوشالی يکی از سه قو

 اصطالح .ارنواالن و قضات دولت پوشالی جاری استڅ، عبارتی است که بر ورد زبان »وددوسيه ات تريشر نمی ش«

  . جعلی استۀ اصلی و ساختن دوسيۀ از  بين بردن دوسيۀتريشر کردن دوسيه، به پروس

دست غذا  زندانی در اين اسارتگاه مخوف دستگاه حاکمه، به اعتصاب ۶٧اکنون از زندان پلچرخی خبر می رسد که 

که  انيان مدعی ھستند که باوجودیاين زند.  تن لب ھای شان را به رسم اعتراض دوخته اند۵٣زده اند و در اين  ميان

  .مدت حبس شان تکميل شده است، اما قضات به دوسيه ھای آنان رسيدگی نمی کنند و از آنان پول می خواھند

خصوص زحمتکشان ه  ديگر دولت پوشالی ندارد و تمام مردم بۀد دست کم از دو قوا قضائيه افغانستان، در فسۀقو

  . آن می نگرندی از کينه به اين قوه و قضات ريشوتھيدست به ديد تحقير و با قلب پر

  

  :ی و بچه ترسناک کرزی پوشالیسربازان جنايتکار امريکائ» مصونيت قضائی«

 گفت ١٣٩١ جدی ٢۵حامد کرزی رئيس دولت پوشالی پس از بازگشت از سفر امريکا در کنفرانس مطبوعاتی تاريخ 

ی عساکر شان در افغانستان در نظر گرفته نشود، صونيت قضائ که می ھا برايش گفته اند که در صورتیکه امريکاو

 از افغانستان بيرون می کشند، حال بايد لويه جرگه تصميم بگيرد که به عساکر ٢٠١۴تمام سربازان خود را پس از سال 

  .ی می دھند و يا می گذارند که آنان از افغانستان بروند و ما را تنھا بگذارنديکائی مصونيت قضائامر

ه  کثيف در حالی به اين بچه ترسناک متوسل می شد که مردم تنگی ولسوالی سيدآباد وردک بۀمد کرزی اين جرثومحا

ی به خاطر بمباردمان يک مسجد و کشتن ده ھا  تن، شعار می دادند و آنھا را تروريست ھای ضد اشغالگران امريکائ

  .واقعی می خواندند
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لويه جرگه ھای افغانستان در يازده سال گذشته لويه جرگه ھای وطنفروشی بوده که در آن حراج کنندگان مادر ميھن 

مصونيت « جرگه با پيشانی باز گردھم آمده و از ھيچ نوع خيانت در حق وطن دريغ نکرده اند و اين بار ھم اين لويه

  .ور جديد تجاوز ھا در افغانستان آغاز خواھد شديد خواھد کرد و دأئی را تيتکاران امريکائجنا» یقضائ

  

  :نيروی ويژه برای کشتار خلق ما

نيروی بنيادی برای «نام ه در سفر اخير حامد کرزی به امريکا، فيصله شده است که امريکا در ايجاد نيروی ويژه که ب

 مشترک دو کشور و نه ھم ۀاعالميکه اين فيصله نه در  باوجودی. ياد می شود، دولت پوشالی را کمک کند» افغانستان

 ٢۴ت ھمراه با کرزی به تاريخ يافته است، اما يکتن از اعضای ھيأدر کنفرانس مطبوعاتی اوباما و حامد کرزی انتشار ن

قرار است بحث .  از ايجاد اين نيرو به شماری از رسانه ھا به شرط فاش نشدن نامش، صحبت کرده است١٣٩١جدی 

  .ان جنراالن دو کشور در آينده ادامه يابدبر چگونگی اين نيرو مي

امريکا ) ميرين(ی ھای دريائاين نيرو به خاطر مبارزه با ھر نوع تھديد داخلی و خارجی ايجاد می شود که مشابه به نيرو

أمين منافع اين نيروی ويژه که در کشتار خلق از مھارت ھای خاصی برخوردار خواھد بود، برای ت. خواھد بود

  .ی در افغانستان فعاليت خواھد کردمريکائغارتگران ا

  

  :قاضی حسين احمد، خاين به توده ھای زحمتکش افغانستان و پاکستان و ارباب جھادی ھای فاشيست

 افغانستان و پاکستان از ۀاين خاين به توده ھای ستمديد. قاضی حسين احمد در پاکستان به خاطر بيماری قبلی درگذشت

 جھادی ھای جنايتکار، مثل گلبدين حکمتيار، برھان الدين ۀرفت که سمت پدر خواند مار میفاشيست ھای مذھبی به شآن 

  . را داشت.... ، احمد شاه مسعود، سياف و)که قاضی حسين احمد او را مال چترالی می خواند(ربانی 

ه گذاشتند و ياد و  فاتح١٣٩١ جدی ٢٣پس از درگذشت او، شماری از جرثومه ھای کثيف جھادی در افغانستان برای او 

  .خاطره ھای شان را از مزدوری شان به اين خاين کثيف در مراسمی يادآوری کردند

 عبدهللا عبدهللا که يکی از چوکره ھای جوان و فرھنگی شوری نظار است و روابط ۀدر اين ميان فھيم دشتی، خواھر زاد

اما اين ھرزه فراموش می کند . خيانت ملی خواندنزديک با احمدشاه مسعود داشت، بزرگداشت از قاضی حسين احمد را 

 احمدشاه مسعود بود و بر اساس اظھارت خود قاضی حسين احمد، اولين خاينانی که به آغوش او پناه ۀکه او پدرخواند

  .برده اند، گلبدين، ربانی و احمد شاه مسعود بوده اند

   

  

   

  

 

 


