
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

 
   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٣ سپتمبر ٢٩

  در افغانستان چه می گذرد؟
)٢٢٠(  

  :زندان ھای افغانستان محل اسارت بی گناھان

 آن در زندان ۶۵٠٠ ھزار زندانی به سرمی برند که از جمله ٢٣ بيش از در حال حاضر در زندان ھای افغانستان

ھای گوناگون » جرم«اکثريت زندانيان اين زندان ھا را توده ھای زحمتکش می سازند که برای . پلچرخی زندانی ھستند

  . در اين مخوف گاه ھای دولت پوشالی به اسارت در آمده اند

سر می برند، انسان ه ی نشان می دھد که اکثريت زندانيانی که در اين زندان ھا بتازه ترين سروی يکی از نھادھای عدل

ارنواالن څقضات  و . محبوس اندسر رسيده ولی تا اکنون در زندان ه ھای بی گناه ھستند و يا ھم مدت زندان شان ب

ه دوسيه ھای آنان رسيدگی نمی دولت پوشالی به شدت فاسد و رشوه گير ھستند و تا پولی از زندانيان به دست نياورند ب

  .کنند

 ٢٠ درصد زندانيان بی گناه ھستند، ھمين طور در زندان بدخشان ٨٠ تا ٧۵بر اساس اين سروی در زندان مزار شريف 

اين سروی فقط در زندان ھای شمال کشور .  درصد زندانيان بی گناه ھستند۴٠ درصد، در سرپل ۵۵فيصد، در تخار 

که با درنظرداشت تعداد زياد زندانيان در زندان پلچرخی کابل، می توان باور کرد که  لیصورت گرفته است، در حا

  .عده ای بيشتر اين زندانيان بی گناه ھستند

  

  :امرهللا صالح جاسوس، نمک خور جاسوس بر جاسوس حمله کرد

کابل را ريختند و از ھيچ ۀ باشندجھادی ھای پوشالی که برای قدرت و چوکی دولت اسالمی افغانستان، خون ھفتاد ھزار 

 اين جمھوری »جمھوری اسالمی افغانستان« دريغ نکردند، اينک باز برای قاپيدن قدرت در ینوع قساوت و جنايت

  .ديگر خود را ھم می دريدند نمی بود، حتما شکم يکشان ديگر می تازند و اگر ارباب بر سر  پوشالی بر يک

 مسعود و امرهللا صالح و عبدالرشيد دوستم تاخت و احمد ءش احمد ضيان سابق مورد، محمد محقق بر يارادر تازه ترين

 و ء مسعود که به جز افتراء احمد ضياۀمسعود را غير مستقيم نوکر غرب خواند و امر هللا صالح را ھم چوکرءضيا 

ه نان و نمک محمد در عکس العمل با اين برخورد، امرهللا صالح که خود اعتراف می کند ک. تھمت ھنر ديگری ندارد

محقق اين جنايتکار فاشيست را خورده است، بر نمکدان او شاشيد و گفت که محقق لقب دروغی استادی را يدک می 

کشد و در عين زمان نوکر چندين سازمان استخباراتی است و باری که او عليه ايران مقاله نوشت، محمد محقق به او 

  .را می دھد، آنھا را غرض می گيریگفت که چرا کسی که نان و آب و خرچی ما 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 مسعود نيز وارد معرکه شد و محمد محقق را غير مستقيم جاسوس ءھنوز اين سگ جنگی آرام نگرفته بود که احمد ضيا

گاه به او نگفته است که به اين يا آن کشور جھت ھدايت گرفتن برود، اين کار خود محقق  غرب خواند و نوشت که ھيچ

  .  کاری نيستبوده و او را به آن

  

  : کندءپارلمان پوشالی نمی تواند غاصبان اصلی زمين را افشا

 غاصب ١۵٠٠٠ روان نام ھای بيش از ۀکميسيون نظارت بر اعمال حکومت پارلمان پوشالی می گويد که در جريان ھفت

اين . اين کميسيون می گويد که در ميان اين غاصبان وزيران کابينه نيز موجود ھستند.  خواھد کردءزمين را افشا

را دارد، از ھمين حاال روباه شده است و به ھيچ صورت نمی » شيران« اعمال ۀکميسيون پوشالی که در خوکدانی وظيف

که تا اکنون برادر ھر کدام ھزاران جريب زمين تواند از رئيس دولت پوشالی و معاونين اول و دوم اين دولت نام ببرد 

محمود کرزی، حسين فھيم و نبی . را غصب کرده اند و بر آن شھرک ساخته اند و يا درحال اعمار شھرک ھستند

 اين پارلمان اً خليلی، برادران حامد کرزی، قسيم فھيم و کريم خليلی از غاصبان مشھور زمين در کشور ھستند که مطمئن

ھر غاصب زمين مطابق به « کند و چنانچه کميسيون گفته است که ء افشاا نمی تواند نام ھای آن را رسماً پوشالی ابد

جه اول زمين و درجه دوم ، چنين حکمی در مورد غاصبان در»دقانون محکوم به حبس و يا جريمه نقدی خواھند گردي

  .عملی گردد... زمين مثل سياف و الماس و 

ولين دولت پوشالی ؤ مسۀوسيله ال حاضر يک ميليون و دوصد ھزار جريب زمين دولتی ببر اساس آمار رسمی، در ح

  .غصب شده است

  

  : از وزيران دولت پوشالی، پول مھاجران ستمديده را به اکونت ھای خانم ھايش می ريزد»جماھير انوری«

ی از وزيران دولت پوشالی نامش با از اينرو جای تعجب نيست که ھر چند بعد يک. دولت پوشالی بايد فاسد و ھرزه باشد

فساد گره می خورد، ھنوز بوی گند و فساد رھين وزير دولت پوشالی در بخش اطالعات و فرھنگ باال بود که رسانه ھا 

  .خبر فساد و اختالس جماھير انوری وزير دولت پوشالی در بخش مھاجران را نشر کرد

 ھزار دالر ۵٠ماھير انوری رت می گويد که او بر اساس ھدايت جول مالی و اداری اين وزاؤاحمد شکران عثمانی  مس

بر » ھپی ديز« ھزار دالر باقی مانده را  به شرکت توريستی ۴٧ خانم جماھيرانوری داده است و ،ی را به شازيهامريکائ

 از  بل ھای جعلی شخص وزير برای سفرھای خارجی پرداخته است و او اين وضعيت را تحمل نکرده باالخرهساسا

  . داده استءاين وزارت استعفا

 ۀ يک سالۀ ھزار دالر را بابت کراي۵٠ چشمپاره باشد،  می گويد که یجماھير انوری پوشالی که بايد يک دروغگو

.  معين مالی و اداری اين وزارت قرار داد شده بود»عبدالصمد حامی« ۀوسيله  وزارت پرداخته است که بۀمھمانخان

در ھمين حال پس از .  مھمانخانه ای نداردای را نمی پذيرد و می گويد که اين وزارت اصالً عبدالصمد حامی چنين ادع

 حساب دوگانه به تحقيق آغاز می کند، جماھير انوری، ۀکه کميسياری سازمان ملل متحد در بخش پناھندگان در زمين آن

 جعلی یھم با گذاشتن امضااو  کند و ءمضا اسناد جعلی ا»افغان فارما«نام شرکت ه احمد شکران را تھديد می کند که ب

  .که وزارت ھيچ نوع قراردادی با شرکت افغان فارما نداشته است چنين کاری می کند، در حالی

سالھای سال پشت پنجره ھای مخوف » قانون«در کشوری که يک کارگر زحمتکش به خاطر کوچکترين تخطئی از 

 بلکه گاه مدال تقدير شوندولتی مفسدان اصلی نه تنھا بازداشت شده نمی گذراند، در چنين د زندان ھای دولت پوشالی می

  .بر سينه ھای شان زده می شود

 


