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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٢ دسمبر ٢٢

  

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٨۴(  
  :قوانين جمھوری اسالمی افغانستان، قوانين اسارتبار و درخدمت پوشالی ھا

در کشورما که . ۀ طبقاتی ھمه چيز مھر طبقاتی می خورد و يا برای بھره برداری طبقاتی استفاده می شوددر جامع

اکنون دولت پوشالی به وسيلۀ اشغالگران حاکميت می راند، طبقات حاکمۀ بورژوازی کمپرادور و مالکان ارضی به 

دمت اين دشمنان خاين و جنايتکار توده ھای حيث غالمان زرخريد امپرياليست ھا عمل می کنند و تمام قوانين در خ

لذا اگر عده ای خواھان تطبيق يک سان اين قوانين اسارت بار، پوشالی، استعماری و . تھيدست و زحمتکش قرار دارد

مذھبی بر توده ھای ستمديدۀ ما ھستند و يا آن را قدمی به جلو می دانند، يا نادان ھستند و يا در خدمت اشغالگران قرار 

  .رنددا

دولت پوشالی برای اين که قوانين خود را بر توده ھا تطبيق نمايد، از طريق کميسيون نظارت از قانون اساسی، ھفتۀ 

تنوير «قانون اساسی را روی دست گرفته که در آن به تشريح قانون اساسی، اھميت آن و تطبيق آن می پردازد تا به 

  !!! بر اساس قوانين دولت پوشالی، بی خبری از قانون جرم استدر مورد قانون اساسی بپردازند، چون» ذھن مردم

يک تن از کميشنران » بارکزی«ھنوز ھفتۀ تجليل از قانون اساسی به پايان نرسيده بود که خبر از دستگيری چند ساعتۀ 

شد، اما از او به خاطر خريد و فروش غير قانونی موتر زرھی دستگير . سابق کميسيون انتخابات در رسانه ھا نشر شد

که او شناخت بسيار نزديک با ابراھيم سپين يکی از معاونين شورای امنيت دارد، پس از چند ساعت دستگيری  آنجائی

 تودھای ستمديده و تھيدست است نه برای ۀآزاد می شود و اين به خوبی نشان می دھد، که قوانين پوشالی برای محاکم

  .مزدوران پوشالی

  

  : سالح شروع کرده اندجنايت ساالران به خريد

جنايت ساالران جھادی که ظاھراً در پروسه دی دی آر، خلع سالح شده اند، اينک دوباره به خريد اسلحه شروع کرده اند 

آژانس خبری رويترز می نويسد که قيمت يک ميل کالشينکوف . و با گذشت ھر روز باندھای بيشتری مسلح می شوند

  .ی بود، اينک قيمت آن دو تا سه چند افزايش يافته استيکائ دالر امر۴٠٠ پارسال در حدود که
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 باند مسلح، اربيکی ھای مسلح و جنايت ٢٠٠ی ھای مسلح، دولت پوشالی مسلح، طالبان مسلح، در حال حاضر امريکائ

ان يازده سال گذشته به خوبی نش.  توده ھای ما را می کشند، شکنجه می کنند و غارت می کنند،ساالران جھادی مسلح

 فجايع، استعمار، استبداد، فاشيزم مذھبی و جنايت تکنوکراتی ھمه با ھمه به جان ۀداده است که با اشغال يک کشور، ھم

  .توده ھا می افتند و زندگی توده ھا را به نابودی می کشانند

  

  : درصد مردم افغانستان به بيماری روانی مبتال ھستند۴٠

ادارۀ ولين وزارت صحيه ؤدر مراسم افتتاح اين کلينک مس. اح شد قوس کلينک صحت روانی در کابل افتت٢٨

 درصد مردم به بيماری روانی دچار ھستند، اما داکتر تيمور ۴٠اعالن کرد که در حال حاضر در افغانستان مستعمراتی 

فق نيست  ا درصد  بيماران روانی مو۴٠ صحی می گويد که با درنظرداشت وضعيت کشور با ۀشاه مصمم رئيس شفاخان

 درصد ۶٠ تا ۴٠در اين ميان چيزی که واضح و روشن است، در ميان اين . درصد باشد۶٠و اين رقم بايد در حدود 

مريضان مبتال به بيماری روانی، اکثريت آن را زحمتکشان تھيدست تشکيل می دھد که نسلی از آن در ميان خون و آتش 

بر اساس آماری که از طرف وزير صحيه . ت زاده و بزرگ شده اندو دود و باروت و جنايت و خيانت و کشتار و اسار

دولت پوشالی ارائه شد در تمام جھان برای تداوی بيماری روانی فقط دو دالر در نظر گرفته شده است که در افغانستان 

  . را دو سنت برآورد کرد با درنظرداشت وضعيت اقتصادی مردم می توان آن

بيشترين آواره، دومين کشور فاسد، بيشترين بيمار، : ن در فجايع ريکارد اول جھان را داردبا اشغال کشور ما، افغانستا

بيشترين بيمار روانی، بيشترين بيسواد، بيشترين فقر، بيشترين کشتار، بيشترين نيروی اشغالگر، بيشتر فيصدی توليد 

کشور ما می باشد، اشغالی که عده ای ؛ اين ھا از پيامدھای اشغال خونين .....مواد مخدر جھان، بيشترين غصب و

  .را تا کنون نياز افغانستان و به سود مردم می دانند خاينانه آن

  

  :مزدوران استعمارگران، غاصبان اصلی زمين ھا

به خاطر خوشخدمتی و مزدوری به ... مزدوران دولت پوشالی به شمول جھادی ھا، تکنوکرات ھا، تکيه داران قومی  و

بان مردم تھيدست اصار دادن ميليون ھا دالر به اين قدر کن. طف استعمارگران بی بھره نمی ماننداستعمارگران از ل

را در غصب زمين، چور و چپاول ثروت افغانستان که حق مسلم تھيدست ترين زحمتکشان  افغانستان، دست آنان

  .ندباز گذاشته اتيزافغانستان است، 

 مزدور به نشر می رسد، در حال حاضر مھمترين غاصبان زمين،  جنايتکارانۀوسيله ھر روز خبر غصب زمين ب

، حاجی نبی خليلی )برادر قسيم فھميم معاون اول رياست جمھوری(ين فھيم ، حس)یبرادر حامد کرز(محمود کرزی 

 خادی ـ انندانزير انرژی و آب، بابه جان از قوم، اسماعيل خان و)برادر کريم خليلی معاون دوم رياست جمھوری(

قرار دارند و می باشند که ھمه در حاکميت دولتی .... ادی، عطا محمد نور والی بلخ، گل آغا شيرزی والی ننگرھار وجھ

  .ت افشای نام ھای آنھا را به طور مجموعی نداردھيچ نھاد پوشالی جرء

يب زمين از سوی  ھزار جر٩در اين اواخر از واليت کندز خبر می رسد که در دو سال گذشته در اين واليت در حدود 

اصطالح زورمند و متنفذ در افغانستان برای فاشيست ھای جھادی به کار می . غصب شده است» زورمند و متنفذ«افراد 

  .رود که به خاطر ترس از اين جناوران مذھبی استفاده می شود

ز سوی زورمندانی  ھزار جريت ا٩محمد ابراھيم ترکمن مدير عمومی زمين رياست زراعت واليت کندز می گويد که 

  .غصب شده است که او در برابر آنان ھيچ چيزی انجام داده نمی تواند

 


