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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٣ سپتمبر ٠٨

  در افغانستان چه می گذرد؟

٢١٩  
  : ميليون دالر برای مبارزه با فساد اداری برای فاسدترين دولت جھان داده می شود۵٠

دولت پوشالی افغانستان که يکی از فاسدترين دولت ھای جھان است، از لحاظ مالی نيز يکی از پوشالی ترين دولت 

 ميليون دالر ۵٠اکنون بانک جھانی اعالن کرده است که به دولت پوشالی افغانستان . رود ھای جھان به شمار می

  .برای مبارزه عليه فساد در اين کشور کمک می کند

نام مردم افغانستان صورت می گيرد به دولتی داده می شود که تا گلو در فساد و مزدوری غرق ه ه باين کمک ک

است و ھمه به خوبی می دانند که اين پول نيز مثل ميلياردھا دالر ديگر به جيب تکنوکرات ھای خاين و جھادی ھای 

  .پوشالی و ساير عمال و نوکر استعمارگران خواھد ريخت

ول در مبارزه عليه فساد در بخش ھای گمرکات، اداره و مديريت زمين، استخراج معادن، تکنالوژی قرار است اين پ

ھمه می دانند که پول گمرکات افغانستان بر اساس . معلوماتی و مخابراتی  و ساير موارد اصالحی استفاده شود

 وزارت ماليه در اين چور ۀند رتبحق وزير، معينان و ساير کارمندان بل. ولين می ريزدؤسلسله مراتب به جيب مس

 وزارت داخله و ئیولين جناؤدر ھمين حال مس. ر و تبديلی می شودييمعلوم است و کوچکترين تخطئی از آن سبب تغ

  .ارنوالی نيز در اين چور حق خود را می برندو نمايندگان څ» امنيت ملی«کارمندان 

  

  :پوليس دولت پوشالی از کودکان فقر نيز می دزد

کسی که عمال و مزدور استعمارگران باشد، ارزش ھای انسانی  .س دولت پوشالی در خدمت استعمار قرار داردپولي

 آنھا را به جھنم ۀبرای او کشته می شود و ھميشه به چور و چپاول دار و ندار مردم فقير چشم دوخته و زندگی فقيران

  .تبديل می کند

 وطنفروشی و ۀکه با روحي در چارچوب آن کار می کنند، از آنجائیخاطر فقر ه  زيادی بپوليس پوشالی که جوانان

غالمی برای غارتگران تربيه می شوند، در حد توان اولين ستمی که روا می دارند بر توده ھای فقير و زحمتکش 

  پوليس، زحمتکشان را توھين می کند، با لگد می زند، لت و کوب می کند، پول ناچيز شان را دزدی میاين. است

  .ديچ نوع تعدی بر آنان دريغ نمی کند و از ھکن
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 ٢کودکان کارگر، که در حال حاضر بر اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی تعداد آنھا در تمام کشور به 

 انتحار ۀوسيله  کشته می شوند و بئی و ناتوئی غارتگران امريکاۀوسيله که ب ميليون تن می رسد، در کنار اين

  پوليس دولت پوشالی نيزۀوسيله ره می شوند و جھادی ھای فاشيست بر آنھا تجاوز می کنند، باسالمی تکه و پا

  .دست می آورند را نيز از آنان می گيرنده  کمی که از کار روزانه و شاقه بتوھين و تحقير شده و حتی دسمتزد

ت دارند، آنھا می گويند که کودکان کارگر که روی جاده ھا کار می کنند به شدت از پوليس دولت پوشالی شکاي

  . کار می دھد که نصف عايد خود را به آنھا بدھندۀپوليس وقتی به ايشان اجاز

  

  :عارف رحمانی، گرگ پارلمانی مردم را لت و کوب می کند

 اکنون ميان اين خانه . او چوکی غزنی را در اين خانه دارد.  پارلمان استۀعارف رحمانی يکی از گرگان درند

يکی از اين .  نام گرفته است»خانه گرگ ھا «،»وادی گرگ ھا«نام ه مردم با درنظرداشت سريال ترکی مشھور ب

عارف رحمانی ھمانی است که . گرگ ھا که به لت و کوب و دريدن مردم مصروف است عارف رحمانی است

  .چندی قبل از طرف وزير پوشالی ماليه، متھم به اختالس و قاچاق شد

يکی از اين کسان . او در تازه ترين اقدام، دو نفر را در غرب کابل در دشت برچی زير لت و کوب گرفته است

 ديگر فرد نام دارد که آواز خوان است و يک مرکز فرھنگی را در دشت برچی رھبری می کند و »عزيز سيرت«

عزيز سيرت . نور قرار گرفته است دشت برچی مورد لت و کوب اين جا»پل خشک« موتر است که در ۀيک رانند

در اعتراض به يک پمپ تيل خودسرانه که مربوط به يکی از باديگاردان عارف رحمانی است و فرد دوم به خاطر 

  .راه بندان از طرف اين جانور لت و کوب شده اند

  

  : چوپان تجاوز کردندۀسگان جھادی بر يک زن ستمديد

طور اوسط ه در شمال افغانستان، ھر ھفته ب. جاوز بر زنان ستمديده استيکی از جنايت ھای جھادی ھای اسالمی، ت

 سال روان چھار ۀ سنبل١٣به تاريخ . دو تا سه مورد تجاوز بر زنان از سوی جھادی ھای فاشيست صورت می گيرد

ن  چوپان در ايۀ سال٣٠فرد مسلح جھادی در واليت غور پس از آن دستگير شدند که اعتراف کردند بر يک زن 

ندانان جھادی که گفته می شود زير فرماندھی بر اساس گزارش ھا يکی از قوم. ندواليت تجاوز گروھی کرده ا

 اين زن ستمديده به ۀاسماعيل خان وزير دولت پوشالی در امور برق و انرژی قرار دارد، پس از ورود به خان

  .افرادش دستور تجاوز جنسی می دھد

  

  :دان جببين می زنندپای جاله فاحشه ھای ادبی که ب

پای جالدان می افتد و ه ش ب» بزرگۀنويسند«که  افغانستان عجب سرزمين دردمند و بدبخت است، بدبخت برای اين

امرهللا صالح که از جواسيس  .با گيسوی مسخره اش چکمه ھای خاينان وطنفروش را می ليسد» نامدارش«شاعر 

راه » روند سبز«نام ه دست آورده و چيزی مسخره به  بیفت در افغانستان است، پول ھنگ. ای. آی.مشھور سی

 سنبله سالروان نويسندگان خاين و شاعران وطنفروش را جمع ١۴ تبليغاتش، به تاريخ ۀاندازی کرده است و در سلسل

  .پای مسعود بسرايند و بگوينده کرده بود تا ب
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 خود به ليسيدن ۀور داشتند که ھر کدام به نوب مشھور، رھنورد زرياب و پرتونادری نيز حضۀدر اين ميان دو فاحش

 کردند و نشان ئیپای احمد ضيا مسعود پرداختند و تا توانستند برای احمد شاه مسعود اين خاين جنايتکار مديحه سرا

  . خونريز ھستندی بزرگ خاينان و شاعر نامدار جھادی ھاۀدادند که نويسند

 اثر گذاری در تاريخ ما بوده است، دشمنان مسعود چه بخواھند و ۀمسعود چھر«: زرياب در اين مراسم گفتدرھنور

و ھمين گونه پرتو » .چه نخواھند، نام او در تاريخ ما به حيث يک نام با شکوه و درخشان ثبت تاريخ شده است

شھيد احمدشاه مسعود مرد بزرگی بود و مردان بزرگ به اين جھان می آيند و زندگی شان با يک «نادری گفت 

  ».يخ آغاز می شود؛ ولی فرجامی ندارندتار

پای عطامحمد نور خم می شوند و گاه به دربار ه اين دو فاحشه که گاه از سفارت ايران سر در می آورند و گاه ب

ً ه  و تملق نشان ميئیکرزی حاضری می دھند با اين نوع چتل گو   . فاحشه ھای ادبی ھستنددھند که واقعا

    

  

  

 


