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   افغانستان- گزارشگران پورتال 

  ٢٠١٣ نومبر ٠٨

  ؟گذرد در افغانستان چه می

)٢٢۵( 
  

  :فساد گسترده در پوسته ھای امنيتی دولت پوشالی در شاھراه ھای کشور

اندۀ کرزی يکی از فاسد ترين و بيکاره ترين دولت ھای مزدور و وابسته است که در جريان دوازده دولت دست نش

 يک. سال گذشته جز غم، درد، رنج و تباھی به توده ھای رنج ديده و ستم کشيدۀ ما چيزی به ارمغان نياورده است

اھراه ھای کشور و به وسيلۀ پوليس ناملی و بار ديگر بوی گند و تعفن اين دولت کثيف باال شد، اما اينبار در مسير ش

  .اجير

امنيتی ۀ  پوست٣٧٠نويسندگان گزارش سازمان ديده بان شفافيت در مورد اخاذی ھا در اين گزارش می نويسند که با 

گو کرده و متوجه شده که دليل اصلی ناامنی در شاھراه ھا، پوسته ھای امنيتی می باشند  و در مسير شاھراه ھا گفت

ی ئ در جلوگيری سرقت ھا مثبتیثيرأ درصد از دريوران موتر ھای کالن نيز گفته اند که اين پوسته ھا ھيچ ت۴١و 

  .که در مسير شاھراه صورت می گيرند، ندارند

پوليس تربيۀ  .د افغانی می گير٣٠٠ھر دريور مبلغ به اساس اين گزارش پوليس دولت پوشالی به صورت اوسط از 

نه  .می نمايندبيشتر رخورد ھای غير انسانی و زشت دريوران را تھديد به پرداخت پول دست عساکر خارجی با ب

تنھا در پوسته ھای امنيتی اين پول ھا از دريوران گرفته می شوند، بلکه در مسير شاھراه ھا مخصوصاً شاھراه 

 باربری که و از ھر موترد پوليس توقف نموده  قندھار در ھر چند صد متر، موتر رنجر پوليس ھمراه با چن–ھرات 

  . گذرد، به تھديد و زور، پول می گيرند می

اشغالگران وحشی غربی، دولت پوشالی و مزدور کابل، طالبان خودفروخته و وابسته، بقايای تنظيم ھای خونريز 

ه جھادی، مافيای اقتصادی، دالالن سرمايه، تکنوکرات ھای وطنفروش، بقايای حزب منفور دموکراتيک و باالخر

گروه ھای دزد و راھزن تمام کشور چه شاھراه، چه روستا، چه شھر چه دره را به دوزخ برای توده ھای ستمديده 

  .افغانستان تبديل کرده اند

  

  :  به نام تلويزيون طلوعیالف و پتاق ھای نامزدان رياست جمھوری دولت پوشالی در صندوقچۀ جاسوسي
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سعد «ی تحت رياست جاسوس کار کشتۀ به نام  اشغالگران امريکائت مستقيم سفارتتلويزيون طلوع که به حماي

» انتخابات« ايجاد گرديده يکی از بزرگترين مراکز خبرپراکنی، سمت و سو دادن اذھان عامه و تبليغ برای »محسنی

 از چند ماه به اينطرف به شکل بسيار وسيع برای ورياست جمھوری دولت پوشالی است که در کابل فعاليت دارد 

در صفحۀ خود تالش دارد تا » انتخابات«اين تلويزيون با درج روز شمار .  تبليغ می کند١٣٩٣سال » انتخابات«

که جنايت و  شرکت کنند، اما غافل از اين» انتخابات«توده ھای ستمديده و زجر کشيدۀ ما را تشويق نمايند تا در 

ی و طالبان ی مخصوصاً امپرياليست ھای امريکائازده سال گذشتۀ دولت دست نشانده، اشغالگران غرببربريت دو

» انتخابات«متحجر چنان زخم ھای کاری و ناسوری را بر بدن آنان وارده نموده که حتی فکر اشتراک در 

  .د دھسمبوليک و نمايشی ھم آزار شان می

 الف ھا و پتاق ھای چند تن از اين جواسيس که تا حال پخش با مروری بر صحبت ھای سراپا دروغ، چتيات،

گرديده و به معنی واقعی کلمه عوامفريبی می کنند به وضوح ديده می شود که تمامی آن ھا سراپای يک کرباس بوده 

  .  ھمۀ شان چتلی خواران استعمار اندءاستثنادون و ب

ھمه چيز برای گفتن . دۀ شان برق می زندر چشمان ھميا اسارتنامۀ افغانستان » پيمان امنيتی«شوق به امضای 

 فيصد نفوس کشور ما را ٩۵دارند، جز فکر خدمت به توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ اين مرز و بوم که بيشتر از 

دھند، چراکه در ضمير انسان ھای جاسوس، خودفروخته و بلی گوی استعمار که از خون توده ھای زجر  تشکيل می

  . دده اند، خدمت به خلق مفھومی نداری آباد کرر دھۀ اخير قصر ھای افسانه ئچھاديدۀ ما در 

  

  :ی به پايان رسيد محسود برای اشغالگران امريکائتاريخ مصرف حکيم هللا

ی به تاريخ اول  ھای بی سرنشين اشغالگران امريکائی طيارهرھبر طالبان پاکستان در حملۀ ھوائحکيم هللا محسود 

تعداد از  ی دولت ضد مردمی پاکستان و يکش به اين اقدام اشغالگران امريکائدر واکن.  شد کشته٢٠١٣نوامبر 

ی بر روی تصميم ناً ھيچ تأثيرت امريکا به راه انداختند که مطمئرھبران سياسی آن کشور اعتراضاتی را عليه دول

  . د، نمی گذاردی که تاريخ مصرف شان به پايان برسنئی در بر داشتن مھره ھااشغالگران امريکائ

شته که مھره ھای تربيه شده ای در تطبيق سياست ھای غارتگرانه ارزش دا ی تا زمانیبرای اشغالگران امريکائ

 قھرمانی می دھند، اما وقت ديگر اين انسان ھای جاسوس به کاغذ تشناب تبديل می شوند باشند به آنھا القاب گوناگون

  . اين نوع سياست استۀ تازۀحکيم هللا محسود نمونآنھا را به سادگی حذف می کنند، چنانچه 

 


