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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٣ مارچ ٠۴
  

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٩۵(  
  

  .غالگران وجود ندارد جز طرد اشیبرای رھائی از پيامد ھای کثيف استعمار بر فرھنگ و زبان توده ھا، راھ

در ) دری و پشتو(فيصله شورای وزيران دولت پوشالی کابل مبنی بر حذف واژه ھای بيگانه از زبان ھای رسمی 

  . افغانستان اشغالی، بيشتر يک شوخی تلخ تاريخی است تا حمايت و تقويت واقعی زبان ھای رسمی در کشور ما

 از زمين ئی و ناتوئینھا ماشين جنگی و نظامی اشغالگران حريص امريکا ، نه ت٢٠٠١ اکتوبر ٧با اشغال افغانستان در 

زمان زير بنا  و ھوا خاک ما را مورد تاخت و تاز قرار دادند و ھزاران ھموطن ما را به خاک و خون کشيدند، بلکه ھم

  .و روبنای کشور ما نيز مورد ھجوم ھيوالی سرمايه قرار گرفت

، دولت پوشالی کابل با به رسميت بخشيدن به اقتصاد لجام گسيخته و انارشی زدۀ با حمايت مستقيم اشغالگران غربی

بازار آزاد، حمايت ھمه جانبۀ خود را از غارت کشور ما اعالن نمود و از اين طريق ميدان را برای دالالن سرمايه و 

کش و ستمديدۀ ما را برای  درصد از توده ھای زحمت٩۵مافيای ثروت و قدرت، شغالی ساخت و زمينۀ غارت بيشتر از 

  . درصدی مفت خور فراھم نمود۵اقليت 

رسانه ھای » آزادی«طرح کشيدن افغانستان به دام تيوری جامعۀ مدنی از فردای اشغال کشور ما با تصويب قوانين 

ا از بيان توسط دولت پوشالی کابل، در اولويت کار استعمارگران قرار گرفتند ت» آزادی«تصويری، صوتی و چاپی و 

 برای انعکاس ه ایاين طريق زمينه را برای تسخير اذھان توده ھا و روشنفکران بورژوا و خرده بورژوای که وسيل

البته نيرو ھای مترقی و انقالبی برای تبليغ و ترويج انديشه ھای شان . ديدگاه ھا و نظريات خود نداشتند، فراھم نمايند

  . برای اشاعۀ افکار شان استفاده می نماينده ای نمی مانند و از ھر وسيلیئی از نوع بورژوائگاه منتظر آزادی ھا ھيچ

 مساعد نمودند ئی به نام جامعۀ مدنی بورژواه ایخواستند فضا را برای نموی موجود فالکت زد که می اشغالگران چنان

ون خصوصی، ده ھا راديو و امروز استعمار از طريق نشر برنامه ھای ده ھا تلويزي. مول دست يافتندأو قسماً به اين م

دھند تا بلکه  صد ھا نشريۀ چاپی برای تداوم استعمار کشور ما روزانه صد ھا ھزار کلمه را به خورد زحمتکشان ما می

  . بتوانند از اين طريق نيز زمينۀ تداوم حضور خود را بيشتر از پيش ميسر گرداند

 ريکيوست، اچ آر، فند، کانسيپت، اسپيشل فورس و ده ھا اضافه شدن کلمات و واژه ھای زبان بيگانه چون پروپوزل،

کلمۀ ديگر به شکل بی رويه و سرسام آور در زبان ھای رسمی افغانستان، يکی از پيامد ھای زنندۀ اشغال است که ھر 
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که شورای وزيران دولت پوشالی و  انسان  اين مرز و بوم آن را با پوست و گوشت خود احساس می نمايد، تا جائی

زدور کابل که خود شان روزانه ده ھا بار اين کلمات را در مکالمات و نوشته ھای شان استفاده می نمايند ناگزير به م

  .وزيرک مسخرۀ اطالعات و فرھنگ خود دستور حذف اين کلمات را از زبان ھای رسمی کشور دادند

 و تکامل اين زبان ھا بکاھند و آنھا ئیاز پوياتواند  با آنکه استفاده از کلمات بيگانه در زبان ھای رسمی يک کشور می

را به زبان ھای غير فعال مبدل نمايند، اما در وضعيت فعلی درد توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ کشور ما اين معضله 

  . نيست

استعمارگران، افغانستان را بعد از يازده سال به کشوری مبدل نموده که در صدر فاسد ترين کشور ھای جھان قرار 

ليون انسان آن با فقر مزمن دست ي م٩ درصد مواد مخدر دنيا را توليد می کند، اضافه از ٩٠دارد، کشوری که بيشتر از 

، بيکاری، شکاف عميق ءو پنجه می کنند، مھاجرت ھای اجباری برای پيدا کردن کار افزايش بی سابقه يافته، فحشا

روز ده ھا انسان اين کشور در بمباران ھای اشغالگران و طبقاتی و  بوی دود و باروت فضای آن را گرفته و ھر 

حمالت انتحاری طالبان جاھل و وابسته به خاک و خون کشيده می شوند و در نھايت افغانستان را دوزخی برای توده 

  . ھای آن ساخته اند

پايگاه ھای نظامی  امروز به استقالل ضرورت دارند، استقاللی که در آن ديگر نه ،مردم ما بيشتر از ھر زمانی

امپرياليزم امريکا و ساير اشغالگران در آن وجود داشته باشند و نه دولت پوشالی و دست نشانده بر گرده ھای مردم ما 

  . سوار باشند

 جز اتحاد و ھمبستگی ی از اين دوزخ و رسيدن به دولت مردمی و دموکراتيک راھئیتوده ھای زحمتکش ما برای رھا

  . واه و مترقی به منظور مبارزه و مقاومت عليه اشغالگران غربی و خروج بی قيد و شرط آنھا ندارندبا نيرو ھای آزاديخ

  

  از ميدان وردک صادر کردرا خروج نيرو ھای ويژۀ اشغالگران امريکائی » امر«کرزی 

توده ھای ستمديده و  عليه ئیسر دستۀ دولت پوشالی کابل در پی رفتار غير انسانی و وحشيانۀ اشغالگران امريکا

بعد از آن گرفته » تصميم«اين . خروج اين نيرو ھا را از آن واليت صادر کرد» امر«زحمتکش واليت ميدان وردک، 

 ئیشد که مردم اين واليت به صورت دوامدار با قتل، شکنجه، توھين و تحقير از طرف عساکر خالکوبی شدۀ امريکا

  . يعی انعکاس يافتندمواجه گرديده و اين جنايات به صورت وس

دست نشاندۀ خود ارزشی قائل اند و نيرو ھای ويژه ای خود را از ميدان وردک » دستور« ھا به اين ئیکه آيا امريکا اين

 ھا واقعاً تصميم به ترک ميدان ئیکه امريکا در صورتی. بيرون می کنند، بر می گردد به اھدافی که خود آنھا دارند

اً قبل از آن اين وضعيت را زمينه سازی نموده تا فضا را برای ترک اين منطقه آماده نمايند، وردک گرفته باشند، مطمئن

 از ميدان وردک را ئیخروج نيرو ھای خاص امريکا» امر«در غير آن دست نشانده ھای ارگ رياست جمھوری 

 شان را از ارگ ئیيکاامر» اسپيشل فورس«گذاشته که حتی  صالحيت اخراج يک نفر از محافظين تا دندان مسلِح 

  . رياست جمھوری ندارند

 تھديد ھا، اخطار ھا، اشک تمساح ريختن ھا و امر ھای ئیموضوع مطرح بحث اين است که برای اشغالگران امريکا

 مطابق برنامه ھای از قبل تنظيم شده در پنتاگون، ستراتيژی ئیکاغذی کرزی ارزشی نداشته و جنايتکاران امريکا

 نيرو ھای اشغالگر از يک گوشه به گوشۀ ديگر در افغانستان ئیجاه جاب. در افغانستان تعقيب می نمايند خود را ئیآسيا

  .دولت دست نشاندۀ کابل صورت نمی گيرد» دستور«يا » امر«گاھی به خواست، تقاضا و  ھيچ

خود را به » الليتاستق«خواھد  دولت پوشالی کابل در واقع خاک به چشم مردم زدن است و می» تصاميم«اينگونه 

نمايش بگذارد، اما اين دست نشانده ھای غرب غافل از اين اند که مردم رنجور و داغديدۀ ما در جريان تجاوزات و 
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گاه به  اشغالگری ھای چھل سال گذشته تجارب زيادی اندوخته و به انسان ھای مجرب سياسی مبدل گرديده اند و ھيچ

اتحاد و ھمبستگی توده ھای ستمديده و زحمتکش با نيرو ھای آزاديخواه و مترقی خطا نمی روند و باور دارند که تنھا 

  . شان سر افگنده بيرون اندازندئیباآتوانند به معنی واقعی کلمه اين اشغالگران جنايتکار را از سرزمين  می

  

  امريکائی از ميدان وردکۀ خروج نيرو ھای ويژ» تصميم«محقق به کرزی از » شداروھ«

 از ميدان وردک را ئی امريکاۀاخير کرزی مبنی بر خروج نيرو ھای ويژ» دستور«ز کاسه ليسان اشغال عده ای ا

احساساتی گرفته و خروج نيرو ھای خارجی از ميدان » تصميم«دھند که کرزی  می» شداروھ«نادرست خوانده و 

يسان، يکی ھم محمد محقق رھبر اين کاسه لۀ از جمل. وردک باعث تشديد جنگ ھای داخلی در اين واليت می گردند

افغانستان است که در پھلوی دم تکان دادن به استعمارگران، چتلی واليت فقيه رژيم » مردم«حزب وحدت اسالمی 

 می گويد که در صورت خروج نيرو ھای ئیاين جاسوس دوسره و جنايتکار حرفه . فاشيستی ايران را نيز سر می کشد

او که جز نوک !!.  فصل بھار اين واليت به سرعت به دست طالبان سقوط می کندخارجی از واليت ميدان وردک، در

کند که واقعاً کرزی توان مخالفت با سياست ھای امپرياليستی امريکا را دارد  ی را ديده نمی تواند، فکر میئبينی خود جا

ميدان وردک در واقع ترس از دست  محقق از سقوط ئیالبته وارخطا. ؟!!تواند بدون اجازۀ بادارانش تصميم بگيرد و می

  .کرزی او را سرگيجه ساخته است» تصميم«را در وجود او تداعی می کند و اين » ئیفرصت طال«رفتن 

 رابطۀ ثبات و عدم ثبات در افغانستان را مستقيماً با طول مرز ھای افغانستان با کشور ھای ايران و ئیمحقق با ديده دارا

اين جنايتکار، چون افغانستان با ايران نسبت به پاکستان مرز کوتاه تر دارد، نقش ثبات و عدم ۀ به گفت!! داند پاکستان می

 درصد است و معکوس آن چون افغانستان با پاکستان مرز طوالنی تر دارد، بنابر ٢٠ثبات ايران بر امنيت در افغانستان 

  !!! است درصد ۶٠اين نقش پاکستان در ثبات و عدم ثبات امنيت در افغانستان 

 جنايتکار با اين تحليل خود قصد دارد که باداران ايرانی اش را از دخالت در امور افغانستان تبرئه نمايد، اين جاسوسِ 

که دولت ھای ضد مردمی ايران و پاکستان ھر يک به نوبۀ خود در جريان چھار دھۀ گذشته تا توانستند خاک  در حالی

با پروراندن جاسوس ھای زياد جنايات نابخشودنی به  و جنايتکار  حريص، طماعی اين ھمسايه ھا. ما را به توبره کردند

  .توده ھای زحمتکش کشور ما روا داشتند

 


