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   افغانستان- گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٣ جوالی ١٢

  در افغانستان چه می گذرد؟

)٢١٠(  
  : ميليارد دالر برای پرداخت رشوت در افغانستان٣.٩

 کشور غارتگر، بدترين ريکاردھای جھانی را به دست ۴۵ چکمه ھای بيشتر از افغانستان کشور اشغال شده زير

کشور ما که بيش از دوازده سال است در اشغال امريکا و متحدين آن قرار دارد، يکی از فاسدترين . آورده است

 که فساد، رشوت، اختالس دزدی جزو سيستم ھای غارتگرانۀ سرمايه داری است و اکنون. کشورھای جھان است

امپرياليست ھای غربی در صدد پياده کردن اقتصاد بازار و تقويت آن به وسيلۀ نھادھای گوناگون پوشالی ھستند، 

ناگزير ھستند طبقۀ سرمايه دار را تقويت نمايند تا از طريق اين طبقه زمينه برای سرمايه گذاری سرمايه گذاران 

  .مايه دار استفساد يکی از منابع تمويل طبقۀ سر. خارجی فراھم شود

 نشان می دھد که در جھان از ھر دو نفر ٢٠١٣نھاد بين المللی شفافيت که مرکز آن در برلين است، در سروی سال 

 کشور را مورد بررسی قرار داده اند که بر ١٠٧اين نھاد . يکی فکر می کند که فساد در جھان افزايش يافته است

به خصوص پس از بحران مالی جھانی، در جھان افزايش يافته ، ٢٠٠٨اساس سروی اين نھاد فساد پس از سال 

  . درصد سروی شدگان گفته اند که پارسال برای به دست آوردن خدمات عامه رشوت پرداخته اند٢٧است و 

بر اساس سروی اين .  درصد می باشد۴۶بر اساس سروی نھاد بين المللی شفافيت فساد و رشوت دھی در افغانستان 

 ٣.٩نيم افغان ھا در عرصۀ خدمات عامه رشوت پرداخته اند که سطح آن به ) ١٢٠٢(ذشته ميالدی نھاد در سال گ

  .ميليارد دالر می رسيد

 ميليارد دالر رشوت برای به دست آوردن خدمات عامه، فاجعۀ فساد را ٣.٩در کشور فقيری مثل افغانستان پرداخت 

ستعماری آن دولت پوشالی را متھم به فساد و گسترش آن می اشغالگران و نھاد ھای ا. در افغانستان نشان می دھد

اما، مردم افغانستان به خوبی می . کنند، در حالی که دولت پوشالی، خارجی ھا را در گسترش فساد دخيل می داند

فھمند که ھر دوی اينھا در گسترش فساد در افغانستان دخيل اند تا فساد به شکل يک فرھنگ منفی در تمام 

  .ی کشور گسترش پيدا کند و کشور ما ھميشه در يک حالت شکننده قرار داشته باشدسکتورھا

  

  :نيروھای استعمارگر بريتانيوی و افزايش خشونت در ھلمند
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ی در ھلمند پس از اشغال کشور ما به وسيلۀ امريکا و ساير امپرياليست ھای غربی، نيروھای جنايتگستر بريتانيائ

ھمه از ھمان روز اول می دانستند که انگليس ھا با سياست استعماری گذشته در منطقه در صدد . مستقر شدند

سودھای خاص خود از افغانستان و به خصوص واليت ھلمند می باشند که يکی آن سود حاصله از کشت و قاچاق 

  . ترياک بود

حضور : کينک لندن گزارشی به نشر سپرده که در آن آمده استدر اين اواخر ديپارتمنت مطالعات جنگ پوھنتون 

نيروھای بريتانيائی در واليت ھلمند نه تنھادر تأمين امنيت در ھلمند موثر واقع نشده است بلکه سبب افزايش خشونت 

  .در اين واليت شده است

يروھای خارجی از ولسوالی قومندان قول اردوی پوشالی در ھلمند می گويد که وقتی ن» سيد ملوک«در ھمين حال 

ھای ھلمند بيرون می شوند امنيت در اين ولسوالی ھا بھبود می يابد و طالبان توان تسخير دوبارۀ اين ولسوالی ھا را 

  .از دست می دھند

  

  : ضد شرکت خارجیهشرکت ھای داخلی در اعتراض ب

وژستيک ارتش غارتگر امريکا و سوپريم يکی از شرکت ھای بزرگ امريکائی است که در حال حاضر اکماالت ل

 ھيليکوپتر لوژستيک دارد که باری يکی از ۴۵اين شرکت در حدود . ناتو را در افغانستان به دوش دارد

ھيليکوپترھای آن در انتخابات رياست جمھوری گذشته اوراق تبليغاتی داکتر عبدهللا جھادی، اين فاشيست شورای 

  .نظاری را از ھوا نشر می کرد

کی از قراردادی ھای بزرگ اردوی استعمارگر امريکا و ناتو است، ولی در چند سال گذشته مقامات سوپريم ي

  .دست بياورنده پوشالی دولت تالش کرده اند تا قراردادھای فرعی از اين شرکت ب

رکت سوپريم ھستند مقابل  که قراردادی ھای ش مالکان پنج شرکت داخلی لوژستيک٢٠١٣به تاريخ ھشتم جوالی 

اين پنج .  ميليون دالر خود از شرکت سوپريم شدند٢٢ارنوالی تظاھرات کردند و خواھان حصول څرب لوی د

يساف و شرکت ھای ااز قوی « اعالم کردند که ه ای کارگر را ھم با خود داشتند در قطعنام٢٠٠شرکت که در حدود 

د جداً تقاضا می نمايند که به ظلم، بی عدالتی و  بين المللی در افغانستان مقيم ھستنۀيساف و جامعاخارجی که با قوای 

  ».ی خويش بر سرمايه گذاران افغان خاتمه بدھدی اعتنائب

کارگران بينوا که ناگزير شده اند در اين تظاھرات شرکت کنند بايد بفھمند که مالکان اين شرکت ھای پنج گانه و 

ت کشور ما خوشخدمتی می کنند و با رساندن تيل شرکت سوپريم از يک جنس ھستند که برای بربادی، کشتار و غار

  .و مواد لوژستيکی به غارتگران آنھا را در کشتار مردم ما کمک می کنند

  

 

 


