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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

  ٢٠١١ جوالی ٢۵

  

  در افغانستان چه می گذرد؟ 

)١١٨(  
  :افغانستان، ميدان ترکتازی استعمارگران

 از طرف گرگان خونريز استعمار تکه و پاره می شود و ھر روز رود خونی  افغانستان که بيشتر از ده سال است که

امريکا به نوبۀ خود . از زحمتکشان در اين کشور جريان می يابد، به ميدان ترکتازی استعمارگران تبديل شده است

  .  عقب نماندمی خواھد تا حلقۀ اسارت را محکمتر گره بزند و اتحاديه اروپا نيز تالش می کند تا از اين رقابت

 کشور اروپائی با معاون رئيس اتحاديه اروپا مالقات داشته اند که در مورد آيندۀ ٢٧در اين اواخر وزاری خارجه 

درازمدت اين اتحاديه با افغانستان تأکيد  " تعھد"افغانستان به تبادل نظر پرداخته اند و ھمۀ اين کشورھا در زمينۀ 

در چارچوب يک توافقنامه، که مطمئنا استعماری خواھد بود، " تعھد"ند که اين داشته اند و با صراحت تذکر داده ا

  . صورت خواھد گرفت و قرار است که مسودۀ اين توافقنامه نيز قبل از جلسۀ بن دوم نھائی شود

امپرياليست ھا وقتی به کشور ديگری لشکر می کشند و ملياردھا دالر را به مصرف می رسانند که منافع خاص خود 

 کشور جھان که در رأس آن امپرياليزم جنايتگستر امريکا ۴٩را در آن کشور در نظر داشته باشند، از ھمين رو 

افغانستان، در کنار موقعيت . قرار دارد، در کشور ما نيرو پياده کرده اند تا ھر کدام منافع شان را تأمين نمايند

. د، که منطقاً اين نيروھا به آن بی عالقه بوده نمی توانندجيوپولتيک خود، معادن و ذخاير سرشار زيرزمينی نيز دار

اين که توافقنامۀ کشورھای اتحاديه اروپا با افغانستان چه را احتوا خواھد کرد، مردم افغانستان و به خصوص 

از . زحمتکشان اين کشور به خوبی می دانند که به جز اسارت، اشغال بيشتر و استعمار جدی تر چيزی نخواھد بود

اينرو مردم ما ھم صدا به ضد اين نوع توافقنامه ھاست و آنرا فقط به سود دولت ھای استعماری و دولت پوشالی 

آنانی که به فکر استفاده  . کنونی می دانند، چون ھيچ کشور خونريز نمی تواند به مردم زحمتکش سعادت اعطا نمايد

فغانستان اند، يا خواب می بينند، يا به سراب می روند از تضادھای درونی امپرياليست ھای جانی حضور يافته در ا

زيرا تاريخ نشان داده است که امپرياليست ھا وقتی در . و يا ھم عمداً در خدمت يکی از اين کشورھا قرار دارند

  .تقابل با خيزش خلقھا بگيرند، برای سرکوب آن خيزش ھمه با ھم و متحدانه عمل می نمايند
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  : سال ديگر و اردوی اسير و مجھز مليارد دالر تا سه٢٠

ھرات، پس از باميان، مھترالم و .  سرطان، در ھرات مراسم انتقال مسؤوليت برگزار شد٣٠روز پنجشنبه، 

در مراسم انتقال، اشرف غنی احمدزی يکی . لشکرگاه، چھارمين منطقه ايست که در آن اين انتقال صورت می گيرد

 مسؤوليت امنيت تمام افغانستان به نيروھای اردوی دولتی سپرده ١٣٩٣ سال از ايدئولوگ ھای استعمار گفت که تا

 مليون دالر را به ١۵٠ مليون دالر و دولت ايتاليا ٨٠٠او در اين مراسم گفت که دولت امريکا بيش از . خواھد شد

  .خاطر موفقيت پروسۀ انتقال مسؤوليت به واليت ھرات اختصاص داده اند

ور نيز در اين مراسم گفت که تا سه سال آينده اياالت متحدۀ امريکا به خاطر تجھيز، رحيم وردک وزيردفاع کش

او از کشور ايتاليا به خاطر تأمين امنيت دراين .  مليارد دالر کمک خواھد کرد٢٠پرورش و تربيه منسوبين اردو 

  .  سرباز در واليت ھرات دارد۴٠٠٠ايتاليا در حال حاضر در حدود . واليت تشکر کرد

کشورھای اشغالگر، پس از آن که اردو و ارگان ھای امنيتی را در اختيار خود دربياورند و اختيارات آن را به سر 

جاسوسان شان بسپارند، در صدد تجھيز بيشتر اردو می شوند تا اين اردو به خواست آنھا ، در وقت ضرورت بتواند 

در پاکستان ھر گاه سياست . نۀ اين نوع اردو استاردوی پاکستان بھترين نمو. ھر نوع شورشی را سرکوب سازد

امريکا در قبال مسائل منطقه تغيير بخورد، از اردو می خواھد تا وارد عمل شده و دولت را نظامی اعالن کند تا 

اکنون نيز امريکا تالش دارد تا تمام جنراالن ارشد اردو را . سياست ھای مورد نظر به وجه احسن پياده شود

  . کرده و با وسايل مدرن مجھز بسازد و اين جنراالن به حيث نوکران ارزان نظامی در خدمتش باشدجاسوس تربيه

در . ايتاليا، ھميشه به حيث مزدور امريکا عمل می کند، بيشترين کانال ھای جاسوسی امريکا از ايتاليا می گذرد

 و جنايتبار امريکا قرار داشته  و به افغانستان نيز اين کشور استعمارگر ھميشه در خدمت سياست ھای غارتگرانه

کرات ھموطنان غرب کشور ما را از تيغ کشيده اند، ولی ھستند عده ای که به نام استفاده از تضادھا به اين کشور 

  !!نزديکتر اند

  

  :فرانسه از بازار جاسوسی افغانستان عقب نمانده است

بيشترين کشورھای دست اول جھان و . افغانستان در حال حاضر به يکی از جاسوسکده ھای جھان تبديل شده است

در بازار جاسوسی، ھم خارجی و ھم . ھمسايه ھای مھم افغانستان، بازار جاسوسی اين کشور را کنترول می کنند

کنند و مقامات ارشد دولتی نيز جز اين بازار داخلی ھر دو به قيمت ھای مختلف به دستگاه ھای استخباراتی کار می 

  .ھستند

در کنار امريکا، انگليس، المان و ايتاليا، فرانسه نيز يکی از کشورھای دست اول در افغانستان ھست که در اين 

احمد شاه مسعود و در مجموع .  ميالدی به کار ھای جاسوسی آغاز کرده است٢٠٠١کشور حتی قبل از سال 

ژان کريستوفر نوتين، يکی از نويسندگان فرانسوی که . جواسيس مشھور فرانسه به شمار می روندشورای نظار از 

کتاب ھای متعددی در زمينۀ جنگ دارد، پس از رھائی دو فرانسوی از چنگ طالبان گفته است که سالھاست که 

جنگ مخفی (ر خود وی در کتاب اخي.  سرويس ھای اطالعاتی فرانسه به شدت در ميان طالبان کار می کنند

 ١٩٩۵نوشته است که آغاز جھش در عملکرد جاسوسی فرانسه در افغانستان در سال ) فرانسوی ھا در افغانستان

 تن شده بود، فرانسه جاسوسان خود را وارد ٨پس از اقدام تروريستی در متروی پاريس که باعث کشته شدن . بود

 ١٩٨٠در سالھای .  ھای تروريستی را در پاريس آموزش دادشبکه ھای تروريستی نمود و تعدادی از اعضای شبکه
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را که تا دو کيلومتر برد داشتند،؛ برای ) ميالن( تعدادی راکت ضد تانک ٢٠٠١ و ١٩٩۵و پس از آن بين سالھای 

  .اين شبکه فرستاد

کرده، طوری که در اين نويسنده نوشته می کند که استخبارات فرانسه در نقاط مختلف افغانستان و منطقه نفوذ پيدا 

ای و سازمان جاسوسی فرانسه، در حالی که امريکائی ھا عکس ھای . آی. يکی از جلسه ھای مشترک ميان سی 

ماھواره ئی را از يک کمپ نشان می دادند که در آن سالح ھای کيميائی ساخته می شد، فرانسوی ھا در عوض 

فرانسه به اين شکل حضور پر رنگ . گرفته شده بودتصاويری را به آنھا ارايه کردند که از داخل اين کمپ 

اين کشور در حال حاضر در زمينه ھای فرھنگی و آموزشی نيز . ای نشان داد. آی. جواسيس خود را به سی 

مرکز فرھنگی فرانسه، . مصروف می باشد و در صدد تربيه جواسيس به خصوص در عرصه فرھنگی می باشد

از بنگاه ھای است که اين کشور در صدد پرورش جواسيس ... بنياد آرمان شھر و استادان فرانسوی پوھنتون کابل، 

  .در آن می باشد

  

  :طالبان جنايتکار يک کودک ھشت ساله را اعدام کردند

طالبان که به سان جھادی ھا يکی از جنايتکارترين گروه ھای افغانستان به شمار ميروند، ھيچ ترحمی به انسان ھا 

خبرھا از ولسوالی گرشک واليت ھلمند . دکان را نيز به گلوله می بندند و حلق آويز می کنندنمی کنند و حتی کو

حاکی از آنست که طالبان فرزند يکتن از پوليس ھای محلی را به روز جمعه از ولسوالی گرشک ربوده و بعد از 

تی که پدر اين خواست را برآورده پدر اين کودک خواستند که خود را با يک عراده موتر پوليس تسليم طالبان کند، وق

  . نساخت طالبان فرزند او را اعدام کردند و روز شنبه به خانواده اش تسليم نمودند

طالبان کودکان را به اتھام . اين از جملۀ جنايت ھای روزمره ای است که ھم طالبان انجام می دھند و ھم جھادی ھا

ی سپارند و جھادی ھا کودکان و به خصوص دختران را مورد به جوخه دار م... جاسوسی، فرزند مأمور دولت و 

  .تجاوز قرار می دھند و در حقيقت به زندگی شان پايان می دھند

  

  :فرار از اردوی پوشالی

وقتی ماھيت جنگ ارتجاعی و استعماری باشد، مطمئنا توده ھای مردم زود به آن پی می برند و تالش می ورزند تا 

اردوی دولت پوشالی افغانستان که از طرف امپراتوری . رتجاع و استعمار قرار نگيرندجز اين جنگ و در خدمت ا

جھانی حمايت می شود، يکی از لشکر ھای نظاميی است که برای ارتجاع و استعمار خدمت می کند، از اينرو 

ھيت اصلی آن، اين فرزندان مردم زحمتکش که از سر ناچاری و بيکاری به اين اردو پيوسته اند، پس از شناسائی ما

  .اردو را ترک می گويند و از آن فرار می کنند

 آن دوباره فرار می ۶ سربازی که به اردوی افغانستان جذب می شود، ١٠وزارت دفاع امريکا می گويد که از ھر 

 روی  مليارد دالر بر٢٧.٨اين گزارش ھا در حالی به نشر می رسد که امريکا به تنھائی تا اکنون بيشتر از . کند

 مليارد دالر ديگر نيز بر آن سرمايه ٢٠اردوی افغانستان به مصرف رسانيده است و تالش دارد تا سه سال آينده 

ولی از آنجائيکه اين اردو، يک لشکر استعماری است و توده ھای مردم کوچکترين اعتماد بر آن ندارد، . گذاری کند

  .ن اردو باقی مانده نمی توانندمنطقاً فرزندان زحمتکشان پس از شناسائی آن، در اي

  

 


