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  افغانستان- گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٣ جوالی ٢٨

 

  در افغانستان چه می گذرد؟

)٢١٢(  
  :طالبان، حزب اسالمی و دولت پوشالی، ھر سه نوکر امريکا

جنگی به شدت ارتجاعی است که ھر دو طرف جنگ در خدمت ستراتيژی آن  کنونی لشکدر افغانستان در جنگ 

 خود کشور ما را اشغال نموده است و در طرف ئیطور مستقيم با متحدين ناتوه امريکا ب.  امريکا قرار داردۀغارتگران

 حمايت می ». آی.سا. آی«از طريق  پاکستان گلبدين حکمتيار را نام طالبان و حزب اسالمیه ديگر دشمنان فرضی ب

 آن بجنگد و زمينه برای تداوم اشغال کشور ما زير شعار ئی عليه امريکا و متحدان ناتوکند تا در افغانستان ظاھراً 

  .فراھم شود» مبارزه عليه تروريزم«

.  روشن استحمايت امريکا از طالبان، اگر تا ديروز پت و پنھان بود و مردم در مورد آن نمی دانستند امروز مثل آفتاب

از صميم قلب «  چند تا طالب گفت که ئیا رئيس محکمه استنياف واليت غزنی در مراسم رھ»مير صمد حقداد«خواجه 

  .»برايتان می گويم که اين دولت و مخالفان مسلح دولت ھر دو از کمک ھای امريکا بھره مند ھستند

 طالب را ۵٢٠بيش از ) ١٣٩٢(وان ھجری خورشيدی  تا سالر١٣٩٠امريکا از طريق دولت پوشالی افغانستان از سال 

از اين . از زندان رھا کرده است که اکثريت اين رھا شدگان دوباره به طالبان پيوسته و تنور جنگ را گرم نگه داشته اند

  . انتحاری بازداشت شده اندۀ تن کسانی بوده اند که قبل از حمل١٣۵ميان، 

 در ئیلت پوشالی شبيه ھمان بازی موش و پشک است که جنراالن امريکااين گرفتن و رھا کردن آنھم از طرف دو

 ». ای. آی.سی«حامد کرزی که صالحيت خوردن آب را ندارد و حتی چای پولی اش از . افغانستان گردانندگی می کنند

. راوی ن  کسی را دارد و نه ھم صالحيت به اسارت درآوردئی، نه صالحيت رھا». ای. آی.سی« ۀمی آيد، بدون مشور

را رھا  نام برادران ناراضی حامد کرزی آنانه و گاه ھم ب) نام دشمنه ب(اين سياست امريکا است که گاه اسير می گيرد 

  .می کنند تا جنگ ارتجاعی را تا رسيدن به اھداف ستراتيژيک ادامه بدھند

  

  : در افغانستان دوازده پايگاه  مخفی استخباراتی دارد». ای. آی.سی«

 ميليارد دالر برای کار ٣٠استخباراتی امريکا که يکی از سازمان ھای مخوف جاسوسی در جھان است ساالنه سازمان 

ھای استخباراتی به مصرف می رساند که گفته می شود قسمت اعظم اين پول ھا را از طريق قاچاق مواد مخدر و قاچاق 

  .دست می آورده اسلحه ب
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 پايگاه ١٢ حاضر اشغال افغانستان را ھدايت می کند، در کشور ما اين سازمان مخوف استخباراتی که در حال

 در کنار ارگ رياست جمھوری قرار دارد که بی وقفه »آريانا«استخباراتی دارد که يکی از دفاتر مھم آن در ھوتل 

ان ھای ، سازمان استخباراتی انگلستان نيز يکی از سازم». شش.یآ .ما«. شالی را ياری و ھمکاری می کنددولت پو

افغانستان، » امنيت ملی« رئيس سابق »امرهللا صالح« ۀاستخباراتی قوی است که در افغانستان فعاليت می کند، به گفت

مورين اين أ انگلستان است که در حدود ھشت سال در آن م». شش. آی.ما«افغانستان از ابتکارات » يت ملیشورای امن«

  .دندسازمان استخباراتی کارھا را مديريت می کر

 اعالن کرده است که با کاھش نيروی نظامی امريکا در افغانستان تصميم دارد پايگاه ھای ». ای. آی.سی«اکنون 

خصوص ه استخباراتی مخفی اش را نيز کاھش بدھد، زيرا اين سازمان به خاطر دخيل شدن در حوادث خاور ميانه و ب

کيد أولی بر اساس گزارش واشنگتن پست اين اداره ت. ت بيشتر در حول و حوش اين مناطق داردز به فعالياسوريه، ني

  .ادامه خواھد داد) »امنيت ملی«(کرده است که روابطش را با سازمان استخبارات افغانستان 

ستان کار کرده  در افغانستان و پاک». ای. آی.سی« رتبۀ به حيث کارمند بلند ٢٠٠٧  که قبل از سال »ريچارد بيلی«

 خالص ۀما از يک ادار. ر دادييطور کلی تغه  را ب». ای. آی.سی«کار و فعاليت ۀ افغانستان نحو«است  می گويد که 

» .ه نظامی رفتيم جای که جاسوسی کالسيک اھميت کمتر داشترۀ تھاجمی و شبسوی يک اداه استخباراتی بيشتر ب

  .اشغال کشور خود را به خوبی دريافت ۀدرسخنان اين جاسوس کار کشته می توان فاجع

  

  :افغانستان، محل پولشوئی امريکائی ھا

را چون  فساد، يکی از موضوعاتی است که ھميشه دولت پوشالی آن. ی است که در فساد نام داردئ افغانستان از کشورھا

اما . افغانستان حلقه می زنددر را چون تناب دار بر گلوی پوشالی ھا   خارجی ھا می کوبد و خارجی ھا آنۀحربه بر کل

 ئیچيزی که واضح است، ھر دو طرف از اين فساد سود می برند و ھر دو طرف کشور ما را به امن ترين محل پولشو

  .تبديل کرده اند

 مشھور است در آخرين گزارش خود گفته است که امريکا تا »سيگار«نام ه  امريکا که بۀ اياالت متحدۀبازرس ويژ

 ميليارد دالر در بازسازی افغانستان مصرف کرده است که بيشتر اين پول ھدر ٩٣بيش از ) زه سال اخيردر دوا( اکنون 

طور نمونه به چند موردی اشاره می کند که ه  ب»سيگار«. شده است و حتی ميليون ھا دالر آن به طالبان نيز رسيده است

سيسات نظامی در أن نمونه ھا يکی ھم ساخت و ساز تدر اي. مصارف در اين موارد را ھدر رفتن پول امريکا می خواند

 آن گرفته شده ۀ تصميم تخريب دوبارن ميليون دالر است که تا ھنوز از آن استفاده نشده است و اکنو٣۴ھلمند به ارزش 

 ميليون دالر که تا ھنوز از آن ١١.۵ به ارزش ئی زباله سوز در يکی از پايگاه ھای امريکا۴است، ھمينطور ساخت 

  ...ستفاده نشده است وا

ب ا فساد جزو الينفک نظام ھای سرمايه داری و امپرياليستی است، بسيار دير از خو، که خود خوب می داند»سيگار«

که از اين را ی ئ ھا و ھم عمال افغان آن ھر دو پول ھائیبيدار شده است، وقتی از خواب بيدار شده است که ھم امريکا

طور مستقيم به سرمايه ه مارکيت افغانستان تطھير نموده و در شراکت با افغان ھا و يا بدست آورده اند در ه رھگذر ب

  .گذاری سوق داده اند

  

  :مواد انفجاری باقی مانده در پايگاه ھای استعمارگران، افغان ھا را می کشد

بدھند، مواد انفجاری باقی  اکنون که استعمارگران در افغانستان تصميم گرفته اند که تعداد پايگاه ھای شان را کاھش 

  .رود  خطر بالقوه برای کشتن افغان ھا به حساب می،مانده در ساحات اين پايگاه ھا
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 سرطان سالروان  گفت که مواد ٣٠، رئيس مرکز ھماھنگی ماين پاکی سازمان ملل متحد به تاريخ »محمد صديق رشيد«

او گفت . يساف قرار دارد، سبب کشتار مردم می شودا ناتو و  ھا،ئیانفجاری باقيمانده در ساحاتی که پايگاه ھای امريکا

 مواد ۀوسيله  نفر ملکی که اکثريت شان کودکان بوده اند، ب۵٣طور مجموعی ه  به اين طرف ب٢٠٠٨که از سال 

  .يساف کشته شده انداانفجاری باقيمانده در ساحات پايگاه ھای 

  تن ملکی را که  منظور  ٣۶٣  مجموعاً ٢٠١٢جاری در سال  ماين ھا و مواد انف»صديق رشيد«بر اساس معلومات 

  . تن می رسد٢۴٠اين تعداد در شش ماه اول سالروان ميالدی به . زحمتکشان تھيدست کشور ما ھستند، کشته است

  

  

  

 

 


