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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١١ سپتمبر ٢٠

 

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٣١(  

  

  :سرمايه گذاران خارجی و افغانستان

تصادی اش اينست که اين کشور در چنگال استعمارگران خارجی وقتی کشوری به مستعمره تبديل شود، معنی اق

قرار گرفته و استعمارگران از طريق سرمايه گذاری ھای مستقيم و کمپرادور، دار و ندارکشور مزبور را چور و 

  .چپاول می کند

 شده است و تا افغانستان ما ھم پس از اشغال به وسيلۀ امپرياليست ھا به مرکز و کانون سرمايه گذاری شان تبديل

 مليارد دالر در کشور ما در بخش ھای مختلف از طرف استعمارگران، چه به صورت مستقيم و ٨اکنون نزديک به 

  .چه ھم به صورت کمپرادوری، سرمايه گذاری صورت گرفته است

 ١٠٠ که يک شرکت بزرگ لوژستيکی جھانی است تصميم دارد با ANHAMاکنون شرکت جھانی امريکائی بنام 

 جريب زمين ۵٠٠در مساحت ) تھيه و تدارک مواد غذائی(ليون دالر در شھر کابل پارک بزرگ لوژستيکی م

بسازد، که با اين سرمايه گذاری تمام بخش ھای مواد غذائی، از سردخانه گرفته تا بازاريابی به دست اين شرکت 

  .انحصاری خواھد شد

 گرفت که مردم و به خصوص زحمتکشان کابل، از عدم اين سرمايه گذاری در حالی در شھر کابل صورت خواھد

در خيمه به ) خوشحال خان مينه(سر پناه رنج می برد، آواره ھای ھلمندی در ھمين پايتخت و در بھترين منطقۀ آن 

سر می برند ولی دولت پوشالی حاضر نيست که برای آنھا خانه و سرپناه بدھد و يا حداقل توته زمينی در اختيار آنان 

 ھا جريب زمين را در اختيار سرمايه گذاران استعمارگر ١٠٠ذارد تا برای خود سرپناه بسازند، ولی حاضرند بگ

  . ھا جريب زمين را شھرک و ويال بسازند١٠٠٠قرار بدھند و خود نيز به 

  

  :جنگل ھای افغانستان نابود می شود
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 اند تا ثروت طبيعی افغانستان را که مربوط به قومندان ھای جنايتکار تنظيمی، در طول چند سال گذشته تالش داشته

شماری . يه گذاری کنندمردم است، در انحصار گرفته و آنرا به فروش رسانيده و پول آنرا در بخش ھای ديگر سرما

ندان ھا سنگ ھای قيمتی افغانستان را قاچاق کرده، شماری از آنان آثار تاريخی را به فروش می رسانند از اين قوم

  . افغانستان را قطع کرده و به فروش می رسانندیی ھم جنگل ھاو تعداد

 ٢٠٠٣ تا ١٩٧٧جنگالت افغانستان از سال % ۵٢ محيط زيست سازمان ملل متحد نزديک به ۀ اساس آمار ادارهب

% ٢٩و ودر واليت کنر به % ۵٣، در واليت نورستان به %٧١نابود شده است که اين ميزان در واليت ننگرھار به 

  .را ساحه جنگالت می سازد%) ٣( مليون ھکتار ساحه ١.٩٧ مليون ھکتار مساحت کشور، ۶۵.٣از جمله .دمی رس

 درصد جنگالت افغانستان در حالی صورت می گيرد که دولت پوشالی نمی تواند کوچکترين برنامه ای ۵٢نابودی 

 کنونی از بازيگران اصلی بازار برای حفظ آن داشته باشد، زيرا خود برادران رئيس و معاون اول دولت پوشالی

  .فروش چھارتراش در کشور می باشند

  

  :نه چوپان زحمت کش در غورماچ کشته شدند

اين زحمت . رود وضعيت کنونی افغانستان، يکی از بدترين شرايط تاريخی برای زحمتکشان کشور به شمار می

ون از ولسوالی غورماچ واليت بادغيس خبر اکن. کشان ھستند که ھر لحظه و در ھر رويداد قربانيان اصلی ھستند

  . عزيز ما در اين ولسوالی به اثر انفجار ماين کشته شده اندان سنبله نه تن از چوپان٢۵می رسد که روز جمعه، 

اين چوپانان در حالی که مصروف چرانيدن رمه ھای گوسفند شان بودند، با ماين جاسازی شده در کنار سرک 

  .نتيجه زندگی شان را از دست می دھندد که در نتصادم می نماي

ليون ھا يپس از تجاوز شوروی سابق، م. جنگ ماين به يکی از جنگ ھای خطرناک در افغانستان تبديل شده است

در اين اواخر که وحوش . ماين تا اکنون در افغانستان کشت شده است که انسان ھای زيادی قربانی آن شده است

  .خصوص چوپانان و دھقانان می باشده ، بيشترين قربانی آن ھمين زحمتکشان بنده اماين را راه انداختجنگ طالب 

  

  :پايگاه، پس از امضای پيمان ستراتيژيک

من استعمار در کشورماست، چنانچه در اس و مؤرنگين دادفر سپنتا که يکی از مزدوران و ايدئولوگ ھای سرشن

او که در اين اواخر از سفر . وليت فروش مادر وطن را به عھده گرفته استگزارش ھای قبلی گفته شده است  مسؤ

 امريکا ۀ سنبله در مشرانو جرگه گفت که تا اکنون سه بار با اياالت متحد٢٢ امريکا برگشته است، روز ۀاياالت متحد

فغانستان پايگاه داشته در اين مورد مذاکره داشته است و امکان دارد که امريکا بعد از عقد پيمان ستراتيژيک در ا

سيسات نظامی ياد کرد، فقط برای آموزش اردو، از بين بردن أنام ته را ب باشد که از اين پايگاه ھا که او اين بار آن

القاعده و طالبان و آوردن تسليحات نظامی به کشور ما استفاده خواھد شد، اين جرثومه می داند که اگر پوشالی ھای 

دست آوردن امتياز و پول بيشتر سرو صدای مخالفت با پايگاه را راه می اندازند، ه طر بمشرانو جرگه محض به خا

که ضد اشغال کشور شان می باشند، ضد ايجاد اين پايگاه ھا که اسارت  مگر مردم زحمتکش افغانستان ھمانطوری

  .رود، نيز بوده و گردن دالالن آنرا روزی  حلقه خواھند زد دايمی کشور ما به شمار می

ما به خاطر حاکميت ملی و دفاع از خاک، نياز به ھمکاری جھانی  "سپنتا در اين حضور به طور خالصه گفت که

 اما او اگر مزدور و غالم امپرياليست ھا نمی بود و آنانی." ھيچ کسی بدون منافع، کدام کاری نمی کند"و ." داريم

کر نمی بودند، مسلما چنين مزدورمنشانه صحبت نمی کرد، که به نام وکيل در مشرانو جرگه نشسته اند، پوشالی و نو
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چون مردم افغانستان از گذشته و حال استعمار کشور شان و استعمار کنونی در عراق و ليبيا  به خوبی می دانند که 

 یاستعمار نمی تواند حاکميت ملی را تضمين کند و ھر نوع تالش برای استعمار بيشتر زير نام حاکميت ملی، شيادي

  .بيش نيست

  

  :افغانستان و ريکارد بی سوادان

 ميليون نفر آن بی سواد ١٧ مليون نفر، ٣٠ اساس آخرين آمار در حال حاضر در افغانستان از نفوس نزديک به هب

  . ميليون آن کودکان می باشند۵ھستند که از جمله آن 

ی جھادی و طالبی و استعمار مجدد حاکميت ھای ضد مردمی افغانستان، جنگ ھای جنايت ساالران، فاشيزم مذھب

 امپراتوری جھانی و پوشالی بودن دولت کنونی ھمه سبب شده است که افغانستان ريکارد بی ۀوسيله افغانستان ب

  .سوادان جھان را مثل ساير ريکاردھا از آن خود بسازد

ه را در اين بخش به مصرف  در حالی که افغانستان بيشترين بی سواد را دارد، دولت پوشالی کنونی کمترين ھزين

 باب مکتب ۵٠٠می رساند، بيشترين مکتب ھا ساختمان ندارد، معلمان ورزيده در آن تدريس نمی کنند و نزديک به 

بسته است، با گذشت ھر روز مکتب ھای خصوصی که تنھا برای پولداران است، سماروق وار می رويند و اين 

 روز بيشتر خواھد شد، زيرا وقتی سکتور خصوصی معارف را خود نشان می دھد که سطح بی سوادان روز تا

ی پرداخت فيس ھای گوناگون مکتب را داشته باشند، نه  می توانند درس بخوانند که توانائانحصاری سازد، تنھا آنانی

  .فرزندان زحمتکشان ما که اکثريت جامعه را می سازند

  

  :مورين غير نظامی و مصارف بلندأامريکا، ازدياد م

در ) ادفس(در راپور اخير خود از عدم شفافيت ) سيگار(تر مفتش خاص امريکا برای بازسازی افغانستان دف

  . ی در افغانستان سخن گفته استمصارف غير نظاميان امريکائ

 در مورد افغانستان، که در صدر  آن کارھای بازسازی، تالش ٢٠٠٩پس از اعالم ستراتيژی جديد اوباما در سال 

به )  جاسوس( کارمند غير نظامی ٧٢٠امی و تقويت حکومتداری خوب قرار داشت، در حدود ھای غير نظ

 نفر ساالنه از ٧٢٠ مليارد دالر رسيده است و ھر کدام اين ٢افغانستان اعزام شدند که مصارف اين جمع به مرز 

 ۀسسکه از طرف مؤ اين نھاد اين مصارف  ھزار دالر مصرف داشته است و بر بنياد گزارش۵٧٠ ھزار تا ۴١٠

 امريکا و وزارت خارجه آن کشور صورت می گرفته، ميکانيزم و شفافيت نداشته ۀانکشافی بين المللی اياالت متحد

  .است

اين گزارش يکبار ديگر ادعای ھموطنان عزيز ما را ثابت می سازد که فساد در افغانستان از روی برنامه 

ن جا اعتراضی از امريکا و ساير امپرياليست ھای در آ جا و استعماری صورت می گيرد و اگر ھرازگاھی اين

مخالفت به آن شنيده می شود، برای اغفال ذھنيت مردم است، در غير آن تا اکنون گزارش ھای متعددی از فساد 

  .امريکا و قراردادی ھايش در افغانستان به نشر رسيده است

  

  

  

  


