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  افغانستان–گزارشگران پورتال 

  ٢٠١١ اکتوبر ١١

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٣۶(  
  

  !!!نوکر استعمار ضد تجاوز است؟

ستان به حيث مزدور و ايدئولوگ استعمار چھره ای شناخته شده رنگين دادفر سپنتا يکی از جواسيس سرشناس افغان

او پس . است و در اين اواخر مبتکر امضاء توافقنامه ھا، معاھده ھا و پيمان ھای ارتجاعی و استعماری نيز می باشد

اه از امضای تفاھنامۀ دولت پوشالی با دولت ارتجاعی ھند، در شادی مرگکی عجيبی به سر می برد، چون عمال ر

  .را برای امضاء پيمان ستراتيژيک با امريکا باز کرده است

حکومت افغانستان پس از اين " ميزان با رسانه ھا داشته است، گفته است که ١۶او در تازه ترين اظھاراتش که روز 

ت ای چشم پاره مزدور لعن."  بر اين کشور اقدام خواھد کردمتجاوزاز سياست تضرع کار نمی گيرد و بر ضد ھر 

  !!بر تو

که او داللی تمويل آن را به ) ھشت صبح(چنانچه گفتيم سپنتا يکی از کسانی است که ھم خود و ھم  روزنامه اش 

عھده دارد و چند تا جاسوس و جاسوس بچه را حول آن جمع کرده است، در صدد تيوريزه کردن اشغال بوده و به 

  .مايت می کند و عليه پاکستان يخن پاره می کندطور سيستماتيک از ساختن لشکرگاه ھای دايمی امريکا ح

ولی مردم ما به خوبی می دانند که تا استعمار اصلی و تجاوز تباه کن امپراتوری امريکا در افغانستان موجود باشد، 

صحبت از ھر نوع تجاوز ديگر عوامفريبی احمقانۀ سياسی است که در قدم اول مزدور منشی مدعيان آنرا بی پرده 

  .می سازد

ی قرار گرفته است، به ايدئولوگ آن تبديل شده، می تواند ضد تجاوز که خود در دامان تجاوز امريکائچگونه کسی 

 استعمار فروخته باشند، می توانند چنين باشند ورنه ھيچ ۀباشد، فقط کسانی که شرافت سياسی شان را در بازار مکار

 پاکستان و ايران را بھانه قرار نمی ،کرده و برای تحميق مردمانسانی با شرفی تجاوز و استعمار اصلی را تيوريزه ن

  .دھد
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  سيمين بارکزی، اعتصاب برای چه؟

خاطر نمايندگی در اين نھاد ھا ه وقتی نھاد ھا پوشالی شود، نمايندگان آن نيز پوشالی ھستند و ھر حرکتی که ب

  .صورت بگيرد، حرکت پوشالی است

 توسط کميسون "ولسی جرگه" رد شده از ۀی سيمين بارکزی، نمايندغذائ ميزان امسال، اعتصاب ١٨اريخ به ت

اما اين اعتصاب ھيچ حمايت مردمی را پشت خود ندارد و تنھا . پوشالی انتخابات به نھمين روز خود داخل می شود

 يک حرف ی می کنند و سيمين بارکزی ھم فقطخيمه او سر می زنند و از او دلجوئدولتمردان ھستند که بی وقفه به 

  ).يعنی نشستن دوباره بر چوکی پارلمان اشغالی!! (عدالت: دارد

 امپرياليست ھای جھانی، حتی ۀوسيله که او در ده سال گذشته ھيچگاه به خاطر قتل ھای مردم شيندند ب از آنجائی

 سال گذشته که او در ده سال گذشته يک بار ھم ضد اشغال حرف نزد، در ده يک روز ھم اعتصاب نکرد، از آنجائی

 پوشالی ھا، از ۀوسيله که ب خاطر اينه  فراه از لبان او شنيده نشد، و اينک فقط بیآھی بر قتل و کشتار باالبلوکی ھا

چوکی پوشالی رانده شده است، به اعتصاب دست زده است  که منطقا ھمدردی ھموطنان زجر ديده ما را با خود 

  .داشته نمی تواند

او حلقه زده و عليه ۀ دور خيمه ی می رفت، مطمئنا ھزاران انسان بن به اعتصاب غذائاو عليه اشغالگراھر گاه 

  !دولت پوشالی و استعمارگران به حمايت قاطع از او بر می خاستند، اما دردا که چنين نيست

  

  : قربانی زحمتکشانۀاستعمارگران و دھ"  فداکاریۀدھ"

که به مناسبت دھمين سالروز جنگ استعماری امريکا ای ر بيانيه بارک اوباما، رئيس جمھور اياالت متحده امريکا  د

 ۀدھ"داشت، ده سال استعمار خود را که ھزاران ھموطن زحمتکش ما قربانی آن شدند و کشور ما به اشغال درآمد، 

ی ياد کسانی را که در جنگ ده ساله در افغانستان کشته شدند، گرامی م"گفته و ابراز داشته است که " فداکاری

  ."دارد

او افزود که در اين ده سال بيش از نيم مليون نفر از زنان و مردان امريکا شجاعانه در افغانستان به خدمت پرداختند 

  .تا کشور مان را امن نگه دارند

ھمه، ھم مردم امريکا و ھم مردم افغانستان به خوبی می دانند که اين جنگ يک جنگ غارتگرانه و استعمارگرانه 

امن در کشور خودی، بھانه زندگی  ادعا ھا مبنی بر کمک به افغان ھا برای حقوق بشر، دموکراسی و بود و ھمه

 با صراحت ابراز می دارد که به "وال ستريت"ھای مسخره ای بيش نيست و از ھمين رو است که جنبش اشغال 

  .جنگ در افغانستان و داخل امريکا خاتمه داده شود

، انسان ھای و يا خواھند جنگيدلذا کسانی که در اين ده سال و بعد از آن برای سياست ھای غارتگرانه جنگيده 

  .شجاعی نبوده بلکه قاتالنی بوده اند و ھستند که محض ياد دارند خون بريزند و خرمستی کنند

 ھزار آن مربوط ١٠٠ر حدود  ھزار نيروی اشغالگر موجود است که د١۵٠در حال حاضر در افغانستان نزديک به 

 زخمی ١۴٣۴٢ کشته، در اين جنگ ١٨٠٠امريکا در کنار .  کشور ديگر می باشد۴٨به امريکا و متباقی مربوط به 

 اساس يک احصائيه نظامی از آغاز جنگ تا اخير ماه هدر ھمين حال اسوشتيد پريس می نويسد که ب. نيز داده است

 ھزار نظامی ٩٧٧.  افغانستان اجرای وظيفه کرده اندی در عراق وريکائ مليون نظامی ام٢.٣سال جاری جوالی 

اين آژانس خبری می .  ھزار تن بيش از دوبار در افغانستان وعراق توظيف گرديده اند٣٠٠بار و  ی يکامريکائ
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گ ھا ی بيوه شده اند و در اثر جن مرد و زن امريکائ٢٩٠٠")  تروريزمجنگ عليه("نويسد که در جريان اين جنگ 

  . تن نظامی دست يا پای شان را از دست داده اند١۴٣٩در افغانستان و عراق 

  

  :رود افغانستان زير بار قرض نھاد ھای مالی می

دولت پوشالی کشور ما که حامی اصلی آن استعمارگران جھانی ھستند، يکی از فاسد ترين دولت ھای روی زمين 

  . يک به يک مليارد دالر اختالس صورت بگيرد بانکی نزدۀاست و بيجا نيست که در يک معامل

اکنون نھاد ھای مالی امپرياليستی مثل صندوق بين المللی پول که ھميشه تالش می ورزد با اعطای قرضه به کشور 

را در چنگ خود و از طريق خود در چنگ امپرياليست ھا داشته باشد، اعالن کرده است که به  ھای عقب مانده آنان

 مليون ١٢٩ اين قرضه یھمی که در بحران کابل بانک از طرف دولت صورت گرفته است با اعطاخاطر پيشرفت م

  .طور امتحانی توافق کرده اند که از آن برای اصالح نھاد ھای اقتصادی استفاده خواھد شده دالری ب

جام ندادده  مشکل کابل بانک انۀاما چيزی که واضح است تا اکنون دولت پوشالی ھيچ پيشرفت خاصی در زمين

 دولت تصويب ۀخاطر نجات سيستم اقتصادی اش از بودجه  مليون دالری که دولت فاسد ب٨٢۵است، از قرضه 

مود کرزی است و رھزنان اصلی، مح مليون دالر آن حصول شده ۶٨کرد، تا اکنون با گذشت بيشتر از يک سال 

د و نستانه مصروف تجارت ھای شان می باشبرادر حامد کرزی و حسيين فھيم برادر قسيم فھيم تا اکنون مست م

احدی نمی تواند به اين سادگی اين پول را از آنان وصول کند، چون دولت کنونی دولت حامی اين غارتگران است و 

  .بايد درخدمت اين غارتگران باشد

 آن کشور ما را  پولی است که باۀف، سياست استعمارگرانا. ام . ه از سوی نھاد امپرياليستی آیاز طرف ديگر قرض

 فشار از آن در بخش ھای سياسی استفاده کرده  و طناب اسارت و استعمار ۀبرد و بعد به حيث وسيل زير قرضه می

  .را از اين طريق محکمتر می سازد

  

  : مليارد يورو در جنگ اشغالگرانه افغانستان مصرف کرده است١٧لمان ا

 ش امريکا در افغانستان به کشتار و قتل و شکنجه ھموطنانلمان يکی از کشورھای استعمارگری است که دوشادوا

لمان اشی گفته است که عمليات نظامی ردويچه وله در گزامربوط  تحقيقات اقتصادی ۀسسمؤ.  ما می مصروف است

 پيش بينی ء مليارد يورو مصرف داشته است که سه برابر مبلغی است که در ابتدا١٧در افغانستان در ده سال گذشته 

 ميليارد يورو خواھد ۵.۵ جنگ شان در افغانستان ۀ ده سالۀ بود، اين اشغالگران پيش بينی کرده بودند که ھزينشده

  .ده سال در نظر گرفته شده است" جنگ عليه تروريزم"بود و اين برآورد به شکلی از اشکال نشان می دھد که 

 مليون ۴۶٣ است  که در سال اول اين مصارف لمان تصويب شدها مجوز از پارلمان ١٣ ۀوسيله تمام اين مصارف ب

  .يورو بود

لمان دی پی ای گفته است در ا تحقيقاتی به خبرگزاری ۀسس و رئيس بخش توسعه و امنيت اين مؤتيلمان بروک محقق

 مليارد يورو می ٢٢لمانی در افغانستان به تدريج کاھش يابد، اين ھزينه تا ا شمار سربازان ٢٠١۴صورتيکه تا سال 

 به عين تعداد در افغانستان باقی بمانند، اين ھزينه به ٢٠١۴لمانی تا آخر سال ا سرباز ۵٠٠٠د، در صورتی که رس

  . مليارد يورو خواھد رسيد٢۵

  

  


