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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

  ٢٠١١اول نومبر 

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١۴٠(  
  

  : درصد فروشی دايمی افغانستان تکميل شده است٩٠

.  پيمان ستراتيژيک افغانستان با امپراتوری جھانی جريان داردءگو در مورد امضا  واز مدتھاست که ھياھو و گفت

نام دادفر سپنتا ه بای اين پيمان که در حقيقت به معنی فروش دايمی افغانستان تلقی می شود، از طرف مزدور بچه 

 پيمان افغانستان را  اينء مشاوريت امنيتی اش از طريق امضاۀرھبری می شود و او سخت تقال دارد تا در دور

  .برای دايم به فروش برساند

 امريکا که روز ششم عقرب برای کانگريس امريکا در اين مورد ۀدر وسط ھمين ھياھو، ھيليری کلنتن وزير خارج

 شده و بر  مواد و مفادات آن ئی درصد پيمان ستراتيژيک افغانستان با امريکا نھا٩٠سخن می گفت، ابراز داشت که 

ست که سفير امريکا در کابل و باقی مانده ا) در بخش نظامی( درصد مواردی ١٠ت گرفته است و فقط توافق صور

  . می کنندئیرا با رئيس دولت پوشالی  نھا ندان جنگ استعماری در افغانستان آنقوم

اکرات  ھيلری کلنتن گفت که درھنگام مذلسهج روابط خارجی کانگريس در جريان ۀول کميتايلينا روس ليتنن مسؤ

در مورد توافق روی چوکات ھمکاری ھای ستراتيژيک و پيمان نظامی با عراق، حکومت گذشته با ھر دو جناح 

 حالت ه در مذاکرات کنونی با افغانستان،کانگريس مشوره ھای وسيعی انجام داده بود، ولی من افسوس می کنم ک

  .دمشابھی از ھمکاری ، تعامل،  مشوره و شفافيت قطعاً وجود ندار

ول روابط خارجی خود نشان می دھد که دولت افغانستان پوشالی تر از دولت عراق بوده و حتی اين اظھارات مسؤ

حکومت بارک اوباما الزم نمی بيند که پيمان ستراتيژيک دولتش را با دولت پوشالی  افغانستان با کانگريس نيز 

  . شريک بسازد

گو حول پيمان  و  عقرب به منظور بحث و گفت٢۵رد تا روز در ھمين حال دولت پوشالی افغانستان تالش دا

 سرکاری برگزار نمايد که معلوم است نماينده ھای آن مردمی  نبوده بلکه ۀھای آن لويه جرگ" سود"ستراتيژيک و 

 دست باال ،که در لويه جرگه ھای قبلی ديگر غالمان زرخريد دولت پوشالی و استعمار خواھد بود و ھمانطوری
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 خواھد شد و طناب اسارت محکمتر ءاينبار نيز بدون شک دست ھای شان باال خواھد بود و اين پيمان امضاکردند 

  .بر گردن ملت استقالل طلب ما حلقه زده خواھد شد

  

  ؟ افغانستانھشدار ناتو به پاکستان يا تداوم اسارت

 افغانستان را أاۀلمان مساعظم  عقرب در ديدارش با انگال مرکل صدرا۵انرس فو راسموسن دبير کل ناتو روز 

مورد بحث قرار دادند که در اين ميان راسموسن گفت که پاکستان بايد بداند که ناتو بعد از خروج نيروھايش از 

لمان پس از خروجش از افغانستان اافغانستان خالی امنيتی در اين کشور به جا نمی گذارد و خانم مرکل نيز گفت که 

  .ش با اين کشور ادامه می دھد به کمک ھاي٢٠١۴در سال 

 اين ۀن کردن نام پاکستان در جنگ استعماری بازی بيش نيست و ھمئيولی مردم ما به خوبی می فھمند که باال و پا

بازی برای تداوم استعمار در کشور ما صورت می گيرد ورنه پاکستان کشوری است با يک دولت ارتجاعی و نوکر 

که پاکستان بايد با امريکا کمک کند ورنه به عھد حجر   اينکا بر افغانستان با تھديدوز امريامريکا که در اوايل تجا

  .  مکثی به آن گردن نھادده خواھد شد، جنرال پرويز مشرف بدون کدامفرستا

 کشور که تعداد شان کشورھای دست اول امپرياليستی ۴٨اکنون نيز پاکستان کشوری نيست که بتواند خالف منافع 

لذا تھديد ناتو به پاکستان چيزی جز تداوم اسارت . که مطابق با ستراتيژی امريکا باشد  کند؛ مگر اينھستند، عمل

  .افغانستان نيست

  

  :باميانی ھا در معرض گرسنگی

مردم افغانستان . وقتی کشوری اشغال شد، بايد انتظار ھر نوع جنايت، خيانت، درد و رنج و گرسنگی و فقر را کشيد

فقر و ناداری در افغانستان افزايش ای طور بی سابقه ه سر می برند اما در اين اواخر به  فقر بدر مجموع زير خط

  .يافته است و با گذشت ھر روز تعداد مردمی که با بحران گرسنگی مواجه می شوند بيشتر و بيشتر می شود

اکنون گزارش می . سر می برنده باميان يکی از واليات افغانستان است که مردم آن ھمسان ديگر واليات در فقر ب

 به اين ١٣٨١اين در حاليست که از سال .  درصد مردم باميان در معرض گرسنگی قرار دارند٣٠رسد که بيش از 

ليارد ھا دالر به افغانستان سرازير شده است و استعمارگران و پوشالی  ھا متواتر از پيشرفت و بازسازی يطرف م

دست استعمار و پوشالی ھا ه ان می دانند و درک کرده اند که پيشرفتی که بصحبت می کنند، اما مردم افغانست

رود، مردم افغانستان به خوبی می   شدن آن مینابود می ماند که ھر لحظه امکان سد ھای ريگيیصورت بگيرد، به 

 درصد ٩٠ و  درصد جامعه است١٠دانند که پيشرفتی که اشغالگران و پوشالی ھا از آن صحبت می کنند، مربوط به 

  .جامعه در روزگار خيانت و جنايت و فقر و بدبختی به سر می برند

  

  :وزارت ھای ماليه، تجارت و ترانسپورت در صدر فساد اداری

داده است که " ھشدار"مبارزه با فساد اداری به وزاری ماليه، تجارت و ترانسپورت ۀ هللا لودين رئيس ادارعزيز

که به آن رسيدگی نشود، وزاری مربوط پاسخگو  ھا بلند است و در صورتیسطح شکايات فساد در اين وزارت 

  .خواھند بود
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 کنکاش تلويزيون خصوصی طلوع ۀ کثيف که خود تا فرق در فساد غرق است، در صحبت با برنامۀاما اين جرثوم

نی و خشمگين االت مجری برنامه عصباؤچنان در برابر س)  امريکا در افغانستانۀتلويزيون رسمی وزارت خارج(

  . شده بود که اگر برنامه چند لحظه بيشتر دوام می آورد احتمال برخورد فزيکی ھم به نظر می رسيد

ليارد دالر مردم در کابل بانک، از اختالس گران ي چور و چپاول نزديک به يک مۀلودين کسی است که در قضي

 سرشناس اين ۀبيبی نامی نبرد و فقط به دو چھرن فھيم، عبدالغفار داوی و گلبھار حياصلی يعنی محمود کرزی، حس

  .کرداشاره ) شيرخان فرنود  و خليل هللا فروزی(اختالس گران 

که جنايت ھمپای شان حرکت می  چنانچه بارھا يادآوری شده است، استعمارگران ھر جا که پا می گذارند ھمانطوری

.  آن افغانستان و عراق استۀد که بھترين نموننکند، فرھنگ رشوه، فساد و اختالس را نيز ھمزمان پياده می کن

  . اساس گزارش نھاد شفافيت، پس از سوماليا دومين کشور فاسد جھان استهافغانستان ب

  

  : سرباز ناتو کشته شدند١٣

 اکتوبر يک انتحاری موتر پر از مواد انفجاری اش را در کنار کاروان نيروھای اشغالگر ناتو در ٢٩به تاريخ 

 در کنار اين کشته شده ھا. ه شدند تن از نيروھای ناتو کشت١٣مان در غرب کابل منفجر کرد که در آن سرک داراال

نيروھای ناتو برای انتقال اجساد کشته شده ھا . ده ھا تن از مردم زحمتکش افغانستان کشته و يا مجروح شده اند

ره کرده بودند که اين نشان می دھد تعداد وزخمی ھای شان از دو ھليکوپتر کار گرفته و منطقه را ساعت ھا محاص

  .را اعالن کرده است کشته شده ھا بيشتر از تعدادی است که ناتو خود آن

   

  : کلوين گيبز و عوامفريبی استعمارگرانۀمحاکم

 در افغانستان که متھم به کشتن سه افغان زحمتکش و بعد بريدن ئیندانان سربازان امريکاۀ کلوين گيبز از قوممحاکم

در عين زمان گفته شده است که او کسی را که می خواست نگه . نگشت ھای آنان است، در امريکا آغاز شده استا

  .داری مواد مخدر او را به رده ھای بلند گزارش بدھد، مورد آزار و اذيت قرار داده است

رود و روزانه ده ھا  ار می در کشور ما به شمئی جنايت استعمارگران امريکاکامل ۀاگر از يک سو کلوين گيبز نمون

امريکا .  او عوامفريبی استعماری استۀو صدھا کلوين گيبز ھا به چنين جنايت دست می زنند، از سوی ديگر محاکم

 جنايت کند  و بعد چند تا را مورد ئیبه حيث استعمارگر درجه يک جھان ھميشه تالش ورزيده است تا در حد نھا

را مورد " جنايت ھای جنگی"احترام می گذارد و " حقوق بشر"نشان بدھد که به محاکمه قرار داده و به اين صورت 

که اگر قرار باشد کسی به خاطر جنايت جنگی در افغانستان مورد محاکمه قرار  پيگرد قرار می دھد، در حالی

مارگر  کشورھای استعدر قدم اول رؤسای جمھور و اءبگيرد، نه سربازان درجه دو  و سه بلکه جنراالن، وزر

  .ھستند، و خلق ھای جھان مطمئن ھستند که روزی چنين محاکمه ای بر پا خواھد شد

  

  


