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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٣ دسمبر ١۵

  ؟در افغانستان چه می گذرد

٢٢٨  

   جھانھایافغانستان، يکی از سه فاسدترين کشور

 کشور جھان را از لحاظ درجۀ فساد مورد بررسی ١٧٧ه به نشر رسانده، سازمان شفافيت بين الملل در گزارشی ک

برخورد با ( شمالی وريایتنھا کشور ھای سومالی و ک.  را از آن خود نموده است١٧۵قرارداده که افغانستان رتبۀ 

نشان داده شده در اين گزارش فاسد تر از افغانستان ) توان به يقين سياسی گفت  شمالی در زمينۀ فساد را میوريایک

 نمره شده ٨نمره داده که افغانستان حايز ) فاسد ترين(تا صفر ) فاقد فساد (١٠٠در اين گزارش برای کشور ھا از . است

  . سه کشور فاسد جھان، مقام سوم را به دست آورده استۀ و در جمل

پرياليسم امريکا با سرازير نمودن فساد گسترده ناشی از پوشالی بودن دولتی است که اشغالگران غربی به سردمداری ام

 ميان انسان ھای وطنفروش، جاسوس و جنايتکار چھار درميليارد ھا دالر در دوازده سال گذشته به زور سر نيزه آن را 

دولتی که در اين مدت جز به فکر زر اندوزی و چور و چپاول توده ھای برھنه پای ما .  سرپا نگھداشته است،دھۀ اخير

  . از خون مردم زجر ديدۀ ما به قصر ھای افسانه يی دست يافته اندھدفی نداشته و

امکانات مادی و معنوی بوده، در ۀ  درصد ھم۵ارمغان امپرياليست ھای اشغالگر در دوازده سال گذشته برای کمتر از 

زدی، فساد  درصد از فقير ترين و بی چيزترين توده ھا انتحار، انفجار، قتل، کشتار، د٩۵که برای اکثريت  حالی

  . گسترده، نبود حداقل امکانات معيشتی و دود و باروت بوده است

که نظام متزلزل و پوشالی کابل حمايت اشغالگران غربی به سرکردگی امپرياليسم امريکا را با خود داشته  تا زمانی

ان اشغالگر و پادوان داخلی ی از دست جنايتکارمردم ما رونما نگرديده و راه رھائباشد، ھيچ بھبودی در زندگی فقيرانۀ 

آنھا فقط اتحاد و ھمبستگی نيرو ھای مترقی، آزاديخواه و انقالبی بوده که در جبھۀ واحد ضد اشغال گردھم آمده و با 

حمايت توده ھای ستمديدۀ اين مرز و بوم اشغالگران را از کشور شان چخ و دولت مزدور و وابسته را سرنگون نموده و 

  .ھای اين وطنفروشان، بيرق سرخ استقالل و آزادی کشور را به اھتزاز در آورندبر ويرانه ھای کاخ 

  

  ثر واقع شدهاسارتنامه امنيتی، مؤ» عدم امضای«سناريوی 

ی، م ما از سوی سگان اشغالگر امريکائخانه ھای مرد» عدم تالشی«در اين روز ھا کرزی با گذاشتن شرط ھای چون 

ی ھا، تالش بر امريکائ» نتخابات رياست جمھوریحمايت از ا«و » ردن صلحتضمين و ھمکاری صادقانه برای آو«

 سر«ی ئبا اشغالگران امريکا» امنيتی «ۀاسارتنام» امضای«خواھد از  بسازد و گويا می» قھرمان«دارد تا از خود 
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ھانيان بپاشد، در نشان داده و خاک به چشم ج» مستقل«بازی ھا خود را » قھرمان«خواھد با اين  او می!!. بزند؟» باز

  .ی زنده استش با دالر امريکائکه ھر سلول بدن اين وطنفرو حالی

کرزی و اشغالگران بين » موش و پشک«راه اندازی اين سناريوی مسخره و مضحک و روی دست گرفتن بازی جديد 

د  که نقاعد نمايد در بُعد خارجی، جھانيان را متنی ھا ميخواھر واقع ترفندی ديگريست که امريکائی، دامريکائ

مند حضور شان می ه شان در افغانستان تجاوز نه بلکه نياز مردم آن کشور است و افغان ھا شديداً عالق» حضور«

ئيد گذاشته و از طريق  کارشناسان و أو در بُعد داخلی لويۀ جرگۀ وطنفروشان بر امضای اين اسارتنامه مھر ت!! باشند؟

که  تا جائی. اذھان توده ھای ما آمادۀ حضور دراز مدت پايگاه ھای نظامی شان گرديده استآگاھان کاسه ليس استعمار 

  .ثر واقع شده استؤديده می شود، اين سناريو کارا و م

که کرزی  در سطح جھانی، کشور ھای عضو ناتو و متحدان امپرياليسم امريکا، واضحاً اعالن نمودند، در صورتی

به افغانستان قطع می شود و در داخل کشور » جامعۀ جھانی« ننمايد، کمک ھای ءيکا امضارا با امر» قرارداد امنيتی«

د ھرچه زودتر، اين نخواھ اعتراض ھای وسيعی عليه کرزی از سوی کاسه ليسان استعمار به راه افتاده و از کرزی می

  . اسارتنامه را امضا نمايد

 سردمدار جواسيس حتمی بوده و ما در جريان روز ھای آينده امضای اين اسارتنامه قبل از ختم دورۀ رياست جمھوری

  .شاھد امضای اين سند اسارتبار توسط  کرزی و اوباما و يا کرزی و وزير خارجۀ امريکا خواھيم بود

  

  از نامزدان رياست جمھوری دولت پوشالی» حقوق بشری«االت ؤطرح س

 چون پاسخگو بودن نيرو ھای امنيتی، بد رفتاری یيل مسا،الؤ س١٧ديده بان حقوق بشر با طرح پرسشنامه ای طی 

پوليس محلی، عدم پرداخت غرامت به غير نظاميان، حقوق زنان، لغو ماده ھای تبعيض آميز در قوانين، عدالت انتقالی، 

االتی را مطرح ؤمحاکمۀ مرتکبين به نقض جدی حقوق بشر، شکنجه ھای بيرحمانه، غير انسانی، تحقير آميز و غيره س

  . موده و از نامزدان رياست جمھوری دولت پوشالی خواھان جواب به آنھا گرديده اندن

جواب ھای ارائه شده از سوی جنايتکارانی چون عبدالرب رسول سياف، داکتر عبدهللا عبدهللا، گل آغا شيرزوی و قطب 

تمديدۀ ما در جريان چھار دھۀ اينان که دستان شان به خون مردم س. الدين حالل بسيار مضحک و خنده آور خواھد بود

توانند ھم مسلکان  االت مطرح شده چگونه جواب خواھند داد؟ آيا اين جنايتکاران میؤاخير آلوده اند، معلوم نيست به س

جنايتکار شان چون خليلی، عطا، فھيم، محقق، دوستم، گلبدين و ساير جنايتکاران وحشی را که سال ھاست توده ھای ما 

  د، به ميز محاکمه بکشانند؟ آيا خودشان به پای ميز محاکمه حاضر می شوند؟کنن را سالخی می

معلوم نيست تکنوکرات ھای وطنفروش و جاسوسی چون اشرف غنی، سلطان زوی، امين ارسالن، قيوم کرزی، 

دمکشان توانند جنايتکاران و آ االت مطرح شده چگونه جواب خواھند داد؟ آيا میؤعبدالرحيم وردک و زلمی رسول به س

  جھادی، طالبی، خلقی و پرچمی و ساير جنايتکاران را به ميز محاکمه بکشانند؟ 

ناً ھيچ يک از يازده نامزد رياست جمھوری دولت پوشالی که بدون چون و چرا ھمۀ آنھا يا از جملۀ جنايتکاران اند مطمئ

ت آن را ندارند که جنايتکاران و جرأدوران و جواسيس اشغالگران امريکائی و غير امريکائی اند، و يا از جملۀ مز

ی از سوی ديده بان حقوق بشر ئال ھاؤپس طرح چنين س. قاتالن داخلی و خارجی توده ھای ستمديدۀ ما را محاکمه نمايند

  .بی مفھوم و بی معنی است

ی به جنايتکاران چھار دھۀ اخير را فقط دولت دموکراتيک و مستقلی دارد که ھيچ نوع وابستگۀ صالحيت محاکم

 توده ھای پا برھنۀ ما قدرت سياسی را از طريق شکست بازوان توانمندکشورھای بيگانه نداشته باشد و توسط 

  .اشغالگران غربی و سرنگونی دولت دست نشاندۀ آنھا به دست آورده باشند


