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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

  ٢٠١٢ دسمبر ٢۶
 

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٨۵(  
  :جاری طالبان با پول صرافان افغان تأمين می گردد» جنگ«مصارف قسمتی از 

فان افغان برای طالبان پول می فرستند تا مصارف قسمتی از به اساس گزارش خبرگزاری رويترز، تعدادی از صرا

، از شخصی به نام ئیدر اين گزارش از زبان وزارت خارجۀ اشغالگران امريکا. جاری را تمويل نمايند» جنگ«

حاجی خير هللا بارکزی نام برده شده که بزرگترين تمويل کنندۀ گروه طالبان است، و بانک مرکزی افغانستان نيز با 

ئيد اين خبر گفته است که اين تصميم بر بنياد اعالميۀ سازمان ملل متحد گرفته شده و تدابيری برای منجمد نمودن أت

  . ھای اين صرافی نيز گرفته شده استئیدارا

اين گزارش بسيار سياسی و مغرضانه به نشر رسيده و ھدف آن راه گم کردن منابع اصلی و مھم تمويل و تجھيز 

لبان که منحيث يک پروژه از طريق سازمان جاسوسی پاکستان، به کمک مالی عربستان در جريان طا. طالبان است

تجاوز چکمه پوشان سوسيال امپرياليسم شوروی ايجاد گرديد؛ اسناد و شواھد زيادی نشاندھندۀ آن است که طراح 

ن اين روباه پير استعمار به مشورۀ انتيليجنت سرويس انگلستا) CIA(اصلی اين پروژه سازمان جاسوسی امريکا 

  .کھن است

طالبان با اشغالگران سر به ميليارد ھا دالر می زند که پول مواد مخدر و کمک ھای ناچيز عده » جنگ«مصارف 

  نيز گفته شد، که قبالً  برای تداوم اشغال کشور ما چنان. ای معدودی از صرافان افغان جوابگوی اين مصارف نيست

 ئی تئوريسن ھای نظامی پنتاگون در مشوره با سگ پير استعمار و چوکره ھای منطقه طالبان يک پروژه است که

به ھمين دليل است که در جريان يازده سال گذشته جنگ زرگری . خود چون آی اس آی آن را پياده نموده است

ست، بلکه جاری نه تنھا موجب تضعيف موضع متجاوزين نگرديده و ھيچ تأثيری واقعی بر خروج آنھا نداشته ا

  . يک ضرورت است و دقيقاً ممد واقع شده است» جنگ« امپرياليست ھا اين ئیبرای تطبيق ستراتيژی آسيا

 تداوم اشغال کشور ما نه تنھا زمينۀ جنگ زرگری را از طريق تمويل و تجھيز طالبان مساعد ۀامپرياليست ھا به بھان

 و بين المللی ضمن آماده نمودن افکار عمومی جھان، در  ملیجلسۀمی سازند، بلکه با برگزاری ده ھا کنفرانس و 

 با عقد پيمان ئیدر ھمين حال امپرياليست ھای امريکا. حال جلب کمک ھای بيشتر به دولت پوشالی کابل است
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ستراتيژيک و در حال حاضر امضای پيمان امنيتی ھر روز پايگاه ھای نظامی خود را توسعه داده و در حال 

خروج نيروھای . ن پايگاه ھا و ايجاد تأسيسات جديد نظامی برای اردوی پوشالی می باشندمستحکم نمودن اي

 از افغانستان بر سياست کلی استعماری اثر گذاری ندارد، چه امريکا، انگليس، ئیکشورھای خورد و مزدور اروپا

ھا و کنسولگری ھای  بيشتر پايگاه ۀلمان و ساير کشورھای بزرگ امپرياليستی، با گذشت ھر روز به توسعا

که ذيالً شرح آن می آيد گوشه ای از اين » مخالفين دولت«با » مذاکره و صلح«ھياھوی . ديپلماتيک شان می پردازند

  .پروژه است

  

  : پاريس و ارتباط آن با امضای پيمان امنيتی بين دولت پوشالی و نيرو ھای اشغالگر امريکائیجلسۀ

نموده » شاھکار«خواھند  ايتکار، وطنفروش و ضد مردمی جمع شده و می پاريس چھره ھای جاسوس، جنجلسۀدر 

  ؟ !!نمايندبرقرار» صلح و آشتی«، »مخالفين مسلح«و بين دولت پوشالی و » حل«و قضيۀ افغانستان را 

شنيع » جنگ عليه القاعده و طالب« زير نام يا ھمان امپرياليست ھای غدار که يازده سال است» جامعۀ جھانی«

ترين و کثيف ترين جنايات را عليه توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما ثبت تاريخ نموده، با سياست واضح و روشن 

 خود، اينک به مرحلۀ ختم اين ئیخود طرح تجاوز و اشغال را بر کشور ما ريخت و با تطبيق دقيق ستراتيژی آسيا

  . ن دوسيۀ افغانستان رسيده استغائله و بسته نمود

رسد، که   با دولت پوشالی کابل دقيقاً در زمانی به اوج خود میئیبرای عقد پيمان امنيتی اشغالگران امريکاتالش 

از طرف وزارت خارجۀ » سيمينار اکادميک« پاريس از طرف بنياد تحقيقات ستراتيژيک زير نام جلسۀطرح 

  .فرانسۀ اشغالگر پيشکش می گردد

 پاريس و استقبال از آن از طرف مشتی جاسوس و بلی گوی اشغالگران و دولت پوشالی، جلسۀياھوی جريان ھ

فاشيست ھای گلبدينی و طالبی که به دستور . ھيچگاه نمی تواند ماھيت واقعی اين ستراتيژی را پت و پنھان نمايد

ن کشور اند، ھرگز خالف سياست و ميل ق غرق در خون زحمتکش ترين انسان ھای ايفرتا مدست شان بادارانشان 

باداران خود عمل کرده نمی توانند، اگر تا ديروز امر انتحار، انفجار و جنايت را به دست آورده بودند و کمر به قتل 

امر توقف اين جنايات را صادر نموده و فاشيست ھای ھار » جامعۀ جھانی«مردم بيچارۀ ما بسته بودند، امروز 

پيدا نموده » صلح«نشسته و گويا مواضع شان ماليمتر شده و عالقه به » صلح«ر ميز مذاکره و جھادی و طالبی دو

  .اند

ر کلی سياست فعلی يي خوب کار نموده و روند تغئیتمامی اين تالش ھا نشانۀ آن است که ستراتيژی امريکا

) پايگاه ھای نظامی( جنگ  از خط مقدم جنگ به عقب٢٠١۴ به طرف آن است که بعد از سال ئیاشغالگران امريکا

 خود را که ئیرفته و نظاره گر سياست ھای دولت دست نشاندۀ خود باشند و در واقع مرحلۀ چھارم ستراتيژی آسيا

  .   پياده نمايد،ھمانا دھۀ استقرار است

  

  :مفسد می گويد که از مفسدين بايد بازخواست صورت بگيرد» لودين«

 مبارزه عليه فساد اداری ۀکه رئيس ادار  دولت پوشالی است که پيش از اينعزيزهللا لودين يکی از مفسدين بزرگ

 می  کرد که در زمان وظيفه اش توانست يکی از ءن شود به حيث رئيس کميسيون انتخابات وظيفه اجراييتع

 ۀه برندرا مطابق خواست امپرياليست ھای غارتگر برگزار کند که باالخر) انتخابات(ابزارھای استعماری و پوشالی 

  .آن  ـ که از اول معلوم بود ـ کرزی اعالن شد
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 که به نام حکومتداری خوب و فساد اداری برگزار شد اين مفسد جلسه ایدر  ) ١٣٩١( جدی سالروان ۴به تاريخ 

اين پوشالی که بھتر از ھمه . پوشالی گفت که بايد از مفسدين در مورد مدرک سرمايه ھای بزرگ بازخواست شود

که خودش يکی از مفسدين بزرگ است، حامد کرزی، قسيم فھيم و کريم خليلی و ساير  ه ضمن اينمی داند ک

 که در کنار اشغالگران توده ھای تھيدست ما را غارت می کنند و ند ائی پوشال دولتی از مفسدينۀولين بلند پايؤمس

اين سه . را در اختيار دارنداين سه تن از طريق برادران و دوستان شان بيشترين سرمايه گذاری ھای بزرگ 

سرمايه ... ، کارخانه ھا، شرکت ھای خدماتی، شھرک ھا وئیغارتگر پوشالی به شمول بانک ھا در خطوط ھواپيما

  ت دارد از اين سه مفسد پوشالی در مورد سرمايه گذاری ھای شان بپرسد؟أگذاری کرده اند، آيا لودين جر

   

 

 


