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   خويش مطلب جالبی دارد زير عنوان "٢۵.٠٢ " در شماره مورخ Financial Times Deutschland  همانزور

  :ًکه ذيال از نظر تان می گدرد " جاپانۀ افغانستان به وسيلپولسمصارف تمويل "

    

   جاپانة افغانستان به وسيلپولسمصارف تمويل 
ه امعاشات پوليس جاپان " داد آن ب ر می رسد ٨٠فغانستان را که تع ر ای  ھزار نف اه مدت۶ب ردازد   م   عالوههب. می پ

  .  می دھدسط وتوسعهب ساختن دوصد مکتب وصد شفاخانه نيز ر زمينهدکمک ھای اقتصادی خودرا توکيو 

نبه جاپان طبق گزارش وزارت خارجه  ا ، "٢۴.٠٢"در روز سه ش روزه ھ ن پ ل اي ه تموي رار است ک ول مدرک از  ق پ

ر ه نبرای اعمارمجدد افغانستان در زميدومليارد دالر به مقدار ً جمعا ٢٠٠٢ھای باقی مانده ای که جاپان در سال  ھای زي

ه شودوعد داده بودبنائی  ن  .، پرداخت م اي ه رق د ک ذکر برس وق ال روژه ھای ف ه مصرف پ د ب لباي ون۵٢٠در ک ر  ملي  دال

  .  باشدامريکائی می

  :می افزايدخبر 

ستند ، ً حضور قوای نظامی خودرا که فعال در افغانستان "ندزيلنيو "است قرار  د مستقر ھ ی ح د سال ديگر يعن رای چن ب

ا  ، می رسدفرن ١۵٠ در افغانستان به ين کشوراًجمعا تعداد قوای نظامی .  تمديد نمايند٢٠١٠اقل الی سپتمبر  ر آنھ ه اکث ک

  .ھستندمشغول اجرای وظايف خويش رار دارد، در يک تيم اعمار مجدد واليت باميان که در شمال غرب کابل ق

ر ستان کاوضاع در " : آن کشور گفتجان کی نخست وزي ين شور افغان ه تقاضای کمک ھای انکشافی ب ست ک  طوري

  ".المللی متداوم را ايجاب می نمايد

  :مترجمتبصره 

  :نظر من اين خبراز چند جھت می تواند با اھميت باشدبه 

دات اين-١ ان تعھ ه جاپ ه درک ال ی را ک انگر ٢٠٠٢ س و بي ر از يک س اده است، اگ ه فکر اجرای آن افت ون ب وده ، اکن نم

ی  باشد، که با تأسف می توانست بوده" کاخ سفيد"و" توکيو"اختالفات عميق  یو از طرف نيروھای مل ع آن مترق ه موق  ب

ضاد صورت ن رداری از آن ت ره ب ه بھ يچ گون ای حقيقت تدرست تشخيص داده نشده ، ھ ت؛ از طرف ديگر گوي خ گرف ل
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ر  ه غي ه ب ست ک ازه نفس انحصاراتماسیدپلوازديگري وکر ت ری ن ر رھب فيد زي اخ س ال ک يس  فع ی رئ ستی يعن  امپريالي

ق اين .  چيز ديگری نيست"اوباما"جمھور  ه فکر تعمي فيد، ب اخ س ای ک سان نم ه آدمخواران ان د  ک شان می دھ دات ن تعھ

بيشتری ھای مصمم اند تا خون   استعماری در کشور ما بوده وخالف توھمات مشتی خيال پرداز واجير،مناسباتوتحکيم 

  .کشور ما ريخته و ويرانی ھای فزونتری را باعث گردندرا در 

را در نظر  حاکميت نوکران روس اشغالگر و دست پروردگان استخبارات نظامی پاکستان يعنی طالب ھا الھایس اگر -٢

ط ن نزديکتري پوليس افغانستان قرن بيست ،٣٠دھه  در تمام بقيه سالھای بعد از گفتتواننگيريم، می  رين رواب  وعميق ت

ادر ھای تخصص با جمھوری فدرال المان داشته ، بهرا ستان در عالوۀ آنکه تربيت ک وليس افغان ان صورت می ی پ  الم

وليس آن کشور  ه خصوص پ ستان ب ه افغان ه وزارت داخل ان ب شترين بخش کمک دولت الم وم بي ه صورت عم گرفت ب

شانيدن مجدد چنانچه . اختصاص يافته بود به محض ھجوم جنايتکارانه امپرياليزم امريکا بر کشور ما وبه خاک وخون ک

 دير پا ومطمئن کاخ سفيد، در تقسيم وظايف استعماری، مسؤوالنه سرپرستی تربيت پوليس  مثابه متحدهآن، دولت المان ب

ته ، مينکه  ا.افغانستان وتمويل آنرا به عھده گرفت د ی جاپان تمام ساحات کمک رسانی را گذاش ايش را خواھ  کفش ردپ

  :جمھوری فدرال المان نمايد از چند حالت خارج نيست

د يا  شار را تحمل نماي ر خود ف ن ب اينکه دولت المان زير فشار بحران مھلک اقتصادی بين المللی نمی خواھد بيشتر از اي

في در عقبرياناتیجويا اينکه . ودر صدد آن است تا از جاپان اخاذی نمايد ا  پرده بين المان وکاخ س ه م ده ک ه وجود آم د ب

د در  می ور ھای امپرياليتیشکبارديگر امکان سرباز نمودن زخم چرکين بين مناسبات يعنی  .داريمناز آن خبر  ده آتوان ين

   .در چشم رس قرار گيرد که نبايد از آن غافل ماند

شاندھ اينکه نيوزيلند اعالم می دارد که استقرار نيروھايش را در افغانستان -٣ م ن از ھ د، ب د می نماي ه ندهتمدي  آن است ک

ا"روزانه فسياست تجاوزگرانه وجنگ ا ودن است" اوبام ا"  .در حال شگوفه نم د " اوبام ه از نحستين روز ھای کاندي ک

ای خد درت، در پ دان صنايع نظامی بوسه ماشدن، خواستار تشديد جنگ در افغانستان بود واکنون نيز از موضع ق ی ون

ه جنگ وجنايت را ،زند د دامن د، بدر  نتنھا خود می خواھ ستان گسترش دھ ا تافغان وکران لگه ب ا ن وا می کوشد ت ام ق م

ه راما در سازد تا در اين تنور فروزان ھيزم خشک رسانيده مردم  در سراسر جھان وادارا راامريک  آن، بيشتر از پيش ب

  .کشانندبنابودی 

ه بر  ستی نھفت ماست که وقتی با چنين اخباری مواجه می گرديم،  آنھا را ناچيز نشمرده ، در حد توان توطئه ھای امپريالي

    . با مام ميھن انجام داده باشيمهدر رابطوظيفۀ خويش را ل شد حد اقافشاء نمائيم بارا در آن 

 


