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   افغانستان- گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٣ اکتوبر ٢٣

 گذرد؟ در افغانستان چه می

)٢٢٣(  
  :غصب يک و نيم مليون جريب زمين به ارزش ھفت ميليارد دالر

ل که نوکر اشغالگران غربی است، به معنی واقعی کلمه يک دولت پوشالی و دست نشانده دولت چور و چپاول کاب

اين دولِت سراسر فاسد در دوازده سال گذشته فضای مافيا گونه را در کشور ما برای عده ای انگشت شمار . است

  .ست اساخته ه ئی سرمايه ھای افسانصاحب زر اندوزی چنان فراھم نموده که آنان را جھت

 خلق و پرچم، تکنوکرات ھای مزدور و جاسوس، دالالن ئینايتکاران تنظيمی، خود فروخته ھای رده ھای باالج

سرمايه و عده ای ديگر از فاسدان که دم و دستگاه قوای سه گانۀ اين دولت فاسد را می سازند، با استفاده از پول و 

 اشغالگران غربی به خصوص !!از برکت.  اندقدرت، زندگی مردم زجر ديدۀ ما را به جھنم سوزان مبدل کرده

فقر، بيکاری، فساد، مواد .  ھا امروز افغانستان به يکی از فاسدترين کشور ھای جھان مبدل گرديده استئیامريکا

مخدر، مرگ و مير مادران در ھنگام زايمان، شکاف عميق طبقاتی، دزدی، غارت، عدم دسترسی مردم به آب 

و کشتار توده ھای ستمديدۀ ما به دست اشغالگران، دولت پوشالی و طالبان وابسته نتايج آشاميدنی و باالخره قتل 

  .اشغال وحشيانۀ غربی ھا در کشور ما می باشد

ويژه ای » کميسيون«اخيراً . يکی از پيامد ھای بد اين اشغال، زمين خواری جنايتکاران و خاينين به اين خاک است

سپرده است که  نام نھاد دولت پوشالی گزارشی را در اين زمينه به نشر نظارت بر اعمال حکومت در پارلمان

ناً ناقص بوده و نام ھای غاصبان اصلی زمين چون برادران حامد کرزی، کريم خليلی، قسيم فھيم و ساير مقام مطمئ

  .  دولت پوشالی در آن درج نمی باشدئیھای باال

گرديده که بيش از يک و نيم مليون جريب زمين به ارزش ھفت در اين گزارش نام پانزده ھزار و سه صد نفر درج 

 دولت پوشالی که از ئی اندکی از مقام ھای قسماً باالدر اين گزارش نام ھای شمار.  اندميليارد دالر را غصب نموده

م ھای  ھزار جريب را غصب کرده نيز ديده می شود که اکثريت آنھا ھيچ پيوندی با رھبری دولت و يا تنظي٩۵ده تا 

  . جھادی ندارند

توان گفت که اين کميسيون و يا ھيچ کميسيون ديگری توان باز پس گيری زمين ھای غصب شده را از  به يقين می

رود که عده ای  زورمندان اصلی نداشته و کماکان پروسۀ غصب زمين ھای بيشتر ادامه داشته و ترس آن می
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ان دولت پوشالی روزی تمام خاک افغانستان را مايملک پدری انگشت شمار از وطنفروشان، جنايتکاران و زورمند

  .شان اعالن نکنند

  

  :از کمبود منابع اطالعاتی، حيلۀ ديگر از سگ پير استعمار» نگرانی«

آن است » نگران» «۶ام آی «اخيراً روزنامۀ ديلی تيلگراف در نوشته ای گفته که سازمان اطالعات مخفی بريتانيا 

  ؟ !! به کمبود منابع اطالعاتی در افغانستان مواجه می گردد٢٠١۴ در ئیاکر بريتانياعس» خروج«که بعد از 

 در جريان دوازده سال تجاوز، بيشترين نيروی نظامی خود را در ئیاشغالگران انگليسی بعد از اشغالگران امريکا

جا نموده و مشاوران نظامی و ملکی آن در اين مدت در تار و پود دولت پوشالی رخنه کرده اند و در ه افغانستان جاب

  . نداين مدت به تمامی منابع اطالعاتی افغانستان دسترسی کامل داشته ا

برای پاشيدن خاک به چشم جھانيان طراحی گرديده قبل از ھمه و  که ساخته و پرداختۀ اشغالگران ٢٠١۴سناريوی 

ر در آرايش قوای ييھيچ تفاوت ماھوی در تداوم اشغال رونما نگرديده، صرف تغ. روغ شاخداری بيش نيستد

 سگان ئیجاه  از خط مقدم جبھه به عقب جبھه بوده و بعد از اين سال جابئینظامی مخصوصاً اشغالگران امريکا

 اشغالگران غربی به چه امتيازاتی در که ساير اين.  در پايگاه ھای نظامی تثبيت گرديده استئیاشغالگر امريکا

جاری در کشور ما دست يافته و يا دست می يابند، بر می گردد به » جنگ«افغانستان و يا ساير نقاط جھان از 

  .معاملۀ ھر کشور اشغالگر با امپرياليسم جھانخوار امريکا

 عراق به امتيازات دلخواه در آن که در ختم جنگ ناً اشغالگران انگليسی با درس گيری از جنگ عراق و اينمطمئ

 بيشتری امتيازاتخواھند به  افغانستان به دست آورده و حاال می» جنگ«کشوردست نيافتند، امتيازات معينی را از 

در ضمن سگ پير استعمار دھه ھا قبل پاکستان را منحيث چوبدست خود . ھای دست يابند» نگرانی«با ابراز چنين 

تمامی اطالعات مربوط به » آی اس آی«وب تربيه نموده و سازمان جاسوسی پاکستان  خ،در اين منطقه از جھان

گذارد و نبايد از اين رھگذر امپرياليسم بريتانيا دلھره  گذاشته و می» ۶ام آی «افغانستان را ھر لحظه در اختيار 

  .داشته باشد

  

  :ارتنامۀ افغانستانبرای امضای اس»  مشورتیۀلويه جرگ«خاينان بزرگ و نابخشودنی کشور در 

اخيراً رئيس دولت پوشالی کابل بعد از مذاکرات دوامدار و پشت درھای بسته  با وزير خارجۀ امپرياليسم امريکا 

گو ھا را کرزی طی کنفرانس  و صحبت نموده و نتايج اين گفت» توافقنامۀ امنيتی«روی موضوع امضای 

 و باالخره تصويب اين ئیعساکر امريکا» ئیونيت قضامص«نمود و از جمله گفت که موضوع مطبوعاتی اعالن 

»  مشورتیۀلويه جرگ«محول گرديد و قرار است تا يک ماه ديگر اين »  مشورتیۀلويه جرگ«به » توافقنامه«

  .برگزار گردد

ن و آمادگی ھا برای يياز سوی رئيس دولت پوشالی تع» لويه جرگه«برگزاری اين » کميسيون«چندی بعد اعضای 

  وطنفروشی، خاينان بزرگ به صورت نمايشی رویۀقرار است در اين جرگ. ی آن به شدت به جريان افتادبرگزار

که حتی دولت پوشالی به   در پنجاه کميته به بحث بپردازند، تا جائیئیعساکر امريکا» ئیونيت قضامص«موضوع 

بان و حزب اسالمی نيز دعوت بخشيدن ھرچه بيشتر به امضای اين اسارتنامه از طال» رسميت«زعم شان برای 

  .اشتراک نمايند» جرگه«نموده تا در اين 
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ناً ھيچ انسان آزاديخواه، استقالل طلب و مبارزی در چنين جرگۀ وطنفروشی شرکت نکرده و اين نوع مطمئ

که در اين نوع جرگه ھای وطنفروشی شرکت می کنند قبل  دانند و کسانی ھا را خيانت به وطن  خود می» جرگه«

  .دن ھر چيز بايد عزت، شرف، ناموس و خاک وطن خود را به اشغالگران فروخته باشاز

ن است که عساکر ی بوده و از قبل دولت پوشالی مطمئنمايش»  مشورتیۀلويه جرگ«به ھمگان ھويداست که اين 

ما ھمچون ۀ با امضای اين اسارتنامه توده ھای زجر کشيد. برخوردار می باشند» ئیونيت قضامص« از ئیامريکا

  . مانند دوازده سال گذشته اسير چنگال خونين کفتاران سرمايه باقی می

  

 

 


