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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٣ دسمبر ٣١

  در افغانستان چه می گذرد؟

٢٣٠  
  ئی، ترفند ديگری از اشغالگران امريکا٢٠١۴ترس از 

شور استعمار زده را به خود گرفته، کشوری که دولت مزدور و دست نشاندۀ کابل با افغانستان امروز چھرۀ واقعی يک ک

پول، قدرت و ماشين جنگی امپرياليست ھا به سردمداری امپرياليسم امريکا بر گرده ھای مردم ما دوازده سال است که 

  . بی رحمانه حکمروائی می کند

 به اينطرف، ٢٠٠١ا سرازير نمودن ميليارد ھا دالر از نيرو ھای اشغالگر غربی به خصوص امپرياليسم امريکا ب

را بھانه قرار داده، بر تن زخمی کشور جنگ زدۀ ما يورش برده تا به اھداف » جنگ عليه القاعده و تروريزم«ھياھيوی 

 اولين اقدام اشغالگران امريکائی بعد از تجاوز، ساختن دولت مزدور و. ستراتيژيک آسيائی دراز مدت خود برسند

  .وابسته با نيروی نظامی اجير و پوشالی بود که قسماً به اين ھدف شان نائل آمده اند

امروز تمامی جواسيس و وطنفروشان دور اين دولت گردھم آمده و با ساز بادارانشان بر پيکر زخمی مادر وطن، به 

شوق امضای .  باشندرقص و پايکوبی پرداخته و برای جلب توجه استعمارگران از ھيچ عملی روی گردان نمی

اين سند، با تمام ۀ اسارتنامۀ امنيتی چنان اين وطنفروشان را فرا گرفته که بدون توجه به دورنمای سياه و تاريک آيند

 نمايد و کرزی که درس وطنفروشی را در ءخواھند تا سردستۀ جواسيس در دولت پوشالی آن را امضا وجود می

نشان » مستقل«د تا خود را  ورزمی» اباء«انه و با رندی از امضای اسارتنامه سازمان جاسوسی امريکا فراگرفته، ماھر

  ؟!!بدھد

 نھاد استخباراتی امپرياليزم امريکا در واشنگتن پوست به نشر رسيده، گفته شده ١۶در تازه ترين گزارشی که از سوی 

 ءبين افغانستان و امريکا امضا» منيتیقرارداد ا«رود و اگر   از بين می٢٠١٧دستاورد ھای سه سال اخير، تا سال «که 

  ».رود نشود، افغانستان در نبود نيروھای امريکائی و ميليارد ھا دالر زودتر به ھرج و مرج می

خواھد بيشتر از پيش شرايط امضای  ی در واقع ادامه سياست اشغالگرانۀ امريکا است که میئنشر چنين گزارش ھا

  .ھای جھانی را کاھش داده و افکار عمومی جھان را به امضای آن آماده سازنداسارتنامه را مساعد ساخته و مخالفت 

ثيرات خاص خود را بر روحيۀ مردم ما نيز وارد نموده أی تئبازی موش و پشک کرزی و اوباما و نشر چنين گزارش ھا

يث آغاز بدبختی  را منح٢٠١۴کوچک و بزرگ، با سواد و بی سواد و باالخره و زن و مرد، طيف ھائی از که  چنان

که سگان امريکائی واقعاً در تالش آن است تا توده ھای آزاديخواه و استقالل طلب  دانند، چيزی ھای جديد خود می

 باال نشود؛ خوابی که ھرگز به حقيقت نخواھد ه ایافغانستان را به زانو بنشانند و ديگر صدای اعتراضی از ھيچ گوش
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گوشۀ اين کشور صفير گلوله ھای انقالبيون و آزاديخواھان عرصه را بر پيوست و آن روز دور نيست که از ھر 

  . نقاط کشور به اھتزاز در خواھد آمد و بيرق سرخ استقالل کشور از اقصااشغالگران تنگ کرده

  

  رياست جمھوری در دولت پوشالی ھر روز گرمتر می شود» انتخابات«بازار مکارۀ 

گذشتۀ رياست جمھوری » انتخابات«دولت پوشالی کابل که از حضور کمرنگ توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما در 

 رياست جمھوری، چند ماه است که اشتھارات وسيعی را به ارزش ١٣٩٣سال » انتخابات«درس گرفته اند، برای 

 بلکه بتواند توده ھای زجر ديدۀ ما را به پای به راه انداخته تا» کميسيون نا مستقل انتخابات«ليون ھا دالر توسط يم

  .ی بکشاندأصندوق ھای ر

، رسانه ھای صوتی و تصويری خصوصی و دولتی و »کميسيون نا مستقل انتخابات«در پھلوی نشر اشتھارات از سوی 

ا و نشر گزارش نھاد ھای داخلی و خارجی وابسته با راه اندازی بحث ھا، ميز ھای مدور، گفتمان ھا و باالخره سروی ھ

رياست جمھوری دولت پوشالی را مھم جلوه داده و افکار عمومی را » انتخابات«ھا و نظر سنجی ھا در تالش آن اند تا 

  .آماده بسازند» انتخابات«برای اشتراک در 

فغانستان گفته اخيراً نھاد امريکائی موسوم به گلفيوم آسوشيتس در يک نظر سنجی اين را به اثبات رسانده که گويا مردم ا

؟ نظر سنجی اين نھاد امريکائی !!بی طرف و شفاف برگزار می گردد و آرای شان محرم باقی می ماند» انتخابات«که 

؟ چندی قبل نھاد ديگری به نام !! واليت به دست آمده است٣۴ نفر در ٢٢٠٠از روی مصاحبه ای  صورت گرفته با 

 واليت انجام داده، به اين نتيجه رسيده که ٣۴ نفر در ٢۵٠٠که با در مصاحبه ای » موسسۀ دموکراسی بين المللی«

  ؟!! درصد مردم در انتخابات اشتراک می نمايند٨۵مند اشتراک در انتخابات بوده و بيش از ه مردم افغانستان عالق

ت پوشالی نشر چنين نظر سنجی ھا، تبليغات و اشتھارات نشان دھندۀ دستپاچگی و سراسيمگی اشغالگران غربی و دول

  .اشتراک کمرنگ داشته باشند» انتخابات«می باشند و از اين ترس دارند که مردم در 

با گذشت دوازده سال از اشغال کشور ما توسط اشغالگران غربی و سرازير شدن ميليارد ھا دالر، افغانستان کماکان يکی 

فقر به سر می برند، بيشتر از يک و نيم  درصد مردم ما زير خط ۶٠از فاسد ترين کشور ھای جھان است، بيشتر از 

ليون انسان اين کشور به مواد مخدر مبتال گرديده، بيکاری به اوج خود رسيده، قتل، تجاوز، خشونت عليه زنان به يم

 کند، تنھا در کابل ماھانه صد مورد قتل و سرقت به ثبت می سرگرمی مبدل گرديده، مھاجرت ھای اجباری بيداد می

 درصد مردم ما به خدمات صحی ٩٠ درصد مردم ما به آب آشاميدنی نسبتاً صحی دسترسی ندارند، ٨۵ رسد، بيشتر از

دسترسی ندارند، شکاف طبقاتی عميق و عميق تر گرديده و باالخره روزانه صد ھا انسان اين کشور در نتيجۀ حمالت 

د توده ھای زجر ديده و ستم کشيدۀ ما به دھند، معلوم نيست چرا باي انتحاری و انفجاری جان ھای شان را از دست می

دروغين و ساختگی که در آن بايد يکی از جنايتکاران جنگی يا وطنفروشان جاسوس و سر سپردۀ امريکائی » انتخابات«

  ، خوشبين بوده و در آن شرکت بورزند؟را به چوکی رياست جمھوری برسانند

  

  

  

  

  

 


