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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٧ دسمبر ١۴
  

  ؟در افغانستان چه می گذرد

٣٨۴ 

  

  :ی جنگجويان خارجی داعش در شمال افغانستانئجاه عملی سازی برنامۀ جاب

سنودن با افشای (ئی، انگليس و اسرائيلی  خونريز امپرياليست ھای امريکاۀوی شکست داعش اين پروژ پس از ھياھ

 و موساد ۶داعش از سوی سازمان ھای جاسوسی سيا، ام آی ۀ اسناد محرمانۀ سازمان سيا به صراحت گفته که پروژ

که تاريخ استفاده  ن غائله ختم گرديده و چنان، ھمه را باور به اين بود که اي)طراحی گرديده» النۀ زنبور سرخ«تحت نام 

داعش ھم بر چيده شده باشد و ۀ از القاعده به پايان رسيد و ھمچون لکۀ چرکين به دور انداخته شد، شايد پروژ

امپرياليست ھا طرح جديدی را برای غارتگری و گسترش استعمار بر کشور ھای عقب افتاده روی دست گرفته باشند، 

 داشته که بايد مرحلۀ جديد اين پروژه در بخش ھای ديگری از ئینگر آن است که اين پروژه کماکان کارااما شواھد بيا

 .جھان از سوی امپرياليست ھا در حال تطبيق شدن باشند

داعش در تعدادی از کشور ھای خاورميانه از جمله سوريه و ۀ  که پس از برچيده شدن بساط پروژندآگاھان به اين باور ا

، )صحرای سينا(تالش امپرياليست ھا روی اين متمرکز گرديده تا مرحلۀ دوم اين پروژه را در کشور ھای مصر عراق، 

  . يمن و افغانستان اشغالی تطبيق نمايند

 ھا و نيرو ھای اعش از جمله فرانسوی ھا و انگليس دئی نيرو ھای اروپائیجاه از چندی به اين سو آوازه ھای جاب

به گفتۀ توده . يری ھا، چچنی ھا، ازبکستانی ھا در واليات شمالی افغانستان اشغالی باال گرفته است الجزا،  داعشئیآسيا

 داعش در اين ئی و آسيائیھای ساکن در ولسوالی درزاب جوزجان صد ھا جنگجوی متعلق به کشور ھای اروپا

  . جا شدن می باشنده ولسوالی در حال جاب

ی بی سی اين مرکز شايعه پراکنی امپرياليزم انگليس داشته، می گويد که داعشی  که با بمصاحبه ایولسوال درزاب در 

ًھای ازبکستانی، تاجکستانی، چچنی، فرانسوی و ترکمنستانی در قريۀ بی بی مريم پايگاه نظامی دارند که اکثرا به 

 کودک در حال ياد ١۵٠شده و در حال حاضر بيشتر از جوی معادن به اينجا انتقال داده  و منظور آموزش و جست

  . گيری حمالت انتحاری می باشند
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  :دزدی ميليارد دالری در بخش انرژی

، اين کشور به بزرگترين ئی و ناتوئیدر اين ھيچ جای شک نيست که با اشغال افغانستان توسط درنده ھای امريکا 

غار امپريالست ھا صد ھا ميليارد دالر به منظور پيشبرد جنگ پس از يل. مرکز غارت و دزدی جھان مبدل شده است

اين مقدار پول به کشوری که به دليل بحران ھای چند دھه، . ارتجاعی خود ساختۀ غربی ھا به اين کشور سرازير گرديد

ًاقتصاد مردم آن از ھم پاشيده، به زودترين فرصت فساد را وسيعا گسترش داد، مخصوصا با نصب کردن مشتی  دزد، ً

غارتگر، جنايتکار، وطنفروش و جاسوس که در چھار دھۀ گذشته به سرنوشت توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما 

  . می کردند، اين فساد به شکل عجيبی نھادينه شدئیحکمروا

 در گزارشی اعالم» کميتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزيابی مبارزه عليه فساد اداری افغانستان«در تازه ترين مورد، 

شده، شرکت برشنا تنھا » کمک« تاکنون به بخش انرژی افغانستان ٢٠٠٢کرد که چھار ميليارد دالری که از سال 

مقدار ھنگفت پول که اين شده ھيچ حسابی وجود ندارد و اين » کمک« ميليون دالر آن است و از باقی پول ١٨٣حسابده 

 از منابع مھم نشر اين گزارش، ادارۀ بازرس ويژه ای يکی. در کجا به مصرف رسيده ھيچ حساب و کتابی وجود ندارد

  .عنوان شده است) سيگار(افغانستان » بازسازی«امريکا برای 

گفته شده و متھم به دزدی اضافه از سه ميليارد دالر ) سيگار(که متھم اصلی اين فساد گسترده از طرف  يکی از کسانی

با شناختی که از . نھاد انرژی و آب دولت پوشالی کابل می باشدمی باشد، محمد اسماعيل خان وزير اسبق وزارت نام 

 در دزدی اين ه ای شبھسر جنايتکاران تنظيم جھادی جمعيت اسالمی وجود دارد، ھيچ گونه شک ويکی چھرۀ کثيف اين 

  . اول اين مقدار پول می باشده توان گفت که اسماعيل خان دزد درج جرثومۀ کثيف وجود ندارد و به يقين می

منبع اصلی فساد و دزدی ميليارد ھا دالر پول ھای باد آوردۀ اشغالگران غربی به سردمداری امپرياليزم امريکا، دولت 

پوشالی کابل و کسانی اند که در جريان چھار دھۀ اخير در جنايت و خيانت به توده ھای زحمتکش و اين وطن از ھيچ 

  .جنايت و خيانت را پس بدھندتالشی دريغ نورزيده که بايد روزی تقاص اين ھمه 

 

  


