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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٢ اپريل ١۶
  

 در افغانستان چه می گذرد؟

)١۵٩(  
  :بانک و اخطارھای يک پوشالی دزدان کابل

حامد کرزی و محمد قسيم فھيم چور شد و پس از چور پول مردم، دولت  ۀوسيله دارائی ھای مردم در کابل بانک ب

ليون مشتری اين بانک ي مليون دالر را به حساب کابل بانک واريز ساخت تا از خشم و طغيان يک م٨٢۵پوشالی 

نک قرار را در اختيار نوی کابل با  ميليون دالر از کجا شد که دولت پوشالی آن٨٢۵که اين  اما اين. جلوگيری نمايد

برای ... مور دولت وأ صدھا ھزار معلم، کارگر، مۀاين پول از مالي.  مردم عزيز ما می دانندۀ ھمداد، مطمئناً 

 شيرخان فرنود، خليل هللا فروزی، محمود کرزی، حسين فھيم به ۀوسيله چپاولگران پرداخته شد تا چپاولی که ب

  . د، زير زده شودھدايت مستقيم حامد کرزی و قسيم فھيم صورت گرفته بو

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

که در مدت دوماه قروض شان را  اکنون حامد کرزی در حکمی ابالغ کرده است که قرضداران کابل در صورتی

و برادر ) محمود کرزی(آيا اين پوشالی برادر خود . د بودنتصفيه نمايند از نرخ بھره و پيگرد عدلی معاف خواھ

 که سند اين اعتراف از -تراف کرده اند که قرضه ھای شان غير قانونی بوده  را که خود اع) حسين فھيم(قسيم فھيم 
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 به پای محکمه خواھند برد، توده ھای زحمتکش ما به – مبارزه عليه فساد اداری به رسانه ھا درز کرده است ۀادار

می تواند مديران مالی اش  نخوبی می دانند دولتی که از نمايندگان طبقات کمپرادور و فيودال تشکيل شده باشد، ابداً 

  .را به پای محاکمه ببرد، زيرا اين دولت، يک دولت پوشالی و در عين حال چپاولگر می باشد

  

  : امريکا نيروی ھوائی دولت پوشالی را مجھز می سازدامپرياليزم

غانستان رقابت  امريکا ابالغ کرد که به خاطر مجھز ساختن قوای ھوائی افۀ حمل سالروان اياالت متحد٢۵به تاريخ 

دولت استعمارگر امريکائی به خاطر سرکوب جنبش ھای رھائی . ميان شرکت ھای بزرگ را اعالن کرده است

بخش در افغانستان و منطقه، از ھمين اکنون تالش دارد تا اردوی پوشالی و مزدور افغانستان را مجھز ساخته و در 

. خريداری طياره ھا  را با شرکت ايمبرار برازيلی لغو کرداين کشور دو ماه قبل قرارداد . خدمت خود قرار بدھد

اکنون باز قرار است که شرکت ھای کربيچ کرافت کارپوريشن امريکائی و کمپنی ايمبرار برازيلی که با سيرانوادا 

  .کارپوريشن شراکت دارد، در داوطلبی خريداری طياره و تجھيرات آن شرکت کنند

  

  :کانديد رياست جمھوری آيندهفوزيه کوفی، قاچاقبر ھيروئين 

وليت، انتخابات رياست جمھوری نيز پيشتر از موعد ؤکه اعالن شد که قرار است ھمراه با انتقال مس پس از آن

در اين ميان نام ھای . ين شده برگزار شود، بار ديگر بازار کانديدی برای رياست جمھوری پوشالی گرم شده استيتع

شيرۀ استعمار بر سرمردم جاللی، اشرف غنی احمدزی، عبدهللا عبدهللا و فوزيه کوفی تا اکنون برای زلمی خليلزاد، 

 پوشالی است و با ۀدر اين ميان فوزيه کوفی که در حال حاضر وکيل ولسی جرگ.  بر سر زبان ھا افتاده استماليدن

 یين کرده بود، ولسوالييھای بدخشان تعندان امنيه يکی از ولسوالی ی اين جرگه برادرش را به حيث قومزور چوک

رود، اعالن کرده است که کانديد انتخابات رياست جمھوری  که دھليزقاچاق ھيروئين به تاجکستان به حساب می

اين زن که در قاچاق ھيروئين برادرش دست دارد و چند ماه قبل برادرش با ده ھا کيلوگرام ھيروئين . آينده است

  .که زن است، بھتر می داند که زن ھا چه مشکالتی دارند  از آنجائیدستگير شد، ادعا می کند

که را  ھر آن کسی ، پوشالی و قاچاقبر مواد ھيروئين بايد بداند که زنان زحمتکش کشور ماۀاما اين گدی کک جرگ

نند که ھمچو می دابه نيکوئی  دانسته اين راآنھا را از خود ن پوشالی حضور داشته باشد، ۀبه ھر نامی در ولسی جرگ

ی زنان و أاين پوشالی ھا فقط به خاطر دزدی ر. نمی تواند دردھا و رنج ھای زنان زحمتکش را درک کنداشخاص 

د و بر آن سوداگری می ن و باال می کنهستمديده را تفندگيری از سفارت ھا و نھادھای استعماری غربی، نام زنان 

  .نمايند

  

  :عمار افغانستانوالديمير پوتين و اشتھای شرکت در است

والديمير پوتين که برای سومين بار به رياست جمھوری روسيه رسيده است، در خطاب به دوما گفت که اگر ناتو که 

مين نمايد، روسيه أمحصول جنگ سرد است و سياست ھای آن به سود روسيه نيست، نتواند در افغانستان ثبات را ت

  .ناگزيز خود وارد عمل می شود

که روسيه نبايد در قالب  ارش خبرگزاری آسوشيتد پريس، پوتين در اين خطابيه اظھار داشته است بر بنياد گز

در افغانستان ) ناتو(سيس پايگاه نظامی به حمايت از  عمليات ھای سازمان پيمان اتالنتيک شمالی أ تۀصدور اجاز

  .ادامه دھد
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 مجدد جھان تقسيم و استعماری و رقابت آنھا بر اين اظھارات والديمير پوتين ماھيت اصلی کشورھای امپرياليستی

امپرياليست ھای روسی که بار ديگر در تالش ھستند تا از طرق سازمان ھای گوناگون منطقه مثل . را نشان می دھد

قد بلند کند، بدون شک و امپراتوری استعماری اش امريکا ياليزم جنايت گستردر مقابل امپر... شانگھای، بريک و

مناطقی خواھد بود که اشتھای استعماری روسيه را بار ديگر تحريک خواھد کرد ولی خوب آن يکی از افغانستان 

است پيش از تحريک اين اشتھا، سردمداران بورژوای روسی به شکست مفتضح شان در افغانستان فکر کنند و اگر 

رف خلق قھرمان افغانستان به خاک  کشور ديگر از ط۴٩ شان اين بار با پوزه استعمارگران ۀباز می خواھند که پوز

  .د زدنماليده شود، واضح است که به اين حرکت استعمارگرانه دست خواھ

  

  

  

 

 


