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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١١ نومبر ٢۶

  

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١۴٣(  
  

  : با امريکا در افغانستان سياسیروسيه در آستانه روياروئی

 بر افغانستان حمله کرد و کشور ما را به اشغال درآورد، ٢٠٠١ امريکا در ھفتم اکتوبر ۀمتحدکه اياالت  پس از آن

ولی اينک، پس از . از ھمان روز اول روسيه به خاطر صيانت منافعش نگرانی ھای خود را در اين مورد ابراز کرد

ی دايمی در کشور ما بيشتر شده  ايجاد پايگاه ھاۀ در عرصروسيه وطنفروشی نگرانی ھای ۀ مسخرۀتدوير لويه جرگ

  .است و حتی با صراحت خواھان حفظ منافعش در افغانستان شده است

طرح  روسيه اعالم کرده است که ۀگزارش می دھد  که سرگئی الوروف وزير امور خارج" اينترفکس"خبرگزاری 

فغانستان، متناقض يکديگر  و ايجاد پايگاه ھای نظامی امريکا در ا٢٠١۴خروج نيروھای نظامی امريکا تا سال 

 سياسی وسيعتر الزم است ۀاو گفته است که در عرص. ھستند و روسيه خواھان روشنی کامل در اين مورد می باشد

ثير اتفاقات روی داده در افغانستان أطور مستقيم تحت ته تا منافع ساير کشورھائی که در اين منطقه ناآرام ھستند و ب

  .ار داده شودقرار دارند ھم مورد توجه قر

 امپرياليستی با خصلت ناموزون سرمايه حرکت می کند و ھر کشور امپرياليستی تالش می ۀچنانچه می دانيم جامع

دست بياورد و ه خاطر منافع بيشتر در رقابت امپرياليستی عقب نماند و از اين رقابت سودھای بيشتری به وزرد تا ب

ل کشورھای منطقه به افغانستان لشکر کشيده است، منطقا روسيه که در که امپرياليزم امريکا برای چپاو از آنجائی

جوی اربابی مجدد در منطقه می باشد، نمی تواند يکه تازی امريکا را در منطقه بپذيرد که  و حال حاضر در جست

  .اولين نمودھای رسمی آن ھمين اکنون در حال تبارز می باشد

  

  : تن رسيده است۵٣۴ اشغالگران به در سال روان ميالدی تعداد کشته شده ھای
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 خبرنامه گزارش کردند که دو تن از سربازانش  در جنوب ۀوسيله به تاريخ اول قوس امسال نيروھای ناتو در کابل ب

  .  ماين کشته شده اندۀوسيله اين دو تن در جنگ روياروئی و ب. افغانستان کشته شده اند

ت ھای جھانی اشغال شد، نيروھای اشغالگران که اکثريت مطلق شان  امپرياليسۀوسيله که افغانستان ب پس از آن

سربازان عادی ھستند و به خاطر بحران ھای شديد اقتصادی کشورھای امپرياليسی شان ناگزيز ھستند به ارتش 

بپيوندند، در اين جنگ استعماری که به سود کمپنی ھای امپرياليستی به پيش برده می شود، کشته می شوند که 

  .ترين آنھا امريکائی و بعد انگليسی ھستندبيش

  تن از نيروھای اشغالگر کشته شده اند، در حالی۵٣۴از شروع سالروان ميالدی تا اکنون در نقاط مختلف افغانستان 

  . نفر می رسيد٧١١که در سال گذشته اين تعداد به 

  

  : دھقان در واليت ننگرھار دستگير شدند١۴٠

رود که از طرف امپرياليست ھا، باندھای مافيائی  ای جدی در کشور ما به شمار میکشت کوکنار يکی از معضله ھ

 ۴٠٠ از تجارت اين مواد ساالنه در حدود تنھا امپرياليست ھا. مايت می شودو حلقات معينی در دولت پوشالی ح

ی کشند اما از کشت که دھقانان برای کشت آن بيشترين زحمت را م با وجودی. دست می آورنده مليارد دالر عايد ب

  .به آنھا می رسدآن ناچيزترين عايد 

 دھقان که اکثريت نفوس کشور را می سازد، ۀکه نمی تواند و نمی خواھد برای طبق دولت پوشالی از آنجائی

 کوچکترين رسيدگی نمايد، لذا در ده سال گذشته کمترين سرمايه گذاری در بخش زراعت صورت گرفته، در حالی

 و بار اصلی جنگ استعماری را در حال حاضر طبقات ندبانی را دھقانان و خانواده ھای شان داده اکه بيشترين قر

  .روند دھقان، کارگر و اھل کسبه می کشد، اما اين طبقات از محرومترين طبقات جامعه ما به شمار می

زاد، اچين، لعلپور،   دھقان از ولسوالی ھای شير١۴٠از واليت ننگرھار خبر می رسد که در بيست روز گذشته 

ولين دولت ؤ جريب زمين دستگير شده اند و مس١۵٠خوگيانی، پچيراگام و سپين غر به خاطر کشت کوکنار بر 

  .پوشالی اين واليت گفته اند که اين دھقانان را رھا نخواھند کرد

روند و از اين   میکه ده ھا ارباب دولتی و قاچاقبر مواد مخدر از اعضای ارشد دولت کنونی به شمار در حالی

دست می آورند و ھر روز دالرھای سياه شان را از طريق سرمايه گذاری در سکتورھای ه رھگذر ميليون ھا دالر ب

که امپرياليست ھا دشمن  گونه گون تطھير می کنند، اين دولت پوشالی که مزدور امپرياليزم می باشد و از آنجائی

را  خصوص طبقات کارگر و دھقان می باشند، محض ياد دارند دھقانان ما را عذاب داده آنانه خونی مردم و ب

مسببين کشت کوکنار تلقی نموده خود مثل اربابان مکسيکوئی به رقابت شان در اين زمينه پرداخته و کسی ھم نيست 

  .که به آنان چيزی گفته بتواند

  

  :ه می گيرداشتبا" چپ"عبدالرحمن ھوتکی چپ انقالبی را با 

در .  دسمبر کنفرانس بن دوم که از طرف استعمارگران سازماندھی شده است، برگزار گردد۵قرار است به تاريخ 

" سيلی غفار" نيز در آن حضور دارد که از آن ميان " مدنیۀجامع" تن از وطنفروشان ٣۴کنار ساير وطنفروشان، 

 ۀروی مواد تصويب شدر بء صالحيت امضا" مدنیۀجامع" ۀ سخنگوی شبک"باری سالم" حاکا و ۀسسرئيس مؤ

  .کنفرانس اشغالگران دارند
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 در "ويسا" ۀروزنام.  بر سر نوکری خوب جنجال در گرفته است" مدنیۀجامع"اما اکنون ديده می شود که ميان 

 می نويسد که کسانی " مدنیۀجامع" خود از قول عبدالرحمن ھوتکی رئيس ھماھنگی ١٣٩٠ قوس ٢، ١۴٢ ۀشمار

 نيستند و اين گروپ از طرف " مدنیۀجامع" در کنفرانس بن شرکت می کنند آنھا نمايندگان " مدنیۀجامع"که به نام 

 گفته است که اين نمايندگان از طرف کميسيون مستقل حقوق "ويسا" ۀاو به روزنام. ين شده استيلمان تعاسفارت 

 " جھانیۀجامع"رده است که دارای تمايالت چپ ھستند و ين کيين شده اند که اين کميسيون نيز کسانی را تعيبشر تع

  .نيز با اين آدرس ھا روابط دارند

شما را امپرياليزم خونخوار می "  جھانیۀجامع"اما آقای ھوتکی فراموش نکنيد که آنانی که تمايالت چپ دارند، 

ه در آن شرکت می کند از خوانند، کنفرانس بن دوم را تداوم استعمار می دانند و ھر آن کسی با ھر نامی ک

 شما را وسيله و ابزار اشغالگران برای پياده کردن سياست " مدنیۀجامع"وطنفروشان منحوس کشور ما می داند، 

و کسی که خالف اين می خواھد و در اين کنفرانس شرکت می کند، . ھای استعماری می داند، نه چيز کمتر از آن

" چپ"ستعمار خوب و خوش می رقصد و فراموش نکنيم خوبست از اين ی است که به دھل ا" چپ"چپ نبوده بلکه 

نوکران و غالم بچه ھا و غالم دخترھای ( ھا نام می گرفتيد تا مردم آنھا را مثل شما خوبتر و بھتر می شناختند

  ).استعمار

  

  :رود نورهللا دالوری امروز به پارلمان می

ليون دالر دارائی مردم در اين بانک، ي م١٠٠٠ر نزديک به م بود با چوأپس از رسوائی مالی کابل بانک که تو

عبدالقدير فطرت رئيس اسبق د افغانستان بانک تحت فشار و تھديد محمود کرزی، حسين فھيم و شخص فھيم به بھانه 

سفر رسمی به ھند، کشور را ترک گفت و به امريکا رسيد و بعد از امريکا از رياست بانک مستعفی گرديد و بانک 

کزی بدون رئيس ماند، اما پس از ماه ھا رئيس دولت پوشالی با ھدايت قسيم فھيم، نورهللا دالوری را که از مر

  .ين کرده که امروز بايد از پارلمان رای بگيرديکارکشته ھای امريکا است به حيث رئيس د افغانستان بانک تع

ی شرشناس پارلمان پوشالی را به ھوتل گفته می شود که عطا محمد نور جمعيتی  سه شب قبل تعدادی از وکال

) رئيس استخبارات( خواسته بود که برای نورهللا دالوری و نبيل ابل دعوت کرده بود و از اين وکالل کينتاانترکانتين

 کابل بانک به شکلی از اشکال دخيل است، چون اين بانک ۀقابل تذکر است که عطا محمد نور در قضي. ی بدھندأر

 مليون دالر به خاطر ٢٢ام کابل نفت ساخت که آن عطا محمد نور ھم سھم داشت و از کابل بانک شرکتی را تحت ن

خريد تيل گرفتند ولی به جای آن عطا محمد نور از ازبکستان الماس خريد و محمود کرزی آنرا برای فروش به دبی 

  .انتقال داد که پول آن تا اکنون الدرک می باشد

رسد که قسيم فھيم معاون اول رياست جمھوری به خاطر نورهللا دالروی را به پست  در عين زمان گزارش ھائی می

دست بياورد، بانکی که ه ده است که تالش دارد تا دوباره کابل بانک را از طريق او بگماررياست د افغانستان بانک 

رنود و خليل هللا فروزی رود و به ھمين منظور شيرخان ف در حال حاضر از دارائی ھای وزارت ماليه به شمار می

  . ندرا داده ا" بانک شان"ارنوالی درخواست تصاحب مجدد څھامداران اصلی کابل بانک به لوی از س

  

  

  


