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  چپاول دسترنج زعفران کاران افغانستان
  به وسيلۀ امپرياليسم امريکا

  

رئيس جمھور آن وقت امريکا در سال " جورج بوش"که  ھمه به ياد داريم زمانی : کابل-١٣٩٧ جدی ١٠ -دوشنبه

 دستور حمله و متعاقب آن اشغال افغانستان را صادر نمود و به صد ھا ھزار تن بمب بر کشور مصيبت زدۀ ما ٢٠٠١

. توحشی را مبارزه عليه مواد مخدر از کشت تا صنعت و تجارت آن اعالم نمودچنان فروريخت، يکی از داليل انجام 

 سال حضور اشغالگرانۀ امپرياليسم و شرکاء ثابت ساخت که تمام آنچه را جنگ افروزان ١٧ريخ اين را ھم تا

شايد بتوان نوشت . امپرياليستی به مثابۀ دليل اشغال ياد نموده بودند، ھمه دروغ و بھانه ای بودند برای اشغال کشور ما

  .دروغ ھا می باشد آشکار ترين تجلی اين زاوضعيت گسترش کشت و تجارت مواد مخدر يکی 

 تا امروز، کشت و تجارت ءرکاشھمه در جريان ھستيم که از آغاز اشغال افغانستان به وسيلۀ امپرياليسم امريکا و 

 ميليون از ھموطنان ما را به ٣ک  و ساير مواد مخدر در افغانستان نه تنھا سراسر افغانستان را فرا گرفته و بيش از اتري

است، بلکه در سراسر جھان بی سابقه بوده و از سالھا بدين سو، در افغانستان اشغالی، زير کام عفريت اعتياد فرو برده 

 دالر به جيب ليارديتوليدی که ساليانه به صد ھا م.  درصد مواد مخدر جھان توليد می شود٩٠نظر اشغالگران بيش از 

  .ادارۀ مواد مخدر مربوط آن ھا سرازير می نمايد یاشغالگران و باند ھا

دم افغانستان که خود را قربانی درجه يک کشت نباتاتی می دانند که از آن مواد مخدر تھيه می شود و از جانب ديگر مر

کشت آن مواد را نه تنھا بھانۀ حضور اشغالگرانۀ امپرياليسم می دانند بلکه به چشم ديده و به تجربه دريافتند که دشمنان 

رت آن نباتات، باربار حيات مردم را به نابودی می کشانند در طی رنگارنگ مردم ما از طريق کشت، صنعت و تجا

را که در آمد مالی آن " زعفران"چند سال اخير با درس آموزی از کار در ايران، فرا گرفتند که چگونه فرھنگ کشت 

  . کمتر از کشت کوکنار نيست، جايگزين فرھنگ کشت کوکنار نمايند

از ھمين رو در واليات ھمجوار ايران به خصوص، واليت ھرات، در طی ساليان متمادی اين دو فرھنگ جای شان را 

عوض نموده، در نتيجه ھرات به مثابۀ يکی از مناطقی شناخته شد که با کشت زعفران و کار ارزان کارگران زعفران 

  نيز برای تجارت مواد مخدر و زعفران ايرانعايد سرشار برای خودش، رقيبی بس بزرگاز چين، می تواند گذشته 

اين که جمھوری جھل و جنايت ايران با چه توطئه ھائی ھميشه خواسته جلو رشد اين فعاليت اقتصادی را بگيرد، . بگردد
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که مافيای مواد مخدر متکی به اشغالگران بداند بار ھا در رسانه ھا انعکاس يافته، مگر کمتر کسی بدين فکر افتاده 

  .ه برخوردی در قابل آن انجام خواھد دادامپرياليستی چ

 الشخوران امپرياليستی به زود  باشدائی که اميد بردن نفع وجود داشتهباز ھم ثابت شد، در ھرجتا اين که در اين اواخر 

  . ترين فرصت حضور پيدا می نمايند تا با غارت دسترنج مردم فقير بر دارائی ھای شان بيفزايند

 ، در افغانستانئی اما در واقعيت امر مافيای مواد مخدرًاھرا به وسيلۀ نظاميان امريکاظ "رومی سپايس"تأسيس شرکت 

و پيش خريد زعفران از کشتکاران محتاج و فقير افغانستان، تھاجم جديدی است که مافيای مواد مخدر با تکيه بر حمايت 

، در حالی که خود در داخل افغانستان با اين دزدان دنيای سرمايه. ھمه جانبۀ ارتش جنايتکار امريکا انجام می دھد

 دالر می پردازند، ھمان زعفران ۵٠٠ چيزی کمتر از عفرانز  کشتکاران زعفران برای ھر کيلوسوءاستفاده از احتياج

  . ھزار دالر به فروش می رسانند١٠ کيلو ھر را در نزديکتری جای يعنی کشور ھای حوزۀ خليج فارس به قيمت 

 که امپرياليسم اشغالگر امريکا و شرکاء در افغانستان، با ھرگامی که بر می دارند و حتا آينده بيشتر ثابت خواھد ساخت

به ارتباط زعفران اين آغاز کار است، می توان . ھر نفسی که می کشند، می خواھند چيزی را از ميھن ما به غارت برند

يط غير انسانی و ظالمانه بر کشتکاران با جرأت نوشت، در صورتی که دولت دست نشانده باز ھم برسر کار ماند، شرا

  :پس. زعفران سخت تر و غير انسانی تر خواھد شد

 !!سرکھا ما را می طلبد

  


