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 ٢٠١٢ جنوری ١۶

 

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١۴٩(  
  

  :سربازان امريکائی بر افغان ھا ادرار می کنند

 سربازان امريکائی نشر شد که بر اجساد افغان ھا در حال ادرار کردن می  جدی تصاويری از٢١روز چھارشنبه، 

در اين تصاوير سه جسد خون آلود افغان ھا بر زمين افتاده و چھار سرباز وحشی بر آنان با خنده ادرارمی . باشند

  .کنند

ه باشد، به زودی در دولت کثيف امريکا به خاطر اين که نفرت مردم ما را در مورد اين وحشی گری، منحرف ساخت

بارۀ اين مسئله عکس العمل نشان داد و گزارش کرد که دو تن از اين افسران شناخته شده اند و اين عمل خالف 

  .چيزی است که دولت امريکا برای عساکر شان آموزش می دھد

شی است که به ولی توده ھای رنجبر ما به خوبی می دانند که دولت امريکا يک دولت امپرياليستی خونريز و وح

خاطر منافعش حاضر است به ھر جنايت تن بدھد که نمونه ھای فراوان آن در ويتنام و کوريا ھنوز فراموش نشده 

از اينرو عمل اين سربازان، نمادی از عمل دولت خونريز امريکاست که به جز از کشتار، قتل، تجاوز  و . است

  .اھانت وظيفۀ ديگری نمی شناسند

و سازمان ھای معين " جامعھۀ مدنی"مه ننگين تر عمل دولت پوشالی، طالبان فاشيست ، انجوھا ، اما در ميان از ھ

دولت پوشالی ضمن اين که اين . قرار دارند» شاشوک ھا«سياسی است که ھمه به شکلی از اشکال در خدمت اين 

ی اربابان اين شاشوک ھا، عمل را خالف ارزش ھای انسانی دانست، اما در عمل ھمه می دانند که اين دولت برا

طالبان فاشيست ضمن اين که اين عمل را وحشيانه می داند اما می . مدال می دھند و از کار آنان قدردانی می کنند

گويند که اين عمل غير انسانی مانعی در راه صلح شده نمی تواند، انجوھای معلوم الحال در حالی که می بينند که 

 افغان ھا ادرار می کنند، اما در کنار اوباما و ھيليری کلنتن ايستاده از ديدن خانم سگان امريکائی بر جسد پرخون

که نمايندۀ به حق » جامعۀ مدنی«اول امريکا ھيجان زده می شوند و خواھان ھمکاری بيشتر اين سگان می باشند، 
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ين عمل ننگين آن روزنامۀ ھشت صبح است و ھر روز دو صفحه را برای حقوق بشر اختصاص می دھد، بر ا

  .خود سکوت می کنند و به جز نشر يکخبر کوتاه در صفحۀ اول از آن می گذرد» دوستان«

  

  !!گرسنگی زحمتکشان و سوداگری مذھبی

 ميليون تن زير خط فقر قرار دارند و زحمتکشان کشور ما به ٩در حالی که مطابق به آمار دولت پوشالی در حدود 

ه ديگران می سپارند، آنانی که از مذھب و دين صحبت می کنند و سالھاست با خاطر نبودن غذا کودکان شان را ب

اسالم سياسی مردم ما را غارت و چپاول می کنند، ميليون ھا افغانی را صرف کاری می کنند که نه افغان ھا در 

رت می حال حاضر به آن ضرورت دارند و نه ھم شکم آنھا را سير می کند، بلکه اين عمل فقط به خاطری صو

  .گيرد تا با چھره گرفتن مذھبی و کاسبکاری با مذھب و قرآن توده ھا را بيشتر استثمار کنند

 جدی سالروان، سيد منصور نادری که در حال حاضر خود را پيشوای مذھبی فرقۀ اسماعيله   ٢٢روز پنجشنبه، 

اين کتاب که در . اب قران پرده بردارندمی داند، از دولتمداران پوشالی دعوت به عمل آورده بود تا از بزرگترين کت

 سانتی متر ١٨ متر و ضخامت آن ١.۵۵ متر، عرض آن ٢.٢٨پنج سال به وسيلۀ دست نوشته شده است، طول آن 

  . صفحه است و در جلد آن با آب طال قرآن کريم نوشته شده است٢١٨می باشد و دارای 

حالی صورت می گيرد که خانوادۀ نادری به چور و چپاول اين کار که ميليون ھا افغانی ھزينه برداشته است، در 

فرقۀ مذھبی خود در بغالن و سائر واليات کشور مصروف می باشد و به طور بيرحمانه از احساسات مذھبی  مردم 

  .سوء استفاده نموده، آنان را غارت می کنند

  

  :مواد مخدر رو به افزايش است

. بالی ھولناک کشت کوکنار و توليد مواد مخدر و قاچاق آن روبروستافغانستان در کنار ده ھا بالی ديگر، با 

 ميليون دھقان  مصروف کشت کوکنار می باشد ولی سود اصلی آنرا باندھای مافيائی که رابطۀ ١.۵نزديک به 

  .نزديک با استعمارگران خارجی،  دولت پوشالی و سرمايه گزاران مھم دارند

 جدی گزارش خود را در زمينۀ افزايش ٢٢دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد روز پنجشنبه، 

درآمد دھقانان از کشت خشخاش در « ميالدی نشر کرد که بر بنياد اين گزارش ٢٠١١توليد مواد مخدر در سال 

افغانستان را می » درصد توليد ناخالص داخلی ميليارد دالر بوده است که نه ١.۴افغانستان در سال گذشته ميالدی 

  .سازد

يوری فيدوتوف رئيس اجرائی دفتر مبارزه با جرايم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در جريان گزارش خود ابراز 

داشته است که مواد مخدر يک منبع مھم اقتصاد افغانستان می باشد که فرصت ھای زيادی را برای فساد و تمويل 

  .ا ساخته استتروريزم مھي

، ھفت درصد ٢٠١٠ ھزار ھکتار زمين زير کشت ترياک رفت که نسبت به سال ١٣١در افغانستان ٢٠١١در سال 

  . درصد مواد مخدر جھان را توليد می کند٩٠افغانستان در حال حاضر . افزايش يافته بود

 درصد افزايش يافته بود ۶١ر  به طور مجموعی توليد مواد مخد٢٠١١به  اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال 

  . متريک تن بود٣۶٠٠ ميالدی ٢٠١٠ متريک تن رسيد، در حالی که اين رقم در سال ۵٨٠٠و به 

 درصد افزايش يافته ١٣٣ ميالدی ٢٠١٠آمار سازمان ملل متحد نشان می دھد که قيمت مواد مخدر نسبت به سال 

د مخدر در ھمدستی با استعمارگران و دولت پوشالی اين ماده است که اين خود نشاندھندۀ اين امر است که مافيای موا
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زھری را يکی از چشمه ھای بسيار خوب عايداتی در افغانستان تشخيص داده اند و بی جھت نيست که سالھا قبل 

استعمارگران انگليس در واليت ھلمند از طريق راديو سمون اعالن کردند که با کشت ترياک در اين واليت کاری 

  .دندارن

سازمان ملل متحد در حالی اين گزارش را نشر می کند که دولت پوشالی از دستگيری يک قاچاقبر کالن صحبت می 

وزارت داخله افغانستان می گويد که حاجی عيسی که باشندۀ اصلی واليت ھلمند می باشد و در نيمروز زندگی . کند

واد مخدر می باشد را به اتھام قاچاق مواد مخدر می کرد و يکی از قاچاقبران مشھور و ھدايتگر شبکۀ قاچاق م

  .دستگير کرده اند

 دھقان را به ٢٧ جدی، روز شنبه از ھلمند خبر می رسد که دولتمردان در اين واليت ٢۴در عين زمان به تاريخ 

ور و اين دھقانان زحمتکش در حالی بازداشت می شوند که دولت فاسد، مزد. اتھام کشت کوکنار بازداشت کرده اند

در حالی که مسؤولين درجه اول دولت پوشالی در . پوشالی از ھيچ نوع خيانت در حق اين طبقه فروگذاشت نمی کند

قاچاق مواد مخدر دست باالئی دارند، ولی اين دولت مزدور بارھاست که دھقانان را بازداشت کرده اند، چنانچه قبل 

نگرھار از طرف دولت پوشالی به جرم کشت کوکنار بازداشت از اين به ده ھا تن دھقان در ولسوالی ھای واليت ن

اين بازداشت ھا در حالی صورت می گيرد که دھقانان نه به سيستم بھتر آبياری دسترسی دارند، نه به بازار . شده اند

فروش و نه ھم وسايل مکانيزه زراعت و از طرف ديگر طالبان، پوليس محلی و حاکمان محلی دولت پوشالی 

  .نان را به نام ھای عشر و زکات چور و غارت می کنندحاصل آ

  

  :نه برگشت به عصر کيبل، نه برگشت به عصر ميخکوبی بر سر و نه ھم استعمار کنونی

 جدی ضمن صحبت در مورد مصالحه با ٢٣کريم خليلی يکی از پوشالی ھای درجه اول کشور ما روز جمعه 

» جامعۀ جھانی«ان نبايد در فکر برگشت عصر کيبل باشند و از گفت که طالب) طالبان(دوستان ھمفکر و ھمذاتش 

اما مردم ما در حالی که سخت در مخالفت و ضديت با . خود خواست که افغانستان را در رسيدن به صلح کمک کند

عصر کيبل قرار دارند، در عين زمان زمامداران عصر ميخکوبی بر سر و پستان بری و رقص بسمل را که 

 نوکران اصلی استعمار کنونی ھستند نيز روزی محاکمه خواھند کرد و در عين زمان عصر جنايتبار، دولتمداران و

عصر قتل، عصر شاشيدن بر اجساد، عصر کشتار برای تفريح، عصر انگشت بريدن، عصر با سگ دراندان، 

ھای خشم شان به عصر عصر بمبارد را که استعماگران کنونی و نوکران چون خليلی را حاکم ساخته اند، با شعله 

  .استقالل و آزادی تبديل خواھند کرد

  

   

  

  

  

  

  

 


