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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١۴ جنوری ٢٠

  در افغانستان چه می گذرد؟
٢٣١  

  

  الگر قتل عام ھفت کودک و يک زن در محلۀ سياه گرد ولسوالی غوربند به دست سگان درندۀ اشغ

 جدی بر محلۀ سياه گرد ولسوالی غوربند واليت پروان به ٢۵اشغالگران امريکائی در حملۀ ھوائی که روز چھارشنبه 

اين در حاليست که در ھمين روز عده ای اجير و جاسوس زير . راه انداختند، ھفت کودک و يک زن را به قتل رساندند

ارجی اعاشه و اباطه می شوند و به ساز اربانان خارجی شان خوش که از پول انجو ھای خ» فعاالن جامعۀ مدنی«نام 

بين افغانستان و » امنيتی«يا اسارتنامه ای » قرارداد امنيتی«رقصی می نمايند، با راه اندازی تظاھراتی خواھان امضای 

  . امريکا شدند و از سردستۀ جواسيس خواستند تا ھرچه زودتر سند وطنفروشی را امضاء نمايد

ود خونريزی ھای بيشماری که اشغالگران امريکائی و غير امريکائی در جريان دوازده سال گذشته به راه انداخته با وج

و روزانه دھھا تن از بی چيزترين و زحمتکش ترين انسان ھای اين مرز و بوم به خاک و خون کشيده می شوند، عده 

امله ای با اشغالگران غربی و کشور ھای ھمسايه می ای شرفباخته و جاسوس که ھيچ شرمی ندارند و حاضر به ھر مع

 ءد که سند فروش رسمی افغانستان را با درنده ھای امريکائی امضانخواھ باشند، با ديده درائی از سردستۀ جواسيس می

  .نمايد

سياست سازمان جاسوسی امريکا که نقش خود را در اين مدت به خوبی ايفاء نموده و مو به مو ۀ کرزی اين دست پرود

؟ ولی ديری !!امريکائی ھا را در کشور ما پياده می نمايد با ناز و کرشمه از امضای آن اباء می ورزدۀ ھای اشغالگران

 برسد و دست سگان درندۀ امريکائی بيشتر از ءنخواھد گذشت که اين سند وطنفروشی با اشغالگران امريکائی به امضا

بيشتری از  ما باز و بازتر شده و ھر روز شاھد ريختن خون ھای تعدادپيش در دريدن گلوی خلق زحمتکش و ستمديدۀ 

  .  کودکان، زنان و مردان اين سرزمين باشيم

  

  اشغالگران غربی، دولت پوشالی و طالبان فاشيست جنايتکاران نابخشودنی خلق در بند ماست

يده که جنايتکاران کلسوالی غوربند نخشسياه گرد وۀ کودکان و توده ھای ستمديدۀ ما در محلۀ ھنوز خون ھای ريخته شد

وحشی و فاشيست طالبی با راه اندازی حملۀ انتحاری به رستورانتی در کابل خانواده ھای بسياری را در سوگ عزيزان 

وزير اکبر خان به وقوع پيوست جان ۀ  وحشيانه که در شام روز جمعه و در منطقۀاين حمل. شان به خاک سياه نشاندند

را گرفت و عده ای را زخمی و خسارات ھنگفت مالی را به )  غير نظامی افغان٨ خارجی و ١٣ ( غير نظامی٢١

  .ھمراه داشت
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راه اندازی چنين حمالتی از حيطۀ صالحيت مشتی مزدور و جاسوس به نام طالب نه تنھا خارج است بلکه در جريان 

ر طالب از سوی سازمان ھای جاسوسی دوازده سال گذشته تمامی کمک ھای مالی و تسليحاتی نيروی ھای مزدو

چنين حمالتی ۀ پاکستان، انگليس و امريکا توسط پول حاصل از کشت مواد مخدر تمويل و تجھيز گرديده و در پس پرد

  . نھفته است و انگليساھداف سياسی اشغالگران امريکائی

زرگری جاری در افغانستان ِ مستعمره سالھا قبل از سناريوی يازده سپتمبر از سوی تئوريسن ھای کاخ سفيد و » جنگ«

گذرد در روز ھای پايانی  نظاميان پنتاگون طراحی و ديزاين گرديده و اکنون که بيشتر از دوازده سال از آن زمان می

  . اين سناريو قرار داريم

جنايتکاران جھادی، جنايتکاران و وطنفروشان خلقی و (با نيرو ھای دولت پوشالی که شامل سگان درندۀ غربی ھمراه 

می باشند با طالبان مزدور و جنايتکار ھمه با ھم کمر به قتل عام توده ھای ما بسته ) پرچمی و تکنوکرات ھای جاسوس

ھمبستگی نيرو ھای آزاديخواه، استقالل طلب اند و برای رھائی از اين ھمه جنايتکاران و وطنفروشان يگانه راه اتحاد و 

  . و انقالبی منحيث پيشاھنگ توده ھا در جبھۀ واحد ضد اشغال می باشند

  

  ، ننگ ديگريست بر پيشانی دولت پوشالی و اشغالگران٢٠١٣افزايش توليد مواد مخدر در سال 

کشت کوکنار و مواد مخدر ۀ زايش قابل مالحظمعاون وزير خارجۀ اشغالگران امريکائی ويليام برون فيلد با افتخار از اف

 درصد ترياک جھان در اين کشور توليد می شود و ٨٠دھد و می گويد که   در افغانستان خبر می٢٠١٣در جريان سال 

  . مليون دالر از اين منبع عايد به دست می آورد١۵۵طالبان 

ور ھای اشغالگر و طماع منطقه تحت ھيچ سازمان ھای جاسوسی کشور ھای امريکا، انگليس، پاکستان و ساير کش

وانند از طريق پارلمان کشور ھای شان مصارف طالبان فاشيست و مزدور را  قادر نيستند و نمی تشرايط و عنوانی

تمويل نمايند و يا تسليحات نظامی در اختيار شان قرار بدھند، بلکه گوشه ای از پول ھای کشت و قاچاق مواد مخدر به 

را تمويل نمايند و زمينۀ  جاری شان» جنگ«ايتکار ريخته می شوند تا از اين طريق قسمتی از مصارف جيب طالبان جن

به دست آوردن چنين پول ھای از سوی اشغالگران غربی در اين مدت به شکل بسيار خوب آن به طالبان مھيا گرديده 

  .است

نمی گردند، بلکه بيشترين عايد حاصل از مواد مخدر به البته تنھا طالبان از مدرک مواد مخدر افغانستان تمويل و تجھيز 

جيب مافيای داخلی و خارجی مواد مخدر، مقامات بلند پايۀ دولت پوشالی و قاچاقچيان کوچک و بزرگ مواد مخدر نيز 

در اين ميان فيصدی ناچيزی از اين پول به جيب دھقانان فقير، بيچاره و زحمتکش کشور ما که . سرازير می شوند

  .د، نيز ريخته می شووراً با زور وادار به کشت اين مواد می شوندمجب

که سازمان ملل متحد چندی قبل در گزارش خود گفته بود که مافيا، قاچاقچيان مواد مخدر، مقامات آلوده به فساد در  با آن

 سود می برند، اما ارقام  ميليارد دالر از تجارت جھانی ترياک در افغانستان۶٠دولت پوشالی، و ساير گروه ھا ساالنه 

واقعی به مراتب بيشتر از اين مبلغ می باشند و احتماالً سود حاصل از مواد مخدر افغانستان سر به صد ھا ميليارد دالر 

 افزايش قابل مالحظه ای در کشت ترياک و مواد مخدر در افغانستان ٢٠١٣به ھمين خاطر است که در سال . زنند می

  . ديده می شود

ھمين اکنون در کشور (غالگران و  سودآوران سرمايه ھيچ فرقی ندارند که روزانه به چه تعداد انسان در جھان برای اش

به مواد مخدر مبتال می گردند ) ليون و شش صد ھزار نفر به مواد مخدر روی آورده اندياستعمار زدۀ ما بيشتر از يک م

که ھدف سرمايه است، سود است و مھم نيست که  ند، چيزیدھ و چه تعداد آنھا ھر روز جان ھای شان را از دست می

 =.توان به سود بيشتر دست يافت از چه طريقی می


