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   : دنمزارع ترياک امسال حاصل بيشتری ميدھ

وق العاده باال بود و در سر تاسر افغانستان ھمين اکنون درياھا  امسال در افغانستان بارندگی نسبت به سالھای اخير ف

بته ھای  ترياک نيز امسال حاصل بيشتر ميدھد و . خروشان بوده و زارعان از درک مصرف آب بی نياز شده اند

شحال ی دارد خوئترياک کاران، با اينکه امسال مقدار کشت ترياک کمتر ميباشد، اما از  اينکه توليد شان سطح باال

ترياک کاران که در سالھای گذشته از ھر ده جريب زمين ، ھشت جريب آنرا ترياک و فقط دو جريب را گندم .اند

ميکاشتند، امسال به عکس دو جريب را ترياک و ھشت جريب را گندم کشت نمودند، زيرا به علت خشکسالی قيمت 

 با مواد مخدر رژيم پوشالی که مردم آنرا وزارت اما وزارت مبارزه. گندم افزايش و قيمت ترياک کاھش يافته بود

با اينکه کسی . نرا به غلط به نام خود تبليغ ميکندآۀ فعاليت ھای خود ميداند و مواد مخدر مينامند، اين کاھش را نتيج

در افغانستان شکی ندارد که  بسياری از مقامات ارشد رژيم دست نشانده افغانستان و خارجی ھا در سود بردن از 

چون ميبينند که ھمه ساله به صورت سيمبوليک . لذا اين تبليغات نزد مردم ارزشی ندارد. مواد مخدر سھيم ميباشند

اعالن ميگردد که فالن و بھمان مقدار کشتزار ھای ترياک نابود شده است، اما در عمل نوعی جور آمد ميان پوليس 

د که امسال غوزه ھای ترياک بيش از دوچند نسبت به زارعان ترياک اکنون ميگوين. و اين زارعان صورت ميگيرد

ی ئيچ جاپوليس مبارزه با مواد مخدر تا حال در ھ. سالھای گذشته حاصل ميدھند و ازين بابت بسيار خوشحال ھستند

 اپريل که ميخواست جھت از بين بردن ١٨قادر به جلوگيری از حاصل بر داری ترياک نشده است و روز پنجشنبه 

 ۀ نظامی از سوی اھالی اين منطقه رو به رو گرديد و در اثر تبادلۀک وارد زيرکوه شيندند شود، با مقابلمزارع تريا

وليت ؤمردم اين منطقه مس.  نشينی کردندآتش يک افسر پوليس و يک سرباز پوليس به قتل رسيدند و دوباره عقب

ست ھای آنھا و وعده ھای خود عمل کند، در غير اين مقابله را به عھده گرفتند و اعالن کردند که دولت بايد به خوا

 پوليس عليهشان ۀ مردم اين منطقه می گويند در حمل. آن اجازه نخواھند داد که وارد مزارع خشخاش شان گردد

  .  طالبان شرکت نداشتند
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د ھا امسال در ولسوالی کشک ھرات در ھزاران جريب زمين ترياک  به شکل للمی زرع شده و مردم ميگويند که ص

اولين پرسش برای ھمه در افغانستان اين است که چرا پوليس در . تن ترياک درين منطقه حاصل برداری خواھد شد

زيرا پوليس درين زمان . موقع زرع ترياک از آن جلوگيری نميکند که در زمان حاصل برداری چنين اقدامی مينمايد

 اشغالگر امسال گفتند که مزارع ترياک را از بين خواھند برد یبا اينکه قومندانان ناتو. جور آمد ميکند و حق ميگيرد

و قاچاقچيان ترياک را ھدف قرار خواھند داد، اما در اين زمينه کوچکترين اقدامی صورت نگرفت، لذا اين شايعه 

 شدۀ از حد يک شايعه گذشته به حقيقت قبولی از آن ميبرند، ئکه خارجی ھا در قاچاق ترياک دست دارند و سود باال

در ھمين حال وزير پوشالی وزارت مبارزه با مواد مخدر جنرال خدايداد می گويد که . نزد مردم مبدل گرديده است

ش در  زمينه جلوگيری از کشت ترياک ھمکاری الزم با وزارت) ی اشغالگرامپرياليست ھامنظور (جامعه جھانی

ت خود شايعه دست داشتن خارجی ھا در سود مواد نمی کند و اين امر سبب نااميدی او گرديده است، اين اظھارا

  . مخدر  را بيشتر تقويت می نمايد

  : اتحاد محقق و دوستم

اين .  حمل امسال حزب جنايتکار وحدت محمد محقق و جنبش ستمگر دوستم با ھم اتحاد کردندنھم به تاريخ بيست و 

دوستم و (وحدت دو جنايتکار .  ساختند"فليليفس"شتر دو که عضو جبھه ملی ربانی بودند با اين اعالن اين جبھه را بي

اين دو . ھميشه وجود داشته و در جنگھای جھادی ھا در مزار ھميشه اينان در کنار يکديگر قرار داشته اند) محقق

 عدم حمايت شان را  از داکتر ھمزمانجريان اعالن کرده اند که در انتخابات از کانديد خاصی حمايت خواھند کرد، 

شايعاتی .  ملی کانديد انتخابات رياست جمھوری پوشالی شد، نيز اعالن نمودندۀ جبھۀهللا که چند روز قبل به وسيلعبد

وجود دارد که کرزی با فھيم و محقق جور آمد کرده و ايندو را به زودی به عنوان معاون اول و دوم خود اعالن 

ارد و يکی از اھدافش ھميشه اين بوده است که جای خليلی محقق در رقابت بسيار شديد با خليلی قرار د.  خواھد کرد

خاين را بگيرد و بر توده ھای ھزاره به تنھايی جنايت براند و حال که با جنبش دوستم وحدت کرده موقعيتش باالتر 

ً الخود دوستم فع. ميرود و اينکه دوستم در زد و بند با کرزی چه چيزی را به دست خواھد آورد تا حال معلوم نيست

در . در ترکيه به سر ميبرد و يکی از دست نشانده ھای او به نام سيد نورهللا اکنون به عنوان رئيس جنبش کار ميکند

چند روز قبل اين شايعه وجود داشت که سيد نورهللا به عنوان معاون جاللی درين انتخابات کانديد خواھد گشت، اما 

  . داده استمعادالت اخير تا حدی اين فورمول ھا را تغيير

معامله گری ھای که از اکنون برای انتخابات پوشالی وجود دارد، نشاندھنده وضعيت مسخره دولت پوشالی در 

  .افغانستان و نمايانگر  بازی ھای امپرياليستی بر سرنوشت مردم می باشد

  :حملۀ طالبان بر يک پوسته در فراه 

 کيلومتری شھر فراه قرار دارد، حمله ١٠ که در "شيخ ھا"ھشتم حمل طالبان بر يک پوسته در کاريز و شام بيست 

اين اولين . کرده و پنج تن از سربازان پوليس درين پوسته را کشته و سالح و مھمات اين پوسته را با خود بردند

 "کرغ زرد" ديگری که به نام کاريز ۀ ھم طالبان بر پوستًقبال. باری نيست که بر اين پوسته حمله صورت ميگيرد

شيوه حمله ھای برق آسا يکی از . اد ميشود، برق آسا حمله کردند و شش تن از محافظان پوسته را به قتل رساندندي

تاکتيک ھای طالبان است که بر موتر ھای سراچه سوار شده و به مجرد پياده شدن حريف را فرصت نداده و ھمه را 

کار بردند و اين پنج تن را به قتل رساندند و بعد به سرعت  نيز اين شيوه را به "شيخ ھا"به قتل ميرسانند، در کاريز 

  .از ساحه دور شدند

  : پنج تن از افراد يک کمپنی امنيتی به قتل رسيدند
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 ھزار نفر مسلح در اختيار دارند و  اداره مستعمراتی افغانستان تا حال ٢٧کمپنی ھای امنيتی  در افغانستان حدود 

ً در راس کمپنی ھای داخلی و خارجی عموما. ن کمپنی ھا قانونی وضع نمايدقادر نشده است که برای رسميت اي

ی ھا بيشترين نيرو ھای اين کمپنی ھا را در اختيار دارند ئامريکا. که زور کسی به آن نميرسدقدرتمندانی قرار دارند 

ول کابل بانک را به باميان  حمل وقتی که افراد يکی ازين کمپنی ھا پ٢٩به تاريخ . و تا حال تلفات بسياری داده اند

 پنج تن از افراد در نتيجهانتقال داده بودند، در برگشت در نزديکی چاريکار مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند که 

بسياری به اين باورند که اين افراد را دزدان مسلح که قصد ربودن پولھای کابل بانک را . اين کمپنی به قتل رسيدند

تمندان جنايتکار می باشد ولی اکثريت افراد آنرا  مديريت اين کمپنی ھا در دست قدربا آنکه. نيده اندداشتند به قتل رسا

مين زندگی أ برای تدر يک قمار گذاشتهدگی شان را ی می سازند که ھيچ راھی ديگر به جز اينکه زنئافغان ھا

اين کمپنی ھا و ساير شرکت ھای . اينددر کنار استعمارگر قرار گرفته ننگ ابدی را کمائی نمخانواده ھای شان 

ديگری که جواز سرمايه گذاری دريافت کرده اند، از کارمندان شان چون برده ھا کار می کشند و ھيچ تضمين 

  . و اجتماعی را در قبال کارمندان شان به دوش نمی گيرندشغلی

  :  پوليسافزايش افراد

که با کود استخبارات انگلستان در افغانستان کار می کند مراتی اداره مستع ۀامور داخلبه اصطالح حنيف اتمر وزير 

در . پوليس پانزده ھزار نفر افزايش خواھد يافتافراد  حمل اعالن کرد که در ظرف دو ماه آينده تعداد ٣٠به تاريخ 

اتمر اين .  ھزار نفر خواھد رسيد ٩٨ ھزار ديگر تعداد آن به ١۵ ھزار پوليس دارد که با ٨٣حال حاضر افغانستان 

اينکه به اين زودی چگونه ميتوان اين ھمه پوليس را . ميمی به خاطر بر گذاری انتخابات ناميدضوری را تافزايش ف

که با کود اداره مستعمراتی وزير دفاع به اصطالح ھمچنان . ال استؤاستخدام و پرورش داد، برای ھمه س

 قومندان "مکرنين" صحبتی رسانه ای که با حضور ضمند،  استخبارات پاکستان و امريکا در افغانستان کار می کن

ھمچنان . ناتو و ائتالف اشغالگر  داشت اعالن نمود که به زودی برای امنيت کابل چھار کمربند امنيتی ساخته ميشود

ی وارد افغانستان خواھد شد و در مناطق نارامی چون ئ ھزار نفری امريکا١٧ گفت که به زودی نيروی "مکرنين"

وی نيز آمدن اين  نيرو را به انتخابات رابطه داد و گفت به زودی اين نيرو ھا ولسوالی . گرديدد نجا خواھه مند جابھل

ی ھا قبال به حامد کرزی گفته بودند که ئامريکا. متصرف خواھند شد را که اکنون در کنترول طالبان است ئیھا

ی ھا جھت آوردن نيروی بيشتر به افغانستان به دست ئريکاه عقب ببرد تا تمسکی برای ام اسد ب٢٩انتخابات را تا 

اين اعالنات .  کاريکه اکنون قرار است عملی شود و تعداد بيشتر ی از نيرو ھای اشغالگر به افغانستان بيايد. بياورند

در با چنان طمطراقی صورت می گيرد که اعالن کنندگان تصور می کنند که مردم با شنيدن آن خوشحال خواھد شد 

حالی که با ھر فرد نظامی چی از دولت پوشالی و چه نيروھای اشغالگر جھانی، انزجار و نفرت مردم از دولت 

  .پوشالی و حاميان جھانی آن بيشتر و بيشتر می شود

  !! خرم استيضاح شد

رويج کريم خريم که از چھره ھای شناخته شده حزب اسالمی گلبدين جنايتکار می باشد، درچند سال اخير در ت

او در اين اواخر به خاطر عملی نکردن قانون رسانه ھا به . فرھنگ استعماری و ارتجاعی نقش بسزای داشته است

ولسی جرگه پوشالی خواسته شد و مورد استجواب کسانی قرار گرفت که مردم را فريب داده اند و ھرازگاھی اکت و 

  .ادای نمايندگان مردم را می نمايند

پور طبق را پوشالی  از استيضاح ولسی جرگهکه بعدمل بار ديگر به ولسی جرگه خواسته شد خرم روز سی و يکم ح

ادامه کار خرم پس از استيضاح بخودی خود نمايانگر اينست که اين .  گرديدء، موفقانه به کارش ابقاھای رسيده
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 رای ورود به اين جرگه تالشولسی جرگه نماينده مردم نه بلکه نماينده ارتجاع و استعمار است و ھر آن کسی که ب

  . ھرگز نمی تواند نماينده واقعی مردم باشد، عامل استعمار بودهمی نمايدنموده ويا 

  

 


