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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٢ می ١٢

 

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١۶٠(  
  

  : شد، کشتار ھنوز ادامه داردء ستراتيژيک با امريکا امضاۀپيمان خاينان

 از مدتھا ھياھوی وطنفروش و کارشناسان خاين که امضای پيمان ستراتيژيک با امپرياليزم امريکائی را باالخره پس

مھم می دانستند، اين سند خاينانه در تاريکی شب در ارگ رياست جمھوری در حالی که » منافع ملی«برای تضمين 

ھنوز چند . به عمل آمد، امضاء شداز وطنفروش مشھور و جاسوس رنگين، دادفر سپنتا از سوی اوباما تمجيد 

روزی از اين سند که برای آن رسانه ھا، کارشناسان، خاينان پارلمان و دولت نشانده تا توانستند تبليغ کردند، نگذشته 

  .که بمباردمان و کشتار توده ھای زحمتکش ما به وسيلۀ جنايتکاران امريکائی از سر گرفته شده است

 نگذشته بود که امپرياليست ھای امريکائی ده ھا تن را در واليت ھای  "ننگين نامه"ھنوز سه روز از امضای اين 

، ھای عام حامد کرزی اين جاسوس مکار، پس از اين قتل . کاپيسا، لوگر، بادغيس و ھلمند زير بمب گرفتند و کشتند

استه و در مورد بی معنی قومندان نيروھای نظامی امريکا جان آلن و سفير امريکا در کابل کراکر را به ارگ خو

  .بودن پيمان ستراتيژيک صحبت نموده است

در ھمين حال جاسوس زنی به نام داکتر سيما سمر که رئيس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان می باشد، در 

امضای سند ستراتيژيک با امريکا، روند «جريان تھداب گذاری تعمير اين کميسيون در واليت ننگرھار گفت که 

  ».مين حقوق بشر را در افغانستان مطمئن تر می سازدأت

 افغانستان را به  کثيف و ساير خاينان و دست نشانده ھا به خوبی می دانند که با امضای اين سند عمالً ۀاين جرثوم

 امريکا می ۀوسيله  اسارت بيشتر کشورما بۀطور قانونی و رسمی در دست امريکائی ھا اسير نموده و يگانه وسيل

مين حقوق بشر را مطمئن نساخته بلکه با کشتار توده ھای زحمتکش و تھيدست ما، بر أد، و سند اسارت روند تباش

  .پشته کشته ھا می افزايد

  : ميليار دالری از مواد مخدر٧٠ ۀ ميليارد دالر استعمارگران و سود ساالن60
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 ميليارد دالر ۶٠ون به افغانستان در حدود  جنايتگستر امريکا تا اکنياليزمس آن امپرأاستعمارگران غربی  و در ر

 ميليارد آن از طريق دولت پوشالی و باقيمانده از طريق خود دولت ھای اشغالگر و ٨داده است که فقط در حدود 

  .نوکران انجوئی شان به مصرف رسيده است

نشان می دھد که عدم  کشت کوکنار ۀ، سود ساالنندبادرنظرداشت مصارفی که اشغالگران تا اکنون انجام داده ا

 ميليارد دالری اشغالگران برای افغانستان موجود است و بی جھت ۶٠» کمک«توازن  فاحش ميان سود کوکنار و 

 کشمکش انگلستان و هنيست که کشمکش ھا بر واليات ھلمند، فراه، ارزگان، کندھار و بادغيس جريان دارد که ھم

  .امريکا بر واليت ھلمند را به ياد دارند

ارت پوشالی مبارزه عليه مواد مخدر افغانستان اعالن کرده است که ارزش تجارت مواد مخدر افغانستان ساالنه وز

می )  دولت ھای ستمگرۀطبقات حاکم( ميليارد دالر رسيده است که پول اصلی آن به جيب مافيای بين المللی ٧٠به 

 درصد به کشاورزان و قاچاقبران سطح پائين ۵ابراھيم ازھر معاون اين وزارت می گويد که از اين پول تنھا . ريزد

 آمار ھای منتشره نشان داده بود که تنھا سه درصد عايد مواد مخدر به کشاورزان می رسد، قبالً  در داخل کشور می

  .رسد

شت کوکنار افزايش می يابد که سود اصلی آن به جيب اشغالگران و دولتمردان پوشالی در افغانستان سال به سال ک

 رونق تجارت اين ۀ درصد افزايش يافت که نشاندھند۶١در سال گذشته، توليد ترياک در افغانستان . می رسد

  . اشغالگران و سرمايه داران و فيودال ھای جنايتکار می باشدۀوسيله محصول ب

 ميليارد دالر ۶٠مين ساده می توان به نتيجه رسيد که در ده سال گذشته امپرياليست ھا در عوض بر بنياد يک تخ

، آنھم در صورتی که آمار وزارت مواد ند ميليارد دالر عايد از رھگذر تجارت ترياک افغانستان  داشته ا٧٠٠شان،  

  .رند که اين سود بيشتر از اين آمار می باشدرا بپذيريم، چون اکثريت باور دا)  ميليارد دالری٧٠سود ساالنه (مخدر 

روزانه ارنوالی اختصاصی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر څه اساس  اعالميه رياست عمومی درھمين حال ب

 کيلوگرام مواد مخدر در کابل به مصرف می رسد و بيش از ھفتصد ھزار معتاد در شھر کابل زندگی می کند ٨۵٠

 کيلوگرام چرس در ميان ۵٠٠ کيلوگرام ترياک و بيش از ٣٠٠ کيلوگرام ھيروئين، ۵٠که از اين ميان روزانه 

  .معتادين در شھر کابل به مصرف می رسد

  

  طور محرمانه آزاد می سازده امريکا، طالب ھای فاشيست را از زندان ھا ب

زب اسالمی ھمه جزوی از مردم افغانستان مدتھاست می دانند که امريکا و ناتو و دولت دست نشانده وطالبان  و ح

جنگ ارتجاعی و استعماری کنونی ھستند که به بھانه ھای دروغين حقوق بشر و جنگ عليه تروريزم راه اندازی 

که خود امريکائی ھا به طالبان کمک می کنند، درميان مردم رد  در گذشته ھم خبرھای بی شماری از اين. شده است

  .له اشاره داشته استبه اين مسأ افغانستان حامد کرزی نيز و بدل شده و چند باری حتی رئيس پوشالی

سفارت . اکنون گزارش ھا می رسد که شماری از اسيران طالبان را امريکائی ھا گلچين کرده، رھا می  سازند

 تن از زندانيان طالب را از زندان ٢٠امريکا در کابل می گويد که در دو سال گذشته به خاطر نزديک شدن به صلح 

  .ام آزاد ساخته استبگر

 تمام عيار امريکا است و با امضای سند ستراتيژيک اين اسارت قانونی شد، ۀکشور ما که در حال حاضر مستعمر

اسارتگاه جھان نام گرفته است و ھزاران انسان زحمتکش ھمين اکنون در زندان ھای اين خونريزان زندانی می 

غانستان و تجاوز بر کشور ما اھداف غارتگرانه اش را تعقيب می کند و که امريکا از اشغال اف باشند، اما از آنجائی
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نام طالب و حزب اسالمی را در يک ه دست آورد، فاشيست ھای به  جنگ بۀ ادامۀوسيله اين اھداف را می تواند ب

د طرف جنگ قرار داده و خود با اشغالگران ناتوئی و دولت دست نشانده در طرف ديگر جنگ و ھر وقتی بخواھ

اين دستگيری و رھا سازی به وضعيت بازی . می تواند دشمنان فرضی اش را دستيگر، زندانی و رھا سازد

  .استعماری امريکا در افغانستان ارتباط دارد که وارد چه مرحله ای می شود

  

 


