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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٢ جوالی ٠٧

 در افغانستان چه می گذرد؟

)١۶٣(  
  :جھاندر مواد مخدر ۀافغانستان بزرگترين توليد کنند

با اشغال کشور ما نه تنھا که ريکاردھای . ھا را از آن خود کرده استدن ريکارکشور ما در فھرست جھانی بدتري

 مواد مخدر و سطح بلند فقر را از دست نداد بلکه اين افغانستان در ۀجھانی بيشترين آواره، بزرگترين توليد کنند

ين آواره دارد، يکی از اکنون نيز افغانستان در سطح دنيا بيشتر. صف اول و دوم اين ريکارد ھا قرار گرفته است

فقيرترين ممالک جھان است، در فساد جايگاه دوم دارد، بيشترين نيروی خارجی اشغالگر در آن حضوردارد و در 

ی اکنون برای ئی و ناتوئاشغالگران امريکا» برکت«ست و به توليد مواد مخدر کماکان کشور درجه يک جھان ا

  .رود یجھان به شمار مشدۀ کشور شناخته » تروريزم«

ۀ  سرطان نشر شد، افغانستان ھنوز ھم بزرگترين توليد کنند۶بر اساس تازه ترين گزارش سازمان ملل متحد که در 

 پس از افغانستان برمه به حيث دومين کشور ، درصد مواد مخدر جھان را توليد می کند٩٠مواد مخدر است که 

  .  مواد مخدر ثبت شده استۀتوليده کنند

در سال .  درصد افزايش داشت۶١ ميالدی ٢٠١١رش توليد مواد مخدر در افغانستان در سال بر اساس اين گزا

از .  تن افزايش يافت۵٨٠٠ به ٢٠١١ تن بود که در سال ٣۶٠٠  مقدار توليد مواد مخدر در افغانستان ٢٠١٠

  . تن آن به افغانستان تعلق دارد۵٨٠٠ تن مواد مخدری که در سطح جھان توليد شده، ٧٠٠٠

  

  :يد عيسی حسينی مزاری، نوکرک بی مقدار ايران بايد ادب شودس

، کشور ما به بدترين کشور ئی و ناتوئی دژخيمان امريکاۀوسيله چنانچه در گزارش باال گفتيم با اشغال کشور ما ب

در کنار ساير موارد، بازار جاسوسی افغانستان رونق خاصی يافته است و در اين ميان . جھان تبديل شده است

يکی از . سرگرم خريد جواسيس می باشند) خصوص پاکستان و ايرانه ب(ی ئ، منطقه ئی، اروپائیجواسيس امريکا

 انصاف ۀول روزنامؤجاسوس ھای مشھور رژيم آخوندی ايران سيد عيسی حسينی مزاری صاحب امتياز و مدير مس

توده ھای زحمتکش و کارگر  ھرزه در حالی که شعله ھای آتش سوختاندن خانه ھای ۀاين جاسوس بچ. است
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 روزنامه اش  تيتری ١٣٩١ سرطان ١۴ چھارشنبه ٣٧٧ ۀافغانستان در يزد ايران خاموش نشده است، در شمار

به نشر رسانده که در آن از » استفاده از تصاوير کذب برای تحريک احساسات افغان ھا عليه جمھوری اسالمی«

عمل آورده و شعارھای ضد ايرانی در افغانستان را ناشی از ه بآخوندھای ايرانی تذکر » برخوردھای انسانانه«

اما اين جاسوس بچه که با پول آخوندھای ايرانی روزنامه نشر می کند، بايد .  جواسيس دانسته استۀتوطئه و دسيس

  .اين جرثومه خواھد رسيدبداند که دير يا زود خانواده ھای  قربانيان خيانت ھای ايرانی در افغانستان به حساب 

  

  !کرزی، پوشالی بودنش را اعتراف کرد

اين شعار به شدت ارتجاعی و پوشالی و . » جنگساالرانۀانتخاب کرزی لگدی بر پوز«شماری، زمانی نوشتند، 

ن که بر پوشالی بود می آمد و اين شعار دھندگان به جای اين» مداخله «ۀامريکا پسند، چيزی بود که از تئوری پوسيد

 سيستم حمله کنند، کرزی را قھرمان لگد زدن بر جنگساالران دانسته، عمال توده ھای زحمتکش ما را به سراب ۀھم

  .بردند که امريکا آن را نقشی کرده بود

اين جمع که ھيچ وقت شھامت انتقاد از خود نيافتند، اينک بايد اين شھامت را يافته باشند تا با آخرين اظھارات اين 

 به ھدايت مستقيم امپراتوری امريکا، ھم جھادی، ھم خادی، ھم تکنوکراتی و ھم طالبی را بر روی آخور پوشالی که

در . جمھوری اسالمی افغانستان بسته است، حداقل در پيشگاه ملت از خود انتقاد شايسته و انقالبی به عمل بياورند

  .نمی کند بلکه مشکالت جديدی به بار می آوردغير آن رند رندانه از اين شاخه به آن شاخه پريدن، مشکل را حل 

کند، ما  مداخله می) درامورافغانستان(مريکا امروز زور دارد، ا« با جوانان گفت که جلسه سرطان در ١۵کرزی در 

سازيم، حکومتی دست نشانده، ما ھم زور ما برسد در واشنگتن  رويم در واشنگتن حکومت می ھم زور ما برسد، می

کنيم که يک دست  آوريم که تابع منافع افغانستان باشد، زور ما برسد در انتخابات شان مداخله می یرئيس جمھوری م

  ."نشانده خود را بياوريم، مثلی که آنھا کردند

 ضد جنگ ساالران باشد، به ه نمی تواند لگد چه که تلنگری ھم باين اظھارات نشان می دھد که يک پوشالی ابداً 

  .جنگ ساالران باشدخصوص که حامی درجه يک 

  

  :جمعيت اسالمی، بنياد ارودی پوشالی

تجربه نشان داده است که احزاب اخوانی در جھان ھميشه در کنار استعمارگران و در خدمت استعماگران و به حيث 

 مشھور امپرياليست ھای غربی به نام ۀاکنون رسان. نوکران ارزان و بی مقدار امپراتوری ھا عمل کرده اند

  .  درصد نيروھای اردوی پوشالی مربوط به تنظيم جمعيت اسالمی ھستند٧٧ر گزارش می دھد که نيويارک

نيويارکر نوشته است که وقتی بسم هللا محمدی لوی درستيز اردوی پوشالی بود، تا توانست افراد مربوط به تنظيمش 

رس حامد کرزی مبنی بر کودتای  ھا باعث نگرانی و تئیجاه که اين جاب را شامل اردوی پوشالی ساخت، تا جائی

 شورای نظار شد و ھمين نگرانی سبب شد که بسم هللا محمدی به حيث وزير امور ۀوسيله نظامی عليه خودش ب

  .ن گرددييداخله تع

جمعيت اسالمی که در اوايل اشغال، از اشغالگران می خواست که با بمب ھای کالنتر کشور ما و توده ھا را 

ساس گذاری اردوی پوشالی قتل و قتال توده ھای ما را ادامه داده و به زودی ياران جنايتکارش بمباردمان کند، با ا

 چون خون آشام ھای مست به اين روند خواھند پيوست و ،حزب اسالمی و طالبان نيز بر خوان چور و قتل توده ھا

 .با گذشت ھر روز کشور ما در دوزخ اشغال بيش از پيش خواھد سوخت


