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 در افغانستان چه می گذرد؟

)١٣۴(  
  

  :افزايش قيمت ھا در افغانستان و کاھش قدرت خريد زحمتکشان

يت مستقيم خارجی ھا اقتصاد بازار را به حيث سيستم اقتصادی کشور پذيرفته اند و معلوم است دولت فعلی که با ھدا

خاطر استثمار بيشتر زحمتکشان روی دست گرفته شده است و از طرف ديگر در شرايط ه که اين اقتصاد محض ب

ثر و ؤعی و فرھنگی می، اقتصادی، اجتمامستعمره بودن کشور ما برای اشغالگران در عرصه ھای گوناگون سياس

  .مفيد تمام می شود، روز تا روز سبب تفاوت بيشتر طبقاتی می شود

که اين اقتصاد به سود سرمايه داران و تاجران است و ھرگاه سرمايه داران سرمايه گذاری در بخش ھای  نجائیآاز 

در . د تا بيشتر سود ببردگونه گون را به سود خود تشخيص ندھد، به تجارت کاالھا از کشورھای ديگر می پرداز

که روحيه خدمت به خلق منطقا نمی تواند  حالی که افغانستان دارای زمين ھای فراوان زراعتی است ولی از آنجائی

باشد، از اينرو کشور ما ناگزيز است که آرد و ساير مواد خوراکی را از کشور ھای موجود در دولتمردان فعلی 

  .ھمسايه وارد کند

 که نيز جواسيس فراوان در سيستم سياسی فعلی دارد و ھر گاه جواسيس و يا ھم منافعش در کشورھای ھمسايه

کشور ما به شکلی از اشکال با مشکل روبرو شود از توريد کاالھا جلوگيری می کند که اين کار در کنار بيکاری، 

شود که واضح است در قدم اول قيمت ھای بلند مواد خوراکی در داخل سبب بلند رفتن بيشتر قيمت ھا در بازار می 

را  سبب کاھش قدرت خريد اکثريت مطلق مردم زحمتکش افغانستان می شود و روز به روز وضعيت زندگی آنان

  .خرابتر می کند

از چند روز به اين طرف باز پاکستان در حدود دوصد موتر الری که با آرد بار است، را در مرز تورخم توقف داده 

دولت ارتجاعی پاکستان در حالی اين . ی در افغانستان شده استئمواد غذاافزايش قيمت ھای است که اين کار سبب 

  .کار را انجام می دھد که ھنوز راکت باران واليت ھای کنر و نورستان از طرف ارتش اين کشور نيز جريان دارد
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  :کمپيوتر ھا را دزديده اند" طويله"وکالی پوشالی 

 نيست، ولی بعضی وقت خبرھای می رسد که دھندهبری که از آن می رسد شوک وقتی دولت پوشالی شود، ھر خ

 ء ميزان روزنامه ھا نوشتند که داراالنشا۵به تاريخ . رساند آدم را واقعا به ماھيت پوشالی بودن يک ارگان می

ھای دسکتاپ از اعضای دوره پانزدھم که به اين طويله راه نيافته اند، خواسته است که کمپيتوتر" ولسی جرگه"

به اين . دفاتر شان و لپ تاپ ھای شان که مربوط به اين جرگه است و با خود برده اند، را ھر چه عاجل تسليم نمايند

 روز وقت داده شد تا در اين مدت کمپيوترھا ٢٠ ءمنظور به وکالی پوشالی راه نيافته به اين دور از طرف داراالنشا

که به اين خواست گوش ندھند، نام ھای شان از طريق رسانه ھا  اند در صورتی آن تھديد شده در غيررا تسليم کنند 

  .ارنوالی معرفی خواھند شدبه څ" بيت المال" خواھد شد و به حيث غاصبان ءافشا

اين يکی از افتضاحات خنده داری است که زياد ھم قابل تعجب نيست، زيرا وقتی انسان پوشالی شود، خس دزد ھم 

و به خانه " بدزد"ضمير انسان خدمت به مردم کشته شود، بايد حتی کمپيتوتر دسکتاپ دفترش را وقتی در . می شود

ی که خود ئ خود قضاوت کنند اين ھا" افغنستان آزاد–افغانستان آزاد "ببرد، حال خوبست خوانندگان عزيز پورتال 

ه ھای که بايد با سفارت ھا و وزرای ند، چه معاملدکه يک کمپيتوتر را می دز می دانند، وقتی" نماينده مردم"را 

  .ی برسندئپوشالی تر از خود انجام نداده باشند تا به نان و نوا

در دزدی فقط کسانی می توانند سھيم باشند که در : يک جھت ديگر قضيه را نيز می رساند و آن اين کهاين خبر

فته می شود، زيرا نظر زدی نيز از آنھا گرنده شدند، حق دچوکات کلی نظام قرار دارند، به محض آن که از نظام را

فاع از حق خود، با اين د، جا دارد نظام به خاطر کرانش استو دزدی حق خالص استعمار و ناشغالگریبه قانون 

  .متخلفان سخت ترين برخورد ھا را نمايد تا درسی باشد برای ھمه، که بدون ارتباط با نظام به دزدی دست نزنند

  

  !!!!مورد کشتار زحمتکشان کشور ما، ابراز تشويش کردبان کی مون ھم در 

بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد  که به حيث باشه سر دست امپرياليزم امريکا، در طول تصدی اين 

صادر کرده است، تمديد و ی ئھای ناتوسازمان، مجوز حمله بر افغانستان، عراق و ليبيا را به سود امپرياليست 

لعنت بر چشم پاره ھای !!!! ابراز تشويش می کند) ھمان زحمتکشان عزيز ما(اکنون از افزايش کشته ھای ملکی 

  !سياسی و دژخيمان مردم ما

وسيله اشغالگران، ه گزارشی که اين آدمک به شورای امنيت داده است، نشان می دھد که کشتار زحمتکشان ما ب

 درصد نسبت به ماه اگست پارسال افزايش ٣٩نام طالب، در آخر ماه اگست امسال تا ه دولت پوشالی و وحوشی ب

  . يافته است

 حمله انتحاری صورت می گيرد که معلوم است قربانيان آن به جز ١٢طور اوسط ه  اساس اين گزارش ھر ماه بهب

را  اينرو است که مردم ما آنانی کارگران جاده ھا، کارگران شرکت ھا، دھقانان و اھل کسبه کس ديگری نيست و از

که با  ی می دانند که در خواب خرگوش فرو رفته اند و به جای اينئمی دانند، انسان ھا" مقاومت ملی"که طالبان را 

ی که اوالدھای شان زندگی شان را در انتحارھای کور اين وحوش از دست داده اند، ابراز ھمدردی ئخانواده ھا

  .نمک می پاشندکنند، بر زخم ھای آنان 

 ٢١٠٠را زحمتکشان ما با  عجب کشوری، کشوری که بھای دموکراسی غربی ھا، حقوق بشر و جامعه مدنی آن

 قربانی از ھمين ٢١٠٠ رويدادی که منطقا بايد بيشتر از ٢١٠٠می پردازد، ) ماه اگست(رويداد امنيتی در يک ماه 
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 سوم اين رويداد ھا در مناطق جنوبی و جنوب شرقی قابل يادآوری است که دو بر. طبقات زحمتکش داشته است

  .کشور صورت گرفته است

  

  !!!در استقالل کشور" ءعلما"نقش 

داير شد که در " ءعلما"از  ميزان در کابل از سوی شماری ۴ در استقالل کشور، نام سيمنياری بود که ءنقش علما

 علميه خاتم النبيين ۀاين سيمينار که در حوز. ودنام شيخ آصف محسنی به آن سخنران کليدی شترگاو پلنگ مذھبی ب

 در تمام ءنقش علما"اين شيخ سالوس گفت که در آن که مربوط به اين جناور مذھبی است، راه اندازی شده بود، 

جنگ ھا برازنده بوده و در کسب استقالل نيز چنين بوده است؛ اما در حفظ و نگھداری استقالل تنھا کاری که کردند 

  ."آوردن بزرگترين صفر بوددست ه ب

ی که روحيه استقالل طلبانه داشته اند، توانسته اند نقش بسيار خوبی در ئولی تاريخ افغانستان نشان می دھد که علما

استقالل کشور داشته باشند، ولی علمای که فاشيزم مذھبی شان با سياست خودفروشی و استعمارزدگی گره خورده، 

. ام ھای گوناگون به انگريزھا و ساير استعمارگران بفروشند، چيزی ديگری نکرده اندکه کشور را با ن به جز اين

آن دو  نيست و با پول عربستان سعودینوکر در عين وابستگی به ايران مگر ھمين شيخ سالوس در حال حاضر 

مدرسه اش در  مليون دالری که برای ساختن ١۴اش را پيش نمی برد، مگر ...  تلويزيون تمدن و مدرسه و کشور

نزدش باقی مانده " جھاد"کابل، روبروی ليسه حبيبيبه، به مصرف رسانده است، خود اعتراف نکرد که از زمان 

که   مليون دالر به شکل پس انداز باقی می ماند، در حالی١۴" جھاد"است، چگونه است که نزد يک شيخ جالد از 

 آزادی جنگيدند، اگر شھيد شدند، بيوه ھای شان سر ۀانما که در سنگر ھای استقالل طلب یپاتوده ھای برھنه 

  .سرگردان مانده و اگر زنده مانده اند، در بدترين حالت وضعيت زندگی اقتصادی قرار دارند

نيستند که در " یئعلما"از ... مگر ھمين ربانی، سياف، مجددی، شيخ آصف محسنی، شينواری، کشاف، معنوی و

ی عمل کردند؟ مگر ھمين اکنون معاش ھای ئد امريکا و شرکای ناتون زرخريتازه ترين اشغال به حيث حاميا

  ی ھا نمی پردازد؟ئرا ھمين ناتو" ءشورای سرتاسری علما"

نه تنھا نمی تواند که به ايشان استقالل بدھد، " جمھوری اسالمی"مردم افغانستان به خوبی درک کرده اند که ديگر 

از اينرو . نيز بيانگر آنست که ارمغان آن اسارت و استبداد است" جمھوری"بلکه تجارب نشان داده و مضمون اين 

  .و نقش شان در استقالل، به شوخی بد مزه ای می ماند و بس" ءعلما"ادعای ھای 

  

  :پوشالی ھا، از امضای پيمان ستراتيژيک با امپراتوری جھانی حمايت کردند

 با جھادی ھا و وزاری پوشالی اش، ضمن صحبت در ایجلسه  ميزان، رئيس دولت پوشالی در ۶روز چھارشنبه، 

 اساس هب. در افغانستان، در مورد امضای پيمان ستراتيژيک با امريکا نيز صحبت کرد" صلح "ۀمورد برنام

خبرنامه ای که از ارگ رياست جمھوری نشر شده است، جھادی ھا و پوشالی ھا امضای پيمان ستراتيژيک با 

  .ايط فعلی کشور به سود افغانستان دانسته و از امضای آن حمايت کردندامريکا را الزمی و در شر

و اين تازه ترين لکه ننگين بر جبين اسالميست ھای فاشيست و بنيادگرا است که ھميشه مادر وطن را به فروش 

  . گذاشته اند

 

  


