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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٢ اکتوبر ٠۴

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٧٢(  
  :اسيران دولت پوشالی به مواد مخدر معتاد می شوند

در حال حاضر ده .  زحمتکشان باشددر کشتارگاه افغانستان ھر چيزی امکان دارد، به خصوص که حرف و سخن از

ھا ھزار تن در زندان ھای دولت پوشالی اسير ھستند که اکثريت مطلق آنان را کسانی تشکيل  می دھند که پايۀ 

  .طبقاتی کارگری و دھقانی و در مواردی خرده بورژوائی دارند

ی دھد که اکثريت مطلق زندانيان گزارش ھای که از زندان ھای دولت پوشالی به رسانه ھا درز کرده است، نشان م

  .در مدت اسارت شان به مواد مخدر معتاد می شوند، از ترياک تا ھيروئين

امير محمد جمشيد رئيس زندان ھای افغانستان ضمن پذيرفتن سير صعودی اعتياد در ميان زندانيان می گويد که 

وشالی ھرزه که وظيفه دارد از دولتش دفاع اين پ. دولت نمی تواند جلوی ورود مواد مخدر را به زندان ھا بگيرد

در . کند، بايد بپذيرد که اين خود دولت است که مواد مخدر را وارد زندان ھا و ساير محالت فقير نشين می سازد

که پوليس مزدور با قاچاقبران و ترافيک کنندگان مواد مخدر دست نداشته باشند، کی و چگونه پاکت ھای  صورتی

اين دفتر خود آقای جمشيد است که از اين تجارت پر سود، نفع می . زاران زندانی رسانيده می تواندمواد مخد را به ھ

والن امنيتی در انتقال ؤرا  نيز گرفته نمی تواند و فقط اعتراف می کند که پنج درصد مس برد و از اينرو جلوی آن

  .مواد مخدر دست دارند

  .فغانستان بيش از بيست و سه ھزار و چھل و ھشت تن زندانی ھستنددر حال حاضر در زندان ھا و توقيف گاه ھای ا

  

  : وزيرستان مارش می کنددرعمران خان، نوکر انگليس در روز اشغال کشور ما 

اکنون نوبت عمران خان . امپرياليست ھای غربی برای نوکران بی مقدار شان وظايف جداگانه ای در نظر می گيرند

عمران خان از . ده است که بازار سياستش در آن کشور با گرمی و رونق ادامه داردکريکت باز سابق پاکستان رسي

پرورده ھای انگليس است که تصميم دارد روز ھفتم اکتوبر، روز اشغال کشور ما به وزيرستان با اعضای حزبش 
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ت، چيزی که مارش طوالنی انجام بدھد که ھدف از آن توقف حمالت طياره ھای بی سرنشين بر مناطق قبايلی اس

  . اين حمالت مخالف استۀانگليس با آن با درنظرداشت منافعش با ادام

 بمباردمان طياره ھای بی سرنشين را بر مناطق قبايلی پاکستان ٢٠٠۴ امريکا به حيث امپرياليست جنايتکار در سال

در اين بمباردمان در کنار چھره ھای سرشناس طالبان پاکستانی، بيشترين تعداد زحمتکشان قبايلی به . آغاز کرد

  .شمول کودکان و زنان به قتل رسيده اند

 ٣۴۶ تا اکنون امپرياليست ھای امريکائی بيش از ٢٠٠۴ روزنامه نگاری تحقيقی در لندن می گويد که از سال ۀادار

  . تن کشته شده اند٢۵٧٠ی بدون سرنشين بر مناطق قبايلی پاکستان انجام داده اند که در آن بار حمالت ھوائ

ی عمران خان را خواھند گرفت، زيرا او و طالبان پاکستانی در مورد تانی می گويند که امنيت راه پيمائطالبان پاکس

  .مالت طياره ھای بی پيلوت موقف مشترک دارندتوقف ح

  

  !!پاکستان» دشمنان«، دوستان امريکا، »خوکدانی«سناتوران 

گاه امريکا و گاه انگليس و اينک نوبت . صف امضای  پيمان  ھا بسته است. افغانستان، کشوری که حراج می شود

پوشالی حاکم باشد، سرنوشت بھتر از اين کشوری که اشغال شده باشد و در آن دولت . چين و پاکستان و ايران

 ٢ مشورتی صلح حضور داشتند تا افغانستان را در بدل ساالنه ۀسناتوران خوکدانی که ھمه در جرگ. نخواھد داشت

که اوباما و حامد کرزی اين پيمان ننگين را در تاريکی  ميليارد دالر و انترنيت سريع به فروش برسانند و پس از آن

باره ضد پاکستان شده اند، کسانی که سالھای سال  د، بر آن صحه گذاشته تصويب کردند، اينک يک کردنءشب امضا

  .و چاق و فربه و تنظيمی شده اند س ای خورده اندر مقاومت ضد روسی از آبشخور آی اد

ين صورت گرفت که شماری از سناتوران با ا» خوکدانی« پيمان ستراتيژيک در ء ميزان بحث امضا١٣به تاريخ 

اين جرثومه . ادعا که پاکستان دشمن اصلی افغانستان است، با امضای آن مخالف کرده و خواھان بازنگری آن شدند

ھای خوکدانی که مصروف خدمت به استعمارگران درجه يک ھستند، خوب می دانند که پاکستان به حيث نوکر 

 اين امپرياليست ھاست ولی برای اين ۀوسيله ان بامريکا و انگليس امری را انجام می دھد که به سود اشغال افغانست

  .ی راه می اندازند باشند، ناگزيز چنين سرو صدای ھائ با قيمت بلند انجام دادهفروش راکه 

ضای پيمان ستراتيژيک افغانستان و در ام» دوستی «ۀسناتوران خوکدانی، در عين زمان مخالف شان را با کلم

  !شرعی خواندندرا غير  فرانسه ابراز داشته و آن

  

  

 


