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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٣ نومبر ١٣

 ؟در افغانستان چه می گذرد

)٢٢۶(  
  :ھم نموده استنظام فاسد و پوشالی حاکم مناسب ترين محيط را برای افزايش معتادان در کشور ما فرا

عليه توليد و توريد مواد مخدر بسيار جدی و قاطع به » مبارزه « تجاوز اشغالگران غربی، ظاھراً با آنکه از ابتدای

وزارت مبارزه « را تحت نام ه ای؟ و دولت پوشالی کابل وزارتخان!!رسيد و ھياھوی آن بسيار وسيع بود نظر می

رد، اما با گذشت دوازده سال، ديده می شود که وضعيت توليد، توريد و برای اولين بار ايجاد ک» عليه مواد مخدر

استعمال مواد مخدر به شکل وحشتناک آن افزايش يافته و تمامی سر و صدا ھا جز خاک پاشيدن به چشم توده ھا، 

  .  چيزی بيش نبوده است

ی دولت  مخدر در مقامات باالئمافيای موادعليه مواد مخدر که در واقع حامی اصلی » مبارزه«وزارت نام نھاد 

 درصد ترياک افغانستان در چھار واليت توليد می شود و بيش از يک ٧٢پوشالی می باشد، اخيراً اعالن نمود که 

ليون دالر مواد مخدر ي م٣٠٠ليون و ششصد ھزار انسان در افغانستان به مواد مخدر روی آورده و ساالنه يم

 قاچاقچی مواد مخدر نيز ياد گرديده که در ميان آنھا  نام ٣٠٠٠از دستگيری در اين گزارش . خريداری می نمايند

  .س دولت پوشالی قرار دارند، ديده نمی شودأيک نفر ھم از قاچاقچيان اصلی مواد مخدر که در ر

دولت پوشالی کابل بھترين محيط را برای توليد، توريد و استعمال مواد مخدر در جريان دوازده سال گذشته به 

ی ھا، ليارد ھا دالر انگليس ھا، امريکائمکاری اشغالگران غربی در کشور ما مھيا نموده و از اين مدرک ميھ

  . ی در دولت پوشالی و ساير مافيای مواد مخدر به جيب زده اند باالئطالبان، مقامات

 حداقل امکانات روزانه به دليل ھجوم مشکالت و بدبختی ھای متعددی چون فقر، بيکاری، فساد گسترده، نبود

معيشت و ده ھا بدبختی ديگر از سوی اشغالگران، دولت پوشالی و طالبان جنايتکار و مزدور، ستمديده ترين و 

بيچاره ترين توده ھای ما ناگزير به مواد مخدر روی آورده و اين سلسله جريان داشته و ھر روز ده ھا انسان ديگر 

  . مبتال می شودضدر کشور ما به اين مر

که دولت فاسد و کثيف کابل با حمايت اشغالگران بر سر قدرت باشد، نه تنھا ھيچ راه بنيادی و اساسی برای  زمانیتا 

محو کشت و قاچاق مواد مخدر روی دست گرفته نمی شود بلکه مافيای قدرت در دولت پوشالی زمينه ھای بيشتری 

  . می نمايندی از اين طريق، فراھم برای اندوختن سرمايه ھای افسانه ئرا 
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  قاتالن اصلی خلق ما کی ھا اند؟

خواھند تحميالً اين را برای جھانيان مخصوصاً  ليون ھا کلمه در روز میي تبليغاتی امپرياليست ھا با نشر مھایماشين

که  رسانند، در حالی خلق ما به اثبات برسانند که دشمنان اصلی خلق ما، طالبان می باشند که مردم ما را به قتل می

واقعيت چنين نبوده، طالبان جنايتکار جزء کوچکی از دشمنان خلق ما بوده که توسط سازمان جاسوسی پاکستان 

  .حمايت مالی و تخنيکی می گردند

ی از سوی کسانی صورت اين شناسائکه  ی قاتالن اصلی مردم ستمديدۀ ما کار مشکلی نيست، مشروط بر آنشناسائ

نقش سوسيال امپرياليزم که بدون آن . اشغالگران و جنايتکاران چھار دھۀ اخير نداشته باشندگيرد که ھيچ ارتباطی با 

تشخيص قاتالن يک دھۀ گذشته خلق ازيم، دنستان و نابودی کشور ما از نظر بيشوروی را در دشمنی با مردم افغان

  . ما کار بسيار ساده ای است

بيش از يک دھه است که » جنگ عليه تروريزم و القاعده« بھانۀ س آن امپرياليسم امريکا بهأاشغالگران غربی در ر

در پھلوی آن کاسه ليسان . کنند و منحيث قاتالن درجه يک خلق ما ثبت تاريخ گرديده اند توده ھای ما را سالخی می

شمار مردم ما به ۀ اشغال در دولت پوشالی و خارج از آن و ھمچنان طالبان جاھل و مزدور نيز دشمنان قسم خورد

  . روند می

 ۀدست دولت ھای جنايتکار و ضد مردمی پاکستان و ايران نيز در ريختن خون توده ھای ما بيشتر از ھر ھمساي

برخورد دولت فاشيستی و ضد مردمی ايران عليه مھاجران افغان و تمويل و تجھيز طالبان از . ديگر نمايانتر اند

ور ھا از خلق محروم و ستمديدۀ ما می باشند و مردم ما به خوبی سوی دولت پاکستان نشان دھندۀ عمق نفرت اين کش

صلح و آرامش آنھا نبوده و دشمنان قسم » سفيران«درک کرده اند که اشغالگران غربی و اين دو کشور ھمسايه 

  .روند شان به حساب میۀ خورد

  

  :ريزند مين میطالبان جاھل و مزدور ھر روز خون غير نظاميان مخصوصاً زنان و کودکان را بر ز

قتل و کشتار توده ھای زحمتکش و زجر ديدۀ ما به دست ماشين جنگی اشغالگران غربی، نظاميان اجير و قراردادی 

دولت پوشالی و طالبان وابسته و جنايتکار کماکان ادامه داشته و روزی نيست که ده ھا فاميل به عزای از دست دادن 

  . عزيزان شان بر شال غم ننشيند

ی مين ھای کنار جاده يکی از تاکتيک ھای جنگی طالبان وابسته و مزدور بوده و تاکنون از اين طريق جان کارگذار

ھزاران انسان را گرفته اند و کماکان اين تاکتيک بيرحمانه ادامه داشته و ھر روز خون ھای بيشتری را بر زمين 

و يک مالی مسجد که ھمه اعضای يک )  کودک٢ زن، ۵(در تازه ترين جنايت، ھشت غير نظامی . ريزند می

  . خانواده اند، در نتيجۀ برخورد با مين کنار جاده در واليت زابل کشته  و سه غير نظامی ديگر نيز زخم برداشته اند

روزی نيست که زنان و کودکان کشور اشغال شده ای ما قربانی حمالت انفجاری اشغالگران در مراسم غم و خوشی 

  .ی جان ھای شان را نگيرندئيست و مزدور در حمالت انتحاری و مين ھای کنار جاده نباشند و طالبان فاش

طالبان مزدور و وابسته به دستور بادارانشان از ھيچ نوع جنايت عليه مردم ما روگردان نبوده و در جريان دوازده 

 برای اثبات نوکری و چاکری سال گذشته ھر روز با به قتل رساندن زنان، کودکان و غير نظاميان نشان داده اند که

  . دريغ نورزيده انده ایی، از ھيچ وسيلسی پاکستان و اشغالگران امريکائبه سازمان جاسو

  


