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 Reports  گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال 

  ٢٠١٧ اپريل ٠٢
  

  در افغانستان چه می گذرد ؟
٣۴٩  

 دولت پوشالی  لجام گسيختۀ افغانستان در زمان حاکميت نيروھای قرون وسطائی جھادی ھا و طالبان و بعد حاکميت

اشغالگران غربی به سردمداری اياالت متحدۀ 

امريکا، به مرکز توليد مواد مخدر جھان مبدل 

 درصد مواد ٩٠افغانستان در حال حاضر . گرديد

مخدر دنيا به شمول ھيروئين، ترياک و چرس را 

نيروھای اشغالگر امريکائی در زمان . توليد می کند

 اعالم داشته بودند که يکی از تجاوز به افغانستان

اھداف عمدۀ بازسازی افغانستان عبارت از ريشه 

ًظاھرا امريکا . کن کردن توليد مواد مخدر می باشد

دراين اواخر اعالم کرده " سيگار" سال گذشته، ھشت و نيم ميليارد دالر را دراين بخش ھزينه نموده است، اما ١٥در 

 .  سال ھای گذشته، مواد مخدر بيشتری توليد کرده انداست که دھقانان افغانستان نسبت به

 درصد افزايش را ٤٣طوری که از گزارش سيگار بر می آيد، توليد مواد مخدر در افغانستان در سال گذشتۀ ميالدی 

ی سرمفتش ويژۀ امريکا در امور بازسازی افغانستان از اين مسأله ابراز نگران" جان ساپکو"در حالی که . نشان می دھد

می کند، اما گزارش ادارۀ او در حقيقت نشاندھندۀ اينست که نيروھای خارجی مستقر در افغانستان به بھانۀ محو و 

مواد مخدر . مبارزه عليه مواد مخدر، صدھا ميليون دالر را اختالس نموده و زمينۀ رشد بيشتر آن را مساعد ساخته اند

ھلمند که توليد کنندۀ بيشترين . الگر در افغانستان به حساب می آيديکی از منابع اصلی تمويل جنگ توسط نيروھای اشغ

مواد مخدر در افغانستان است، سالھا زير چکمه ھای نيروھای امريکائی و انگليس لگدمال گرديد و در آخر کار، 

ايف آنان به نيروھای انگليس با بی چشمی تمام اعالم نمودند که از بين بردن و محو مواد مخدر و کشت کوکنار از وظ

  ! خواستار قانونی اعالم کردن کشت مواد مخدر در افغانستان شد" سنلس"ًحساب نمی آيد و عالوتا شورای 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  سيالب ھای ويرانگر در شھر و ولسوالی ھای ھرات منجر به کشته شدن حداقل شش تن و زخمی شدن ده ھا تن

باران ھای شديد در ولسوالی . ديگر گرديد

رخ و رباط سنگی اين ھای گذره، انجيل، ک

واليت ھزاران جريب زمين زراعتی را 

تخريب نموده و ده ھا خانۀ مسکونی و 

دکان را در شھر و ولسوالی ھا ويران 

ساخت و به باشندگان شھر و ولسوالی ھای 

  .ھرات، خسارات ھنگفت مالی وارد نمود

شاروالی ھرات که مانند شاروالی ھای  

ديگر واليات از عمده ترين مراکز فساد 

مالی شمرده می شود، به علت کم کاری، عدم توجه و فساد بيش از اندازه در اين نھاد، نه تنھا به زيرساخت ھا در اين 

 ننموده است که بند بودن شھر توجه نکرده است بلکه بسياری از کانال ھا و جويچه ھای داخل شھر را نيز پاک کاری

مسير بيرون رفت آب باعث گرديد تا باران شديد در کمترين وقت تمام شھر را زير آب ببرد و خانه ھا و دکانھای مردم 

اين درحاليست که شاروالی ھرات ساالنه صدھا ميليون افغانی عايد دارد و قسمت اعظم آن به . را با خطر مواجه سازد

ھاد سرازير می گردد که اگر فيصدی ناچيز آن ھم بر بازسازی کانال ھا و جويچه ھا به مصرف جيب مقامات فاسد اين ن

  . برسد، چنين حوادث ناگوار طبيعی ھرگز اتفاق نخواھد افتاد

  قتل، آدم کشی، زورگوئی و اختطاف درين اواخر در واليت ھای مختلف افغانستان در حال پيمودن گراف صعودی

ای دلخراش قتل، اختطاف، دزدی، زورگوئی، شکنجه و بيعدالتی از نقاط مختلف افغانستان ھمه روزه گزارش ھ. است

رسد، در حالی که شمار دقيق اين تلفات به علت خودسانسوری و يا ترس از زورمندان تفنگدار توسط ھيچ  به نشر می

 .  رسانه ای بازتاب داده نمی شود

 حمل سال روان خورشيدی، فردی ١٠به تاريخ 

با » شير شوره خانه«نام شيراحمد مشھور به به 

اين . فير تفنگچه، عروس خود را به قتل رساند

فرد که قبل از اين نيز متھم به کشتن چند تن 

ديگر است، به جمع مخالفان دولت پيوسته بود 

که بعد دوباره به خانه برگشت، اما از آنجائی 

که آدم زورمند است، کسی جرأت بازخواست 

  .ارداز او را ند

در عين حال، يک جوان بيست و شش ساله در 

اين جوان که نائب نام . ھمين روز، در نزديکی گمرک شھر زرنج واليت نيمروز از سوی افراد ناشناس به قتل رسيد

ًعالوتا، يک مرد به نام عبيدهللا و يک . داشت، دو ماه قبل پدرش نيز در حادثۀ مشابه توسط افراد مسلح به قتل رسيده بود

زن به نام فرحناز در منطقۀ علی آباد در دشت شمالغرب شھر زرنج توسط افراد مسلح با ضرب مرمی تفنگچه به قتل 

  .  رسيده اند
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 کلن ځوان د کابل ښار په احمدشاه بابا مينه کې د څو تنو لخوا ھغه مھال په چړو ووھل شو، ١٩په ورته وخت کې يو 

 دغه ځوان اميرخان نوميده او په دې وروستيو کې له دولسم ټولګی څخه .چې د دوی تر منځ لفظی شخړه رامنځته شوه

  . فارغ شوی و

 

 

 


