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  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴٠٠ 

  ! ثور٨ و ٧ نگينننفرت و انزجار توده ھا از روز ھای 

. بسياری دارد  تاريخ خونين چھار دھۀ اخير افغانستان اشغالی زوايای پيدا و پنھانونبار و ننگينخ برخورد با دو روز 

هللا «گويند و ھشت ثوری ھا با سر دادن  می» انقالب برگشت ناپذير ھفت ثور«کشيدن ھا از » ھورا«ھفت ثوری ھا با 

يمون وار دنباله رو نظريات دو جريان متفاوتی که اولی ھا م زنند، داد سخن می» انقالب اسالمی«از » و اکبر

 جنايات» خانه، لباس و نان«خروشچف شدند و با شعار دادن » خلقی و سه مسالمت آميز دو تمام«رويزيونيستی 

و دومی ھا با وسيله قرار  تقديم کردند» سوسيال امپرياليزم شوروی«بيشماری را مرتکب شدند و کشور را دو دستی به 

محمد قطب، حسن البنا، آل سعود، محمد ابن عبدالوھاب،  نديشه ھای متعفن سيد قطب،دادن دين و مذھب و پيروی از ا

 وحشت،  جز ایهبودند که نتيج» دولت اسالمی«و حاکميت » شريعت محمدی«نمودن  ملیعخمينی وغيره به فکر 

در اين . اوردني حاکميت وحوش مذھبی از نوع جھادی و طالبی چيز ديگری به ارمغان کشتار و باالخره دھشت، قتل،

مانده بودند، در فردای سناريوی يازده سپتمبر   اکتوبری ھا که از قافلۀ وطنفروشی، جنايت و سرسپردگی عقب٧ميان 

ی امپرياليزم امريکا را به عھده گرفتند و در ئستراتيژی آسياوليت تطبيق ؤمس ، به تکاپو افتادند و از جان و دل٢٠٠١

کماکان اين وظيفه را  ق وظيفۀ وطنفروشی و سرسپردگی را به خوبی انجام داده و سال گذشته با ذوق و شو١٧ جريان

 .به پيش می برند

می  ھشت ثور بر سر قدرت اند، فلھذا ھمه ساله با صرف مبالغ ھنگفت از اين روز سياه تجليل نچون اکثريت عامال

امسال نيز رھبری حکومت . می سازند را تازهنمايند و از اين طريق زخم ھای کھنۀ توده ھای درد ديده و ستم کشيدۀ ما 

که جمع کثيری از رھبران جنايتکار جھادی را دعوت  »رياست جمھوری«در واليت پنجشير و ارگ » ملی«وحشت 

رو ه تکراری و بی محتوا تجليل کردند، اما وقتی با توده ھا در کوچه و بازار روب کرده بودند، با ايراد سخنرانی ھای

که اکثريت  توان گفت به باور کامل می. زنی، واقعيت چيز ديگريست ايت ھای اجتماعی سر میو يا به س می شوی

 نگيننشان را از مسببين اصلی روز ھای  مطلق توده ھای ما در کابل و ساير واليات، با تمام وجود نفرت و انزجار

و استقالل کشور، بلکه » دين«می گويند که جھادی ھا نه برای  ھفت و ھشت ثور ابراز داشته و بدون ترس و ھراس

شان را که ثروت ھای ھنگفت، زندگی ھای مجلل، عياشی و » جھاد«کردند و امروز ثمرۀ  »جھاد«برای ثروت اندوزی 
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مھاجرت، بی خانمانی و   بدبختی، بيکاری، فقر،ند و توده ھا چيزی جزه اگذرانی وغيره می باشند، به دست آورد خوش

  .يگری به دست نياوردنداز دست دادن عزيزانشان، چيز د

  

  :رسرنوشت غم انگيز شاگردان مکاتب ھلمند و قندھار در مزارع کوکنا

 توليد الی« نيمه فيودالی از –استوار است که تجارت مواد مخدر در افغانستان مستعمره   حدس و گمان ھا بر اين

ھای امريکا بيشتر از  ر بازاررسد، به طور نمونه قيمت يک کيلو ھيروئين د ليون دالر میي م۴٠٠، به مرز »مصرف

افغانستان اشغالی، طرف ھای جنگ ارتجاعی و  از توليد و توريد مواد مخدر در. ی استئ ھزار دالر امريکا۵٠

ی ئليون دالر کمايکه طالبان جنايتکار و مزدور از اين مدرک صد ھا م چنان وحشيانۀ جاری سود ھای ھنگفت می برند،

  .مين می نمايندأن را از پول مواد مخدر تاز مصارف جنگی شا  ایهدارند و گوش

ھای   ھزار جريب زمين تنھا در ولسوالی٢٨واليت قندھار می گويد که در سالجاری » مواد مخدر مبارزه با«رياست 

سوی مفسدين حکومتی اين واليت  ی، ميوند، ژيری و شاه وليکوت زير کشت مواد مخدر رفته و ھيچ ممانعتی ازئپنجوا

ترتيب ده ھا ھزار جريب زمين در واليت ھلمند نيز زير کشت  به ھمين. در از بين بردن اين کشتزار ھا ديده نشده است

   .مواد مخدر رفته است

نزديک شده، در حال حاضر صد ھا شاگرد مکتب در واليت ھای قندھار و ھلمند  چون فصل نيشتر زدن کوکنار

به  ی که ھزاران جريب زمين زير کشت مواد مخدر رفته، به عوض رفتن به مکتب،ئآن ولسوالی ھا درًمخصوصا 

شده فشار ھای مضاعف فقر و  سمت کشتزار ھای کوکنار روی آورده تا در اين فصل از سال بتوانند برای چند روز ھم

  .بيکاری را از شانه ھای فاميل شان کم بسازند

اين  که  افغانی پرداخت می گردد، در حالی۴٠٠ تا ٣٠٠نيشتر زدن در مزارع کوکنار از برای  مزد روزانۀ ھر کارگر

برای آنھا از سوی  می باشد که در بدل کار طاقت فرسا و سختافغانی  ٢۵٠کمتر از مزد برای شاگردان مکاتب 

 تا فروش آن در مواد مخدر از لحظۀ نيشتر زدن در زنجيرۀ ارزش افزوده به. دصاحبان اين مزارع پرداخت می گرد

فايده را مافيای مواد مخدر به دست می آورند و کمترين آن را دھقانان بدبخت و  بازار ھای اروپا و امريکا، بيشترين

    .زنند می يری و فقر اقتصادی و فشار ھای مافيای مواد مخدر دست به کشت اين موادزکه از روی ناگ  ایهبيچار

 

  


