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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢٠ جنوری ١٩

  
  "!غنی احمدزی"افشای دزدی جديد باند 

نۀ دولت دست نشانده از در يادداشت امروز بازھم به برخورد ابزاری و استفاده جويا : کابل- ١٣٩٨ جدی ٢٨ -شنبه

  .و مبارزه به منظور پاکيزگی آن، مکث کوتاھی می نمايم" آلودگی ھوا"طرح 

به يک باره در " عبدهللا عبدالمود"و باند " غنی احمدزی" وقتی حدود يکماه قبل، سران دولت دست نشانده اعم از باند-١

مؤسسات توليدی بزگ، ھيأت تفتيش و  از  گذشته "غنی احمدزی"پی مبارزه عليه آلودگی ھوا افتادند و به فرمان 

سرو صدا راه انداختند، در ھمان زمان با در کوچه و بازار نيز نظارت بر کنترول استفاده از مواد سوختی مضر 

ًشناختی که از ماھيت اين دولت داشتم، صريحا اعالم نمودم که فعاليت ھا و کش و فش ھای آنھا در کل جھت تأمين 

خواھند، با تکيه بر قوانينی که خود وضع می نمايند رقباء را از ميدان رقابت منافع فردی شان بوده بديان وسيله می 

  .بيرون نموده، مال خود را به فروش برسانند

 امروز اعالم گرديد که انحصار واردات گاز سوخت که اينھمه از جانب دولت دست نشانده و رسانه ھای وابسته به -٢

که " غنی احمدزی"باند  جديديغ می گردد، به يکی از متحدين ل سوخت برايش تبامپرياليسم و يا ھم نادان به مثابۀ بھترين

  .تعلق دارد" غنی احمدزی"شريک انتخاباتی جديد " غضنفر"، به  فعاليت می کند" تيم دولت ساز"زير نام 

 به بازار مصارفی که انتقال آن.  افغانی تمام می شود٢۶خريد ھر کيلو گاز "غضنفر"طبق گزارشات رسانه ھا، برای 

" غضنفر"ت وارداتی  يعنی در کل ھرکيلو گاز برای شرک. افغانی می باشد۶ريد می افزايد برای ھر کيلو خبر قيمت 

  . افغانی تمام می شود٣٢

 در پی تعقيب و ءاينک که از يک جانب سرما در شھر کابل بيداد می کند و از جانب ديگر دولت دست نشانده با تمام قوا

 و قيمت ھر کيلو گاز در شھر ھستند" سوخت غير معياری"و به گفتۀ خودشان " زغال سنگ"ه کنندگان دستگيری استفاد

 افغانی رسيده است، ھريک از ما می توانيم نزد خود محاسبه نمائيم که دولت دست نشانده و عمالش ١٠٠کابل به 

  .روزانه چند ميليون افغانی عايد خالص دارند

ھای رسمی بر می آيد، مصارف روزانۀ گاز در شھر کابل صرف به صورت پرچون  تا جائی که از احصائيه -٣

تنھا " غضنفر"شرکت وارادتی  افغانی در ھر کيلو، ۶٨با در نظرداشت مفاد .  تن يعنی يک ميليون کيلو می باشد١٠٠٠

  . ميليون افغانی سرقت می نمايد۶٨از واردات گاز و جيب مردم کابل را خالی کردن روزانه 
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شرکت نموده " غنی احمدزی"و به نمايدگی از قوم ازبيک در تيم انتخاباتی " دوستم"ً که ظاھرا به مثابۀ بديل "ضنفرغ"

غنی "و " روغنی"به نحوی کلک ششم را از خود به نمايش می گذاشت، در واقعيت امر موفق ترين شريک تجاری 

 درصد ۵٠موظف است روزانه بيش از طبق گفتۀ خودش نزد يک تن از نزديکانش شريکی که . می باشد" احمدزی

  .در خارج از کشور انتقال دھد" روغنی"منفعت خالص خود را به حساب ھای 

  !ھموطنان گرامی

 ھر سخن و موضعی ديد که از کدام منفعت طبقاتی نمايندگی و دفاع اين که از لنين نقل قول می نمايند که می بايد در پس

ًبناء وقتی .  رسانده استتزمين به اثبا، حرفيست که حقانيت خود را در پراتيک تمام انسان ھای کرۀ ورت می گيردص

در افغانستان مستعمره و اشغال شده می خوانيم که دشمنان افغانستان و مردم آن، به يک باره به فکر آلودگی ھوا و حفظ 

محيط زيست می افتند، نبايد فريب آنھا را خورد و بدين فکر افتاد که گويا آنھا در ادعای شان صادق ھستند، بلکه بايد 

  .يد که از ورای طرح مسأله در پی تأمين کدام منافعی قرار دارندد

  ! ھموطنان گرامی

مبارزه ای که دولت دست نشانده زير نام حفظ محيط زيست ادعا می کند، برای حفظ محيط زيست و خطر آلودگی ھوا 

اسپورتھای شان را در جيب که زندگی باشندگان اين خطه را تھديد به انقراض مطلق می کند نيست، آنھا در حالی که پ

 و ھر لحظه آماده ھستند تا خود را به يکی از بھشت ھای دارند و ميليونھا دالر در بانکھای خارجی ذخيره نموده اند

 من و تو و گرفتن ابتکار ،برسانند، داد و فرياد شان به خاطر حفظ محيط زيست، فريب ما" ھاوائی"روی زمين مانند 

 دست خودشان، جھت فروش بيشتر و بھتر اموال خودشان است و ھيچ نوع عالقه مندی به مبارزاتی در اين عرصه به

  .خاک و ھوای اين کشور ندارند

ما اين را بايد بدانيم که حفظ محيط زيست و مبارزه عليه آلودگی ھای محيط زيستی، جاده ايست که از بزرگراه مبارزۀ 

 امپرياليسم و ارتجاع و شکستاندن زندان کار مزدی و استثمار انسان ون راندنرييعنی فقط با ب. ملی و طقباتی می گذرد

  .ًاز انسان است که می توان، واقعا به حفظ محيط زيست موفق شد

  !!سرکھا ما را می طلبد
  


