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   افغانستان- گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٧ اکتوبر ١٢
 

  ؟گذرد در افغانستان چه می

٣٧۴ 

  :جوی منافع غارتگران داخلی و خارجی در اسناد تقنينی و جست

بند قوانين ي دولت دست نشانده ھر کدام به راه خود روان است و ھيچ يک از اين مزدوران حتی پاھا و نھاد ھای  ارگان

 حق توده ھای زحمتکش و هتوشيح شدۀ خودشان نيز نيستند، قوانينی که ھيچ مادۀ آن برای دفاع از خواست ھای ب

که  با وجود آن. يچ چيزی نمی خورندستمديدۀ افغانستان نبوده و جز برای بقای قدرت مزدوران سر سپرده، به درد ھ

قوانين توشيح شده در واقع اسناد بقای حاکميت مشتی دزد، رھزن، غارتگر، وطنفروش و جنايتکار اند، اما با آنھم 

ًقلدران قوای مقننه، قضائيه و اجرائيۀ شديدا در رابطه به مفاد اين قوانين با ھم درگير اختالف ھا بوده و ھر يک از آنھا 

 دادن خواست ھای شخصی خود در اين قوانين اند و اگر قانونی اين خواست آنھا را بر آورده کرده نتواند، یش جادر تال

  .ئيد قرار نمی گيردأھرگز مورد ت

ً عنوان قانونی را که قبال از طرف دزدان خوابيده در مرکز فرماندھی دزدی ھا و ٢۵که   چندی قبل به دليل اين

ئيد گرديده، اما از طرف سر دستۀ دزد ھا تاکنون توشيح و تنفيذ نگرديده، کارمندان وزارت أت» پارلمان«غارتگری ھا 

که چرا در قسمت نشر اين تعداد قانون در جريدۀ رسمی اقدام نکرده، احضار  را جھت استجواب و اين» عدليه«نام نھاد 

 متذکره از طرف سر دستۀ دزد ھا و وطنفروش که قوانين ، تا زمانیخواھند بدانندکه اين احمق ھا نمی  کردند، در حالی

  .ھا توشيح نگردد، امکان چاپ آن در جريدۀ رسمی وجود ندارد

  

  :مواد مخدر و تباھی جوانان زحمتکش و ستمديدۀ افغان

 نيمه فيودالی از چھار دھه به اين طرف مورد تاخت و تاز قدرت ھای بزرگ امپرياليستی و –افغانستان مستعمره  

ماع ھمسايه در تمامی عرصه ھای نظامی، سياسی، اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی قرار گرفته و آن را به کشور ھای ط

ی که در ئدر کنار ساير مصيبت ھا. يکی از کشور ھای به شدت جنگ زده و عقب نگھداشته شده مبدل ساخته است

شوم کشت، توليد و توريد مواد مخدر می ۀ يدنتيجۀ اين غارتگری ھا افغانستان را به تباھی و بربادی کشانده، يکی ھم پد

  . باشد
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 ٣ليونی آن، بيشتر از ي م٣٠در حال حاضر افغانستان دومين کشور بزرگ توليد کنندۀ مواد مخدر اند و از جمعيت 

 درصد کل نفوس افغانستان به اين مواد کشنده، معتاد گرديده و با وضعيت بسيار بد و ١٠ليون نفر يعنی اضافه از يم

به دليل گستردگی بيکاری، فقر، بدبختی و فعاليت ھای وسيع تجارتی . بار ھر روز با مرگ دست و پنجه نرم می کنندسفأ

که به اين مواد معتاد گرديده، افزوده می شوند و ھيچ روزنۀ اميدی برای  مافيای مواد مخدر، ھر روز به تعداد کسانی

دسترسی به موقع به اين مواد کشنده، باعث گرديده تا گراف دزدی ھای عدم . ی از اين پديدۀ شوم ديده نمی شودئرھا

  . ناشی از عدم دسترسی به موقع معتادين به مواد مخدر در کابل و ساير واليات به شکل خطرناک آن افزايش يابد

لکه چون اين  برای مھار اين پديدۀ شوم روی دست ندارد، به ایدولت پوشالی و دست نشاندۀ کابل نه تنھا ھيچ برنام

دولت از مشتی دزد، غارتگر، مافيا و وطنفروش ايجاد گرديده، فلھذا در تالش آن است تا زمينه را برای گسترش مواد 

از يک . مخدر ھموار سازند، چراکه گسترش ھرچه بيشتر مواد مخدر از چند لحاظ برای اين دولت فايده می رساند

 اقتصادی قصد اعتراض عليه اين دولت پوسيده را داشته باشند، با معتاد طرف آن عده جوانانی که بنابر وضعيت ناگوار

شدن ديگر تھديدی به دولت پوشالی نباشند و از جانب ديگر تجارت مواد مخدر ثروت ھای ھنگفتی را نصيب کسانی می 

از جمله ايجاد وزارت نام  ضد مواد مخدر هالبته نبايد از ياد برد که ھر نوع تالش ب. س قدرت قرار دارندأنمايند که در ر

 شوم ۀکاری سمبوليک بوده که ھيچ اثری در کاھش و مھار اين پديد» وزارت مبارزه عليه مواد مخدر«نھادی به نام 

  . ندارد

  

  :غارت گستردۀ منابع طبيعی افغانستان ننگ ابدی بر جبين دولت پوشالی کابل

و فرسوده ترين افراد حاکم در دولت پوشالی کابل که حيث بی کفايت ترين  من» ملی« مقامات رھبری حکومت وحشت 

با نصب اين دو جرثومۀ . ی مديريت حتی يک ولسوالی را ندارندئتوسط امپرياليزم خونريز امريکا نصب گرديده، توانا

دولت پوشالی کابل توسط جان کری، فقر، بدبختی، غارت، چور و چپاول، انتحار، انفجار، بيکاری و مھاجرت ھای 

  .ی به شکل گسترده افزايش يافته و ھر روز افغانستان به پرتگاه نيستی و نابودی نزديک و نزديکتر می گردداجبار

 روند استخراج معادن و قاچاق آن به خارج از کشور از سوی چپاولگران "عبدهللا" و "غنی"حاکميت » برکت« از 

ع طبيعی کشور اشغالگران غربی به سردمداری در غارت مناب. داخلی و خارجی به شکل بی رويه افزايش يافته است

. امپرياليزم امريکا، زورمندان محلی، قومندان ھای جھادی، مافيای حکومتی و قاچاقچيان به شکل گسترده دست دارند

عادن در حال حاضر معدن الجورد بدخشان، معدن طالی نورابه در واليت تخار، معدن طالی راغستان بدخشان، م

دن کوچک و بزرگ در سراسر کشور از سوی دزدان داخلی و خارجی و طالبان مزدور و و صد ھا معليتيوم در ھلمند 

ھيچ ممانعتی در برابر اين » ملی«جاسوس استخراج و غارت می گردند که بنابر بی کفايتی رھبری حکومت وحشت 

  . غارتگری ھا صورت نمی گيرد

 

 


