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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جوالی ٢٢
 

 افزايش معتادان مواد مخدره
. گسترش آن را بگيردفاسد و مزدور افغانستان نتوانسته است که برای معتادان مواد مخدره کاری انجام دھد و جلو  دولت

محل تجمع معتادان در . وده می شودعکس، ھر روزی که  می گذرد به تعداد معتادان در کنج و کنار مملکت افزه ب

.  تن معتاد را جلب می کندانمکان ھای عامه مانند زير پل ھا، عقب حمام ھا و به امتداد دريا ھای خشک است که ھزار

يک عده مردم ھم . شوند  و سعی می نمايند که جوانان بيکار را به دام اندازند يده میفروشندگان مواد مخدره در ھر جا د

  . برند تا به عقيدۀ خودشان رنج خود را گل نمايندیبرای رفع موقتی غم  و غصه به مواد مخدره پناه م

 روز به روز افزايش دھد احصائيۀ کسانی که به مواد مخدره پناه می برند گزارش ھای وحشتناک و تأثر آور نشان می

 نسل خصوصاين مصيبت خانه تباه کن نه تنھا در شھر کابل، بلکه در ساير واليات ھم سرايت کرده و ب. يافته است

ارکان دولت مزدور و فاسد کابل که بر فرق يک ديگر می کوبند و کشور را . جوان ما را به سوی تباھی کشانيده است

شود و در جيب مزدوران اجنبی و جنگ  ميليون ھا دالر دزدی می.  ندارندمسألهين ابه غارت برده اند، کمترين توجه در

در نظام مستعمراتی وجود ندارد که حد اقل پول را در راه " شعوری"ساالران تابع بيگانه می افتد، اما انسان با 

صد در خالل در ۶٠ھار، تنھا در واليت ننگر.  جلوگيری جوانان و مردم از معتاد شدن به مواد مخدره مصرف نمايد

تواند که در کابل و قندھار و  با مشاھدۀ اين حالت، درک شده می.  سال به معتادان مواد مخدره افزوده شده است۶مدت 

تجاوزگران خارجی از خدا می خواھند که مردم ما ھر . ين بربادی شامل شده انداھرات و مزار شريف  به چه تعداد در

  . ه گردند تا نتوانند فعاليت نمايند و کاری برای مردم و کشور خود انجام دھندچه بيشتر معتاد مواد مخدر

  . ند ااين است حالت زار مردم ما که با چه مصيبتی دست به گريبان

  

  

 

 

 

 


