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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٢ سپتمبر ١۵

 

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٧٠(  
  

  : چپاولگر استعمارگر کشته شده اند٣١٧٣در يازده سال جنگ ارتجاعی، بيش از 

ھفتم اکتوبر روز اشغال کشور ما . ودی وارد يازدھمين سالش می شودجنگ ارتجاعی و امپرياليستی افغانستان به ز

  . به وسيلۀ امپرياليست ھای امريکائی و متحدان ناتوئی آن می باشد که به بھانۀ حمالت يازدھم سپتمبر آغاز شد

متکش در در اين جنگ خونين و غارتگرانه افغانستان به کشتارگاه جھان تبديل شد و به احتمال قوی صدھا ھزار زح

در . نام داده اند» خسارات جانبی«آن زندگی خود را از دست دادند که غارتگران آن را در ستراتيژی جنگی خود 

، در »کژولتی«بر اساس گزارش جديد سايت . اين جنگ ھزاران سرباز اشغالگر نيز کشته و يا مجروح شده است

ه اند که دو سوم آنھا مربوط به نيروی سفاک  سرباز امپرياليست ھای غربی کشته شد٣١٧٣جنگ يازده ساله 

 ھزار تن آن مجروح شده ١۶ نفر می رسد و ٢١١۴امپرياليست ھای امريکائی بوده که تعداد کشته شده ھای آن به 

  .است

 تن و ۴٢٧بر اساس آمار وزارت دفاع بريتانيا که در اين سايت نشر شده است، تعداد سربازان کشته شدۀ بريتانيوی 

 سرباز المانی، ۵٣ سرباز فرانسوی، ٨۶ سرباز کانادائی، ١۵٨.  ھزار سرباز می باشد۶روحين در حدود تعداد مج

 سرباز استراليائی و ٣٨ سرباز پولندی،  و ٣۵ سرباز اسپانيائی،  ٣۴ سرباز ايتاليائی، ۴٧ سرباز دنمارکی، ۴٢

  .سربازان  ساير کشورھای امپرياليستی در اين جنگ کشته شده اند

اس گزارش خبرگزاری پژواک در مدت ياد شده ده ھزار افغان کشته شده است که از آمار واقعی کشته شده به اس

  .ھای افغان در اين جنگ تجاوزکارانه به مراتب کمتر نشان داده شده است

  

  :مواد مخدر، سود امريکا و انگليس و نگرانی روسيه
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خارج ساختن توليد و توزيع ھروئين از «نويسد که می » سياست ھای بزرگ مواد مخدر«دميتری سدوف در مطلب 

امروز بخش . اين ھدف حاصل شده است. زير کنترل طالبان، يکی از دالئل اصلی جنگ امريکا در افغانستان بود

اياالت . اصلی ھروئين را امريکائی ھا خريداری می کنند و از کانال سازمان سيا و پنتاگون به خارج می فرستند

با ايجاد پايگاه ھای نظامی در قرقيزستان، ازبکستان، تاجيکستان، با پاشيدن گروه ھای افراطی مسلح  امريکا ۀمتحد

س دولت موقت اين کشور، اوالـ گذرگاه جديدی برای أدر سراسر خاک افغانستان و با انتصاب حامد کرزی بر ر

ثاً ـ ظرفيت ھای توليد ھروئين از ترياک را ثانياً ـ رقبای تجاری خود را از بين برد، ثال. سيس کردأحمل مواد مخدر ت

  ».به شدت افزايش داد

زودی ه  ھزار تن رسيد که ب٧ امپرياليست ھا توليد ترياک نيز باال گرفت و نزديک به ۀوسيله با اشغال کشور ما ب

را توليد رقابت ميان انگليس و امريکا بر اين محصول سودآور آشکار شد و واليت ھلمند که بيشترين بخش ھروئين 

  .يروھای خود را در آن مستقر ساخت انحصاری انگليس بيرون و امريکا نيز نۀمی کند،  از سلط

 است و بارھا گفته است که با افزايش سطح توليد ترياک در افغانستان روسيه ھميشه نگرانی اش را ابراز داشته

امريکا در جلوگيری از کشت قاچاق توليد و از ميان بردن دستگاه ھای ھروئين سازی ناکام است و يا نمی خواھد در 

 درصد ٣۵ درصد بازار اتحاديه اروپا، ٨٠ درصد بازار مواد مخدر جھان، ٧۵در حال حاضر . اين راستا کار کند

 درصد مواد مخدر افغانستان از طريق آسيای ۶۵. مين می گرددأروئين افغانستان تبازار اياالت متحده امريکا با ھ

  .مرکزی ترانزيت می شود

 مبارزه با قاچاق مواد مخدر جمھوری فدراتيف روسيه، در سراسر جھان ساالنه يک صد ھزار ۀبه گزارش ادار

شمار قربانيان ھروئين . ی افغانستان می ميرندنفر، بيش از تلفات بمباران اتمی ھيروشيما، در اثر استعمال مواد افيون

 مبارزه با قاچاق ۀ رئيس ادار٢٠١٠در سال .  ھزار نفر بالغ می شود٣٠افغانستان فقط در روسيه، ساالنه به بيش از 

 به اطالعات تقديمی روسيه داير طرف ھای امريکائی  و افغان«:داشتمواد مخدر روسيه، ويکتور ايوانوف اظھار 

آنھا  به فرستادن ھروئين به کشور ما .  آزمايشگاه توليد مواد مخدر در افغانستان ترتيب اثر ندادند١٧۵ بر فعاليت

  ».ھمچنان ادمه می دھند و حتی يکی از آنھا  از بين برده نشده است

 مواد اکنون والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه يکبار ديگر نگرانی اش را با اين اظھارات که ناتو در مبارزه با

او می گويد که توليد مواد مخدر در افغانستان نسبت به سال  . مخدر در افغانستان ناکام شده است، ابراز می کند

 درصد مواد مخدر توليد افغانستان به ٢٠ درصد افزايش يافته است که ساالنه بيش از ۶٠گذشته ھجری شمسی،  

 تن ترياک توليد افغانستان به روسيه وارد شده ۵۶وئين و  تن ھر٧٠او می گويد سال گذشته، . روسيه قاچاق می شود

  .بود

  

  :گرجستان، نوکرک ارزان ناتو

 روابط خارجی پارلمان گرجستان اعالم کرده است که مقامات تفليس از ھم اکنون  بر ۀآکاکی ميناشويلی رئيس کميت

کار را  ٢٠١۴ در اين کشور در سال موريت ناتوأ حضور اين کشور در افغانستان  بعد از پايان مۀروی شکل  ادام

  .آغار کرده اند که عمدتاً شامل آموزش نيروھای پوشالی خواھد بود

 سرباز در کشور ما مصروف جنايت است و به سان ٩٢۵گرجستان که در حال حاضر عضويت ناتو را ندارد با 

  . ر نيروی قبلی اش افزوده شود سرباز ديگر نير ب٧۵٠نوکرک ارزان ناتو عمل می کند و قرار است در سال روان 
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بر اساس گزارش روزنامه ايزوستيا تفليس تصميم دارد تا با ارائۀ خدمات به ناتو، عضويت اين سازمان را به دست 

بياورد که اين مسأله در سفر اخير آندرس فوگ راسموسن دبير کل ناتو به اين کشور نيز مورد بررسی قرار گرفته 

عمدتاً (تا به خاطر عضويت در ناتو از ھيچ نوع خوشخدمتی و نوکری برای ناتو گرجستان تصميم دارد . است

به ھمين منظور گرجستان خاک و ظرفيت ھای حمل و نقل خويش از . خودداری نکند) امپرياليست ھای امريکائی

به سرعت در غرب کشور را که کار ساختمان آنه » الزيکا«جمله ميدان ھوائی تفليس و ھمچنين بندر بزرگ جديد 

  .ادامه دارد، به خاطر استفاده برای انتقال تجھيزات ناتو پس از پايان مأموريت در اختيار اين سازمان قرار داده است

  

  

 

  

  

 


