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 ٢٠١۵ فبروری ١٢

  در افغانستان چه می گذرد؟
٢۶١  

  

   ھزار کودک و زن به مواد مخدر معتاد اند۵٠٠

 ھزار ٢۵٠ ھزار زن و ٢۵٠ با مواد مخدر دولت پوشالی کابل، »مبارزه«به گزارش وزارت نام نھاد و پوسيدۀ 

اين در حاليست که در مجموع بيش . کودک افغان معتاد به مواد مخدر اند و ھر روز بر تعداد آنھا افزوده می شوند

 ميليونی کشور ما را در بر می ٣٠از يک ميليون و شش صد ھزار افغان که نزديک به شش فيصد مجموع نفوس 

  .قابل ذکر است که اکثر اين معتادان در واليت ھای مرزی کشور زندگی دارند. ، معتاد به مواد مخدر اندگيرد

يا امپرياليست ھای خون آشام و غدار غربی، مواد » جامعۀ جھانی«در کنار ساير مصيبت ھای اعطا شده از سوی 

 که تھديد جدی عليه تمامی آحاد جامعه مخدر يکی از خطرناک ترين، مھلک ترين و فراگير ترين اين مصيبت ھاست

  . به شمار می رود

با آن که از آغاز دولت پوشالی و مزدور کابل، امپرياليست ھای غربی به سرکردگی امريکای جنايتکار وزارت 

 ميليارد دالر به نام اين ٧عليه مواد مخدر را به وجود آوردند و تاکنون بيش از » مبارزه«نمايشی و فرمايشی 

در اين مدت نه تنھا در .  فاسد به مصرف رسيده، اما عمالً نتيجۀ معکوس را می توان به وضوح مشاھده کردوزارت

توليد و توريد مواد مخدر در کشور کاھش رونما نگرديده بلکه ھر روز زمين ھای بيشتری زير کشت اين مادۀ 

با .  اد مخدر در جھان به شمار می رودزھری قرار گرفته و افغانستان يکی از دو کشور بزرگ توليد و قاچاق مو

  . گذشت سيزده سال کماکان افغانستان اشغالی يکی از بزرگترين توليد کنندگان مواد مخدر اند

بزرگترين قاچاق چيان مواد مخدر در رده ھای باالئی دولت پوشالی کابل قرار داشته و تاکنون ھيچ مقامی از دولت 

اما معکوس آن افراد پائينی که با کمترين . گرفتار شده و نه محاکمه گرديده استفاسد و مزدور کابل به اين جرم نه 

  . مقدار اين ماده گرفتار گردند سخت مجازات گرديده و رسانه ئی می گردند

نستان در جريان سيزده سال گذشته به کرات آوازه ھای انتقال محموله ھای بزرگ مواد مخدر از ميادين ھوائی افغا

ً ميدان ھوائی نظامی بگرام به گوش رسيده است اکثراً در اين مسأله دستان اشغالگران . مستعمره مخصوصا

شاخ به شاخ شدن . امريکائی و انگليس بيشتر از ھمه در حمل و نقل مواد مخدر به خارج از افغانستان دخيل بوده اند

ظاميان انگليس از اين واليت ھيچ انگيزۀ ديگری جز امپرياليست ھای امريکائی و انگليس در ھلمند و راندن ن
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جاری » جنگ«عالوه بر آن مواد مخدر بزرگترين منبع تمويل کنندۀ . حاکميت بر مواد مخدر اين منطقه نبوده است

  . بوده و ھمه ساله مبالغ ھنگفتی از اين مدرک را طالبان به مصرف می رساند

 ميليارد دالر از اين مدرک نصيب اشغالگران غربی ۴٠٠ نزديک به آمار منتشره نشان دھندۀ آن است که ساالنه

ً امپرياليست ھای امريکائی و انگليس، مافيای داخلی و خارجی، طالبان جنايتکار، ساير جنايتساالران و  مخصوصا

 کشت آن نقش قاچاقچيان مواد مخدرمی گردند، البته از اين مبلغ مقدار بسيار اندک و ناچيز نيز به کسانی که عمالً در

  .دارند، می رسد

با وجود آن که اشغالگران غربی با راه اندازی تبليغات گسترده ادعا می کنند که وضعيت زندگی در افغانستان 

واقعيت .  بھتر شده است، اما واقعيت ھای عينی خالف اين ادعای آنھا را ثابت می سازد٢٠٠١اشغالی بعد از سال 

بيکاری به شکل مزمن و . کی از فاسدترين کشور ھای جھان به شمار می روداين است که افغانستان، امروز ي

گسترده در اين کشور بيداد می کند، ھر روز ده ھا انسان در اين کشور جان ھای شان را از دست می دھند و يا 

عداد انسان ھر روز بر ت. افغانستان يکی از خشن ترين کشور ھا برای کودکان به ثبت رسيده است. معيوب می گردند

ھائی که به بيماری ھای روحی و روانی مبتال گرديده افزوده می شود و باالخره روند رو به رشد مبتاليان به مواد 

 .مخدر در اين کشور، ھمه و ھمه بيانگر آن است که استعمار و استبداد اين کشور را به نابودی کشانده اند

  

 


