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در افغانستان چه می گذرد؟
٢٨٠
سه ميليون افغان معتاد به مواد مخدر ،لکۀ ننگ ديگری بر چھرۀ کثيف دولت پوشالی و مزدور کابل
گزارش مشترک تازه منتشر شدۀ وزارت ھای نام نھاد صحت عامه و »مبارزه« با مواد مخدر دولت وابسته و مزدور
کابل نشان می دھد که مصرف کنندگان مواد مخدر در افغانستان به سه ميليون نفر رسيده است .به اساس اين گزارش
شمار معتادان به مواد مخدر ھر سال در حال افزايش است ،چنان که در سال  ٢٠٠۵در حدود  ٩٢٠ھزار تن معتاد به
مواد مخدر بود ،اين رقم در سال  ٢٠٠٩به يک ميليون نفر رسيد .در سال  ٢٠١٢شمار معتادان به بيشتر از يک ميليون
و ششصد ھزار نفر افزايش يافت .به اساس سروئی که از سوی اين وزارت ھا صورت گرفته ،در سال  ٢٠١۴مجموع
کسانی که مواد مخدر مصرف می کنند به سه ميليون تن رسيده که از آنجمله يک ميليون و چھار صد ھزار نفر کامالً
معتاد و يک ميليون و ششصد ھزار نفر ديگر به صورت تفريحی مواد مخدر مصرف می کنند.
از مجموع سه ميليون معتاد٣٠ ،درصد آن را که  ٩٠٠ھزار نفر می گردد کودکان و ھفت درصد آن را که  ٢١٠ھزار
تن می گردد زنان تشکيل می دھد .به اساس اين گزارش ،بيشترين تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر جوانان می باشند.
به اساس اين گزارش در مناطقی که کوکنار کشت می گردد ١٣ ،درصد مردم آن به مواد مخدر معتاد اند و در روستا
ھا از ھر  ٩نفر ،يک نفر آن معتاد اند .اين گزارش تکان دھنده بيانگر آن است که  ١٠درصد کل نفوس کشور معتاد به
مواد مخدر اند.
با ايجاد وزارت نام نھاد »مبارزه« با مواد مخدر در تشکيل دولت پوشالی کابل ،تاکنون به استناد اعترافات مقامات ادارۀ
مستعمراتی کابل من جمله شخص وزير قبلی وزارت به اصطالح مبارزه با مواد مخدر  ٧ميليارد دالر به بھانۀ
»مبارزه« با مواد مخدر از سوی درنده ھای اشغالگر به سردمداری امپرياليسم امريکا به دامن کثيف ترين ،مزدور ترين
و فاسد ترين دولت جھان سرازير گرديده است ،اما نتيجۀ آن افزايش سرسام آور توليد و توريد مواد مخدر و مصاب
نمودن سه ميليون افغان به اين مادۀ زھری می باشد.
با وصف آن که به ظاھر درنده ھای اشغالگر غربی و دولت پوشالی کابل تبليغات وسيعی برای مقابله با توليد و توريد
مواد مخدر به راه انداخته اند ،اما در واقعيت امر مواد مخدر يکی از پر در آمد ترين منابع عايداتی برای نه تنھا طرف
ھای »جنگ« وحشيانۀ جاری بلکه مافيای مواد مخدر ،جنايتساالران و جنگساالران می باشند .ساالنه عايدی که از
برداشت تا مصرف مواد مخدر افغانستان در جھان به دست می آيد بالغ بر  ۴٠٠ميليارد دالر است که بيشترين سھم آن
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نصيب اشغالگران غربی )مخصوصا ً امپرياليسم امريکا و امپرياليسم انگليس( ،طالبان جنايتکار و مافيای مواد مخدر می
گردد.
دھقانان زحمتکش و فقير کشور ما با وصف زحمات زياد ،کمترين سھم را به دست می آورند .با وجود آن که در زمان
امارت قرون وسطائی طالبان وابسته و جنايتکار توليد و توريد مواد مخدر رسمی گرديده بود و در بازار ھا علنی خريد
و فروش می گرديد ،اما حجم توليد مواد مخدر ده ھا مرتبه کمتر از توليد کنونی آن بود و تعداد معتادان به مواد مخدر در
افغانستان به چند ھزار نفر نمی رسيد.
امروز سرزمين اشغالی افغانستان از »برکت« حضور اشغالگران غربی و حاکميت دولت پوشالی کابل بيشتر از ٩٠
درصد مواد مخدر جھان را توليد می کند ،فاسد ترين کشور جھان معرفی گرديده ،ماھانه نزديک به  ٢٠٠٠ھزار انسان
کشته و زخمی می گردند ،بيشتر از  ٣٠درصد نفوس آن زير خط فقر به سر می برند ،بيشتر از  ۶٠درصد نيروی کار
آن بيکار می باشند ٨٠ ،درصد نفوس آن به آب آشاميدنی صحی دسترسی ندارند ۵٠ ،درصد نفوس آن به خدمات صحی
دسترسی ندارند ،در ھر دو ساعت يک مادر جانش را از دست می دھد و باالخره انفجار و انتحار خبر ھر روزه ای اين
کشور گرديده است.
رھائی از چنين وضعيتی زمانی امکان پذير می گردد که توده ھای درد ديده و ستمکشيدۀ افغانستان با راه اندازی خيزش
ھای مردمی و قيام ھا عرصه را بر دولت پوشالی کابل تنگ ساخته و نيرو ھای انقالبی ،مترقی ،استقالل طلب ،پيشرو
و آزاديخواه با ايجاد جبھۀ واحد ضد استعمار و استبداد ابتکار عمل را به دست گرفته و دولت مردمی و دموکراتيک
افغانستان مستقل را مستقر سازند ،در غير آن ھر روز بايد شاھد نشر چنين آمار و ارقامی باشيم.
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