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در افغانستان چه می گذرد؟
٣٠٩
 ٨۵٠ھزار معتاد زن ،لکۀ ننگ ديگری بر جبين دولت پوشالی کابل
"سالمت عظيمی" وزيرک وزارت نام نھاد »مبارزه با مواد مخدر« دولت پوشالی در کنفرانسی که به نام ھفتۀ »بسيج
ملی مبارزه با مواد مخدر« برگزار گرديده بود ،با ديده درائی اعالن نمود که طبق تحقيق انجام شده ٣.۶٠٠.٠٠٠،افغان
به مواد مخدر مبتال گرديده که از اين ميان  ٨۵٠.٠٠٠آن را زنان و  ١١٠.٠٠٠آن را کودکان تشکيل می دھند .اين
تعداد معتاد  ١٢درصد کل نفوس کشور را در بر می گيرد .به گفتۀ مالکان دولت پوشالی ،فقر ،بيکاری ،خشونت ھای
خانوادگی ،ناامنی و مھاجرت ھای اجباری عوامل اعتياد به مواد مخدر اند و بايد مردم برای محو و کاھش مواد مخدر با
آنھا ھمکاری نمايند!!
در اين گزارش دو موضوع بايد واضح گردد .اول اين که بی کفايتی ،بيکارگی و شاريدگی دولت مستبد و وابسته به
مرداری ھای امپرياليستی نيروھای اشغالگر به رھبری دو دلقکی به نام عبدﷲ و غنی که حاضراند با ھر ساز
اشغالگران و کشور ھای ھمسايه برقصند ،به حدی واضح و آشکار گرديده که در ھيچ زمينه ای نه تنھا کوچکترين
دستاوردی نداشته بلکه کشور را به قھقراء سوق داده و ھيچ روزنه ای برای بيرون رفت از وضعيت به شدت متشنج و
ناھنجار کنونی ديده نمی شود.
تاريخ خونين کشور ھای وابسته مخصوصا ً کشور در بند ما به کرات ثابت ساخته که دولت ھای وابسته و پوشالی ھرگز
غمخوار توده ھای پابرھنه و زحمتکش نمی باشند .چنين دولت ھائی جز تطبيق مو به موی سياست ھای بادارانشان حق
انجام دادن کوچکترين اقدام مستقالنه را ندارند.
مافيای مواد مخدر جھانی در رأس آن امپرياليست ھای اشغالگر با استفاده از حربه ای به نام »وزارت مبارزه با مواد
مخدر« به شدت توريد و توليد مواد مخدر را در افغانستان اشغالی تحت کنترول گرفته و ساالنه از اين مدرک اضافه از
 ۴٠٠ميليارد دالر نصيب آنھا می گردد .به ھمين دليل ھر زمانی که عرضۀ مواد مخدر در بازار ھای جھانی افزايش
يابد ،عملکرد چوکره ھای آنھا در دولت پوشالی عليه کشت و توريد مواد مخدر شديد گرديده و با راه اندازی ھياھو و
گلوپارگی ھای بسيار کشتزار ھای مورد نظر مواد مخدر را نابود کرده و تالش می نمايند تا عرضه را تحت کنترول
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بگيرند ،معکوس آن ھر زمانی که تقاضا به اين مادۀ زھری در بازار ھای جھانی افزايش يابند ،به ھمان اندازه تالش ھا
برای گسترش توليد و توريد آن بيشتر می شوند.
دوم اين که دولت پوشالی کابل که بوی تعفن وابستگی و سرسپردگی آن به عرش رسيده برای برائت از زنگ زدگی
سياست ھای وابستگی ،تالش می کند که ناکارآئی و پوسيدگی سياست ھای خود را به گردن توده ھای زحمتکش و
ستمديدۀ کشور بيندازد .به ھمين دليل است که عوامل افزايش شمار افراد معتاد به مواد مخدر را در خشونت ھای
خانوادگی ،بيکاری ،فقر و مھاجرت ھای اجباری عنوان می کند ،در حالی که کسی نيست از اين اعجوبه ھای خيانت و
جنايت بازخواست کند که مسؤول افزايش بيکاری ،فقر گسترده ،مھاجرت ھای اجباری ،قتل و کشتار توده ھا و باالخره
افزايش خشونت ھای خانوادگی و اضمحالل کانون گرم خانواده؛ مسؤول ھمين کمتر از  ۵درصدی اند که عمالً بر
اريکۀ قدرت تکيه زده و با تطبيق سياست ھای بادارانشان به زندگی ھای افسانه ئی دست يافته و خون بيشتر از ٩۵
درصد از توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ کشور را در شيشه کرده اند.
برای رھائی از حاکمان چنين دولت ھائی ،يگانه راه اتحاد و ھمبستگی آزاديخواھان ،روشنفکران ،انقالبيون ،نيرو ھای
مترقی و توده ھای زحمتکش و ستمديده ای اند که زھر کشندۀ اين جانوران زندگی آنھا را به دوزخ سوزان مبدل نموده
اند و تا زمانی که چنين ھمبستگی برای راندن درنده ھای اشغالگر و حاکمان مستبد داخلی به وجود نيايند و انقالب
گستردۀ ملی – دموکراتيک راه اندازی نگردد ،رھائی از زنجير ھای آتشين استعمار و استثمار ھرگز ميسر نگرديده و
کماکان زندگی نکبت بار را بايد تحمل نمائيم.
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