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 )نوشته از سمير(انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان 

  ٢٠١۵ می ١٣

  مواد مخدر،

   زندگی زحمتکشانۀمنبع ثروت اندوزی غارتگران و نابود کنند
دری و نابودی زندگی زحمتکشان امر عادی به ه جی حاکم باشند، قتل و کشتار و دربدر کشوری که غارتگران خار

 غارتگران و سرمايه داران صورت می گيرد و ۀوسيله اينجا ھر چه جنايت و قتل و کشتار است ب. رود حساب می

  . قربانی اين ھمه جنايت و غارت و کشتار و قتل زحمتکشان تھيدست ھستند

طور مطلق وابسته به غارتگران و تجاوزگران خارجی است، در آخرين آمار اعالن کرده است ه دولت افغانستان که ب

مواد مخدر، . که تعداد معتادان افغانستان به بيش از سه ميليون تن رسيده است که زنان و کودکان نيز شامل آن می باشند

، داعشی ھا و انگليس ھا و بان فاشيستطال.  کنونی استۀتوليد و قاچاق آن جزوی از سودآوری جنگ استعمارگران

  .ندانان داخلی ھمه و ھمه در قاچاق  مواد مخدر دخيل ھستندومی ھا و قئامريکا

مواد مخدر، يکی از . دست بياورنده کنند به ھر قيمت ممکن سود ب امپرياليست ھا و غارتگران سرمايه ھميشه تالش می

مين است که با گذشت ھر سال کشت ترياک و قاچاق مواد مخدر ھ. رود منابع سودآور برای غارتگران به شمار می

  .افزايش پيدا می کند و با گذشت ھر روز تعداد معتادان کشور ما بيشتر می شود

 سه ميليون انسانی ۀنشر کرد، نشان می دھد که ھم) ١٣٩۴ ثور ٢٢(آماری که وزارت مبارزه عليه مواد مخدر امروز

 ما بوده اند که يا در اثر بيکاری و فقر و ناداری و يا ھم در ۀکه معتاد به مواد مخدر شده اند، زحمتکشان تھيدست جامع

شماری از اين معتادان از ايران برگشته اند، کشوری که در آن جمھوری آخوندھای . اثر جنگ و آوارگی معتاد شده اند

از   ضمن کشتار خلق قھرمان ايران، کارگران افغان را به شکل بيرحمانه استثمار می کنند وراند که جالد حاکميت می

  .ھيچ نوع آزار و اذيت کارگران خودداری نمی کنند

غارتگران تالش می . اعتياد يکی از اين ھاست.  ديگر از آن زاده می شودیی است که صدھا بالئجنگ غارتگرانه بال

 ۀيکی برای سود آوری مالی و ديگری ھم برای کشتن روحي. ت به مواد مخدر معتاد بسازندکنند زحمتکشان را به دو عل

طور مثال، سه ميليون معتاد افغانستان، روزانه به ارزش يک دالر مواد مخدر مصرف ه اگر ب. مقاومت ميان زحمتکشان

 کنار اين، اگر سه ميليون انسان در. کنند، در روزی سود سه ميليون دالری از اين طريق به جيب غارتگران می ريزد

 ۀ عظيمی از زحمتکشان را می سازند که از تحرک اجتماعی و مبارزۀکه تھيدست و نادار ھستند تخدير شوند، يک کتل

ج و متشکل شدن آنان راحت می سياسی به گودال مرگ تدريجی سوق داده می شوند و غارتگران و چپاولگران از بسي

  .شوند


