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  ٢٠١٩ فبروری ٠٣
  

  ؟ددر افغانستان چه می گذر
۴٣٠ 

 
  :اشغالی بزرگترين توليد کنندۀ مواد مخدر  ميليارد دالر ھزينه اما ھنوز ھم افغانستان٩، »مبارزه«ھجده سال 

شده در بخش  آمده است که يک سوم مواد مخدر توليد) راسيگ(گزارش بازرس ويژۀ امپرياليزم امريکا  در تازه ترين 

ولسوالی ھای تحت حاکميت طالبان  درصد از ۴٧ر در ابه گفتۀ سيگ. اکميت دولت پوشالی کشت می شودھای زير ح

درصد  ٢۵اما در بخش ھای تحت حاکميت دولت پوشالی   ھزار ھکتار زمين، مواد مخدر کشت می شود،١٢٣بيش از 

حت کشت مواد مخدر که  درصد زمين ھای ت٢٨البته . مخدر کشت می شود  ھزار ھکتار زمين مواد۶۶يا بيش از 

 . جنگ جريان داردآنجاھکتار زمين را در بر می گيرد در ساحاتی کشت می شود که در  ھزار٧٠بيشتر از 

نابودی مواد مخدر به مصرف رسيده بالغ بر نه ميليارد  که در طول ھجده سال گذشته برای یپول در اين گزارش مجموع

بزرگترين توليد  ی گفته شده، اما نتيجۀ معکوس داشته و افغانستان کماکان يکی ازئدالر امريکا) ٩.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(

تنھا بخش بزرگی از مصارف جنگی وحوش  پديدۀ شوم مواد مخدر نه. رود کنندگان مواد مخدر در جھان به شمار می

در . ه صد ھا ميليارد دالر به جيب می زندمخدر از رھگذر مواد مخدر ساالن طالبی را تأمين می نمايد، بلکه مافيای مواد

 دالر بر ارزش آن افزوده می شود، چنانکه ه ھا ھزارددر ھر کيلوگرام آن مخدر از زمان کشت تا مصرف  زنجيرۀ مواد

فروش می گردد،  ی خريد وئ دالر امريکا٣۵٠٠ تا ٣٠٠٠ًھيروئين در بازار ھای افغانستان به مبلغ حدودا  گراميک کيلو

. رسد ی میئ دالر امريکا۵٨٠٠٠امريکا به  در بازار ھای)  ھيروئينگرام کيلويک(که اين مقدار مواد مخدر  در حالی

 از طريق پايگاه ھای نظامی مقادير بسيار زياد مواد ی و انگليسئامريکا بار ھا گزارش شده که نظاميان خالکوبی شدۀ

   .رود دھند و مواد مخدر يکی از بزرگترين منابع عايداتی آنھا به شمار می انتقال می مخدر را

دليل است که در طول نزديک به ھجده سال گذشته  قسمت اعظم مواد مخدر در واليت ھلمند توليد می گردد، به ھمين

بدبختانه برای دھقان بيچاره و بدبخت افغان از اين پر سود ترين . است گاھی جنگ در اين واليت فروکش نکرده ھيچ

ی اش ئی ناتوشرکا از يلغار امپرياليزم جنايتکار امريکا وقبل . رسد فقط مبلغی بسيار اندک و ناچيز می تجارت جھان،

ليون و پنجصد ھزار يامروز بيش از سه م تعداد بسيار کمی از مردم ما معتاد به مواد مخدر گرديده بود، اما

   .گذرانند به مواد مخدر روی آورده اند که با وضعيت رقتبار شب و روز را میتن ) ۵٠٠.٠٠٠.٣(
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بازار ھای جھانی انتقال می گردد، اما در جريان ده سال  اد مخدر در افغانستان اشغالی توليد و بهساالنه ھزاران تن مو

 ٧.۵  تن را ضبط کند که اين مقدار چيزی در حدود۶۴٠٠با مواد مخدر تنھا توانسته » مبارزه« گذشته وزارت نام نھاد

از اين گزارش آمده است که  در گوشۀ ديگری. درصد مجموع مواد مخدری می باشد که در اين مدت توليد گرديده است

  . آورندکاروبار مواد مخدر به دست می دالر از   ميليون۴٠٠وحوش طالبان جنايتکار و مزدور ساالنه در حدود 

 

  : ر ميليارد دال۵٠ھزينۀ جنگ افغانستان اشغالی، ساالنه 

نوشت که حکومتش   صفحۀ تويتر خودروز گذشته در» پير خرفت«دونالد ترمپ يا به گفتۀ رھبر کوريای شمالی 

که از اين جنگ بی پايان نصيب امريکا شده  آشفتگی ھای زيادی را از جنگ سوريه و افغانستان به ارث برده، آنچه

   .دالر ھزينه دارد) ۵٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠( ساالنه اين جنگ. ھزينۀ گسترده و تلفات زياد است

جنگ « به بھانۀ ٢٠٠١در ھفتم اکتوبر سال  ش نزديک به ھجده سال قبلی ائامپرياليزم جنايتکار امريکا و شرکای ناتو

به گفتۀ . ی خود از زمين و ھوا به افغانستان حمله ور شدندئی آسياستراتيژ ، اما در واقع تطبيق»عليه تروريزم

د، در طول ھزينۀ اين جنگ وحشيانه تخمين شده باشردال )۵٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(داگر ساالنه پنجاه ميليار »تفپيرخر«

دالر مصارف اين جنگ گرديده است، جنگی ) ٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠( دنھصد ميليار د حدوھجده سال گذشته چيزی در

در . به ارمغان نياورده است بسيار و نابخشودنی به توده ھای ستمديدۀ ما چيزی  ع تباھی، ويرانی، بدبختی و فجايکه جز

ھزار افغان ديگر زخمی و ميليون ھا افغان آواره و  ٢٠٠ بيش از  ھزار افغان کشته،٢٠٠طول اين مدت نزديک به 

 .مھاجر گرديدند

 
 
 
  


