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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١۶ اکتوبر ٢۶
 

 مشوقين قاچاق مواد مخدره: امريکا و برتانيه
 دو کشور انگلوساکسون امريکا و از سال ھا بدينسو، مردم کشور ما متعقد بوده اند که کشور ھای متجاوز باالخص

. برتانيه در کشت و قاچاق مواد مخدره دست داشته تا مصارف نظامی و استخباراتی خود را ازين طريق تکميل نمايند

رسوائی دست . شود اکنون افغانستان در صف بيشترين توليد کنندۀ ترياک و ساير مواد ارتباطی آن در جھان شمرده می

کائی و انگليسی آن قدر باال رفته است که حتا يک عده از  وکالی شورای دولت مستعمراتی کابل داشتن نيرو ھای امري

  . ھم صدای اعتراض را بلند نموده اند

  دو کشور متجاوز امپرياليسم امريکا و برتانيه در قاچاق مواد مخدره فعاليت داشته تا یگزارشھا می رساند که نيرو ھا

بدون .  ما را معتاد و فاسد سازندۀً را بدين طريق تکافو نموده و ضمنا مردم و جامعيک قسمت از مصارف نظامی خود

کمترين ترديد، که دولت امريکا از فعاليت نظاميان خود در دادوستد مواد مخدره آگاه است و به يقين که اوامر و يا 

  .اشارت واشنگتن را در ادامۀ ھمچو عمل ضد بشری با خود دارند

 ردم ستمکش افغانستان از جريان  اين موضوع آگاه ھستند، الکن از ترس صدای خود را کشيده نمی عدۀ کثيری از م

دارند که امريکا و  ی که وجدان شان يک کمی بيدار شده شاکی اند  و اظھار میئدرين روز ھا يک عده از وکال. توانند

تا زمانی که نيروھای امريکائی و "آن عده وکالء گفتند که . ًھر دو مشترکا درين راستا با ھم کار می کنندبرتانيه 

 توليد و قاچاق مواد مخدر که سبب اصلی گسترش نا آرامی ھا در ، کشت؛انگليسی در افغانستان حضور داشته باشند

رسد و   ھا ميليارد دالر می  مريکائی و انگليس به دهعوايد مواد مخدر براي نيروھای ا... کشور است، کاھش نمی يابد

  ".ستند و کنترول مواد مخدر و ترافيک آن از توان دولت افغانستان باال استھتنھا قربانی آن مردم 

اگر نيروھای خارجی در افغانستان حضور نداشته "ً يکی از وکالی نسبتا دالور به اسم دالور ايماق اظھار داشت که 

در پھلوی نيرو ھای امريکا و برتانيه، افغان ھای خاين به ميھن ھم در ". جرأت فساد را نخواھد داشتباشند، کسی 

طبق آخرين گزارش، نيرو ھای متجاوز از . رسد  برای شان مییقاچاق مواد مخدره ھمکاری می کنند که از گاو غدود

 . اد می برند ميليارد دالر مف١١٠درک توليد و قاچاق مواد مخدره ساالنه به مبلغ 

امپرياليسم غرب می خواھد که مردم و کشور ما را سال ھا در اشغال خود داشته  تا مصارف اشغال را بدون زحمت از 

 . ين ورطه وجود ندارد ابدون مبارزۀ ھمگانی راه نجات از. دست آورده سرزمين اشغال شدۀ ما ب


