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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اپريل ٠٧
 

 اشتغاالت امريکا و ناتو در  قاچاق مواد مخدره
و ازين طريق ميليارد ھا دالر کمائی می امپرياليسم امريکا و شرکای ناتو مصروف قاچاق مواد مخدره در افغانستان اند 

. امريکا يک قسمت از مصرف نظامی خود را از طريق قاچاق مواد مخدره و مواد کمياب زميد تأمين می نمايد. کنند

لۀ آگاه أدولت مزدور کابل از مس. ھمچنان قسمتی از عايد ناشی از قاچاق را با جنگ ساالران و طالبان تقيسم می نمايد

 یامريکا می خواھد مواد مخدره را غرض بی ثبات. تواند کشيده نمیرا ون نوکر و غالم است، صدای خود است، اما چ

  .روسيه و کشور ھای آسيای مرکزی به آن کشور ھا ھم مخفيانه بفرستد

گزارش ھا حاکيست که دولت تجاوزکار امريکا و کشور ھای عضو ناتو در کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدره دست 

امريکا و ناتو در تجارت مواد مخدر و قاچاق ھروئين از افغانستان به "الوروف وزير خارجۀ روسيه اعالم کرد . دارند

دستگاه استخباراتی روسيه می داند که ھم امريکا و ھم ساير ". ساير کشورھا نقش دارد و بايد از اين روند دست بردارند

که، می  اول اين: ين خصوص دو ھدف دارنداره در افغانستان اند و درکشور ھای عضو ناتو مصروق قاچاق مواد مخد

ين راه عايد اکه، از دوم اين. خواھند روسيه و کشور ھای آسيای مرکزی را بی ثبات ساخته و بی امنيتی را خلق نمايند

  .دست آورده و تا حدودی مصارف نظامی خود را تکافو می نماينده سرشار ب

ًبان شريک جرم اند و بين اين دو ظاھرا دشمن، دادوستند در قاچاق مواد مخدره صورت می  امريکا ھمچنان با طال

ور باال رفته و عايد ناشی از آاز روز اول تجاوز امريکا به افغانستان، کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدره سرسام . گيرد

دور کابل فقط نظاره گر است که شايد ھم دولت مز.  می افتدان امريکائی و فساد پيشگان افغانآن در جيب معامله گر

  . دست آورده سھم خود را ب

  . تا زمان تأسيس يک دولت مستقل ملی و مردمی، امپرياليسم به چنين جنايات ادامه خواھد داد

  

 

 


