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   کابل-یعبدهللا امين

  ٢٠١۴ مارچ ٣١

  

  و موضوع مواد مخدره" رياست جمھوری"کانديدان 
  

غال شده حرفی از مجادله عليه کشت ، کانديدان رياست جمھوری افغانستان اش"مبارزات انتخاباتی"در سير به اصطالح 

دانند که کشت ترياک و ترويج مواد مخدره در ميان مردم،  اين را ھمه می.  ترياک و ترويج مواد مخدره نمی گويند

که چرا مواد مخدره  اين. سوی نابودی می کشانده ريشه ھای اجتماعی و اقتصادی جامعه را منھدم کرده و آن را ب

  .   ات نيست، بايد آن را در جای ديگری ديدموضوع عمده در انتخاب

ين ا ازد مواد مخدره نظارت داشته و قسماً نيروی متجاوز امريکا و ناتو، بر قسمت عظيمی از کشت ترياک و دادوست

با مافيای بين المللی و در کمک با  ھمراه جنگ ساالران افغان.  طريق مصارف نظامی خويش را تمويل می نمايند

پس کدام . ورند آدست میه  بزرگی ازينطريق بمخدره داشته و سھمنيروی ھای متجاوز ھم نقش عمده در تجارت مواد 

 مبارزاتی یت خواھد کرد که بتواند صدای اعتراض را بلند کند و يکی از خطوط مشأين خفاشان سياسی جرايک از

  .رياک اعالم نمايدخود را مبارزه عليه کشت ت

معاونان شان به يک نحوی در قاچاق مواد مخدره دست داشته تا مصارف ھم و يا خود  ترديدی ھم نيست که يا کانديدان 

دانند که تحريک طالبان ھم دست قوی در کشت ترياک در مناطق  ھمچنان مردم ما می. انتخاباتی خود را تأمين نمايند

  .ين خصوص ندارد تا خشم طالبان را سبب نگرددامت اعتراض را ھم درتحت سيطرۀ خود داشته و کسی شھا

 و شھامتش نابود می شود و بلی گوی زور گويان خارجی و داخلی هکه يک فرد فاسد وابسته به اجانب شد، اراد زمانی

  . گردد می

  

 

 


