
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

 
   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ دسمبر ١٧

  

  گروه تبھکار دارد٣۴٠کابل  
افراد با نفوذ مالی و  گروه جانی و قاچاقبر در خود دارد که ھر يک سرانجام به يک فرد و ٣۴٠کابل پايتخت افغانستان 

 تن ُخرده فروش را در اختيار ۴٠٠نظر به گزارشات مختلف، گروه ھای تبھکار بيش از . شود يا سياسی منتھی می

  .رسانند دارند که مواد مخدره را در بدل حق الزحمه برای آنھا به فروش می

. ه و فاميل ھای با قدرت برخوردار ھستندمورين عاليرتبأی کمپرادور، مزگروه ھای جانی و تبھکار از حمايت  بورژوا

دھند و گروه ھای مافيائی افغانستان را در معامالت مواد  سازمان ھای مافيائی غرب ھم در عقب پرده  فرمان می

حالت زار کشور و حاکميت اجانب زمينه ساز اين نوع تبھکاری شده که در تاريخ کشور .  مخدره رھنمائی می نمايند

 قوی داخلی و خارجی ۀتعداد معتادان مواد مخدره روز افزون است و گروه ھای تبھکار با پشتوان. تسابقه نداشته اس

 قسمت شھر  کابل، ٨٠اکنون، در  رساند که ھم زارش ھا میگ.  کشانند سوی اعتياد به مواد مخدره میه  بمردم را عمداً 

ھا،  مثال، کارتۀ نو، پُل سوخته، کلوله پشته، شھر نو، مکروريانطور ه ب. گيرد خريد و فروش مواد مخدره صورت می

به . دھند وزيراکبرخان، پلچرخی، تيمنی، شھر کھنه و خيرخانه، بخش ھای عمدۀ معامالت مواد مخدره را تشکيل می

  . عکس پائين نگاه اندازيد و بدبختی را به چشم سر ببينيد
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وسيلۀ امپرياليسم،  کمترين عمل نيک برای مردم خود انجام نداده که بتواند ه حکومت مستعمراتی کابل از بدو خلقت ب

ی بقاء نظام مستعمراتی مصروف زد و بند با باداران اجنبی است تا برای مدت. ين حالت مرگبار نجات دھداآنھا را از

دانم   عبدهللا را مالمت نمی–من حکومت مستعمراتی حامد کرزی و غنی .  نمايد و از قھر انقالبی مردم محفوظ بماند

يک نظام . زيرا اين تبھکاران سياسی برای خدمت به ھم ميھنان مقرر نشده اند، بلکه اين ھا بايد عکس آن را ثابت نمايند

 ما بايد محتاج، بدبخت و عقب مانده باقی بمانند  تا اجانب به اھداف مردم. مترقی و ملی خواست اجانب نيست

  . ژيک خود نايل شونديسترات

  

 

  


