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 ايساف و ترويج مواد مخدره
  
  

ين طريق اد و از در کشت ترياک و ترويج مواد مخدره در افغانستان دست دارنًف عمالقوای تجاوز کار امريکا و ايسا

شوند تا  قاچاقبران مواد مخدره از جانب امريکا و قوای ايساف حمايت می. ورند آدست میه منفعت پولی قابل توجھی ب

  .بتوانند بدون دغدغه قوای متجاوز امريکا و ايساف را کمک نمايند

 نفوس  نفر ازاز يک و نيم ميليونًتقريبا بيش .  روز افزون استۀسابق طور بیبه در افغانستان معتادان مواد مخدره 

بدون شک که بيکاری، . دھند کشور به مواد مخدره عادت کرده اند که از جمله دو صد ھزار آن را زنان تشکيل می

  .دوشی، تجاوز بيگانگان  به کشور ھمه و ھمه به اين مشکل افغانستان ابعاد گسترده بخشيده استه فقر، خانه ب

قوای ايساف که يکی از وظايفش قلع و قم . د حمايت اجانب با سرنوشت مردم بازی می نمايند دالالن و معامله گران مور

ين طريق مصارف نظامی و او ريشه کن ساختن مواد مخدره است، خود در فساد و ترويج مواد مخدره دست دارد تا از

 قوای متجاوز امريکا که قوای ايساف را در ھر زمينه معاونت می نمايد، ھم .غير نظامی خود را تأمين کرده بتواند

  . حامی ترويج مواد مخدره و دالالن آن است

اين . است و ھم حامی قاچاقبران مواد مخدره" دموکراسی"و " حقوق بشر"دموکراسی پر طمطراق امريکا ھم  پشتيبان 

دولت . د و حيات  دزدان و جاسوسان را رونق می بخشدکن يک شمشير دولبه است که گلوی مردم ما پاره می

گران خارجی در  ميھن فروشان است، يکجا با تجاوزمستعمراتی کابل که متشکل از جواسيس، قاچاقبران، دزدان و

 ين نمی ااز تجاوز گران خارجی و از مزدوران داخلی بيشتر از.  زدوبند اند و بربادی را بر ملت ما تحميل می نمايند

 . ن انتطار داشتتوا

روش ھای انقالبی و مبارزاتی سالم، نظام مستعمراتی کابل استفاده از تمام وجيبۀ ھر فرد کشور است که به پا خيزد و با 

  . را سرنگون سازند و تجاوز گران را از خاک خويش برانند

  

    

  

 

 


