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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ مارچ ٢٨
 

 نقش امريکا در گسترش تجارت مواد مخدر
زند، اما چه شد که بعد از  سانًتحريک طالبان تاريک انديش موفق شده بودند که کشت مواد مخدره را تقريبا ريشه ک

ًگزارش ھا حاکيست که سی آی ای مستقيما در . تجاوز امريکا اين عمل ضد بشری بيشتر در افغانستان رونق گرفت

. کشت و توسعۀ تجارت غير قانونی مواد مخدره دست داشته تا مصارف گزاف خود را ازين راه ضد بشری تمويل نمايد

  .ره صرف برای فريب دادن مردم استفعاليت ھای جعلی ضد کشت مواد مخد

امريکا و باالخص سی آی ای سر منشاء توسعۀ کشت مواد مخدره در افغانستان بوده و در تجارت غير قانونی اين مواد 

شود که دولت مستعمراتی يک و يا دو نفر را  به جرم قاچاق مواد مخدره  گاه گاھی صدا بلند می. کشنده دست آزاد دارد

متھم به " جنرال عبدالسماء"ًاخيرا خبر رسيد که شخصی به نام . تا سرپوشی برای جنايت بزرگتر باشدگرفتار نموده 

اين خود يک نوع ماست مالی است که دولت مزدور کابل برای . قاچاق ھروئين گرديده و بالفعل دستگير شده است

  .دھد پوشش جنايات خود و  بادارش امريکا انجام می

صد ترياک در ٩٠صد افزايش يافته که در نتيجه  افغانستان در ٩٠امريکا به افغانستان رشد مواد مخدره  بعد از تجاوز 

برند و  سی آی ای و وزارت دفاع امريکا که خود مشوق کشت ترياک اند، بيشترين فايده را می. جھان را توليد می کند

 مالی و بانک ھای بين المللی ھم در قاچاق مواد سساتؤھمچنان م. ازين طريق مصارف گزاف خود را تکافو می نمايند

.  ھم درين خصوص وضاحت داده است٣٠٠کتاب کميتۀ . شوند مخدره دست داشته و ميليارد ھا دالر را صاحب می

در شکم عساکر کشته شده امريکا مواد مخدره "يکی از مقامات ادارۀ مبارزه با مواد مخدره در امريکا اظھار داشت که 

که سی آی ای بار ھا به ما اخطار داده است  که حرفی درين مورد "او گفت ". شودھند تا کسی مشتبه ن درا جا می

او تأکيد کرد که سی ای ". نگوئيم، زيرا اين کار سی آی ای است و به ما مربوط نمی شود که درين مورد صحبت نمائيم

که آن شخص از اوامر اين سازمان  مگر اينآی از افرادی که در قاچاق مواد مخدره دست دارند، حمايت می کند 

  . سرپيچی کند و يا راه خود را تغيير دھد

شرف باختگانی .  زشت امپرياليسم امريکاست که بايد ھم ميھنان ما آن را بدانند و بشناسندیاين يکی ديگر از چھره ھا

  .  مواجه شوند" احمد ولی کرزی  "د که به سرنوشتي خواھد رس شر پای امپرياليسم ريخته اند، روزکه شرف خود را د

  

 
 


