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Těch možností jak dovážet drogy si pašeráci a mafiáci za léta své existence vymysleli 

nesčetně. Však na to taky měli dostatečné množství času a klidu. 

Na příklad, začátkem srpna 2020 havarovalo 

na startovací dráze v Papua New Guinea malé 

Cessna letadlo (na obrázku), ve kterém bylo 

nalezeno 500 kg kokainu. Někdo chtěl za 

každou cenu odvézt co největší množství drog 

zaráz, letadlo přeložil a ono havarovalo. 

Jelikož mělo namířeno do Melbourne 

v Australii, policie zahájila vyšetřování a pár lidí opravdu zadrželi a uvěznili. Údajně byli ve 

spojení s italskou mafií. Že by o nich nevěděli již dříve? 

Koncem července 2020 našla italská policie 13 

dkg kokainu ve dvou-kilové zásilce kávových 

zrn. Někdo si dal tu práci, že vyhloubil více 

než 500 kávových zrn, nacpal je kokainem a 

zase je slepil dohromady. To vypadá víc jako 

ubohý vtip než skutečná snaha o pašování 

drog. Přesto, adresát balíčku by zadržen a 

zjistilo se, že byl již kvůli drogám trestán. 

Začátkem července t.r. zadržela a 

zkonfiskovala policie v Italii 14 tun amfetaminu, také zvaného „speed“ údajně vyrobeného 

skupinou ISIS v Syrii. Tabletky byly určeny pro distribuci po Evropě, viz obrázek níže. 

 

Podle ruské zpravodajské agentury TASS se přední ruský nejmenovaný diplomat vyjádřil, že 

za 20 let co je Amerika přítomna v Afganistanu se dovoz drog z této země zmnohonásobil. 

Jsou rovněž zaznamenány časté přílety vojenských letadel do této země a protože pouze 

NATO letadla si něco takového mohou dovolit, je podezření, že pašování drog do Evropy a 

do Ameriky je prováděno právě jimi. 

O co jde v Afganistanu 

Vědecká studie celé situace v Afganistanu, kterou napsal Julien Mercille, sleduje roli NATO 

a Ameriky v této souvislosti. Údajně vedou „válku proti drogám,“ ale ve skutečnosti se to 
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jeví jako že pravý opak je pravda. US a NATO podporují v Afganistanu přesně ty elementy, 

které obchod s drogami provozují. Už ta podpora Západu pro používání tabáku a alkoholu, 

nezájem o protidrogovou prevenci a léčbu, to všecko naznačuje, že jejich zájem o drogy je 

opačný, než říkají veřejně. Takže ona „válka proti drogám“ je ve skutečnosti pouhý řečnický 

obrat na obhajobu jejich pozice okupantů v Afganistánu, kde s největší pravděpodobností 

jsou nasazeni na ochranu obchodu s narkotiky. 

NATO jednotky, které po válce v Kosovu tam dohlížely na pořádek, neměly mandát na boj 

s pašeráky drog a protože srbská policie byla odstraněna, pašování drog prosperovalo na 

vysoké úrovni. A jelikož se od té doby příliš nezměnilo, tak se dá očekávat, že tato drogová 

rakovina Evropy bují dále. Už v roce 2000 odhadovali znalci, že pašeráci přepravovali skoro 

5 tun heroinu za měsíc, což je obrovský vzestup proti 2 tunám, které zvládli propašovat před 

válkou v Kosovu. 

Kosovo je etnicky albánská provincie a když kilo heroinu má cenu $10 tisíc v Kosovu, $20 

tisíc v Bělehradě a $40 tisíc v Evropě, v Britanii, nebo v Americe, není divu, že v těchto 

místech pašeráctví jenom kvete. NATO generálové tam nechtějí poslat vojsko, prý „nejsou 

policajti … nebudou vystavovat vojáky nebezpečí, že je některý pašerák zastřelí.“ 

A tak všichni dohromady pašování drog ignorují, čímž je jednoznačně podporují a zároveň 

nechávají občany svých zemí vystavené těmto nekalým vlivům. Je dobře známo, že z Kosova 

vedou tři nebo čtyři pašerácké cesty a přesto není nic uděláno pro to, aby byl tento zločinný 

obchod zastaven. 

Pašeráctví drog kvete i jinde 

Samozřejmě, Kolumbie, Mexiko a některé jiné Jihoamerické země jsou známá střediska 

pěstování a výroby drog. Už když lékárník Dr. John S. Pemberton přišel v r. 1886 s receptem 

na výrobu dobře chutnajícího a neobvyklého nápoje, tento v sobě obsahoval kokain. Tento 

nápoj se jmenoval Coca Cola. (Coca je od coca listů, ze kterých se dělá kokain). Postupně byl 

kokain z obsahu limonády vyeditován, ale název zůstal. 

Dnes, kdyby bylo v Americe zjištěno, že někdo má drogy, nebo že třeba k němu přišla 

návštěva, která má v kapse jakékoliv drogy, tak i když o tom hostitel nemusí vůbec vědět, 

podle zákona mu policie zabaví dům. To proto, že dům se provinil: přechovával v sobě 

drogy. Toto není žádný výmysl, ale holá pravda. Přesto je v Americe, jako ostatně skoro 

všude na Západě dost a dost hloupých lidí, kteří se dají na drogy nachytat. 

Vyprávěl nám známý, samozřejmě v Americe, který pracoval jako školník v Luteránské 

soukromé škole, že měli ve škole kopírku, koupili ji novou, ale nikdy pořádně nefungovala. 

Nakonec se na ni řádně naštvali a že ji vyhodí. Tento člověk, jinak taky kutil, si ji vzal domů, 

že se podívá co s ní je a spraví ji. Rozdělal co mohl, ale kopírka pořád nejela. A pak, jednou, 

přišel na nápad, že snad je v podávání papíru nějaká překážka. Sáhl rukou dovnitř – musel 

sáhnout pěkně hluboko – a opravdu, vytáhl řádný balíček, asi tak půl kila. Byl v něm bílý 

prášek a když si ho dal špetičku zkusmo na jazyk, jazyk mu zmrtvěl – neklamný příznak 

kokainu. 

Balíček pak rozřízl a vysypal do záchodu. Být přistižen s něčím takovým v domě, tak by 

přišel o všecko, co měl. Pak rozstříhal sáček na kusy, důkladně je vypral, zabalil do alufolie a 
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vyhodil do smetí. Nutno dodat, že celou noc nespal strachem, aby někdo nezjistil, co je 

v popelnici. A když ráno byly odpady odvezeny, jeho úleva byla nezměrná. 

 

NACO je NATO 

Ruský Ministr zahraničí Sergěj Lavrov se vyjádřil, že konfrontace s Ruskem je ten hlavní a 

jediný důvod pro existenci NATO. „Každý přece ví, že v Evropě není žádná vojenská 

hrozba,“ řekl a připomenul, jak se Rusko už několikrát snažilo snížit napětí mezi Západem a 

jak pokaždé neuspělo. 

Dále se vyjádřil, že je to jakýsi druh spiknutí proti Rusku, podobně jako za studené války, 

kdy opět bojují na všech frontách, jak pomocí propagandy, pochybných zpráv a obklíčení 

ruských hranic vojsky NATO. Pod záminkou ochrany proti Rusku k sobě NATO přitahuje 

stále nové země, čímž úspěšně rozšiřuje sféru své působnosti. 

Americký Ministr obrany Mark Esper měl nedávno proslov, týkající se odvolání amerických 

vojsk z Německa. Nějak se asi prořekl, což samozřejmě všichni novináři vzali za Freudovské 

přeřeknutí (to je, když člověk omylem a často proti své vůli, řekne pravdu), když prohlásil: 

„Řekl jsem to veřejně, řekl jsem to i privátně mým protějškům – jak je důležité 

NATO, jakékoliv spojenectví, které nám pomáhá s naším úkolem, takže můžeme 

všichni společně odrážet Rusko a … zabránit míru v Evropě.“ 

Skoro to vypadá, že to je opravdu funkce NATO – vytvářet uměle nepokoje, ohrožovat 

Rusko, které absolutně nejeví snahu někoho napadnout a nepomáhat tam, kde je pomoci 

třeba. 
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