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  ارسالی مجلۀ ھفته

  ٢٠١٩ اپريل ٠٨

  

  :ديلی استار
  نافغانستا  در توليد و فروش مواد مخدر در"حکمتيار" و يکاامرھمکاری 

  

 ۀ مادۀ به علت مصرف بيش از اندازئیامريکا ديلی استار می نويسد، به دنبال کشته شدن بسياری از جوانان ۀروزنام

 توليد و توزيع ۀدھد سرچشم  ديلی استار صورت گرفته که نشان میۀمخدر ھروئين، به تازگی تحقيقاتی توسط روزنام

  .گيرد  صورت می"سيا"ست سازمان اطالعات خارجی اين کشور يعنی  به دامريکابسياری از مواد مخدر در کشور 

ای عنوان  نويسنده در مقاله» جان پوتاش«، ئیامريکا معروف ۀخوانند» کورت کابين«عالوه بر اين به دنبال کشته شدن 

 "سيا"زمان شدت تحت نظارت ساگرای خود ب ھای چپ ليغ ايدئولوژی به علت تبئیامريکاکرد که بسياری از خوانندگان 

  .قرار داشتند

 بعد از قاچاق مواد مخدر از افغانستان امريکا ی"سيا" سازمان ١٩٨٠ ۀکند که در دھ  میءھمچنين افشا» جان پوتاش«

  .کرد ھای مشھور توزيع می آن را به داخل کشور وارد کرده و سپس خود ميان خوانندگان و چھره

 امريکاکند که سازمان اطالعات   میء با ديلی استار افشاصاحبهم نيز در "سيا"نيروی سابق سازمان » جان استاکول«

 مواد مخدر افغانستان را به بيرون قاچاق کرد و در حقيقت تجارت ھروئين به دست نيروھای اين سازمان ۀبخش عمد

  .شود ھدايت می

  . در قاچاق مواد مخدر دست داشته است"سيا" با "حکمتيار"در اين گزارش ادعا شده است که 

 "سيا" توسط سازمان امريکا تمام ھروئين مصرفی ١٩٩٠ ۀ تا اوايل دھ١٩٨٠ ۀافزايد، در دھ جان استاکول در ادامه می

  .شد  منتقل میامريکامين شده و سپس به أدر افغانستان ت

د  رئيس سابق حزب اسالمی افغانستان برای مقابله با نيروھای اتحا"گلبدين حکمتيار"گويد،  جان استاکول ھمچنين می

 پول دريافت کرده امريکار از لا ميليون د٦٠٠جماھير شوروی سابق در زمان ورود ارتش سرخ به افغانستان بيش از 

  .است

منطقه داشته است، زيرا وی برای ای در روند توليد مواد مخدر در   ھمچنين نقش عمده"حکمتيار" استاکول، ۀبه گفت

ريق قاچاق  از ط"سيا" مالی بود که با ھمکاری سازمان ۀند بودج عمليات جنگی خود در افغانستان نيازمۀمين ھزينأت

  .شده است مين میأمواد مخدر اين بودجه ت
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 چشمان خود را بروی تجارت مواد مخدر از افغانستان به اين کشور امريکا ديلی استار، سازمان جاسوسی ۀبه نوشت

  .ندگان و موسيقی آنھا در اولويت قرار گرفتندشد که خوان بسته و با افزايش تجارت نياز به بازار جديد احساس می

 ۀھای گذشته برای مبارزه با مواد مخدر ھزينه کرده، اما نتيج ر در طول ساللا ميليارد د٩ امريکااين در حالی است که 

  .ھای گذشته بوده است کار افزايش توليد اين مواد در طی سال
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