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 سی آی ای، طالبان و مواد مخدره
  

غانستان يک رابطۀ غير اکثر صاحب نظران به اين عقيده اند که ميان سی آی ای، طالبان و گسترش مواد مخدره در اف

از .  افغانستان، کشت خشخاش نه تنھا کم نشد، بلکه سرسام آور بلند رفتربا تجاوز امريکا ب. قابل انکار وجود دارد

  پس گپ چيست؟. شود جانب ديگر، تجارت غير قانونی مواد مخدره يکی از منابع عايداتی طالبان شمرده می

مواد مخدرۀ افغانستان . صد مواد مخدرۀ جھان را توليد و صادر می نمايددر  ٩٠افغانستان اشغال شده در حال کنونی، 

چطور ممکن است که با موجوديت قوای . رسد در جاده ھای نيويارک، الس انجلس و سان فرانسيسکو به فروش می

. صورت می گيردًکه ظاھرا با آن مجادله  رود در حالی متجاوز امريکا و ناتو رشد مواد مخدره  طور ھندسی باال می

ًکه کشت خشخاش و بھره برداری  از آن ذريعۀ تکنالوژی پيشرفته صورت می گيرد که قبال در افغانستان  تعجب اين

دھد که سازمان سی آی ای مخفيانه در رشد مواد مخدره در افغانستان دست داشته تا يک  تحقيقات نشان می. ميسر نبود

  .امريکا را در افغانستان تأمين نمايدقسمت از ھزينه ھای نظامی و مالی 

 طالبان و فعاليت  ھای شان که برای حضور امريکا در افغانستان حتمی است، مصارف خود را از راه فروش مواد 

دست می ه برخورد طالبان و امريکا در حقيقت سر تقسيم منافع است که از مواد مخدره ب. مخدره ھم برآورده می سازند

ال قرار می گيرد و طالبان ھم بھترين ؤ وگرنه موجوديتش زير س واھد که جنگ در افغانستان ادامه يابدامريکا می خ. آيد

تجارت غير قانونی مواد مخدره، امريکا و طالبان را  . شود ژيک امريکا در افغانستان تلقی میيوسيله در اھداف سترات

 در کنجی ،حيث يک آلۀ دست  دولت مستعمراتی کابل من.دھد و روابط محکم بين شان برقرار می نمايد با ھم پيوند می

  .یخزيده و قادر به انجام ھيچ کاری نيست، به جز تماشاگر

 ھمه جانبه حتمی است تا از شر ھر دو رھائی ۀمبارز. شوند اين مردم ماست که قربانی ظلم و ستم امريکا و طالب می

  . يابند

  

 

 


