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  !ذرگرانقدر افغان، جناب رهگنويسندۀ 
يم که همکاری آرزومند. پردازيم شما که با کمال ميل به نشرش میجالب جهانی تشکر از مطلب ارسالی 

ی ما دايمادامه داده و در رستۀ همکاران ارجمند " نافغانستان آزاد ــ آزاد افغانستا"را با پورتال  های خود
  .موفق و برومند باشيد .قرار بگيريد

  با تقديم محبت                                
 AA-AAپورتال                               

  
  

  
  رهگذر. ض

  
  "سی آی ای" سالح جديد ،تقويت توانائی جنسیادويۀ 

  

  در افغانستان
  

ی جنسی شدت کسب ئادويۀ تقويۀ توانا" وياگرا"نبرد قوای امريکا در برابر طالبان در افغانستان با استفاده از 
  .ميکند

،  البته نه که يک دوای تقويۀ توانائی جنسی ميباشد، مؤثريتش را حتی در برابر طالبان نيز ثابت نمود" وياگرا"
  ].با نيروهای مخالف دولت افغانستان[در ساحۀ استفاده از آن  بلکه در راستای مذاکره و معامله 

در بدل معلومات پيرامون برنامه های آيندۀ " سی آی ای"بنابر گزارش روزنامۀ واشنگتن ُپست جواسيس 
  .اين ادويه را در اختيار آنها ميگذارد] دولت افغانستان[مخالفين 

به نظر روزنامۀ مذکور از آنجايی که جنگساالران طالب در سنين باال قرار دارند و دارای زوجات متعدد ، الی 
  .چهار تن ميباشند ، اين ادويه ميتواند وسيلۀ مؤثری برای رشوه دادن به آنها باشد

  

   :تبصرۀ مترجم
القۀ جنگ ساالران را درک  مورد ضرورت و عبه اين کشف بزرگ دست يافته و شیِء" سی آی ای"اينکه 

هرگاه از اين . اما ايکاش از اين شيوه در گذشته ها نيز استفاده بعمل می آمد. نموده ، موضوعيست واقعًا جالب
زيرا . گرديد گرديد شهر کابل قربانی جنگ های تنظيمی نمی شيوه و ادويۀ  اين قماش در گذشته استفاده می

 در بدل بدست آوردن اين ادويه نه تنها برنامه های آيندۀ شان را بلکه حتی حاضر بودند" قوماندانها"و " رهبران"
  .يکديگرشان را نيز بفروشند

از طرف ديگر فکر ميکنم نه تنها طالبان و مخالفين مسلح دولت افغانستان بلکه حتی مخالفين مخفی دولت آنهايی 
 اختيار دارند و ظاهرَا با دولت اند، نيز از اين که در درون دولت، قوۀ قضايه و قوۀ مقننه ُپست های کليدی را در

  .ادويه مستفيد شوند
  

   :لينک مطلب
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