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فصل اوپیوم درافغانستان  برداشتمیخواهد تا آیا اوباما                  

؟  باقی بماند                               

Does Obama  Want to  Stay  in Afghanistan  to Harvest  its    

Opium ?                                               

سربازان  کشورش  گذاشتن  ازباقی  « اوباما »ایا دلیل اصلی ریس جمهور              

د   تا اجازه ده(  CIA)اداره  سیاه   او به  در افغانستا ن  این نیست   که( 1112)تاسال 

                                                                                                        بیلیون دالر از فروش اوپیوم افغانستان  پول نقد  بدست آورد ؟( 01)ساالنه  مبلغ 
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آنچه که ایشان به  حاکم بر افغانستان بودند در تفاهم با دولت پاکستان  زمانیکه طالبان

یوم  اقدام نمودند همانا  کشت وتجارت اوپیوم را قدغن  قرار دادند ومسلماً با ارتباط اوپ

.تجاوز  ایاالت متحده امریکا وضع افغانستان  شدیداً بوخامت گراید  

 

                               

   

در   طابان :  چنین نوشت  ریسرچ   ازمونتلایر  درگلوبالپروفیسورمیخایل  چودوفسکی 

اغاز حاکمیت شان  کشت تاریاک را قدغن اعالن نمودند  که بموجب آن  اروپا  به کمبود 

                                                         .مواجه شد (  1117)هیروین  درپایان سال 

«  پس از مدرنیزی  خویش» ار کانادایی در امپریالیزمروزنامه نگنان ایرک والبرگ همچ

   :                                                                    چنین نوشت ( وضوح)به 

مرز بین در  امریکاایاالت متحده (  CIA)سازمان اطالعاتی در طی دوسال عملیا تهای } 

باالی  هیروین در سطح جهان گردید  اودراین مورد   بلندفغانستان و پاکستان  منبع تولید ا

( 1117)درسال تن ( 780)چند از( 22)تولید اوپیوم  : ح میدهداضافه  نمود چنین  توضی

یعنی  که  افغانستان  اکنون   تقریباً  { گردید ( 1111و 1110)تن درسالهای ( 0711)به 

                                                                      .     تمام هیروین  جهان  را تولید می نماید %( 22)
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به ارتباط  تجارت وترافیک مواد مخدره افغانستان    (CIA)درسازمان  اطالعاتی مرکزی 

 چونکه تاریخچه سازمان سیاه ضرورت به نیش وپنجه نرم کردن شخصیت ها دیگرنیست

بهتر پیشبینی شده  ومستند شده است وبودجه این ایاالت متحده امریکا بخوبی وبه وضوح 

.                                                سازمان  اصالً به کنگرس بغرض مجوز گرفتن  پیشکش نمیشود 

( CIA)بخاطر باید باشد زمانیکه ازمدیر ویا دایرکتر پرداخت  حقوق  ومعا شات            

عملیاتهای هواپیماهای بید ون  سر نشین  را شد ت بخشد  که « اوباما »قبلی ریس جمهور

ی نباید در راه آنچه را که میخواهد باید آنرا بدست  آرد  یعن  «CIA»: طی صحبتی گفت 

                                                                                  .انس موانع خلق شود خواسته های این آژ

در مطبوعات  ( دولت سرکش)در دهه پنجاه درزیرنام    (Wllium  Blum)لیام بلوم وی    

سازمان  سیاه  ایاالت  متحده : نوشت ( common courage press) شجاعت مشترک 

امریکا  در برما نیروهای ملی چین را  باسازماندهی چینی های قرمز به شکست مواجهه 

جنگ  ساخت  وآن اینکه  این اژانس چشم خودرا  به  ارتباط آنکه  سربازان   داخل  در  

(  رداران یا ثروتمندان علم ب)بارون ها  تا حد یکه  به( الوس برما،تایلند و)ازمثلث طالیی

سازمان  سیاه  امریکا  (  ایروامریکا)و هواپیماهای  خصوصی  مبدل گردند  اغماز نمود 

درسراسر  جنوب شرقی آسیا  به تمام  آنجاهایکه  مواد  مخدره  یعنی تاریاک به هیروین 

ها یکه پروسس میشد  پرواز نمود  و هیروین  تهیه  دیده  شده  را تا   عرشه ای کشتی  

                                                                                                                               .هیروین را  به  مشتریان غربی برساند انتقال داد

سابق تحلیلگر داده های احصایوی  بادرنطرداشت  ( Rep Ron Paul)ریپ رون پاول     

دریک مجتمع سازمان ملی درارتباط اصالح قوانین  مربوط « بسته یا پکیج  هافینگتون»

ایاالت متحده امریکا است که درتضاد « CIA»این سازمان : به چرس یا ماریجوانا  گفت 

                                   .                                            با ایران در افتضاح وقاچاق  برخی ازمواد مخدره   دست دارد 

پروژه در دست   قاچاق مواد مخدره  دور از نظر یک دولت برای کسانیکه میخواهند    

معادن طال را  ثیت فراهم سازند ح  که ازراه قانونی نمیتوانند تامین نمایند داشته شان را 

اشکار است  که سازمان    این  کامالً :  ، ریپ  پاول  چنین ادعا می نماید  دارا می باشد

سیاه ایاالت متحده امریکا در دادوستد  ومعامالت مواد مخدره  بشکل گسترده تر  زیدخل  

:                                                   اینجا چنین  پیشکش می نماید « ریپ پاول »میباشد ودرعین زمان  هافینگتون  گفته ای 

افتضاح  ایران کنترا دست دارد  من  ایاالت متحده امریکا در سازمان سیاه :پاول گفت

این داستان را خود ترتیب نداده ام بلکه من این قصه وداستان را به چشم سر درتلویزیون 

                .                           مشاهده کردم که  سیاه به   ارسال  سالح ومواد مخدره  مبادرت میورزید 

(  Mahmut  Gareev  )درمصاحبه ایکه بایک جنرال روسی بنام مهموت گاریب     

  اگوست ماه   بیست بتارخ  سابق قوماندان یک جزتام روسی در زمان  اشغال افغانستان  

ایاالت متحده امریکا درافغانستان :نمود اوگفت  (RT)با گذارشگرتلویزیون« 1112»سال 



مخدره را توقف نمیدهد  چونکه از پول بدست  آمده این هیچوقت وابداً تولید وقاچاق مواد 

.                                            مواد  مصارف  بودوباش نظامیان خودرا در افغانستان تامین می نماید 

می افزاید  من این مطلب راازخود نمیگویم ویا ازخود  به  اصطالح این قوماندان روسی 

از افغانستان انتقال مواد مخدره  من به صراحت لهجه میگویم که دره کنآن اینمی سازم و

ت متحده امریکا درتحت نظر اشخاص موظف  دادوستد مواد به خارج هواپیما های ایاال

بکاربرده میشودومن میدانم که موظفین امریکایی داد وستد مواد مخدره  افغانستان  مخدره

یلیون دالر پول نقده بدست می اورند که این ب( 01)ازفروش مواد مذکور ساالنه بیش از  

سربازان ایاالت متحده امریکا را درطول یکسال درافغانستان    کامل مبلغ میتواند مصارف

                                                                                                        .تامین  نماید

درافغانسشتان  تنها زمانی  «  یعنی امریکای ها»آنها : اظهار میدارد  این جنرال روسی   

به دفاع از خود می برایند  که مورد حمله وتجاوز قرار گیرند ودرغیر آن آنها هیچ کدام 

.                                                             برنامه ای  برای ازبین بردن مجاهیدین ندارند 

ا مالحظه تاریخ ازمدت های طوالنی قبل  وتوضیح این مطلب که چرا ایاالت  متحده ب   

امریکا  بعد از جنگ جهانی  دوم  توانست درمدت سه و نیم سال  ایتالیا  ، جاپان و المان 

سال نتوانست مخالفین خودرا درکشور افغانستان  ( 71)را شکست داد ولی با سپری شدن 

                                                           .فوس  شکست دهد وپیروزی را از آن خود سازد میلیون ن( 21)با داشتن 

که ایاالت متحده امریکا قصد ندارد که درجنگ علیه تروریزم ایا این چنین ممکن نیست   

شود ؟ ویا اینکه او درعوض ایا نمی بیند که محصول  ازتاریاک افغانستان  به «برنده » 

حیث یک مبع سودسرشار وعمده به مثا به یک گاوشیری برایش اهمیت دارد ؟این مطلب 

.                                                                     ورده میتواند را  با تمام جوانب آن  می پذیرد واز آن سر بدر  آ

  با تقدیم احترامات           --------------------------------------------------


