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       تاریاک درافغانستان  نتیجه مستقیم تجاوز تجارت رشد          

                          ایاالت متحده امریکا است                               
 The Growth of Opium  Trade in Afghanistan  is a Direct                        

   Result  of US  Invasion                                                           
یک صحبت خبری واطالعاتی  اظهار  مفسر سیاسیی ایاالت متحده امریکا طی      

نمود که تشدید رشد تجارت تاریاک  درافغانستان  نتیجه مستقیم تجاوز  ایاالت متحده 

.                                                            است « 3110»امریکا باالی افغانستان درسال 

       نتیجهدرافغانستان  وتجارت  تاریاک که رشد ودادوستد  من فکر میکنم »                

    ایاالت متحده امریکا باالی افغانستان میباشد که این تحاوز مستقیم  تجاوز                  

    پروفیسور «جمیس پیتراس»این مطلب را  صورت گرفت«1002»درسال                

     دریک « Binghamton»نتون پوهرشته ای  سیوسیولوژی بازنشسته در                

                                                                              «.اظهار داشت(  Press  TV)انس مطبوعاتی  تحت نام ژمصاحبه با آ                 

 مبارزه  در  امریکا  متحده  حسب نهاد  حساب رسانی ویا حساب دهی  فدرال ایاالت    

با وجود صرف مبلغ   به اینسو«  1001»از سال  مخدره   مواد   علیه وتالشهای پیگیر

میلیون دالرباز هم  رشد ودادوستد وتجارت  تاریاک  درافغانستان  از رونق خوب ( 6.7)

                                                                                                                  . برخوردار است 

انس  باز رسی کل ژرتباط  رشد تاریاک درافغانستان آتازه ترین گذارشی که به ا         

 : نین استچبروز سه شنبه منتشر ساخت  ( SIGAR)ویژه ای برای باز سازی  افغانستان

 اختصاص( 1022)زمین های را که درافغانستان برای کشت وزرع تاریاک درسال        

که نسبت به سال گذشته  بود زمینهکتار (000000)داده بودند ویا آماده شده بود بیشتر از

                               .جهانی را قایم نمود  بود که ریکاردفیصد بیشتر( 27)ساحه کشت تاریاک در افغانستان 

بیشترین زمین ها ویاساحاتی :ید سازمان ملل متحد دریک گذارش خود افاده می نما         

جای است که درآنجا بیش از   اماده ساخته اند  را که درهلمند وقندهاربرای کشت تاریاک

سربازان نیرومند وقوی و مجهز  با وسایل محاریوی بلند باالی ایاالت متحده ( 22000)

                                                     .                      امریکا   از مدت چهار سال به اینطرف جابجا اند 

طالبان در زمان  خاطرنشان میسازد که نمبارزه بامواد مخدره چنیآژانس بین المللی »   



حکمروایی خویش تقریباً زرع وکشت کوکنار را منع وکاماًل ازبین برده بودند،  جمیس 

نموده    اعالم  تاریاک را غیر قانونیکه طالبان طی یک حکم  زرع :  پیترس  میگوید 

«                                                                      .بودند وهیکس جرءت  نداشت که اقدام به زرع وکشت تاریاک نماید 

که توسط ما صورت  متعاقباً بعد از تجاوز باالی افغانستان  وسقوط دولت درآن کشور» 

حاکمیت ایاالت متحده امریکا در تبانی با جنگ ساالران وتعین حکومت یل تحمگرفت وبا 

دست نشانده وسمبولیک که درهیچ بخشی ازامور کشورتسلط وحاکمیت نداشت ویا ازهیچ 

پروفبسورجیمس در ادامه صحبت خود  چنین  –اتوریتی برخورداد نبود بوجود اورده شد 

وموجودیت ایاالت متحده امریکا  درهیچ یک  دولت افغانستان  در تحت نفوذ  :می افزاید 

صوص در والیات و ساحات دور دست  کشور ابدًا وبصورت قطع بخشی از کشور وبخ

نفوذوتسلط نداشت وبرای  آنکه به تفنگ ساالران والردها رشوه داده باشد  آنها را  آزاد 

                                                                                                                                      .    میگذارد که به کشت وزرع وقاچاق   تاریاک دست آزاد داشته باشند 

یک راه  که برای فراهم آوری مصونیت  نیروهای متجاوز روبراه گردید  وفا داری      

اک بود که درقرا وقصبات  رهبران پیشوایان ورهبران قومی  مبنی بر مجوز کشت تاری

وبا این طرز برخورد تالش   ومی با اطمینان خاطر  به زرع اوپیوم اقدام  می نمودند ق

صورت ګرفت  کشت خشخاش راکه طالبان در هنګام حکمروایی خود منع وغیر قانونی 

:                                                                میګوید روفیسور جمیس  پبه زرع تاریاک رو آورده شود    اعالم نموده بودند  مجددا  

ه هر زمانیکه نیروهای نظامی اشغالګر ایاالت متحده امریکا  از افغانستان خارج شوند  ُ 

هرسال  اختصاص   ساحات وزمین های زیادی را که برای کشت تاریاک   با یارانه ها

نخواهد   بمالحظه  دیګر در کشور  وع مواد نارکوتیکمیدادند  ازبین خواهد رفت وشی

.                                                                          کسی به کشت تاریاک  میل نشان نخواهد داد رسید ویا دیګر

                                                         باتقدیم احترامات               --------------------------------------------------
             


