
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@afgazad.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  سازمان انقالبی افغانستان

  

  

  يا امپرياليست ھای خونخوار؟» جامعۀ جھانی«
  

  :به ادامه گذشته

  کنفرانس بن، آغاز اسارت رسمی 
ورود » قانونی«اين کنفرانس راه . آيد فی در اشغال کشور ما به حساب میعطۀ کنفرانس بن، نقط   

بندان  ترين مزدوران و قالده درين کنفرانس که جمعی از کثيف. ھای خونخوار را به ميھن ما باز کرد امپرياليست

ھای ائتالف  مناه  بانیتکنوکرات - بودند، مزدوران جھادی سرويس جمع شده سمپرياليزم به دستور سيا و انتلجنا

کنندگان درين جلسه  نگاه ساده به شرکت. قبرس را دور ھم جمع کردندۀ پشاور و پروسۀ روم، پروسۀ شمال، پروس

يونس قانونی، مصطفی کاظمی، پاچاخان ځدران، عزيزهللا واصفی، رحيم وردک، سيما سمر، ھمايون تندر، ستار (

ناطقی، اسحاق نادری، عزيزهللا آصف محسنی، سيرت، ميرويس صادق، زلمی رسول، عارف نورزی، محمد 

هللا  ھدايت امين ارسال، احمدولی مسعود، عزيزهللا لودين، عباس کريمی، ھمايون جرير، انجنير عبدالحکيم، رحمت

دھد جز آنانی که طی سی سال به اين  نشان می) موسی غازی، حامد گيالنی، آمنه افضلی و سيد حسين انوری

ھای  اين کنفرانس وظيفه داشت که قدم به قدم سياست. اند، ھيچ آدم آزادی در آن شرکت نداشتھا جبين ساييده  شبکه

امريکا را در افغانستان به تصويب برساند و آن را برای نوعی مشروعيت بخشيدن و سازمان دادن ۀ اشغالگران

تری دوخته باشد، پای  شرعیکه به اين نشست مزدوران عبای  دولت مزدور در افغانستان به کار گيرد و برای اين

درين کنفرانس بر حضور . سازمان ملل را که چون موشی در دست خليلزاد قرار داشت، نيز به آن کشاندۀ نمايند

ھشت ھزار نيروی آيساف در افغانستان نيز اشاره شد که بعد شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز بر آن مھر تأييد 

ھای بسياری در دست امريکا و متحدان آن قرار دارد که اگر چنين  نون در زمينهاز جايی که اين سازمان اک. گذاشت

در کنفرانس بن عالوه بر . پرداخت گرفت، باز ھم امريکا به اشغال افغانستان می تصويبی ھم صورت نمی

 و از شد می) داخلی و خارجی(سسات غيردولتی ؤانی ھم دعوت شده بودند که شامل مالحال، ناظر مزدوران معلوم

ھای مردم القاء  را شکل دادند تا آرام آرام اين اشغال را در ذھنيت» ھای جامعه مدنی افغانستان تشکل«ھمانجا 

 .  نمايند
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  نيروھای اشغالگر
 در شمال کشور ٢٠٠١شد، در ھفت اکتوبر  ياد می» آزادی شکست ناپذير«   عمليات نظامی امريکا که به نام 

امريکا بود، با حمايت ۀ  افسر نيروی ويژ٢١۶ افسر سازمان سيا و ١٣٠که مرکب از امريکا » شکن فک«توسط تيم 

.  مليون دالر در تاجکستان، سود اشغال را گرفته بود٧٣ًاين ائتالف قبال با اخذ . مستقيم ائتالف شمال آغاز شد

 بمباران ۵٢ – ھای بی تندانان ائتالف شمال مناطق پايگاھی طالبان را با جيروھای امريکايی که با ھدايت قومن

خريدند، به زودی بر طالبان غالب  ندانان محلی طالبان را می ھزار دالر قوم۵٠ تا ١٠ به بھای کردند و ھم می

 .شدند

 ھزار ۴٧ً   امريکا در ابتدا با جمعی از کشورھای اروپايی، کانادا، استراليا و نيروھای چند کشور ديگر که جمعا 

نخست نيروھای انگليسی در ميدان ھوايی بگرام پياده شدند که . ه افغانستان ھجوم آوردگرفت، ب نفر را در بر می

ًھا جانشين آنان در اين ميدان شده، عالوتا ميدان ھوايی قندھار و پنج پايگاه ديگر را ھم در اختيار خود  بعد امريکايی

بعد از .  ترتيب اشغال کشور ما کامل شد زندان را برای دستگيری مخالفان شان تدارک ديدند و به اين٢۴گرفتند و 

ھای اصلی اشغال را  ھا عالوه بر اين که رشته ھا عراق را اشغال کردند، امريکايی ھا و انگليس آن که امريکايی

اسکار « المانھای  جا نبود که رھبر چپ در دست داشتند، پيمان ناتو را نيز درين اشغال شريک ساختند و بی

ای مداخله جويانه تحت رھبری  دفاعی بود، حال به مجموعهۀ ًناتو که قبال اتحادي«: راز داشتبا صراحت اب» الفونته

دنيا مداخله ۀ پذيريم که در ھم ای را نمی دگرگون شدهۀ وی ھمچنان گفت که ما چنين اتحادي. »امريکا مبدل شده است

ھا پامال و اين   و افغانستان حقوق ملتوی با صراحت ابراز داشت که در عراق. ھا را زير پا کند کند و حقوق ملت

 .کشورھا اشغال شده اند

که ناتو رھبری عمليات در افغانستان را به دست گرفت، گراف اين نيروھا که شامل ناتو و شورای     زمانی

  :شد، به اين قرار بود می) آلبانی، آذربايجان، کروشيا، فنالند، مقدونيه وغيره(اتالنتيکی  -شراکت اور

 ٢٣۶٠:  نفر، ايتاليا٢۵٠٠:  نفر، کانادا٣۴٩٠: المان نفر، ٧٧۵٠:  نفر، انگلستان١٩٠٠٠: االت متحده امريکااي   

ھا نيروھای   نفر که بعد امريکايی١٠٢٠ نفر و پولند ١١٠٠:  نفر، استراليا١۴٣٠:  نفر، فرانسه١٧٣٠: نفر، ھالند

 نفر ١٠٠٠پولند ھم افزايش .  نفر ديگر گرفت٧٠٠ل فرانسه تصميم به ارسا.  نفر افزايش دادند٣٢۵٠٠شان را به 

 ٧١جمع نيروھای اشغالگر اکنون به .  نفر ديگر پرداخت٢٠٠ديگر را در نيروھايش اعالن کرد و چک به ازدياد 

ھا  ، امريکايی] پ- ھزار می باشد٩٠در زمان تحرير نوشته چنان بود در حاليکه اکنون بيش از [ ھزار نفر رسيده

ھا به زودی تعداد نيروھای شان را در افغانستان به  قرار است امريکايی. در افغانستان دارند سرباز ٣٢۵٠٠

 ھزار نفری خود در جاپان، کوريای جنوبی، تايوان، فليپين و ظھران ۴٠ی نيروھای   نفر به اندازه۴٠,٠٠٠

. رسانند  نفر می١۴٠٠٠ به ھا ھم گفته اند که در صورت ضرورت نيروھای شان را در افغانستان انگليس. برسانند

ھای محافظتی خصوصی بيش از ده ھزار نفر سرباز  ھا در کمپنی ھا و انگليس عالوه بر نيروھای فوق، امريکايی

  ).  رسد  نفر می٢٧۵٠٠ھای امنيتی داخلی و خارجی در افغانستان به  مجموع نيروھای کمپنی(مسلح دارند 

ھا   سال ديگر در افغانستان باقی بمانند، اما انگليس٩٠ه تصميم دارند تا ھا چند بار اعالن کرده اند ک    امريکايی

ستراتيژيک خود را با کرزی و ۀ ھا تا حـال دو بار معـاھد امـريکايی. ماندن شان را تا پانزده سال عنوان کرده اند

ست اين معاھده به شکل قرار ا. قيد و شرط افغانستان تثبيت شده است  رسانده که در آن اشغال بیءسپنتا به امضا
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  .رسمی اعالن گردد

ھمين اکنون تعداد نيروھای .  ھزار سرباز خواھند داشت۵۴   با اين آمار به زودی امريکا و انگليس در افغانستان 

به افغانستان فرستاده اند، بيشتر » ضد تروريست«اين دو اشغالگر از مجموع نيروی ھفتاد ھزار نفری که کشورھای 

رھای اروپايی پيمان ناتو، کانادا و استراليا که شامل اين نيروھا اند، ھمه گوش به فرمان امريکا اند و کشو. باشد می

در افغانستان نشان داده باشند، نيروھای اين کشورھا به افغانستان » جامعه جھانی«برای اين که تصديقی بر حضور 

لگر در برابر دو صد و چند کشور جھان، جز مسخره بر چند کشور اشغا» جامعه جھانی«گذاشتن نام . آورده شده اند

 .کردن مردم افغانستان چيز ديگری نيست

  

  اشغال با سيل سالح
ھا گذاشته شده،  بر آن» جامعه جھانی«اش که نام   امريکا و متحدان ديگر امپرياليستیۀ   اشغال افغانستان به وسيل

ھای دايمی با ارسال سيل اسلحه ھمراه بود تا از يک سو  يگاهبا تھاجم بيش از ھفتاد ھزار سرباز و تصميم برپايی پا

خون زحمتکشان ما را بريزند و از سوی ديگر اين اسلحه را ازين طريق در معرض آزمايش و فروش بگذارند و 

  ھزار فقره سالح و ادوات نظامی مختلف از مسلسل۴.٧ھا به افغانستان بيش از  با ورود امپرياليست. بازاريابی کنند

ارزش اين تسليحات در آغاز . ھای شکاری وارد افغانستان شد پوش و جت تا ھليکوپترھای تھاجمی، تانک، زره

ھای امريکايی بنابر وضعيت جوی و طبيعی  با اين که برخی از سالح. رسيد  مليارد دالر می٢١.۵اشغال به 

ھای ترميم نداشت، به زودی عدم کارآيی اين  کشورھای اروپای شرقی کارخانهۀ افغانستان قابل استفاده نبود و اسلح

ھا از عرصه  ھا قديمی بود، روشن شد و به اين صورت بيش از ھفتاد درصد اين سالح ھا که بسياری آن سالح

يابد، به ھمان پيمانه   می شدتھای جديدی وارد افغانستان گرديد و ھر چه جنگ ھا سالح جنگ خارج و به جای آن

 .گردد به افغانستان بازتر میھا  راه ورود اين سالح

 ٢٠٠٧ھا از  انگليس. سرنشين را وارد افغانستان نمودند بیۀ ھای پيشرفت ھای فانتوم و طياره ھا جت    امريکايی

 و Repearسرنشين  ھای بی ، طياره Cougar، موترھای ضد ماين خانوادهJackalھای  پوش به اين سو زره

، Chinook، ھليکوپترھای Leopardھای  کانادا تانک.  ھلمند نمودندترموباريک را واردۀ کنند ھای خفه بم

ش آزمايش تسليحاتۀ پولند، افغانستان را بھترين منطق. سرنشين را به قندھار آورد ھای بی موترھای مختلف و طياره

 ١١٧ -روی، ھليکوپترھای می ھای نشانه ،  دستگاه ديد در شب، دستگاهRazmukھای سبک   پوش قرار داده، زره

 را در کنار Fuchsھای سبک و ضد ماين   تانکالمان.  را به افغانستان وارد نمود٢۴ -و ھليکوپترھای می

ھای  پوش رومانيا زره.  را به افغانستان وارد کردGrepanھای  سويدن جت. اش به افغانستان آورد تسليحات قبلی

Piranha-3ی  ھای پيشرفته پوش  و زرهDingo-2با ورود اين سالح و مھمات که حد . ن آورد را به افغانستا

نيـم ھزار باال برد، ارزش  و نيــم ھـزار فـقره به پنج و ھـــای اشــغالگران را در افــغانســتان از چھــار ســـالح

ای مبدل ساخته،  اين ھمه سالح و مھمات که افغانستان را به زرادخانه.  مليارد دالر رسيد۵۶ھا به  مجموعی آن

افغانستان را به محلی برای نمايش کاربرد » مبارزه با تروريزم«ھا با تمسک به  دھد که امپرياليست مینشان 

  .سازند تسليحات شان انتخاب نموده و ازين طريق بازارھای شان را در جھان گرم می

 

  سازماندھی اردوی ملی 
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آيد، برای استقرار دايمی  ه حساب می که يکی از ابزارھای مھم سرکوب اشغالگران در آينده ب"اردوی ملی"

ھای امريکايی و سرکوب  داشتن رژيم مزدور، دفاع از استثمار توسط کمپنی نيروھای اشغالگر، سر پا نگه

 ءدر شرايط کنونی اين اردو در برابر پيشروی طالبان نقش مھمی ايفا. باشد ھای مردم افغانستان بسيار مھم می توده

ھا ابتدا نيروھای ايلجاری مجاھدين را از اردو خارج کردند و  امريکايی. يج شکل گرفتاردوی ملی به تدر. کند می

 ازين که بعد ازين آنان پرچمی را نيز به نام تنقيصی از آن اخراج نمودند، گرچه اين افسران ناآگاه –بعد افراد  خلقی

ھا از ميان رفته است، حدود  ھای روس گذاری مقابل تانک پذيرند و دور مزدوری آنان در گل را به مزدوری نمی

  .  بار دست به تظاھرات زدند، اما کوچکترين جوابی نشنيدند۶٠

 در نشست بخارست سران  و اينک70,000 ھزار نفر تعيين  شد، اما بعد آن را ۴٠ابتدا تعداد افراد اين اردو 

وليت آموزش نظامی و ؤھا مس اردوی ملی که امريکايی. ند ھزار نفر تعيين کرد١٢٠کشورھای ناتو، تعداد آن را 

ھا و  ھا برای اين اردو، قرارگاه ًعالوتا امريکايی. باشد  مليون دالر می٩٠٠مصارف آن را به عھده دارند، ساالنه 

قرار است . ر کشور در دست ساختمان دارند و تا حدی آن را مسلح نموده اندای را در سراس ھای پيشرفته قشله

 "اردوی ملی"در حال حاضر از چند طريق به . ھا آرام آرام امنيت تمام افغانستان را به اين اردو بسپارند امريکايی

 :شود توجه می

ی مبدل گردند که معتقد به ايديولوژی  بايد از نظر فکری به کسان"اردوی ملی"ۀ رتب پايه و پايين    افسران بلند

ھای مختلف افسران اين اردو به  به اين خاطر گروپ. بورژوازی باشند و تعليمات و تحصيالت خاصی را بگذرانند

ھا سطح تسليحاتی اين اردو را آھسته آھسته باال  امريکايی. يابند روند و تربيت سياسی می امريکا و انگلستان می

اردوی ملی از . دھند کنند، برای شان سالح و مھمات می ی با اعتمادی که به اين اردو  پيدا میزيرا مواز. برند می

اردوی ملی در . کند و تا حدی جمع و جور شده است ھا شرکت می ھای دلخواه امريکايی چندی به اينسو در عمليات

نظيری آلوده   و افغانستان به فساد بیندانان امريکايی که در عراققوم. ھای چينی مسلح گرديد سالحۀ آغاز به وسيل

 ٣٠٠ای در رأس آن قرار دارد، به ارزش   ساله٢٢که جوان » I.E.Y«باشند، با يک کمپنی امريکايی به نام  می

ھا کارايی   در چين ساخته شده و سالقرن گذشتهھا که در  اين سالح. ھای چينی را بستند مليون دالر قرارداد سالح

توان جنگيد، لذا   بود، وقتی به اردوی ملی تحويل داده شد، به زودی معلوم گرديد که با آنھا نمیخود را از دست داده

 بال ھليکوپتر، ھشت ھزار ١٢، »١۶-ام«و » ۴ -ام«ھزار ميل سالح  امريکا در سال گذشته برای اردوی ملی سی

  .موزش دادپوش و ھشت ھزار موتر رنجر خريداری کرد و چند کنـدک کـماندو را نيز آ زره

 که در اول با ترکيب قومی و سمتی آمده بودند و مناسبات تنظيمی در آن مشھود بود، حال "اردوی ملی"   افراد 

 واحد جنراالن وابسته به خود  اين افراد را زير قوماندهۀ ھا در تالش اند تا اين ترکيب را تغيير دھند و ھم امريکايی

 آرام آرام از وظايف "اردوی ملی"وظايف . ده، ولی تا حدی پيش رفته استاين پروسه گرچه تمام نش. تبديل سازند

کنند و تا وقتی مسايل  شھری، سربازان اين اردو شرکت نمی اکنون در بسياری از عمليات. گردد پوليس جدا می

لی در معاش افسران و سربازان اردوی م. کند ھا مداخله نمی  در آن"اردوی ملی"امنيتی در شھرھا جدی نشود، 

وضعيت لباس، خوراک، تعليم و تحصيل . شود بيشتر می) ھا موازی به اعتماد امريکايی(ھای معينی  زمان

 .يابد سربازان و افسران آن در مواقع معين بھبود می

کنند که در آينده امنيت کل کشور  اشغال، چنين نيرويی را سازماندھی میۀ    به اين ترتيب اشغالگران در زير ساي

جا شوند و به ستراتيژی ه  پايگاه ديگر به آرامی جاب٧٣٧ھای دايمی شان مثل   آن بسپارند و خود در پايگاهرا به
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 .آسيايی و استثمار کشور ما برسند

 

  امنيت ملی
اين سازمان که . باشد ھا در اشغال افغانستان می يکی از ابزارھای ديگر و مھم امريکايی» امنيت ملی«   

باشند و مثل  پرچمی می -خلقیۀ اله شدستحن را گرد آورده است، بسياری آنان وطنفروشان اترين جاسوسا سرسپرده

افراد . کنند ھا جان می کنند و چون سگ پاسبان منافع امپرياليست ھا، از دل و جان کار می دوران اشغال روس

سازند و گفته   ارگان را می نيز بخش مھمی از کارکنان اين"امنيت ملی"شورای نظار در کنار امرهللا صالح رييس 

ًکامال در دست » امنيت ملی«رھبری . رسد شود که تعداد اعضای آن در کابل به ھشت ھزار نفر می می

بخشی ازين شبکه را انتلجنس سرويس انگلستان . پردازند ھاست و ھر ماه سه مليون دالر پول به آن می امريکايی

عالوه بر اين که رياست جمھوری، وزارت خارجه، وزارت داخله، » امنيت ملی«. کند دھد و تمويل می آموزش می

ھا و  کند، در تعيين ماموران سفارتخانه ھای ديگر را در داخل کنترول می ھای ھمگانی و ارگان رسانه

اين شبکه از طرق مختلف افراد سياسی را زير کنترول داشته، اسنادی چون . ھا نقش مھمی دارد کنسولگری

 . نمايد ھا را بانک می ھا، عکس و مصاحبه ی سفارتخانه ونی، اسناد دفتری، رابطهھای تليف مکالمه

ھای آن در جاھای مختلف مصروف تعقيب افراد خاصی  افراد مسلح خاص خود را دارد؛ اجنت» امنيت ملی«

آمد  و ھای رفت ھا و محل ھا، مھمانخانه ھا، شفاخانه گيرند؛ زندان ھای مشکوک را زير نظر می بوده، حرکت

خوانند و ھميشه در   و کادرھای آن در امريکا و انگلستان درس جاسوسی میءخاصی دارد؛ بسياری از اعضا

باشد و در موارد بسياری به  در مصارف خود بسيار مستقل می»  امنيت ملی«. آمد به خارج قرار دارند و رفت

بيشتر به » امنيت ملی«يط کنونی کار در شرا. رساند ھای بسياری را به مصرف می کسی پاسخگو نيست و پول

ھای سيـاسی را زير  ًعـالوتا افراد، تشـکالت و سـازمان. باشـد مرزھا و مبارزه با طالبان در پاکستان متمرکز می

انقالبيون بايد از حاال مقابل اين ارگان حساس باشند و . کند ھا برخورد می نظر دارد که در مواقع ضـرورت با آن

سازمان کثيف خاد از ای  را چکيده مردم ازين سازمان به شدت نفرت دارند و آن. رعايت کنندپنھانکاری را 

داشتن ھويت شان و بيشتر  تر به خاطر مخفی نگه دانند، به اين خاطر اعضای اين سازمان در حضور مردم کم می

  .  دارند به خاطر نفرت مردم خود را پنھان نگه می

 

  سرمايه گذاری
شاھی ۀ ھای پوسيد تای ھفت ثور و نفوذ سوسيال امپرياليزم شوروی در افغانستان، با اين که رژيم    قبل از کود

ھايی صورت گرفته بود که بيشتر با  بر حاکميت کشور ما سوار بودند، اما در توليد صنعتی کوشش

  .ھای دولت ھمراه بود گذاری سرمايه

بافی  آباد؛ پشمينه کار، پلخمری، ميمنه، بگرامی و جالل    نساجی نخی ھرات، قندھار، توسعه نساجی بلخ، چاري

سازی کابل، قندوز و غزنی؛  سازی و چينی بافی کابل، قندھار، مزارشريف و ھرات؛ شيشه و تار پشم برای قالين

، ھرات، ميمنه و )لبلبو(آباد وبغالن؛ توليد قند و شکر بغالن دوم  کانسرو ميوه و سبزی قندھار، ھرات، جالل

کشی قندوز، گرشک، ھلمند، باالمرغاب و ميمنه؛ توليد سمنت  ؛ جن و پرس پخته با تيل و روغن)نيشکر(آباد  جالل

آباد، پلخمری؛ چرمگری ھرات، قندھار، مزارشريف و غزنی؛ گاز مايع شبرغان و ھمچنان  قندھار، ھرات، جالل
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يلووات برق برای تنوير و انکشاف  مليون ک۶٠سازی اندخوی؛ توليد  کودوبرق مزار، کاستک سودا و پالستيک

ھای نساجی نخی؛ توليد چدن،   ولسوالی؛ توليد کاغذ از پخته لنتر و ضايعات فابريکه٣٠٠صنايع کوچک در 

ی چاپ و  ؛ مطبعه)ساالنه صد ھزار تن برای ايران(چادر، آھن چدن  گادر تعميراتی، آھن گول تعميراتی، آھن سيخ

و نجاری؛ سيلوھای کابل، قندھار، ھرات، پلخمری، مزار وغيره در کشور ھای جنگلک؛ حجاری  نشر؛ کارخانه

 ساله يا از ميان رفت يا در اثر سياست بازار آزاد در ٣٠ھای  توليدی در جريان جنگۀ اين ھمه کارخان. فعال بود

ۀ يکمعرض فروش قرار گرفت که به علت توليد کوچک و ھم مورد ھجوم قرار گرفتن بازارھای کشور، جز فابر

اين زغال (دار وابسته، با معادن زغال سنگ کرکر و دودکش به فروش رسيد   سرمايه۴٠سمنت پلخمری که برای 

 دالر از دولت خريداری شده تا برای توليد سمنت به کار برده شود، اما اين سرمايه داران آن را ٨سنگ که فی تن 

ھا باقی  ، ديگر اثری از اين کارخانه)فروش رسانده اند دالر به ١۵٠استخراج کرده به پاکستان قاچاق و فی تن به 

 .       نماند

نمايند که از استثمار  ھای غربی تالش می     اشغال کشور ما که با سياست بازار آزاد ھمراه است، کمپنی

ه به ھا در بخش ساختمانی بوده ک گذاری تا حال بيشترين سرمايه. زحمتکشان افغانستان ھر چه بيشتر سود بکشند

سازی و  گذاری شده و شامل شھرک بخش اعظم اين چھار مليارد دالر در کابل سرمايه. رسد چھار مليارد دالر می

ۀ به طور نمونه شھرک آريا که مربوط يک کمپنی امريکايی است، در آن دو افغان با سرماي. باشد سازی می ھوتل

ھای  ًعالوتا در بخش. شود صاحب میکابل  درصد آن را شاروالی ١۶د و کنن کوچک به شکل دالل کار می

ًھا که ظاھرا  گذاری تمام اين سرمايه. گذاری صورت گرفته است بانکداری، مخابرات و ھوايی ملکی نيز سـرمايه

اين . ھای غربيست و ھيچگونه بار توليدی ندارد گيرد، دم شان زير پای کمپنی به نام بخش خصوصی صورت می

توليدی که درين ۀ يگانه کارخان. مصرفی و وابسته مبدل نمايندۀ  افغانستان را به جامعکنند که ھا تالش می کمپنی

دار خصوصی به ارزش   سرمايه۴٠سازی پلخمری است که در آن  سمنتۀ چند سال به فعاليت آغاز کرده، کارخان

انه تا حال قادر نشده اين کارخ. باشد ھا حاصل مواد مخدر می گذاری کرده برخی ازين پول  مليون دالر سرمايه۴٠

  . است که به تعادل اصلی توليد برسد

معادن . کند تر عمل می ھا ندارد، درين بخش گوش به فرمان    دولت افغانستان که صالحيتی در برابر امريکايی

 اما اين. ھا چشم دوخته اند ھای مختلف به چپاول آن ھايی است که کمپنی آھن، يورانيم، مس، گاز و نفت از ثروت

نفوذ در کشورھای ديگر و ۀ جنگ با القاعده زمينۀ ھا مايل اند که قبل از دست يازيدن به اين ذخاير با ادام کمپنی

ۀ ی کشور ماست که آماده ئھای افسان  آثار باستانی از ثروتمواد مخدر و. ھا را مساعد سازند باجگيری از آن

سود حاصله از ترياک ساالنه . آورند خش را به دست میالعجاله عايد سرشاری ازين دو ب برداری بوده، علی بھره

انگليس در کنار تمسک به ًاساسا امريکا و . امريکاستۀ نظامی ساالنۀ  مليارد دالر چيزی در حدود بودج۴٠٠

 ضد تروريزم و اشغال افغانستان به عنوان چھارراه آسيا، به خاطر کنترول مواد مخدر به افغانستان آمده همبارزه ب

ًدھد که امريکا و انگليس اساسا  به وضاحت توضيح می» شدن جنگ و جھانی«امريکايی کتاب ۀ اين را نويسند. اند

  .گيرد، به اين دو کشور آمده اند ھای منطقه، که نفت عراق و ھيرويين افغانستان را در بر می برای ثروت

  ادامه دارد                                                                                                                          

 


