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 Political  سياسی

  
  آلفرد مک کوی: يسندهنو

  نويدی  آمادور: برگردان از
  ٢٠١۶ جوالی ٢٨

   تنھا ابرقدرت جھان را شکست داد"گالبی رنگ"چه گونه يک گل 

  نجنگ مواد مخدر امريکا در افغانستا

١ 
، شورشيان ئی قابل پيش بينی، به طور عميق با اقتصاد روستاۀروند بلند مدت ھر چه می خواھد باشد، ترياک برای آيند

 سير  طالبان با درآمد فراوان از. طالبان، و دولتی فاسد که مجموع آن معمای افغان است گرفتار باقی می ماند

در حالی که . د که با شروع بھار می آيد، آماده خواھد بودمحصوالت زراعی گذشته، بدون شک برای فصل جنگ جدي

 سال گذشته، ۴٠برف از کوھستان ذوب و سرازير می شود، و شاخه ھای خشخاش از زمين جوانه می زنند، ھمانند 

 جنگ ۀاگر شما گره کور پيچيد… ارتش جديد استخدامی از جوانان آماده جنگ برای نيروھای شورشی خواھد شد

نيروی :  پيدا کنيدامريکا قرن را در شکست ۀرا ببريد، می توانيد بزرگ ترين سياست ضد و نقيض نھفتافغانستان 

، گل خشخاش، در مسير فوالدين خود، مرده گالبی رنگ نظامی واشنگتن توسط يک گل ۀ عظيم منھدم کنندۀگسترد

 و با ھر   دام دور بی پايان باقی بماند درست مانند پانزده سال گذشته، می تواند در ھمانامريکا. … توقف کرده است

طور کامل مسلح از مزارع خشخاش کشور شکوفه می ه  که به نظر می رسد ھرسال بئیارتش جديد جنگجويان روستا

در اين سرزمين که ترياک با دندان ھای اژدھا کشت شده : در اين نقطه، تاريخ يک چيز به ما می گويد. دھد، بجنگند

به بيان ساده، به اندازه ای ساده که …  و سال بعد از آن ارتش جديد چريکی موجود خواھد بوده نداست، امسال، سال آي

ما می «، »انتخاب به اندازه کافی روشن است«: حتی واشنگتن ھم می توانست آن را درک کند، در آن زمان نوشتم

شتری، اين خاک مرگ بار را بارور سازيم توانيم ھم چنان در جنگی بيرحمانه، با نتيجه ای نامشخص، بازھم با خون بي

 و بازسازی مزارع  و يا می توانيم در بازسازی اين سرزمين خشک کھن، با سبز کردن باغ ھا، با پرکردن گله و رمه

.  به جايگزينی مناسب برای ترياک تبديل گرددئیخراب شده در طول دھه ھا جنگ کمک کنيم تا دوباره محصوالت غذا

» … .ی توانيم کشت مواد مخدر را از بين بيريم که ديگر شرايطی برای کشت آن وجود نداشته باشدما تنھا زمانی م

طور بالقوه برشی ه  وجود دارند که مجموع آن ھا می تواند بئیحتی در افغانستان مشکل دار، با اين حال، جايگزين ھا

ن است زمانش فرار رسيده باشد که صحبت در به عنوان گام اول و اساسی، ممک. برای اين گره کور مشکل سياسی باشد

در .  اعزام گروه بعدی سربازان متوقف گردد و رئيس جمھور اوباما طرح خود مبنی بر خروج پرسنل را کامل کندۀبار
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 افغانستان سرمايه گذاری شود، می ئیاگر بخشی از آن ھمه بودجه نظامی تلف شده در مناطق روستا گام بعدی، حتی 

چنين .  ھای اقتصادی توليد کندبديليليون ھا کشاورزی که برای اشتغال وابسته به محصول ترياک ھستند، تواند برای م

 ۀباغ ھای فنا شده، گله ھا و رمه ھای به غارت رفته، انبارھای بذر، و سيستم تخريب شدو پولی می تواند آن زمين 

  .را حفظ می کرد، بازسازی کندآبياری ذوب برف را، که قبل از يک دھه جنگ، يک کشاورزی متنوع 

   
****  

چگونه اين امکان پذير شده .  شکست در افغانستان استۀستان پس از طوالنی ترين جنگ در تاريخ خود، در آامريکا

 ھزار از بھترين ١٠٠ سال به طور مداوم جنگ کرده است، با اعزام ١۵گونه تنھا ابرقدرت جھان که به مدت است؟ چ

عمليات نظامی، رکوردی در اسراف صدھا ) ١(دالر سرباز، بيش از يک تريليون ٢٢٠٠ و با قربانی کردن  پرسنل خود

، باال بردن کمک، تأمين مالی، تجھيز، و آموزش يک »بازسازی«و » ملت/ ساخت کشور«برای ) ٢(ی دالرميليارد 

 ھزار نفری صرف متحدان افغان کرده است، ولی ھنوز قادر نشده است تا يکی از کشورھای فقير جھان را ٣۵٠ارتش 

ً است که اخيرا کاخ سفيد اوباما خروج بيش ٢٠١۶سال  و به ھمين صورت چشم انداز ثبات در افغانستان در  آرام سازد؟

 ھزار پرسنل را به طور نامحدود در افغانستان باقی ١٠و حدود ) ٣(تر طراحی شده نيروھای خود را لغو کرده است 

  .می گذارد

در  قرن را ۀ جنگ افغانستان را ببريد، می توانيد بزرگ ترين سياست ضد و نقيض نھفتۀاگر شما گره کور پيچيد

، گل به رنگ گالبی نظامی واشنگتن توسط يک گل ۀ عظيم منھدم کنندۀنيروی گسترد:  پيدا کنيدامريکاشکست 

   .خشخاش، در مسير فوالدين خود، مرده توقف کرده است

عمليات نظامی واشنگتن تنھا زمانی موفق شده است که آنھا به طور مناسب در برای بيش از سه دھه در افغانستان، 

 و وقتی عذاب کشيده اند که در تکميل آن کار، شکست خورده  ميانه راحت بوده اند/رياک به آسيای مرکزیقاچاق ت

اين مداخله بدان دليل در بخشی موفق شد که جنگ نيابتی را که سی .  شروع شد١٩٧٩ در سال امريکا ۀاولين مداخل. اند

افغانستان راه اندازی کرده بود، منطبق با راه و روش برای اخراج شوروی از )  سيا– امريکاآژانس اطالعاتی (آی ای 

 طوالنی خود استفاده می ۀمتحدان افغان بود که از طريق افزايش قاچاق مواد مخدر کشور، برای حفظ يک دھه مبارز

  .کرد

 نمی اامريک مستمر، بدين دليل که ۀمبارز  سال ١۵ ً، در تقريبا ٢٠٠١ در سال امريکا ۀاز زمان حمل ديگر، ئیاز سو

ل کند، تالش ھای صلح برای محدود ساختن شورشيان طالبان وتوانست افزايش تورم تجارت ھروئين کشور را کنتر

 ۀ انداز  تن به١٨٠، از حداقل امريکا که توليد ترياک در پنج سال اول اشغال ئیتا جا. ًعمدتا شکست خورده است

 باستانی ۀ خاک افغانستان با دندان ھای اژدھای افسان تن افزايش يافت، به نظر رسيد که٨٢٠٠شگفت آور تاريخی 

ھر برداشت خشخاش، يک نسل جديد از مبارزان جوان برای ارتش چريکی در حال رشد . يونان شخم زده شده است

  .طالبان به ھمراه داشت
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، جنگ ١٩٨٠ جنگ مخفی سال ھای – سال گذشته ۴٠ افغانستان، تاريخ پر آشوب بيش از دیدر ھر مرحله از تراژي

ترياک، يک نقش مھم شگفت انگيزی را در شکل دادان به  - ٢٠٠١ از سال امريکا، و اشغال ١٩٩٠ ۀداخلی دھ

محيط زيست  تلخ تاريخ، به گونه ای که ۀ در يکی از سرنوشت ھای بافته شد.سرنوشت اين کشور بازی کرده است

اين کشور دور افتاده و محصور در خشکی را به ، امريکائیمنحصر به فرد افغانستان، ھم گرا با فن آوری نظامی 

 کشوری که قاچاق مواد مخدر بر اقتصاد آن تسلط دارد، گزينه ھای – اولين کشور واقعی مواد مخدر مبدل ساخت

  . می کندتعيينسياسی را تعريف می کند، و سرنوشت مداخالت خارجی را 

  

  )١٩٧٩ –١٩٩٢سال ھای (جنگ مخفی 

، به انتقال مرزھای بی قانون پاکستان و ١٩٨٠ل افغانستان توسط شوروی در سال ھای جنگ مخفی سيا عليه اشغا

 گزارش ١٩٨۶وزارت امور خارجه در سال . افغانستان کمک کرد تا بستری برای گسترش پايدار تجارت ھروئين باشد

. ھيچ مالياتی وجود ندارد. ھيچ دادگاھی وجود ندارد. ليسی وجود نداردوھيچ نيروی پ« ، »یئدر مناطق قبيله « :داد

تا آن زمان، روند به مدت طوالنی در » .حشيش و ترياک اغلب در دسترس است… ھيچ اسلحه ای غيرقانونی نيست

به جای تکيه بر تشکيل ائتالف خود از رھبران مقاومت، به سرويس اطالعاتی ) سيا(آژانس . جريان بوده است

  .تکيه کرد که خيلی زود مديران افزايش قاچاق مواد مخدر مرزی شدند و دست نشاندگان افغان) آی اس آی(پاکستان 

 به ١٩٧٠ تن در سال ھای ١٠٠ل از حدود وجای تعجب نيست در حالی که توليد مواد مخدر افغانستان بدون کنتر

، ١٩٨٠ و ١٩٧٩در سال ھای . رويش را برگرداند/  رسيد، آژانس زير سبيلی رد کرد١٩٩١ تن در سال ٢٠٠٠

در زمانی که تالش سيا شروع به افزايش کرده بود، يک شبکه از آزمايشگاه ھای ھروئين در امتداد مرز درست 

، ١٩٨۴در سال .  ھروئين جھان شدۀاين منطقه خيلی زود، بزرگ ترين توليد کنند. افغانستان و پاکستان باز شد

 در درون پاکستان، شمار .ر اروپائيان شد درصد بازا٨٠ و امريکا درصد از بازار ھروئين ۶٠ حيرت آور ۀعرضه کنند

 و يک ميليون و سيصد ١٩٨٠ در سال ۵٠٠٠ به ١٩٧٩در سال ) بله، صفر(معتادان به ھروئين از نزديک به صفر 

به ويژه « ميزان اعتياد به اندازه ای باال رفت که سازمان ملل آن را – رسيد ١٩٨۵در سال  ) ١،٣٠٠،٠٠٠( ھزار 

  ).۴(خواند » تکان دھنده

 است، همحصول در کشور جنگ زدترين يکی از ايده آل «، ترياک ١٩٨۶طبق گزارش وزارت امور خارجه در سال 

 که جھت سرمايه گذاری، نياز کمی به سرمايه دارد، خيلی زود رشد می کند، و به آسانی حمل و نقل و ئیاز آن جا

ب اين محصول ماليم، با قيمت بازار دو تا سه برابر عالوه براين، آب و ھوای افغانستان خيلی مناس» .معامله می شود

 که جنگ نيابتی بين ئی از آن جا . در آسيای جنوبی، پايتخت سابق تجارت مواد مخدر بودئی مثلت طالۀبيشتر از منطق

از روی « گشت، کشاورزان افغان ئیسيا و شوروی منجر به حداقل سه ميليون پناھنده و اختالل در توليد مواد غذا

 را ئیتوليد کرده و می تواند افزايش ھزينه ھای مواد غذا» سود باال«شروع به توليد ترياک کردند، که آسان تر» چارینا

تا اقالم «در ھمين حال، عناصر مقاومت، طبق وزارت امور خارجه، در توليد ترياک و قاچاق درگيرند . پوشش دھد

  ».ريد سالح را فراھم سازندل خود و ھزينه خوجمعيت تحت کنتر] اين[اصلی را برای 

، شروع به آزادی مناطق در درون افغانستان ١٩٨٠ھنگامی که مقاومت مجاھدين قدرت گرفت و در اوايل سال ھای 

 پرسود دھقانان )۵( خشخاش گالبی رنگ گل  کرد، اين به تأمين مالی جھت عمليات او با جمع آوری ماليات از توليد

 که سالح سيا را به منطقه ئیکاروان ھا. ور ھلمند، که زمانی سبد نان افغانستان بودکمک کرد، به ويژه در واليت بار
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 برخی اوقات، نيويورک تايمز گزارش می –برای مقاومت حمل می کردند، اغلب با بار ترياک به پاکستان برمی گشتند 

  ).۶ (».کردند که از مقاومت حمايت می امريکائیبا موافقت مقامات اطالعاتی پاکستان يا «  :داد

وقتی که جنگ جويان مجاھدين ترياک را به مرز آوردند، به پااليشگاه ھای ھروئين پاکستانی می فروشند که در استان 

نرال فضل الحق اداره می ج پنھانی که توسط سيا و متحد نزديک سيا، ۀمرزی شمال غربی کار می کنند، يک منطق

بيش تر در جنوب در .  در منطقه خيبر استان بودئیگاه ھروئين به تنھا پااليش٢٠٠ تا ١٠٠، حدود ١٩٨٨تا سال . شود

شش  سيا در افغانستان، ۀ دارائی با ارزش و مفيد مورد عالق،)٧( بلوچستان، گلبدين حکمت يار ايالت کوه سلطان ۀمنطق

سالح سيا به با . ی کرد می کرد که اکثر محصول ترياک را از ميان کوه ھلمند به ھروئين تبديل مکنترولپااليشگاه را 

 کاميون ھای سلول لجستيک ملی ارتش پاکستان از بندر کراچی به اين مناطق مرزی می ۀجعبه ھای چوبی و به وسيل

  . بر می گردند که بتوانند به بازار ھای جھان صادر شوندئی ھروئين به بنادر و فرودگاه ھاۀ و با محمول رسد

حکمتيار دارائی که ) ٨(شنگتن پست گزارش داد يات مخفيانه رو به پايان بود، وا، در حالی که اين عمل١٩٩٠ یدر ماه م

، برای مدت ھای امريکائیمقامات پست ادعا کرد که . ، رھبر متصل به شورشيان نيز قاچاقچی ھروئين بودرئيس سيا

س اطالعاتی پاکستان  سرويۀيار، و به ھمان خوبی دربار اتھام تجارت ھروئين توسط حکمتۀطوالنی از تحقيق دربار

 در افغانستان تابع جنگ عليه نفوذ امريکابه اين دليل که سياست مواد مخدر «خود داری کرده بودند، بيش تر 

  ».شوروی در آن جا بوده است

ک و راست در مورد انتخاب آژانس خود  سيا در عمليات افغانستان، بعدھا ر در واقع، چارلز کوگان، مدير سابق

ھدف اصلی مأموريت ما امکان انجام آسيب ھر چه بيشتر «:  گفت١٩٩۵او به تلويزيون استراليا در سال . صحبت کرد

من فکر نمی کنم که ما . به شوروی بود، ما منابع يا وقتی جھت اختصاص به تحقيق تجارت مواد مخدر نداشتيم، آری

اما ھدف اصلی انجام . آری، از نظر مواد مخدر عواقبی وجود داشت… ھت اين داشته باشيمنيازی به عذرخواھی ج

  ».شوروی افغانستان را ترک کرد. گرفت

  

  )١٩٨٩ – ٢٠٠١( افغان و ظھور طالبان *جنگ داخلی

ی می که آشکارا درباره اش می نويسند و فخرفروش(» نھضت براندازی پنھانی « در درازمدت، اين چنين مداخله با 

  . بی ثبات ژئوپوليتيک توليد کرد که ھرگز پس از آن بھبود نيافتۀ، يک سياه چال)کنند

فشرده می رسد، افغانستان و  که باران ابرھا حاال خشک ئیقرار گرفته درمسير باد شمالی و باران ھای موسمی، جا

 جنگ ءزمانی که ابتدا. بھبود نمی يابد و ويرانی بی سابقه ای که رنج برده است  امريکا ۀخشک ھرگز از اولين مداخل

 ھلمند، ارتفاعات نيمه خشک، اکنون يک اکو ۀ شروع شد، به غير از مناطق آبياری شده ای مانند در١٩٧٩در سال 

 پيش می ١٩٩٢ و ١٩٨٩در حالی که جنگ بين سال ھای . سيستم شکننده برای حفظ جمعيت قابل توجه تحت فشار بود

 توافق صلح حمايت کرد و نه در  ًشنگتن اساسا کشور را به حال خود رھا کرد، نه ازرفت، اتحاد به رھبری وا

  .بازسازی کشور کمک مالی نمود

ه زمانی که در کشور جنگ داخلی با يک و نيم ميليون کشته و سه ميليون پناھنده، يک اقتصاد ويران، و دسته ھای ب

در طول سال ھای . **سادگی نگاھش را برگرداندن بای کسب قدرت شروع شد، واشنگتخوبی مسلح جنگ ساالر بر

 داخلی که ادامه يافت، کشاورزان افغان تنھا محصولی را که ضامن سود فوری بود، خشخاش ۀکشاکش جنگ وحشيان

، به دو برابر ١٩٨٠ تن در دوران جنگ مخفی سال ھای ٢٠٠٠برداشت ترياک، به بيست برابر و تا . را توليد کردند

  . جنگ داخلی رسيد١٩٩٠در سال ھای 
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در اين مدت، بايد به عنوان پاسخی به خسارت بسيار زياد وارد شده از طرف دو دھه جنگ شناخته ) ٩(توليد ترياک 

 بار بيش تر از ٩ که ئیبا بازگشت آن سه ميليون پناھنده به سرزمين جنگ زده، مزارع کشت خشخاش از آن جا. شود

به عالوه، بازرگانان ترياک با . ان نياز داشت يک نعمت خدادادی اشتغال بودکشت گندم، کاالی سنتی کشور به کارگر

 قادر به انباشت سرمايه بودند تا پول نقد بسيار مورد نياز کشاورزان فقير خشخاش را جلو تر و ئیسرعت کافی به تنھا

پول پيش قسط اثبات می کند که /بارآن اعت.  آن ھا بودۀپيش پرداخت ارائه دھند که برابر با بيش از نيمی از درآمد ساالن

  .برای زنده ماندن بسياری از روستائيان فقير حياتی بود

 ۀ، جنگ ساالران بی رحم محلی، سالح و ترياک را در مبارز١٩٩۴ تا سال ١٩٩٢ اول جنگ داخلی از سال ۀدر مرحل

کار می کرد ) آی اس آی(تان پاکستان از طريق سرويس اطالعاتی پاکس. سراسر کشور برای کسب قدرت ترکيب کردند

يار، مصمم به نصب متحدان پشتون خود در کابل، پايتخت  خود حکمتۀو با تحويل سالح و تأمين مالی به دست نشاند

 باران راکتاکنون، او نخست وزير اسمی ائتالف سرکش بود که سربازانش دو سال کابل را بمباران و . افغانستان بود

ھنگامی که او با اين حال در تسخير کابل شکست ). ١٠( را کشتند  افغان۵٠٠٠٠ و حدود ا خراب کردندکردند و شھر ر

خورد، پاکستان از نيروی تازه ظھور پشتون، طالبان، يک جنبش بنيادگرا که از مدارس اسالمی ميليتانت پديد آمد، 

  .حمايت کرد

لبان از کشت ترياک داخلی حمايت کرد،  بيش تر مناطق کشور، رژيم طاکنترول و ١٩٩۶پس از تسخير کابل در سال 

حفاظت دولت را ارائه داد تا تجارت صادرات و ماليات بسيار مورد نياز، بر ھر دو توليد ترياک و ساخت ھروئين را از 

نظرسنجی سازمان ملل نشان داد که، در مدت سه سال اول قدرت، طالبان از محصول ترياک کشور . آن جمع آوری کند

  . درصد توليد جھان را در آن زمان رشد داده و باالبرده است٧۵  تن، يا۴۶٠٠تا 

، با اين وجود، در حالی که خشک سالی ويران گر به دومين سال خود وارد شد و گرسنگی توده ٢٠٠٠ سال جوالیدر 

ی در سراسر افغانستان گسترش يافت، دولت طالبان در يک درخواست آشکار برای رسميت شناختن بين المللی و ئ

  بررسی متعاقب سازمان ملل از محصول. تمام کشت ترياک را صادر کرد) ١١(کمک، به ناگھان دستور لغو

  )١٢( تن کاھش داده است ١٨۵ و تا   درصد٩۴روستا آشکار ساخت که اين ممنوعيت، برداشت محصول را ١٠٫٠٣٠

به مرکز سازمان ملل در ) ١٣( زاھد  خود، عبدالرحمنۀتی با رياست معاون وزير امور خارجأطالبان ھيسه ماه بعد، 

آن البی .  ممنوعيت تجارت مواد مخدر، آن ھا از نظر ديپلوماتيک شناخته شوندۀنيويورک فرستاد تا با به ازای ادام

، به عبارتی ديگر، در واقع امريکا .سامه بن الدن تحميل نمود برای حفاظت از ا م جديد بر رژيمدر عوض، يک تحري

 کمک بشر دوستانه پاداش داد، حتی زمانی که انتقاد سازمان ملل را در ارتباط با بن الدن دالر ميليون ۴٣طالبان را با 

ممنوعيت کشت « : گفتامريکا ۀ، کالين پاول وزير امور خارج٢٠٠١ ی با اعالم اين کمک در ماه م .تأئيد کرد

 اساسی ألۀدر مورد چندين مس«م خواست تا و از رژي»  ما خوش آمد می گوئيم، که طالبان گرفته را خشخاش، تصميمی

حمايت آن ھا از تروريسم، نقض استانداردھای بين المللی شناخته : که ما را از ھم جدا می کند اقداماتی صورت پذيرد

  ».شده حقوق بشر آن ھا، به ويژه برخورد آن ھا با زنان و دختران

  ادامه دارد

  
  :يادداشت

اوی آن است، از نظر ما در بعضی از نکات آن، بيشتر از آن که به عمق قضايا با تمام ارزشمندی که اين تحقيق ح
نظرانداخته شده باشد، ظواھر امر و آنچه را سياستمداران و رسانه ھای وابسته بدانھا، جھت فريب خلقھا نشخوار نموده 
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 بيشتر از ھمه توجه يک خوانندۀ از آن جمله دو نکته. مورد توجه قرار گرفته است" واقعيت"و می نمايند، به مثابۀ يک 
  :د قضايای افغانستان را جلب می نماينآشنا به

و به چشم مردم خاک ھا يکی از آن کالھبرداری " داکتر نجيب"بعد از حاکميت مستعمراتی " جنگ داخلی" اصطالح -١
 جنايت و کشتارش را از ھائی است که امپرياليزم در طول تاريخ، از آن طريق تالش نموده تا دامن آلوده به پاشيدن

 ھزار از اتباع خارجی اعم از پاکستانی، ايرانی، ۵٠در غير آن با در نظرداشت بيش از . چشمديد مردم عادی بپوشاند
 زير نام مجاھد و تقسيم آنھا در بين نيروھائی که آبشخور ھمۀ آنھا عرب، روس، ترک، اروپائی، افريقائی و امريکائی

، آنھم برخوردار از پشتيبانی تسليحاتی و لوژستيک در وجود ارتجاع داخلی و خارجی بود، امپرياليزم، اسالم سياسی
ر افغانستان را به مردم افغانستان نسبت دادن، يا بايد ادر کشی و استخوان شکنی بين اقوام و مليتھای با ھم برادننگ بر

تان باشد و يا اين که چنان شخصی خود از جمع معلومات  چنان انسانی  به شدت متأثر از تبليغات دشمنان مردم افغانس
  .باشد که آگاھانه جھت تطھير امپرياليزم قلم می زنندمی آنھائی 

در امور افغانستان، و " ای. ای. سی "عامل اجرائیمثابۀ به " آی.اس . آی" انتخاب سازمان استخبارات پاکستان يعنی -٢
، نمی تواند به مثابۀ کناره گيری امپرياليزم تان و استخباراتشوسيلۀ کشور پاکساجرای اھداف دراز مدت امريکا به 

  .و کليت امپرياليزم غرب در قبال افغانستان، تلقی گرددامريکا 
ما به نيکوئی می دانيم که امروز دنيا در وضعيتی قرار گرفته، که امپرياليزم جھت سبکتر ساختن بارش و پيشبرد بھتر 

به اساس تقسيم  تصميم گيری ھا،  امريکا حينحاکميت مطلق امپرياليزمحفظ من اھدافش، در ھرگوشه ای از جھان، ض
انجام " سيا"عمل می نمايند، بر ھمين مبنا، " سيا"وظايف، نھاد ھای منطقه ئی به مثابۀ بازوی اجرائی و دست دراز 

  .ار کشيده باشدگذاشت نه اين که گويا خودش را از افغانستان کن" آی.اس. آی"بخشی از اھدافش را به دوش 
در تمام مدت ھر آنچه به ارتباط افغانستان، روا داشته است، ھمه به دستور و تابعيت از سياست ھای " آی. اس. آی"

بوده و امپرياليزم امريکا و شرکايش در تمام نقاط جھان، ھيچ گاھی نمی توانند دامن خويش را از امريکا ستراتيژيک 
  .فتاده، پاک نمايندجناياتی که در افغانستان اتفاق ا
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