
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@gmail.com 
 Historical  تاريخی

  سازمان انقالبی افغانستان
  ٢٠١۶ اکتوبر ٠۶

 تاريخ، نبرد طبقاتی
  بخش آخری

اعی را در اختيار دارند و با کسانی اند که ھم زمين و ھم بخشی از ابزار زر) مالکان، اربابان، خانان(اما زمينداران 

 جريب زمين را در اختيار دارند، در ٧۵٠٠٠ تا ١٠٠٠زمينداران بزرگ از . بھرۀ مالکانه دھقانان را استثمار می کنند

اينان در .  جريب زمين دارند۵٠٠ تا ١٠٠ جريب و زمينداران کوچک از ١٠٠٠ تا ۵٠٠حالی که زمينداران ميانه از 

پايگاه اصلی فئوداليزم دھات است .  به مساحت زمين تعداد معينی دھقان را استثمار می کنندمناطق مختلف کشور نسبت

آنان طرفدار .  در مرکز قرار دارند و در برابر انقالب می ايستند،و نمايندگان روشنفکر آنان در سطوح مختلف قدرت

 درصد زمين ھا را در ۵٠که  الکان با اينم!! اشغالگران اند و ھميشه دعای سر آنان را می کنند که آرامش می آورند

که اشغالگران و دالالن  با اين.  نفر می رسد٧۵٠٠٠سازند که تعداد شان به  اختيار دارند، دو درصد باشندگان ده را می

داخلی شان در اين چند سال تالش کرده اند تا اقتصاد بازار را از طريق توليد، تجارت و خدمات با سرمايه گذاری ھای 

فساد (رجی و داخلی به بخش مھم اقتصاد کشور تبديل کنند، اما مشکالت مھمی که سد راه اين بخش اقتصاد قرار دارد خا

تا حال قادر به تسلط نسبی ...) اداری، تسلط مافياھای مختلف، ناامنی، عدم تمايل کمپنی ھای غربی به سرمايه گذاری و

 .تصاد مسلط کشور ما را می سازدبر اقتصاد کشور نشده و تا ھنوز توليد زراعی اق

 ٢٠٠٣ کمپنی ھای امپرياليستی را به افغانستان ھموار می کرد از ۀاقتصاد بازار که راه سرمايه گذاری و صدور سرماي

ليارد دالر ي م۴.۵ليارد دالر سرمايه گذاری شد و چون تنھا در بخش ساختمانی ي م٩ً ظاھرا در تمام بخش ھا ٢٠١٠تا 

سرمايه گذاران خارجی درين دوره . ، لذا اين رقم کمتر از اصل سرمايه گذاری در اين مدت می باشدسرمايه گذاری شد

برای فرار از پرداخت ماليه، اصل پول خود را نشان نداده و دولت پوشالی ھم توان چنين حساب و کتابی را از آنان 

 کرده و حجم تجارت آنان چند برابر  شرکت رسمی ايجاد٢٠١استثمارگران خارجی تنھا در بخش تجارت، . ندارد

 ۴٠٠ساالنه (صادرات ترياک مھمترين بخش صادرات افغانستان را می سازد . باشد شرکت ھای افغانی و مختلط می

آثار باستانی، برخی از سنگھای . که به تنھائی درآمد آن چند برابر درآمد تمام صادرات افغانستان می شود) ليارد دالريم

ارتراش که مانند ترياک، قاچاق می شود و خارج از کنترول دولت قرار دارد، پول بسياری به حساب قيمتی و چوب چھ

کمپنی ھای سرمايه داری خارجی و داخلی می ريزد و نشان می دھد که مقدار سرمايه گذاری در بخشھای مختلف توليد 

از اين طريق پول ھای زيادی خارج . می زندليارد دالر يدر افغانستان سر به صدھا م) قانونی و غيرقانونی(و تجارت 

که (آمار رسمی دولت پوشالی . از کنترول دولت در داد و ستد شامل شده، سودھای کالنی به دامن خارجی ھا می ريزد

کمپرادوری و (گذاری داخلی   درصد سرمايه۶۶، ٢٠٠٩ تا ٢٠٠٣نشان می دھد که از ) نمی توان به آن اعتماد کرد

 .سرمايه گذاری ھای مستقيم کمپنيھای خارجی را در بر گرفته است درصد ٣١و ) ملی
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بانک جھانی و بانک انکشاف آسيائی برای استقرار چنين اقتصادی در جھت تقويت بورژوازی کمپرادور، تالش ھای 

و » بالعوض«ليون آن ي م١۴۵٠ليون دالر که ي م١٨٩٠ حدود ٢٠٠٩بانک جھانی تا جنوری . بسياری به خرج داده اند

کمپنی ھائی که برای اھداف شوم استثماری به . کرده است» کمک«ليون آن قرضه می باشد، به افغانستان ي م۴۴٠

افغانستان آمده اند، زير نام مؤسسات کمک کننده کار می کنند و برای اين که اھداف اساسی شان را پنھان کنند، گاه به 

 قراردادی خارجی و ٢٠٠٠بر اين مؤسسات و کمپنی ھا، اکنون عالوه . کارھائی زير نام بازسازی نيز دست می زنند

سنای امريکا با تحقيق محرمانه متوجه شد که وزارت دفاع امريکا طی سال ھای (داخلی در افغانستان کار می کنند 

که در بخش داخلی خانواده ھای )  ھزار قراردادی امنيتی خصوصی در افغانستان کار کرده است٢۶ با ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧

خصوصيات اصلی نظام ھای (از فاسدترين آنھا بوده و با خدعه، زور و نيرنگ ... کرزی، فھيم، خليلی، رحيم وردک و

حامد پسر رحيم وردک از درک ديوارھا و چک ھای سمنتی . نده اپول ھای کالنی را به جيب زد) رو به سرمايه داری

 دست يافته، و تميم پسر جنرال بابه جان از قراردادھای یه ئکه به کمک پدرش قرارداد می شود به سرمايه ھای افسان

 . استداشتهليون ھا دالر عايد يميدان بگرام م

 درصد آن ٢٢ درصد آن داخلی و ٧٨ شرکت در دفتر آيسا راجستر شده که ١۶٠۵۶ حدود ٢٠٠٩ تا ٢٠٠٣از سال 

 درصد در سکتور ١۶ر خدمات،  درصد در سکتو٢۵ درصد در سکتور ساختمانی، ۵۵ازين ميان . باشند خارجی می

 شغل جديد ۶۵۴۴٧۵اين شرکتھا درين مدت بيش از .  درصد در سکتور زراعت سرمايه گذاری شده است۴صنعت و 

.  درصد ديگر به وسيلۀ شرکتھای خارجی خلق شده اند۴۵ درصد آن به وسيلۀ شرکتھای داخلی و ۵۵ايجاد کرده که 

 درصد در زراعت ۵ درصد در صنعت و ١۴ درصد در خدمات، ٢٨،  درصد در سکتور ساختمانی۵٣ازين شغل ھا 

اما از . باشد که زمينه را برای استثمار و انباشت سرمايه نزد کمپنی ھای خارجی و دالالن داخلی مساعد ساخته اند می

ُند و بنجل  می کوشند که از يک سو جامعۀ افغانستان را به جامعۀ مصرفی مبدل سازءجائی که اشغالگران با تمام قوا

 دست گدائی مردم افغانستان برای مدت طوالنی تاھای کمپنی ھای جھانی و منطقه را در بازارھای افغانستان آب کنند 

دراز باشد و از سوی ديگر بيکاری، فرار و آوارگی تار و پود جامعۀ افغانستان را احتواء نمايد و به قيمت ارزان برای 

جھت نيست که سخنگوی آيساف در  بی( و کمپنی ھای امنيتی نفر استخدام نمايند ، اربکی»امنيت ملی«پوليس، اردو، 

، فرار نيروی جوان افغانستان )کنند  اعالن کرد که ماھانه شش ھزار نفر را تنھا به صفوف اردو جذب می٢٠١١اپريل 

در ده . ان راحت می سازدکه بلندترين رقم فرار جھان را می سازد، اشغالگران را از مخالفت بخش مھمی از نيروی جو

سال گذشته اين سرمايه گذاری ھا در بخش خصوصی ترانسپورت ھوائی و زمينی، ساختمانی، بانک ھا، شھرک ھای 

 و ھمچنين پرورش  توليد ديگ بخار، دوا، چاپ(، صنايع ديگر )کابل، ھرات، قندھار، ننگرھار، مزار و کندز(صنعتی 

حصيالت عالی، کلينک ھای خصوصی، برق، مين پاکی، مخابرات، معادن، ، مکاتب و ت) و ايجاد مرغداری ھامرغ

کمپنی ھای امنيتی، انجوھا صورت گرفته که در اين بخش ھا کارگران فنی، کارگران ساده، کارگران يخن سفيد، خدمه 

 .موران پائين رتبه مصروف کار اندأو م) گارد، موتروان، آشپز، مالزم(

ًآريانا، کام اير، صافی و پامير که اخيرا پروازھای آن به علت فساد (خط ھوائی داخلی ترانسپورت ھوائی که با چھار 

ُفالی دبی، اير انديا، (و چند خط ھوائی خارجی ) کابل بانک و جعلی بودن اسناد بعضی از طياره ھای آن متوقف گرديد

اين خطوط . ھوائی کابل انجام می دھند پرواز در ميدان ٣۵٠ تا ٣٠٠کار می کند، روزانه از ...) ھواپيمائی آسمان و

در بخش ترانسپورت زمينی که عالوه بر . ھوائی عالوه بر انتقال مسافر به انتقال مال التجاره نيز می پردازند

 درصد از ۶٠ درصد از طريق ايران، ٣٠صورت می گيرد؛ ) واردات و صادرات(مسافرکشی، انتقال اموال تجارتی 

واردات افغانستان شامل ماشين آالت، وسايل . گيرد ز طريق شمال صورت می درصد ا١٠طريق پاکستان و 
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ترانسپورتی و پرزه جات، مواد نفتی و روغنيات، فلزات و محصوالت فلزی، روغن نباتی، گندم و آرد گندم، تاير و 

اما .  رسيدليارد دالري به پنج م٢٠١١باشد که در  می... تيوب، منسوجات، چای و سگرت، البسه، شکر، صابون و

صادرات افغانستان که شامل ميوۀ خشک، قالين، ميوۀ تازه، نباتات گياھی، پوست، پوست قره قل، پشم و موی حيوانی، 

ُنباتات تيلی، شيرين بويه، ھنگ سفيد، ھنگ سرخ، کاغذ باطله، زيرۀ سياه و سفيد، زيتون، بربو، پالستيک باطله، روده 

 ٩۵. ليارد دالر رسيدي به چيزی حدود يک م٢٠١١و برنج سفيد می شود ، در و شکمبه، حبوبات، سرش کاھی، سمارق 

الری . باشد  شرکت ترانزيتی می٢١٠درصد واردات و صادرات افغانستان به وسيلۀ الری صورت می گيرد که شامل 

فرادی موتر و  عراده می رسند و به ھمين مقدار ھم افراد و کمپنی ھای ان۴۵٠٠ھای افغانی اين شرکت ھا به بيش از 

کارگران اين بخش . َھمچنان ترک ھای پاکستانی و ايرانی نيز در انتقال مال التجارۀ افغانستان سھيم اند. تانکر دارند

بر بخش ساختمانی تا . شامل دريوران موترھای الری، باراندازان، محافظان گدام ھا، رانندگان کرن ھا وغيره می باشند

 درصد اين سرمايه ٨٠( درصد مجموعۀ سرمايه گذاری ٣١ر سرمايه گذاری شده بود که ليارد دالي م۴.۵ بيش از ٢٠٠٩

تنھا در شھر کابل . را تشکيل می داد و بيشتر در کابل متمرکز بود) گذاری در انحصار کمپنی ھای خارجی است

کلوله پشته،  ، طالئی، شيرپور،، آريا، اميد سبز، گلخانه، استقالل)قلعۀ فتح هللا و احمدشاه مينه(شھرک ھای سليم کاروان 

خراسان، نوروزآباد، سمتخانه، شاداب ظفر، گلستان، قصر عزيزی، عزيزی پالزا، ستانکزی مينه؛ مساجد بزرگی چون 

خاتم النبيين و حاجی عبدالرحمن، سنترھا و مراکز فروش بزرگی چون کابل سيتی سنتر، گلبھار سنتر، مريم شاپنگ 

فيصل شاپنگ سنتر، فارياب سنتر، روشن پالزا، تعمير عزيزی بانک، عزيزی سنتر، سنتر، اباسين ځدران سنتر، 

ساختمان اتصاالت، تعمير کابل بانک، برج کابل، برج نور، تعمير ام تی ان، تعمير ھوتل اشرف رمضان و کفايت 

تجارت ھرات، ھوتل المللی  مارکيت در مزار، ساختمان ھوتل پنج ستاره، دو قلوھای ھفده طبقه ای صافی، ھوتل بين

ليون ھا دالر يی که مئو بلند منزلھا)  ھوتل در کابل۶٠٠(نظری، ھوتل پنج ستاره و ملی سنتر در ھرات با دھھا ھوتل 

خرج اعمار آن ھا شده به وسيلۀ اين شرکت ھا که با انواع ابزار ساختمانی مجھز اند و ھر يک بيش از دو صد انجنير، 

 .ر اختيار دارند، به اين کار مصروف می باشندکارگر ماھر و ساده و معمار د

يکی از شاخصه ھای اصلی رشد و عدم رشد مناسبات سرمايه داری در يک کشور به رشد و يا عدم رشد بانک ھا 

گردانندۀ پول، تعيين سود، پشتوانۀ تمام بخش ھای صنعتی، تجاری و توليدی و باالخره عامل انتقال . گردد مربوط می

 عالوۀ سرمايه گذاری کمپنی ھای سرمايه داری، پول ھای مردم را به شکل سپرده، جمع آوری هاند که بپول، بانک ھا 

کرده، سود ناچيزی به صاحبان آنھا می دھند، اما خود، اين سپرده ھا را در بخش ھای مختلف توليدی و با کسب سود 

 بانک در ١٧در حال حاضر . کت در می آيدبلند سرمايه گذاری کرده و به اين صورت چرخ اقتصاد و سرمايه به حر

.  شاخۀ نمايندگی بانک ھای خارجی اند۵ بانک دولتی و ٢ بانک خصوصی، ١٠افغانستان کار می کنند که از جمله 

که وزارت ماليه  بعد از آن. ليون دالر آن از سوی سھامداران اصلی دزدی شدي م٨٢۵ورشکست گرديد که (کابل بانک 

، عزيزی بانک، پشتنی بانک، بانک )تغيير داد» نوی کابل بانک«ھده گرفت، نام آن را به مسؤوليت آن را بر ع

المللی افغانستان، بانک ملی افغان، ستندرد چارترد بانک، فرست مايکرو فايننس بانک، بانک الفالح، افغان يونايتد  بين

نل بانک پاکستان، پنجاب نشنل بانک و بانک، ميوند بانک، غضنفر بانک، آرين بانک، باختر بانک، حبيب بانک، نش

اين بانک ھا . ليارد دالر می رسيدي م٢.۵ليارد افغانی يا ي م١٢۵ به ٢٠٠٩ مجموعی آنھا در جون ۀبرک بانک که سرماي

 درصد، اما در بخش توليدی يک درصد سرمايه گذاری ٢٠ درصد، خانه سازی ۴٩ در بخش تجارت ٢٠٠٩تا جوالی 

اين سرمايه گذاری . ًفغانستان بعد از اشغال به يک جامعۀ کامال گدا و مصرفی مبدل شده استکرده که نشان می دھد ا

 درصد در مزار بوده که معلوم می کند مناسبات بورژوائی چقدر در ۴ درصد در ھرات، ۶.۵ درصد در کابل، ٨۵ھا، 
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ی ھای بزرگ سرمايه داری چون اين بانک ھا با کمپن. پايتخت متمرکز بوده و در واليات ھيچ نفوذی نداشته است

سرمايه ھای عزيزی بانک و نوی کابل بانک را . جھت انتقال پول کار می کنند» سويفت«و » ويسترن يونين«

لمان ادر سطح جھانی به کار می اندازد و اين دو بانک برای اين بانک ) لمانادومين بانک (لمان ا» کومرس بانک«

 .نقش کمپرادوری را ايفاء می نمايند

که مردم در سال ھای اخير به نقش بانک و شيوۀ کار آن ھا آشنا شده، اما تا ھنوز اعتماد الزم بر اين بانک ھا  با اين

اين رسوائی را در .  که رسوائی کابل بانک برآمد اين بی اعتمادی بيشتر شد٢٠١٠ًمخصوصا بعد از اگست . ندارند

 .ران خاندانی آن را به يغما کشيدندبخش قبلی توضيح داديم که چگونه ده تن از چپاولگ

ًدر اين ده سال در کابل، ھرات، قندھار، مزار، جالل آباد و کندز، شھرک ھای صنعتی ساخته شدند، عالوتا در بيرون 

نيز در بخش ... از اين شھرک ھا ديگ بخارسازی، سمنت و زغال، مرغداری، صنعت چاپ، سيلوھا، دواسازی و

وليدات صنعتی افغانستان شامل آب معدنی، لوله ھای پالستيکی، پاپوش پالستيکی، خريطۀ ت. صنعت توليدی احياء گشت

در . می باشد... پالستيکی، ديگ بخار، روغن، جوس، کشمش پاکی، نساجی، بطری، کلچه، انواع نان، قالين، چرم و

برات، تحصيالت کنار خدمات دولتی، خدمات خصوصی نيز وارد بازار آزاد شد که شامل مکاتب خصوصی، مخا

 می... ابتدائی، ثانوی و عالی خصوصی، کلينک ھای خصوصی، رسانه ھا، انجوھا، کمپنی ھای امنيتی، مين پاکی و

  کارگر فنی و غير فنی ٣۵٢٠ کارگر يخن سفيد و خدمه و ٣٣۴۵٠ مالک و کارفرما، ٣٣٣٠در کل اين بخش ھا . گردد

 .مصروف کار اند

ليون دالر بود، در حال حاضر ي م۶٠ن شبکۀ تيلفون موبايل در افغانستان است، در آغاز که اولي» افغان بيسيم«سرمايۀ 

دومين کمپنی » روشن«. ليون دالر می رسد و وابسته به ديکچينی معاون رئيس جمھور قبلی امريکاستي م۵٠٠به  

ليون ي م۶٠٠ سرمايۀ آن به مخابراتی است که با سرمايۀ يک کمپنی انگليسی در افغانستان کار را شروع کرد و اکنون

اين کمپنی شش . غيرمستقيم کار می کنندبه صورت  نفر ٢۵٠٠٠ نفر و ١١١۴دالر رسيده که در آن به صورت مستقيم 

) کمپنی امريکائی ـ عربی(» ام تی ان«ًعالوتا کمپنی ھای . درصد عوايد دولت را از طريق ماليه دھی مرفوع می سازد

که دولتی است تا حال رشد چندانی » افغان تيلی کام«. يز در افغانستان کار می کنندن) کمپنی عربی(» اتصاالت«و 

 درصد عايد شان را به شکل تکس به دولت بپردازند که يکی از مھمترين ١۶تمام اين کمپنی ھا بايد . نکرده است

مور، أ م۴۵٠٠رفرما،  سھامدار و کا٢٠٠٠در اين بخش . درآمدھای دولت پوشالی محصول کمپنی ھای مخابراتی است

 .کنند  کارگر غير فنی کار می۶۵٠٠٠ کارگر فنی و ١۵٠٠ خدمه، ٨٠٠٠

ًاستخراج گاز کامال راکد مانده و کار استخراج معدن مس . کار روی معادن کشور تا ھنوز به شکل فنی آغاز نشده است

ار به صورت فنی در چند معدن اما ک. سپرده شده است) MCC(که به کمپنی چينی ) ليون تن مس داردي م١٣(عينک 

 گروپ به استخراج سنگ ھای قيمتی در ٢۶٠٠زغال آغاز گرديده است؛ گچ و نمک از سال ھا استخراج می گردد؛ 

 درصد استخراج مربوط دولت و بقيه از ١۶کنر، نورستان، بدخشان و پنجشير به شکل غير فنی کار می کنند؛ 

، تخار و بدخشان کشف شده که ارزش )قره دغن(يات غزنی، ھرات، بغالن پنج معدن طال در وال. باشد کارفرمايان می

ليون ي م۵٠استخراج معدن طال در منطقۀ قره دغن واليت بغالن با سرمايه گذاری . رسد ليارد دالر میي م٢۵آن ھا به 

عايد را نيز به  درصد ٢٠سپرده شده است که عالو بر تکس و ماليه، » افغان کرستال نيچرل ريسورس«دالر به شرکت 

 روزنامۀ نيويارک تايمز ٢٠١٠ جون ١٣به تاريخ . برداری از آن آغاز می گردد  بھره٢٠١٢دولت می سپارد و در 

خبر داد که زمين شناسان پنتاگون در غرب افغانستان معدنی را کشف نموده اند که در آن ليتيوم، آھن، کوبالت، مس و 

ميزان ليتيوم به حدی . ديويد پتريوس گفت که اين معدن ذخاير زيادی دارد. دطال به ارزش يک تريليون دالر وجود دار
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اين نشريه می . درين معدن باالست که می تواند افغانستان را مثل عربستان سعودی تبديل به يک بعد اقتصادی جديد بکند

رای افزايش حضور در نويسد که اين ثروت نھفته می تواند رقابت ميان کشورھائی چون ھند، چين و روسيه را ب

 .افغانستان به منظور استخراج ليتيوم افزايش دھد

ليون تن ي م١٧٠٠ منرال کمياب وجود دارد که ١٧ھمچنان بر طبق ارزيابی ادارۀ جيولوجی امريکا در ولسوالی خانشين 

به داوطلبی گذاشته درين حال معدن آھن حاجی گک که . ليارد دالر می رسدي م٩٠ًوزن دارند و ارزش آنھا جمعا به 

قرار .  درصد آھن خالص است، يک تريليون دالر ارزش دارد۴٠اين معدن که دارای . ليارد تن آھن دارديشده، دو م

ًعالوتا معدن گاز . ليارد دالر سرمايه گذاری کندي م٨.٧است يک مجتمع از شرکت ھای ھندی بر معدن آھن حاجی گک 

فروش معادن نفت و گاز (ليارد دالر می رسد ي م١٠٠ارد که ارزش آن به ليارد متر مکعب گاز دي م٨١افغانستان 

 که ناسای یارزيابي). افغانستان را نارويژی ھا در کنترول دارند و برای اين کار دفتری در اسلو گشايش يافته است

 ھزار ۵٠٠ تريليون يا ۵٠٠ درصد ذخاير زيرزمينی افغانستان را ٣٠ داشت، ارزش مجموعی ٢٠٠٩امريکا در 

ذخاير زير زمينی افغانستان با اين . ليارد دالر ارزيابی کرد که چند برابر ارزش ذخاير عربستان سعودی می گردديم

 .ارزش باال نمی تواند اشتھای کشورھای اشغالگر را برای اشغال درازمدت افغانستان تحريک نکند

اين کمپنی ھا زمانی ايجاد شدند که بعد از . ب می آيدکمپنی ھای امنيتی يکی از ابزارھای خدماتی استثمارگران به حسا

در » حقوق بشر«جنگ دوم جھانی، قوانينی از سوی سازمان ملل و کنوانسيون ھای آن جھت جلوگيری از تخلف ھای 

به اين خاطر کشورھای امپرياليستی اين کمپنی ھا را خارج از صالحيت اين قواعد و . مورد ارتش ھا به ميان آمد

اين کمپنی ھا در حقيقت لشکرھا و بازوی مسلح غير مسؤول سرمايه داران بزرگ و شبکه . ون ھا ايجاد کردندکنوانسي

ھزار تن از افراد کمپنی ھای خصوصی شرکت ھا در اشغال عراق ده . ھای استخباراتی کشورھای امپرياليستی اند

بلک «انجام می دھند که مشھورترين شان کمپنی متجاوزان امريکائی بيشترين جنايات شان را به وسيلۀ آنھا . داشتند

 .جنايات اين کمپنی ھا در زندان ابوغريب جھانيان را تکان داد. است» واترـ در حال حاضر زی سرويسز

 اعالن کردند که کمپنی ھای امنيتی برای انتقال لوجستيک امريکا در افغانستان دو ٢٠١٠مقامات امريکائی در اوايل 

که قيمت انتقال باال برده شود، اين کمپنی ھا بخشی از اين پول ھا را به طالبان داده تا  گرفته و برای اينليارد دالر پول يم

 منحل گرديد که از آنھا ٢٠١٠مبر  کمپنی امنيتی در نو۵٧رمان کرزی طبق ف. با نيرومندی بيشتر راه ھا را تھديد نمايند

 کمپنی امنيتی به صورت غيرقانونی فعاليت می ٢٣ابل ـ قندھار در آن وقت در شاھراه ک.  ميل سالح به دست آمد٧٠٣٢

 .کردند

 ۵٢ در افغانستان وجود داشت که با انحالل برخی از اين کمپنی ھا تعداد آنھا به ٢٠٠۴ کمپنی امنيتی بعد از ٩٧بيش از 

افراد اين کمپنی ھا  درصد ٨۵.  کمپنی خارجی را در بر می گيرد٢۶ کمپنی داخلی و ٢۶کمپنی رسمی تقليل يافت که 

می باشند و يک درصد امريکائی ...  درصد خارجی ھائی از کشورھای سريالنکا، نيپال، بنگله ديش، ھند و١۴افغان، 

 ھزار نفر ۵٢تعداد مجموعی افراد مسلح اين کمپنی ھا به . را در بر می گيرد) مالکان اين کمپنی ھا(ھا و اروپائی ھا 

مگر زور کرزی به انحالل کمپنی .  چند کمپنی داخلی ديگر نيز منحل شدند٢٠١٠زی در می رسد، اما بعد از فرمان کر

ًھای خارجی نرسيد و ظاھرا با اين بينی خميری که اين کمپنی ھا بايد شرايط دولت افغانستان را بپذيرند به کار خود 

چون با اين کمپنی ھا از تلفات خواھند که کمپنی ھای خود شان منحل شوند،  امريکائی ھا ھرگز نمی. ادامه دادند

حال اين تلفات را افغان ھا و افراد مسلح آسيائی اين . نيروھای شان در جريان انتقال لوجستيک جلوگيری به عمل می آيد

کمپنی ھای داخلی و خارجی که در افغانستان فعاليت می کنند و بعضی از آنھا منحل شده، . کمپنی ھا متحمل می شوند

 :عبارتند از
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، )افغان(، پرايد سکيوريتی سروسز )افغان(، تندرا افغانستان )افغان(، کابورا سکيوريتی )افغان(يپل کنوپی انک تر

، صديقی )افغان(، آسيا ای اس جی )افغان(، افغانستان نوين )افغان(، امنيتی آريا )افغان(برھان سکيوريتی سرويس 

افغان ـ مربوط به (، کمپنی شمشاد )دک پسر رحيم وردکافغان ـ مربوط حامد ور(، ان ال سی )افغان(سکيوريتی 

افغان ـ (، وطن ريسک منجمنت )افغان(، کابل ـ بلخ )افغان(، گارد فورس انترنشنل )وف ځدران پسر پاچاخان ځدرانؤر

افغان ـ رئيس (، ال اس جی )افغان(، ملت سکيوريتی انترنشنل )رئيس آن احمدراتب که زير فرمان احمدولی کرزی بود

، )افغان(، گود نايت سکيوريتی )آن حشمت کرزی پسر کاکای حامد کرزی که زير فرمان احمد ولی کرزی قرار داشت

، قندھار )افغان(،  افغان ـ ميوند )افغان(، ساالرزی )افغان(، عقاب سفيد )افغان(، خراسان سکيوريتی )افغان(شيلد 

افغان ـ (، ايليت سکيوريتی )ن احمد ولی کرزی قرار داشتافغان ـ رئيس آن روح هللا که زير فرما(سکيوريتی گروپ 

افغان ) افغان ـ حصين فھيم برادر قسيم فھيم(، کمپنی اس اس اس آی )رئيس آن صديق مجددی پسر صبغت هللا مجددی

افغان ـ (، شيپرو سکيوريتی )افغان ـ امريکائی(، ورلد سکيوريتی انيشيتيف )افغان ـ امريکائی(ريسورس سکيوريتی 

افغان ـ (، تور افغانستان )افغان ـ انگليس(، ای دی جی سکيوريتی )افغان ـ امريکائی(، سپيشل آپريشن )امريکائی

،  ايودت )افغان ـ سعودی(، گلف ـ مناس )افغان ـ استراليا(، تکفورس )افغان ـ لبنان(، ای تيم سکيوريتی )انگليس

، فورس ھارسمن انترنشنل )امريکا(جن ـ ام دی ام ، مرکز وينس م)امريکا(، ان ال سی )امريکا(سکيوريتی 

، ھکل ميدليست )امريکائی ـ انگليس(، رونکو سکيوريتی )امريکائی(، زی سروسز )امريکائی(، سروکور )امريکائی(

، افغانستان ای آر )انگليس(، آرمر گروپ )انگليس(، اوليف گروپ )انگليس(، پج پروتکتو )انگليس(، ريجيس )انگليس(

، ستراتيژيک )انگليس(، سالدين سکيوريتی )انگليس(، ھارت سکيوريتی )انگليس(، گاردا ورلدس )انگليس(اس ام 

، صبری )انگليس ـ افريقای جنوبی(، انترنشنل سپشاليزد سروسز )انگليس(، گلوبل ميدليست )انگليس(سلوشن انترنشنل 

، )ترکيه(، يوکس سپيشل سکيوريتی سرويس )رالياانگليس ـ است(، يونيتی او اس سکيوريتی )انگليس ـ اردن(انترنشنل 

) افريقای جنوبی(و ايدانيو کارتيد ) استراليا(، کاميس سکيوريتی )کانادا(، کپس )ترکيه(گادت سکيوريتی اند ديمايننگ 

 .به اين صورت ديده می شود که خاندان کرزی، مجددی و فھيم چگونه در فساد اين کمپنی ھا دخيل اند. می باشند

که از اين طريق به چور می  امپرياليست ھا عالوه بر اين.  آخر انجوھا، کثيف ترين ابزار چپاول در افغانستان اندو در

ھيچ انجوئی نيست که دم آن زير پای «پردازند، بيشترين رقم جاسوس را نيز از اين راه پرورش می دھند زيرا 

 انجوی رسمی وجود دارد که تمام آن ھا پر از دزدی و ١٩۵٠در افغانستان حدود . »جاسوسان غربی قرار نداشته باشد

مسؤوالن آن ھا بالاستثناء در خدمت اشغالگران قرار دارند و از مھمترين نھادھای وطنفروشی به شمار می . فساد اند

 ٨۶٠٠اما در دولت نيز . ھا کمتر است، بيشتر پول ھای غربی را چپاول می کنند انجوھای خارجی که تعداد آن. روند

مالزم، گارد، موتروان، ( نفر پرسونل خدماتی ٨٨١٣۵مور پائين رتبه، أ نفر معلم و م٢٣۵٩١۴نفر در رأس امور، 

 . نفر کارگر فنی مصروف کار اند٧٢٠٠و ) آشپز

و ) مور، خدمه، کارگر فنی و غير فنیأم( زحمتکش ٨٣۶١۶۵) دولتی و خصوصی(به اين صورت در تمام اين بخش ھا 

و   ) مالک و کوالک( مالک ١۵٧٨۵٠وجود دارد و در دھات ) دمدار حاکميت و بورژوا کمپرادورسر( مالک ٣٠٣٠٠

قصاب، نجار، آھنگر، (ی ه ئ زحمتکش حرف٧٠٠٠٠٠و در کل کشور ) دھقان، باغبان و چوپان(  زحمتکش ٣٠۵٢۴٢٩

بيکاران، ( زحمتکش ديگر ۴۵٠٠٠٠٠ًعالوتا . مصروف کار اند...) سلمان، موتروان، مسگر، مستری، برقی، نلدوان و

گردان، آوارگانی که در ايران، پاکستان، تاجيکستان، ھند، کشورھای عربی، اروپائی، امريکا، روسيه و   لومپنان، دوره

ليونی و ي م٨اما اين نيروی . ليون نفر می رساندي م٨در افغانستان مجموع زحمتکشان را نزديک به ) کنند  استراليا کار می

مالک، کوالک، دالالن سرمايه که در داخل و خارج حاکميت قرار دارند، سرمايه ( نفر ٢٧۵۶۵٠ به وسيلۀ خانواده ھای شان
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 ٩۵به اين صورت جامعۀ افغانستان به . بھره کشی می شوند) داران وطنی، قراردادی ھا و صاحبان کمپنی ھای خارجی

 .کش تقسيم شده است  درصد زحمتکش و پنج درصد بھره

ه با مشکالت تعليمی و صحی روب. امعه شب و روز کار می کنند و تمام نعمات مادی را توليد می نمايند درصد اعضای ج٩۵

، کمپنی ھای امنيتی و اربکی تقويت »امنيت ملی«رو اند، بخش کوچک آنان ناآگاھانه پايه ھای اشغال را در اردو، پوليس، 

ليون با ي م٨لب را نيز پر می سازند، اما اکثريت اين اين بخش کوچک در عين حال صفوف نيروھای مزدور طا. می کنند

 نفر در ھر روز به اثر بمباران اشغالگران و حمالت ۵٠چون کشتار . خانواده ھای شان از وضعيت عمومی ناراضی ھستند

،  مادر به خاطر والدت در روز۴۴ نفر در روز به اثر ھوای آلودۀ شھر کابل، مرگ ٢٠کور طالبان وحشی؛ مرگ حداقل 

 طفل کمتر از پنج سال در روز، خودکشی و خودسوزی حداقل سه زن در روز، تجاوز جنسی بر حداقل دو زن ۶٠٠مرگ 

 نفر به اثر مريضی توبرکلوز در روز، مرگ پنج نفر به اثر ٢۵ نفر به اثر مريضی جگر در روز، مرگ ۴١در روز، مرگ 

 در صد زير خط فقر، ۶٠، ) ھزار طفل۶٠ ھزار زن و ١٢٠جمله از (ليون معتاد به مواد مخدر ياصابت مين در روز، يک م

 ھزار ۶٠ليون بيوۀ بدون سرپرست، ي دالر رشوه در سال، يک م١٨٠ درصد محروم از دوا و داکتر، ھر نفر پرداخت ۴٠

 درصد ٢۶ درصد با بحران غذائی، وابستگی غذائی ٧٠کودک بی سرپرست تنھا در شھر کابل، دست به گريبان بودن 

 درصد زنان به امراض روانی، ۶٧ليون کودک از درس و تعليم، مصاب بودن ي م۶نواده ھا به کار کودکان، محروميت خا

 درصد به برق، عدم دسترسی ٢۶ليون طفل از رفتن به مکتب، دسترسی فقط ي م۶ليون معلول، محروم بودن يموجوديت دو م

 ۶٠ ھزار گدا تنھا در شھر کابل، ٢٠پايتخت، موجوديت  ھزار روسپی در ٣٠ درصد به آب صحی، موجوديت ۶٠بيش از 

ليون آواره، حداقل يک ھزار زن و دختر  مورد تجاوز در سال، خودکشی حداقل يدرصد خانه ھای بی نقشه در پايتخت، پنج م

 ٢٠٠ درصد ده نشينان و فرار به شھرھا يا خارج از کشور، كشته شدن بيش از ٣٠ زن و دختر در سال، ورشکستگی ٢٣٠٠

 و ٢٠٠٨ نفر در سال ھای ١١۶۶( نفر در اثر اصابت با مين ٢٠٠٠، کشته شدن بيش از ٢٠٠۵ تا ٢٠٠٠ھزار نفر از سال 

 نفر شان در بمباران ھا، انتحارھا و ١٣٨٠٧ بيش از ٢٠١١ تا ٢٠٠۴و از )  از اثر اصابت مين به قتل رسيدند٢٠٠٩

 ٢١١٣، ٢٠٠٧ نفر در ٢٢٣٠، ٢٠٠۶ نفر در ٨١٨، ٢٠٠۵فر در  ن۶۴٨، ٢٠٠۴ نفر در ١۴٣۵(انفجارھا به قتل رسيدند 

 به قتل رسيدند که نمی ٢٠١١ نفر در شش ماه نخست ١۴۶٢، و ٢٠١٠ نفر در ٢٧٧٧، ٢٠٠٩ نفر در ٢٣٢۴، ٢٠٠٨نفر در 

 اما آخرين آمار توان به درستی اين ارقام باور داشت، زيرا برخی از ارزيابی ھا اين تعداد را چندين برابر بيشتر نشان داده اند

 ١۶٠٠ بيش از ٢٠١٠ و ٢٠٠٩تنھا در سال ھای ).  ھزار نفر گرفته است٢٢٨ افغان را در اين ده سال ۀدر مجموع كشته شد

 بر اجساد سه تن از افغان ھائی ٢٠١١چھار تن از سربازان نيروی دريائی امريکا در ماه دسمبر . معلم و متعلم به قتل رسيدند

 .دند، ادرار کردندکه به قتل رسانيده بو

افغانستان اولين مولد مواد مخدر، دومين کشور فاسد دنيا، بلندترين سطح مھاجرت در دنيا، بزرگترين رقم امراض روحی در 

اما پنج درصد .  درصد توده ھا است٩۵می باشد که تمام اين بدبختی ھا دامنگير ... دنيا، بيشترين تلفات روزانه در جھان و

 درصد سرمايه ھای ملی و ٨٠الک ده ھا بلند منزل، مالک آخرين مدل موتر، زندگی در بيرون، مالک ديگر صاحب قصر، م

داللی، مالک قدرت دولتی، تحصيل فرزندان در خارج، تفريح در بھترين تفريح گاه ھای دنيا، عياشی، شراب نوشی، زن و 

ھای   ترين شفاخانه  ر لحظه آزمايش صحی در پيشرفتهدختربازی؛ صاحب دھھا نوکر و چاکر، ده ھا گارد و باديگارد؛ توان ھ

ً درصد ديگر يا اصال شريک نيستند و ٩۵بوده، ... جھان، مالک بانک ھا، ھوتل ھا، رسانه ھا، طياره ھا، باغ ھا و زمين ھا و

  .يا عدۀ قليلی در اين ثروت ھا شريک اند

به دو صف ستمگر و ستمکش تقسيم ) ن تاريخ ارزيابی شدهکه در اي(به اين صورت جامعۀ افغانستان از زمان ايجادش تا حال 

 درصد ٩۵شده، ستمگران با اين ھمه امکانات قادر به ھر نوع ستمگری بوده، اين روند تا اکنون ادامه دارد و تا زمانی که 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

با پنج  درصد ستمکش ٩۵نارضايتی عمومی چيزی جز مخالفت . قدرت را به دست نگيرند، اين وضعيت ادامه خواھد داشت

که در ... پنج درصد با قدرت، حاکميت، اردو، پوليس، زندان، جاسوس، پول، ثروت، محکمه، قانون و. درصد ستمگر نيست

حکومت مردمی، رأی و انتخاب، دين و سنت، ترقی جامعه، ( درصد پرداخته، با انواع شگرد ٩۵دست دارند، به سرکوب 

امعۀ مدنی، شعارھای عدل و برابری، حق تحصيل برای ھمه، رعايت اخالق آزادی بيان، احزاب رسمی و قانونی، نھادھای ج

می کوشند تا اين اکثريت نزديک به مطلق، از زور و توان شان آگاه نشوند، در جھل و ...) و فرھنگ، ثروت ھای ملی و

 را خدائی بدانند، به تاريکی نگه داشته شوند، با ابزار دين و سنت چنين وضعيتی را جاودانی فکر کنند، مالکيت خصوصی

زندان و شکنجه سپرده شوند، ترس از نيروھای مسلح در دل ھمه خانه کند، اين نظام را ابدی بدانند و جلو ھر طوفانی را با 

  .گلوله و آتش بگيرند و از ھر طريقی به استثمار بپردازند

نظامی از اين پنج درصد حمايت   ات نظامی و غيرلمانی، فرانسوی و ايتالوی با تمام امکانا اشغالگران امريکائی، انگليسی، 

و اين پنج درصد برای حفظ منافع شان با ھندوستان پيمان ستراتيژيک می بندند، خواھان امضای پيمان ستراتيژيک . می کنند

ز به امضاء مدت را با فرانسه، انگليس، ايتاليا و کشورھای قدرتمند ديگر ني  با اياالت متحده ھستند و سند ھمکاری ھای دراز

 به امضای پيمان ھای ستراتيژيک با فرانسه، انگليس و ايتاليا ٢٠١٢ جنوری ٢٣کابينۀ دولت کرزی به تاريخ (رسانند   می

ھائی که در اختيار دارند، سرمايه ھای اين   ؛ اينان با پول)رأی داد و متعاقب آن کرزی به کشورھای نامبرده پرواز کرد

نيروی اردو، پوليس، امنيت و استخبارات را در اختيار آنان قرار می دھند، . اندازند ه کار میکشورھا و کمپنی ھای آنان را ب

کشورھای منطقه چون پاکستان، ايران، ھند، ترکيه، عربستان . و پول آنان را در بانک ھای خارج نگھداری می نمايند

ھای خاص خود را ميان   وسيه ھر کدام جاسوسسعودی، امارات متحدۀ عربی، ترکمنستان، ازبکستان، تاجيکستان، چين و ر

آب ھای . پاکستان، امارات، ھند و ايران از تجارت افغانستان سود می برند. اين سرمايه داران، مالکان و حاکمان دارند

، ايران در کنار نھرھای جريکه، نھرھای حاجی شريف، شاھگل. افغانستان را ايران و پاکستان به نفع خود به کار می گيرند

برد و ايران از اين بابت    انچ آب افغانستان را می١٢ تا ٢ واتر پمپ از ٧٣ً را ساخته است و عالوتا با ٢ و گلمير١گلمير

عبدالرشيد دوستم پول می » جنرال«ترک ھا به جنايتکارترين انسانی چون . آورد  ليارد دالر آب به دست میي م٣۵ساالنه 

 و شورای نظار پول می پردازد، پاکستان بين تمام رھبران جھادی و طالب نفوذ دارد و دھند، ايران به تمام جنگساالران شيعه

به اين صورت . زنند  ھمۀ اينان جاسوسان پروپاقرص پاکستان اند و سران طالبان به فرمان اين کشور دست به عمل می

قه ھست و بود خود را فروخته و به اين ھای اشغالگر و کشورھای منط  افغانستان فروخته شده و برباد رفته برای امپرياليست

بر اساس گزارش بخش مبارزه با مواد مخدر و قاچاق سازمان ( درصد ديگر به فقر و فرار از افغانستان قرار دارند ٩۵خاطر 

روياروئی ميان ستمکشان و ستمگران با ).  افغان از افغانستان فرار کرده اند٣۵٠٠٠ در حدود ٢٠١١ملل، در سال 

 جھان و منطقه به صورت نامتشکل و پراکنده وجود دارد و تا زمانی که اين وضعيت وجود داشته باشد، اين اشغالگران

 .نامتشکلی ھا روز تا روز متشکل خواھند شد و در وضعيت تغيير جدی به وجود خواھد آمد

جوامع تاريخ . نان وجود داردروياروئی اين زحمتکشان و ستمگران تا زمانی که نظام ھای طبقاتی بر جامعه حاکم است، ھمچ

چيز ديگری نيست، و ) گاه طوفانی و گاه در آرامش ظاھری(گاه خاموش نمی شود  جز روياروئی اين دو طيف که ھيچبشری 

  .چيز ديگری دانست» نبرد طبقاتی«را نمی توان جز جوامع بشری بعد از پيدايش طبقات به اين خاطر تاريخ 
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