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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
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 Political سياسی

  
  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٣ جنوری ٠٨

  اسنادی از دومين کنگرۀ سازمان انقالبی افغانستان

٧  
  امپرياليزم جھانی، عامل بربادی افغانستان

 افغانستان و خصوصيات ويژۀ ئیموقعيت جغرافيا«:  سال قبل نوشته بود١۵۵ريا در حدود انگلس از رھبران پرولتا

مردم اين کشور از نظر سياسی واجد اھميت قابل توجھی است و نمی توان آن را در رابطه با مسائل آسيای مرکزی 

تاريا با اشغال کشور ما به اکنون با گذشت بيشتر از يک و نيم سده، اين سخن آموزگار کبير پرول» .دست کم پنداشت

 کشور ما نه تنھا در رابطه به آسيای ميانه ئیموقعيت جغرافيا.  امپرياليست ھا مصداق واقعی خود را پيدا می کندۀوسيل

  .مطرح است بلکه چين و در مجموع سيطره بر اقيانوس آرام را نيز به نحوی از انحاء احتوا می کند

اش که در تأمين  ئیبه خاطر موقعيت جغرافيا» نظم نوين جھانی «ۀ اساس پرونداينک يازده سال است که کشور ما بر

 ما ۀ دارد، به اشغال درآمده است و توده ھای رنجديدئی آن نقش بسزائی و متحدان ناتوئیھای امريکا منافع امپرياليست

  .سالخی می شوند... ھا، رژيم پوشالی، فاشيست ھای طالبی و با کارد خونين امپرياليست

صورت گرفته است، در » دفاع از حقوق بشر« جنگ عليه تروريزم و ۀاشغال کشور ما توسط استعمارگران که به بھان

اصل مبتنی بر ستراتيژی غارتگرانه ای است که زبيگنيو برژينسکی مشاور قديمی امنيت ملی امريکا در کتاب 

ر در مرکز مطالعات جھانی سازی و استاد آندرو گوين مارشال پژوھشگ. به آن اشاره کرده است» شطرنج بزرگ«

از سومين جنگ سرآغ: ستراتيژی امپراتوری برای نظم نوين جھانی«پوھنتون سيمون فرازر کانادا در مطلبی به نام 

 وزارت دفاع به مديريت وزير دفاع ديک ١٩٩٢در سال  «:  نشر شده است، می نويسد٢٠٠٩مبر  نو٢٠که در » جھانی

، از معاون وزير دفاع در پنتاگون پل ولفوويتز )پسر(ھور آينده در صدارت جورج بوش معاون رئيس جم{چينی 

 موضوع دفاع برای ۀدرخواست کرده بود که پرونده ای دربار} و مدير بانک جھانی) پسر( جورج بوش ۀمشاور آيند{

  .ناميده شد» وين جھانینظم ن«ھدايت سياست خارجی کشور در دوران پسا جنگ سرد تھيه کند که بعداً اين پرونده 

 عمومی جديد در آخرين بخش ۀدر بياني«:  تھيه شد و موضوع چنين بود١٩٩٢ طرح راھنمای دفاع در سال ۀپروند«

موريت سياسی و نظامی اياالت متحده در دوران پسا جنگ سرد عبارت أد می کند که مئينوشته ھا، وزارت دفاع تأ

ھای رقيب نتوانند در اروپای غربی، آسيا و   امر که ھيچ يک از ابرقدرتخواھد بود از اطمينان حاصل کردن از اين

  ».مناطقی که سابقاً زير نفوذ اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی قرار داشتند، حضور داشته باشند
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وقتی بِل کلنتن برای رياست جمھوری انتخاب شد، کرگس ھای نو محافظه کار دولت «: آندرو گوين ادامه می دھد

سال . ناميدند»  امريکاۀطرح برای قرن نوين اياالت متحد«يک اتاق فکری ايجاد کردند و آن را ) پدر( بوش جورج

منتشر » ستراتيژی، نيروھا و منابع برای قرن نوين» بازسازی دفاع اياالت متحده«ای تحت عنوان  ، آنھا پرونده٢٠٠٠

 کافی نيرو در اختيار ۀاياالت متحده بايد به انداز«: الم کردنداع» راھنمای سياست دفاعی «ۀآنان با تکيه به پروند. کردند

داشته باشد تا بتواند به سرعت و ھم زمان آنھا را در چندين جنگ گسترش دھد و پيروز شود، و پنتاگون بايد محاسبه کند 

) خليج فارس(يج  برای محافظت دايمی و ھميشگی منافع اياالت متحده در اروپا، آسيای شرقی و در خلئیکه چه نيرو

  ».ضروری خواھد بود

 منتشر شد، خطوط ١٩٩٧که به سال » شطرنج بزرگ«برژينسکی در کتابش تحت عنوان «: آندرو گوين می نويسد

 ألۀبرای اياالت متحده، اساسی ترين مس«: او می گويد. اصلی ستراتيژی اياالت متحده را در سطح جھانی ترسيم کرد

از پنجصد سال پيش تا اکنون، امور جھانی توسط قدرت ھای اورآسيا . است) روپا ـ آسياا(آسيا  سياسی مرتبط به اورـ

و » ی عليه يک ديگر جنگيده اند، در پی کسب قدرت جھانی بوده انده ئ که برای تسلط منطقئین شده و ملت ھاييتع

اروپا (اور ـ آسيا » .وردار استآسيا از حساسيت خاصی برخ  اياالت متحده در اورـۀدر نتيجه مداخل«اضافه می کند که 

قدرتی که بتواند بر اورـ آسيا تسلط . ای را تشکيل می دھد  جھان و محور جغرافيای سياسی يگانهۀبزرگترين قار) ـ آسيا

با يک نگاه . يابد، از ديدگاه اقتصادی دو سوم پيشرفته ترين و توليدکننده ترين مناطق جھان را در اختيار خواھد داشت

نقشه مشاھده می کنيم که تسلط بر اورـ آسيا در عين حال تقريباً به شکل ساختاری به معنای تسلط بر افريقا نيز ساده به 

  .است

 اين موضوع ۀمی نامد و در بار» بالکان اورـ آسيا«برژينسکی به جمھوری ھای آسيای مرکزی اشاره می کند و آنھا را 

 در مقطع بلندپروازی ھای تاريخی در رابطه با جمھوری ھای آسيای عالوه بر اين، از ديدگاه امنيتی و«: نويسد می

 جانبی آنھا، قدرتمندترين شان يعنی روسيه، ترکيه و ايران حائز اھميت ھستند و به ۀمرکزی، دست کم سه ھمساي

تصادی  اقۀولی بالکان اورـ آسيا گنجين. ای را در منطقه نشان می دھد ھمينگونه چين که تمايالت سياسی فزاينده

منابع عظيمی از گاز طبيعی و نفت در اين منطقه ذخيره : ای را تشکيل می دھد و خيلی مھمتر از اين مسائل است بالقوه

  »».شده است، و عالوه بر اين  مواد معدنی و طال

 آسيا را  آن به افغانستان می شود تا بالکان اورـئیھمين ستراتيژی باعث لشکرکشی امپرياليزم امريکا و متحدان ناتو

زير سيطره خود درآورده و چين و روسيه را در تنگنا قرار دھد تا قلدری و اربابی خودش بر جھان تداوم يابد، چنانچه 

ی راه اندازی شد، ه ئد يا جلوگيری از قدرت ھای منطقاين جنگ ھا مشخصاً به ھدف حذف، تھدي«: آندرو گوين می گويد

 ئیھدف از چنين جنگ ھا. ه نظامی تا قاطعانه حضور امپراتوری را اعالم کنندو به ھمين گونه برای ايجاد دھھا پايگا

  ». روسيه و چين بود که آنھا را در دسترسی به نفت و گاز منطقه تھديد کنندۀبازيگران مھم منطقه و به ويژه محاصر

ت و با پايان جنگ سرد به به مثابه ابرقدر) ١٩٤٥ـ ١٩٣٩(امپرياليزم امريکا که پس از پايان جنگ امپرياليستی دوم 

حيث ارباب بالمنازع جھان قد علم کرد، برای استحکام مواضع قدرتش در سراسر جھان، نظم نوين جھانی را پی 

اش بود که بيشتر از پيش به ريختن خون خلق ھای محروم و غارت ملت ھا در  در سايۀ سياست غارتگرانه. ريخت

باران نمود؛ به ويتنام لشکرکشی کرد و تا زمانی به کشتن ويتنامی ھا ادامه سراسر جھان دست يازيد؛ ده ھا کشور را بم

و آخرين سربازش از فراز بام سفارت امريکا » اش را به زمين ماليد ٥٢ـ   بۀخلق قھرمان ويتنام پوز«داد که مقاومت 

  . در ھانوی با ھليکوپتر فرار کرد

تا وقتی به جنايت دست زد که » حذف شھرھا از نقشه« سياست اين ابرقدرت جھانی به کوريای شمالی لشکر کشيد و با

امريکا با دادن دستور به . ھای انترناسيوناليزم پرولتری آن را به زانو در آورد ھای کوريای شمالی با حمايت کمونيست
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 تن بم بر شھر صنعتی ٥٠٠، پرتاب ١٩٥٠ارتش خود برای محو شھرھای چونگ سونگ، چين بو و کوزودونگ در 

 ناپالم در ليتر  ميليون٢.٣، پاشيدن ١٩٥٠ تن بم به طور روزانه در پايان اگست ٨٠٠، پرتاب ١٩٥٠ونگنام در جوالی ھ

ھا، شھرھا و دھکده ھای واقع در ھزاران کيلومتر  ، نابودی ھمه تجھيزات، کارخانه١٩٥٠ماه ھای جون تا پايان اکتوبر 

 جو از نقشۀ جغرافيا ماھيت امپرياليستی خود را به نمايش یئمربع به دستور جنرال مک آرتر، و حذف شھر سينو

  .  طوالنی و پيگير با سرافکندگی از اين کشور رانده شدۀگذاشت که پس از مبارز

 ابر قدرت به غارت ثروت ملت ھا و به خصوص منابع طبيعی امريکای ۀاياالت متحده که از زمان ظھورش به مثاب

ست، برای حفظ و گسترش قدرتش ده ھا کودتا را در بوليوی و ارجنتاين طراحی و جنوبی و شرق ميانه مشغول بوده ا

ھای نظامی  ھای مردمی ھمچون حکومت سلوادور آلنده و سوکارنو را با ديکتاتوری اجراء کرده است؛ حکومت

ه که غنی اگوستو پينوشه و سوھارتو تعويض نموده است؛ برای گور کردن ھر چه بيشتر چنگ و دندانش در شرق ميان

ترين منابع نفت و گاز جھان را در سينه دارد، اسرائيل را ژاندارم منطقه ساخته و از ارتجاعی ترين حکومت ھای ضد 

در جريان جنگ افغان ھا در برابر . دريغ نموده است مردمی عربستان، اردن، قطر، امارات، مصر وغيره حمايت بی

ترين نيروھای   درازمدتش در افغانستان و منطقه از تاريک انديشاشغال سوسيال امپرياليزم روس برای حفظ منافع

ب آن ددان ي طالبان و به تعقئیمذھبی حمايت کرد و آنان را به قدرت رساند، و در پی آن نخست نيروی قرون وسطا

  .شورای نظاری را بر گرده مردم ما سوار کرد

پس از يازدھم سپتمبر  برژينسکی، ۀاتيژی طرح شدو ستر» نظم نوين جھانی« بر اساس چنانچه تذکر رفت، کشور ما

 عمالً به اشغال اين دد خونخوار ٢٠٠١ زير نام جنگ عليه تروريزم، حقوق بشر و دموکراسی در ھفتم اکتوبر ٢٠٠١

ھای شرفباخته و  درآمد و با پياده کردن يازده ھزار نيروی ستمگر به جنايت و قتل و قتال دست زد که حتی ايديولوگ

ھای تلويزيونی طلوع و آريانا نمی توانند از راه اندازی ميز  ھای سفارتی از قبيل شبکه سان سرکاری و رسانهکارشنا

  . مدور و برنامه بر آن خپکی بگذرند

امريکا اول به افغانستان و پس از آن به عراق لشکرکشی کرد و برای رسيدن به آرزوی ديرينه اش که جای پای يافتن 

را به راه » تروريزم« روسيه و چين از چھار جھت بود، جنگ در برابر ۀ محاصرۀتر کردن حلقدر افغانستان و تنگ

لمان و ايتاليا و دو درجن دولت ارتجاعی با اردوھای اجير مانند، اانداخت و کشورھای امپرياليستی بريتانيا، فرانسه، 

ه، گرجستان وغيره را درگير جنگ در افغانستان پولند، مجارستان، پرتگال، استونيا، لتوانيا، ترکيه، رومانيا، مقدوني

ادامه دارد و از دھۀ گذار به » جنگ عليه تروريزم«با گذشت يازده سال، ھنوز اين جنگ استعمارگرانه زير نام . کرد

ن ھای وطنفروشی، امضای پيما کند، که به اين منظور کنفرانس ھای متعدد جھانی، لويه جرگه دھۀ استقرار عبور می

  .  برای دولت پوشالی در نظر گرفته شده استئیوليت و برنامه ھای خودکفاؤراتيژيک، روند انتقال مسھای ست

عده ای به اين «: نگاشته است» افغانستان به کجا می رود؟«سازمان انقالبی افغانستان قبالً در نوشته ای به اين سؤال که 

اين در . می باشند» تله« به دنبال راه چاره ای جھت خروج ازين باور اند که گويا امريکا و ناتو در افغانستان درمانده و

حاليست که خود اينان بنابر عدم شناخت دقيق از امپرياليزم و اشغال در تحليل اوضاع درمانده شده و آن را حملی بر 

ندارند، سبکسرانه اينان که شناخت دقيقی از امپرياليزم و اشغال . نمايند درماندگی اشغالگران به سرکردگی امريکا می

فکر می کنند که نارضايتی مردم از وضعيت، ناموفق بودن امريکا و اشغالگران متحد آن را در افغانستان می رساند و 

 نداشته، ئیبه اين اصل اساسی توجه نمی کنند که اگر مردم افغانستان از وضعيت راضی باشند، تجاوز و اشغال معنا

توانند  رابری و خدمت به خلق در سر لوح کار آن قرار دارد، مردم راضی بوده میچون در يک نظام انقالبی که اصل ب

  ».نه يک نظام پوشالی و مزدور طبقاتی که حافظ منافع اقليت ستمگر مالک و کمپرادور می باشد
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اشغالگران، (در اين بخش وضعيت کنونی کشور ما » رود؟ افغانستان به کجا می«با درنظرداشت ھمين پرسش که 

را اجماالً مورد بررسی قرار می دھيم تا به اين ...) لت پوشالی، اردو و امنيت، مواد مخدر، ھمسايه ھا، زحمتکشان ودو

سؤال پاسخ درخور داده بتوانيم که آيا اشغالگران واقعاً در تلۀ افغانستان گير کرده اند يا با گذشت يازده سال توانسته اند 

  . ستان و منطقه نزديک شوندبه ستراتيژی ھای بزرگ خود در افغان

  

  اشغالگران

ستراتيژی جديدش برای افغانستان توجه امريکا به اعالم با به قدرت رسيدن بارک اوباما در امريکا و  : ـ امريکا١

 را با سه ئی ھزار نيروی تازه دم امريکا٣٠بر ھمين اساس اوباما در کنار نيروھای قبلی، . افغانستان بيشتر متمرکز شد

 ۀ دھۀھزار قطعه سالح از عراق به افغانستان گسيل داشت تا روند اشغال افغانستان را شدت بيشتر بخشيده، زمينو نيم 

 ھزار تن در ١٥٠ به ٢٠٠١ ھزار تن در ١١با اين افزايش، تعداد نيروھای اشغالگر از . استقرار را فراھم سازند

 ھزار نيروی اضافی را از افغانستان بيرون ٣٠ ميالدی ٢٠١٢اوباما اعالم نمود که تا اواخر ماه اکتوبر .  رسيد٢٠١٢

که چه تعداد از اين نيروھا تا حال از   به پايان می رساند، اما اين٢٠١٤موريت افغانستان را تا سال أمی کند و م

د و نه از افغانستان خارج شده اند، افغانھا به شمول دولت پوشالی نمی دانند، چون نه از آمدن اين نيروھا خبر می شون

  .رفتن شان

که با تمسک جنگ عليه تروريزم و القاعده به راه افتاده است، با شدت حمالت وحشيانۀ القاعده و » موريتأم«اين 

در حال حاضر که امريکا توجھش را در کنار اقيانوس آرام به قارۀ سياه و خاور . طالبان، شدت بيشتری پيدا کرده است

موريت جنگ عليه تروريزم القاعده با بمباردمان طياره ھای بی أساخته است، مخصوص سوريه متمرکز ه ميانه، ب

و » القاعده«پيلوت در سوماليا و يمن آغاز شده است، چيزی که امريکا در ليبيا و سوريه نه از دِر مخالفت و جنگ عليه 

قذافی را سرنگون و در حال جنگ با تروريزم، بلکه از دِر دوستی با آنھا پيش آمده و در اتحاد مقدس با آن رژيم معمرال

 . باشد رژيم بشار االسد در سوريه می

خصوص تضاد امريکا با چين منحيث امپرياليست نوظھور و شاخ و شانه ه با تضاد امپرياليست ھا در سطح جھان و ب

ر ميانه و آسيای ھای مجدد روسيه و ستراتيژی ھای تازۀ امريکا برای مناطق اقيانوس آرام، قارۀ افريقا، خاو کشيدن

ميانه که در بخش اول اين نوشته، چگونگی آن را توضيح داديم، افغانستان بيش از پيش در محراق تضادھای 

:  سازمان نوشتۀامپرياليستی قرار گرفته است و با تحليل از ھمين وضعيت بود که سازمان ما چھار سال قبل در برنام

نستان به تشديد رقابت ميان امپرياليست ھا خواھد انجاميد و اين کشور ما قدر مسلم اين است که حضور امريکا در افغا«

اينک ما اين آغاِز گاه خفيف و گاه نسبتاً تند رقابت » .خواھد بود که بار ديگر قربانی رقابت ھای امپرياليستی خواھد شد

وسيه از امضای پيمان ھا را با امضای پيمان ستراتيژيک کشورھای مختلف با دولت پوشالی و ابراز نگرانی ر

 دولت پوشالی را به سازمان شانگھای به وسيلۀ چين و روسيه و  کشيدنِ ستراتيژيک امريکا با افغانستان و پایِ 

درخواست دولت چين برای روابط درازمدت ستراتيژيک نظامی با افغانستان و نگرانی ھای روسيه از پايگاه ھای 

ايران که . به وضوح می بينيم... رای ساختن دو پايگاه تازه در تاجکستان ونظامی دايمی امريکا در کشور ما و تالش ب

با اشغال افغانستان و عراق در محاصرۀ امريکا از شرق و غرب قرار گرفته است، از اين رقابت عقب نمانده، 

 سعودی و ھند به پاکستان، ترکيه عربستان. اش را برای امضای سند ستراتيژيک با افغانستان ابراز داشته است آمادگی

حيث کشورھای عمدتاً عمده و تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان به حيث کشورھای غير عمده در قضايای افغانستان 

حول محور تضادھای امپرياليستی در کشور ما ھر کدام به سود کشوری يا به سود ستراتيژی عمومی امپرياليست ھا 

  .نقش بازی می کنند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 افغانستان که در ھمسايگی با کشورھای ئی آن برای استفاده از موقعيت جغرافيائیمتحدان ناتو و ئیاشغالگران امريکا

 اتصال پايگاه ھای نظامی امريکا ۀآسيای ميانه، چين، پاکستان و ايران قرار دارد و از اين کشور می توانند منحيث نقط

فاده کنند، با سپر ساختن افغانستان محاصرۀ روسيه و از ظھران در خاور ميانه تا اکيناوا و ديگوگارسيا و آذربايجان است

چين را تکميل نموده به ذخاير نفت خيز آسيای ميانه و خاور ميانه دسترسی پيدا کنند و چپاول ذخاير غنی زيرزمينی 

ال اين گرگان اشغالگر تا ح. افغانستان را روی دست گيرند و سود چشمگير از کشت و قاچاق مواد مخدر را تأمين کنند

گذاری کرده اند و اين روند ھنوز ھم  لياردھا دالر سرمايهيبر تأسيسات گوناگون به ويژه تأسيسات نظامی افغانستان م

  .ادامه دارد

 حضور چشمگير در ئی و ايتاليائی، کانادائیلمانی، فرانسوی، اسپانيااپس از نيروھای امريکا، سربازان انگليسی، 

ھای غارتگرانۀ شان در   مزدور ديگر در چارچوب ناتو، مصروف تعقيب سياستافغانستان دارند و با چندين کشور

کنندۀ مالی  »کمک«جاپان منحيث کشوری که در افغانستان نيروی نظامی ندارد، پس از امريکا دومين . کشور ما ھستند

 در اين کشور برگزار اشغال افغانستان به شمار می رود، به اين خاطر دو کنفرانس مھم استعمارگران برای افغانستان

  .شده است

 و انگليسی بر سر چگونگی سود بردن بيشتر از مواد حاصلۀ ترياک ھلمند ئیدر اين ميان تضاد ميان اشغالگران امريکا

 ھا به دست گرفته اند، اما تضاد ميان ئیبا تمام اين که رھبری جنگ را امريکا. به شکلی از اشکال تبارز می کند

ھلمند نيمی از ترياک افغانستان را توليد می کند، به (ر سر منافع شان در منطقۀ ترياکزای ھلمند اشغالگران نيرومند ب

اين خاطر مھمترين و پر سودترين مارکيت مواد مخدر افغانستان را تشکيل می دھد و بی جھت نيست که اشتھای تمامی 

انگليس ھا نسبت . له ساز بوده استأت ھميشه مسل والی ھا در اين والير و تبديييدر تغ) اشغالگران را تحريک می کند

 ھزار ٩٥ نيروھای خود را به ٢٠٠٧به ھر رقيبی بيشتر بر اين منطقه شکم انداخته اند، به اين خاطر وقتی امريکا در 

اخراج مايکل و . جا ساخت تا در سود حاصلۀ ترياک سھيم باشده نفر رساند، بخشی از آنان را در مارجه و سنگين جاب

وين دو جاسوس انگليس از ھلمند بر اساس ھدايت امريکا و به وسيلۀ حامد کرزی و عزل انجنير داوود جاسوس مار

  .گشت  نيز به ھمين تضاد بر میانگليس از واليت ھلمند

در ميان اشغالگران کشور ما، امريکا به حيث اشغالگر ھدايت کننده با بيشترين نيرو و بيشترين مصرف، حرف اول را 

در بيش از چھار سال گذشته به تداوم » اول شليک کن، بعد پرس و جو کن« ھا با اين سياست که ئیامريکا. می زند

ھفت سال قبلی از ھيچ نوع جنايت و کشتار توده ھای زحمتکش افغانستان دريغ نورزيده است و در ساحات گوناگون 

  . را به پرتگاه نيستی سوق دھدتالش نموده تا کشور ما را بيش از پيش زير اسارت درآورده، خلق ما

و » جنگ عليه تروريزم« برای پيشبرد اين جنگ غارتگرانه که با ادعای دروغين و کاذبانۀ ئیامپرياليست ھای امريکا

آغاز شده است، ضمن تلفات انسانی، ھزينه ھای فراوان مالی را نيز متقبل شده اند که ھمه در راستای ھدف » القاعده«

 اين منطقه می باشد، چون اين جنگ به ھيچ صورت عليه القاعده و تروريزم نبوده است، زيرا ھمين ستراتيژيک آنان در

در ليبيا و سوريه به شکل مستقيم حمايت می کند و با آنھا در اتحاد مقدس قرار » ھا تروريست«و » القاعده«امريکا از 

  .دارد

رئيس مستعفی «: می نويسد»» القاعده«ت متحده امريکا و اياال» اتحاد مقدس««ايگور ايگناتچنکو در مقاله ای به نام 

دولت اياالت متحدۀ امريکا از ھجوم «:  اعالم کرد٢٠١٢اکاديمی نظامی ترکيه ادميرل تورکر ارتورک در ماه جون 

که چندين عمليات تروريستی بزرگ را در اين کشور انجام داده، » القاعده«ھمه انواع تروريست ھا به سوريه، و 

د می کند که در زمان ھای ئيدر ھمين حال مفسر روزنامۀ انگليسی ديلی تلگراف، پيتر اوربون تأ» .يبانی می کندپشت

  ».اخير اياالت متحدۀ امريکا و انگليس ھمکاری مخفيانۀ خود با القاعده را در جنگ عليه دولت سوريه تشديد کرده اند
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 امريکا و ۀاياالت متحد«: روزنامۀ گاردين نيز اشاره شده استدر » سامی رمضانی«در ھمين مقاله به يکی از مقاالت 

در حالی که ھيلری . سازند ترکيه به حساب دالرھای نفتی قطر و عربستان سعودی اوضاع سوريه را به شدت متشنج می

يبانی کلنتن جامعۀ جھانی را به ضرورت مداخلۀ نظامی در سوريه متقاعد می سازد، سازمان سيا از شبه نظاميان پشت

 آن فرماندھان سازمان ھای ئیواضح است که اياالت متحدۀ امريکا و متحدان ناتو. نموده، آنان را آموزش می دھد

تروريستی و جنايتکاران معمولی را از کشورھای مختلف به مزدوری گرفتند و سپس آنان را در مراکز آموزشی ويژه 

  » .در خاک ترکيه و لبنان آموزش دادند

جنگ عليه « با وجودی که در ليبيا و سوريه با القاعده در اتحاد مقدس قرار گرفته اند، برای پيشبرد ئیاشغالگران امريکا

بر اساس اظھارات جيمز مک ديرما دی .  مليارد دالر به مصرف رسانيده اند۵۵٠تا حال بيش از » القاعده و تروريزم

 مليون دالر بر جنگ افغانستان به مصرف می ١٠در ھر ساعت واش عضو جمھوريخواه کنگرۀ امريکا، اين کشور 

 تا ٢٠٠١بر اساس برآورد وزارت دفاع امريکا، از سال .  ساعت يک سرباز آن کشته می شود٢۴رساند و در ھر 

 در جنگ افغانستان کشته شده اند، در حالی که مجموع کشته شدگان ئی سرباز امريکا٢١٢۴ ميالدی ٢٠١٢سپتمبر 

از اين جمله تعداد کشته . رسد  ھزار تن می١۶ تن و تعداد مجروحان آن نزديک به٣١٧٣ در اين مدت به اشغالگران

، پولندی ٣۴وی يپان، اس۴٧ ئی، ايتاليا۴٢، دنمارکی ۵٣لمانی ا، ٨۶، فرانسوی ١۵٨ ئی، کانادا۴٢٧ ئیشدگان بريتانيا

  .ی اشغالگر می باشند می باشد و باقيمانده مربوط به ساير کشورھا٣٨ ئی و استراليا٣۵

 امريکا در بيانيه ای که به مناسبت دھمين سالروز جنگ استعماری ارائه کرد، ۀبارک اوباما رئيس جمھور اياالت متحد

ده سال استعمار کشور ما را که افغانستان را به کشتارگاه جھان مبدل کرد و ھزاران ھموطن زحمتکش و ستمديدۀ ما 

بر اساس اظھارات او، در ده سال گذشته بيش از نيم مليون .  خواندئی سربازان امريکا»دھۀ فداکاری«قربانی آن شد، 

 .  در جنگ استعماری افغانستان به شکلی از اشکال دخيل بوده اندئینفر از زنان و مردان قاتل و جاسوس امريکا

 ٢.٣ ميالدی، ٢٠١١ سال اسوشيتدپرس می نويسد که بر اساس يک احصائيه نظامی، از آغاز جنگ تا ختم ماه جوالی

 ٣٠٠ يک بار و ئی ھزار نظامی امريکا٩٧٧ در عراق و افغانستان وظيفه اجراء کرده اند که ئیمليون نظامی امريکا

اين آژانس خبری می نويسد که در جريان اين جنگ . ھزار تن بيش از دو بار در افغانستان وعراق توظيف گرديده اند

  .  تن نظامی دست يا پای شان را از دست داده اند١۴٣٩ده اند و  بيوه شئی مرد و زن امريکا٢٩٠٠

بر اساس . وزارت دفاع امريکا می گويد که سطح خودکشی و تجاوز جنسی در ارتش اين کشور افزايش يافته است

 مورد تجاوز جنسی در ارتش صورت گرفته ٢٢٩٠طور مجموعی ه  ب٢٠١١خبرنامۀ نشر شدۀ اين وزارت در سال 

 ١۶۴در ھمين حال در سال گذشته . ، شصت و چھار درصد افزايش را نشان می دھد٢٠٠۵بت به سال است که نس

  .  خودکشی کرده اندئیسرباز امريکا

بر اساس گزارش کنگرۀ امريکا، بيماری روانی در ميان سربازان امريکا در افغانستان افزايش يافته و به طور اوسط 

استفاده از الکول و اقدامات خشونت ھای . اری دست به خودکشی می زند به خاطر ھمين بيمئیروزانه يک امريکا

بر اساس اين گزارش، تلفات سربازان .  در کشور ما سير صعودی می پيمايدئیجنسی در ميان سربازان اشغالگر امريکا

زارش کرده اسوشيتدپرس گ.  و تلفات از رھگذر بيماری روانی تقريباً با ھم مساوی استئی در جنگ رويائیامريکا

 دخيل در جنگ افغانستان، خودکشی کرده اند، ئی سرباز امريکا١۵۴ ميالدی ٢٠١٢ روز اول سال ١۵۵است که در 

   .يعنی در ھر روز يک سرباز

، سير صعودی تجاوز جنسی، اعتياد و مشکل روانی، مجروحيت و ئیبا وجود گراف بلند خودکشی عساکر امريکا

ريکا بر اُس سرشت غارتگرانه اش جنگ را شدت بيشتر بخشيده تا ھرچه زودتر به کشتار سربازان،  امپرياليزم ام
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از اين رو اين امپرياليزم خونخوار در کنار اردوی ستمگرش، نھادھای . ستراتيژی درازمدتش در منطقه برسد

  .رسانندامريکا را به شکل بھتر و خوبتر به پايان ب» موريتأم«استخباراتی و ويژه را نيز سامان داده تا 

را در افغانستان سر و سامان داده ) CTPT و US SOCOM( ھا، نھادھای ويژه ای به نام سپيشل فورسز ئیامريکا

قرار است اين نيروھای . اين نيروھا که به طور مستقيم از سيا دستور می گيرند، در مقابل ھيچ جنايتی جوابده نيستند. اند

ولين وزارت دفاع امريکا، اين ؤبر اساس اظھارات مس. ان باقی بمانند نيز در افغانست٢٠١۴جنايتکار پس از سال 

نيروھای ويژه وظيفۀ شکار رھبران القاعده و طالبان را خواھند داشت، و به آموزش نيروھای اردوی افغانستان نيز 

اليت بر و تنگ کردن عرصۀ فع» ھا تروريست«ندانان ر کلی شکار و دستگيری و کشتن قومبه طو. کمک خواھند کرد

  . عملکردھای مسلحانه مشمول وظايف اين نيروھا خواھد بود

US SOCOM ھزار تن آن در ٩ که مرکز آن در تمپای فلوريدا قرار دارد، يکی از اين نيروھای ويژه است که 

را موريت أتعدادی از اين نيروھا در مناطق مرزی و قبايلی پاکستان عين م. افغانستان مصروف کشتار خلق ما ھستند

 ھزار ٢٠يمن نيز از مناطقی است که اين نيرو موظف اجرای عمليات در آن می باشد که در حال حاضر . پيش می برند

وظيفۀ اين .  مليارد دالر برآورد شده است۴.١٠بودجۀ ساالنه اين نيروی ويژه . نيروی آن در اين کشور مستقر می باشد

قرار است نيروھای . مک در تصرف کشورھا خوانده شده استنيروی ويژه سرکوب مخالفان، تھديد حکومت ھا و ک

US SOCOM کشور حضور داشته باشند١٢٠ تا سال آينده در .  

در اين نھاد در حدود .  را مستقيماً سيا بر عھده داردCounter-terrorism Pursuit Teams (CTPT)وليت ؤمس

زد و قاتل می باشند، گردآورده شده اند که وظيفۀ آنان  افغان اجير که متشکل از انسان ھای لومپن، جنايتکار، د٣٠٠٠

وليت ؤاين نھاد در عين زمان مس. ای است که امريکا نخواھد رد پايش در آن نشانی شود عمدتاً عمليات ھای جنايتکارانه

  . شوند  را نيز دارد که به کاغذ تشناب تبديل میئیھا کشتن آن عده از پوشالی

سيا و امپرياليزم امريکا به اندازه ای اھميت دارد که جوبايدن معاون اوباما در سپتمبر  اين نيرو برای استخبارات 

  فعال باشند و آزادانه فعاليت کرده بتوانند، (CTPT)در کنار چند فکتور ديگر، اگر مليشه ھای :  گفته بود٢٠٠٩

رين عملياتش را در کندھار انجام می دھد، اما اين گروپ بيشت. افغانستان برای بار دوم به پايگاه القاعده تبديل نخواھد شد

  . ا نيز در جنايات سازماندھی شده دخيل می باشدکدر واليات خوست، پکتيا و پکتي

 اين ٢٠٠٧ اکتوبر ٢٣ در بارۀ جنايت اين گروه گزارش کرد که به تاريخ ٢٠١٠ سپتمبر ٢٢ واشنگتن پست در ۀروزنام

اين گروه . اش قطع کردند  ساله را در خانه٣٠نگشتان دست چپ يک افغان مليشه ھا در ارگون مرکز واليت پکتيکا ا

 را ئیهللا قانع قوماندان امنيۀ واليت کندھار و عبدالخالق ھمدرد مدير مبارزه با جرايم جنا  مطيع٢٠٠٩ھمچنان در سال 

  . استنياف اين واليت کشتندڅارنوالیبا تعدادی از پوليس در 

می نويسد که افغانستان در کنار اشغال وحشيانه توسط » جنگ سری: افغانستان« به نام مانيلو دينوچی در مقاله ای

. ھای جنايتکار تبديل شده است ھای غربی به بازار پردرآمد و پر رونق برای شرکتھای جاسوسی و گروه امپرياليست

ان دارد که سازمان سيا در  عمليات نظامی رسمی در افغانستان، جنگ سری ديگری جريۀپشت پرد«: نويسد مانيلو می

موران به أای از پايگاه ھای کوچک تشکيل شده که از آنجا م جنگ سری از شبکه. ای را به عھده دارد آن نقش فزاينده

  .شکل گروھی، رؤسای شورشی را رديابی کرده و سپس برای حذف آنھا اقدام می کنند

قراردادی . موران مختلف ھستندأ که در خدمت پنتاگون و متھيه می گردد» قراردادی ھای مستقل«اطالعات غالباً توسط 

 خاصی ۀ تجاوز می کند و ھر کدام در زمين١٠٠٠٠٠ تمام عيار را تشکيل می دھند که تعداد آنان از ۀھا يک ارتش ساي

ن دو آژانس خصوصی به نام انترنشنيل مديا وانتور و امريک.  خاصی را نيز به عھده می گيرندۀتخصص داشته و وظيف

  .موريت را به عھده دارندأانترنشينل سکيورتی کارپوريشن اين م
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بر اساس دستگاه اطالعاتی اين دو آژانس کشته شده اند، و نمی دانيم چه » مبارزان مظنون«نمی دانيم چه تعداد از 

فغان را به عنوان  اۀو باز ھم نمی دانيم که برای افزايش دستمزد، چه تعداد چوپان بخت برگشت. مبلغی دريافت کرده اند

تر با  رئيس خطرناک طالبان معرفی کرده اند تا توسط نيروھای ويژه مورد ھدف قرار بگيرند و يا به شکل خيلی ساده

 که از پايگاه شان در نِوادا ھدايت می شوند، آنان را به قتل ئیھای پِرِدترھا  از زير بال) ھيل فاير(پرتاب آتش جھنمی 

  ».برسانند

 شدت بيشتری يافته و از جنوب کشور به شمال کشور توسعه يافته است که ١٢٠٢ تا ٢٠٠١ان از سال جنگ در افغانست

ورود اسلحۀ پيشرفته و تجھيزات بيشتر خود . ھمزمان با آن کنسولگری ھای امپرياليست ھا نيز در شمال فعال شده اند

تجديد نظر « دفاع امريکا در نطقی با عنوان ديويد سيدنی معاون وزير. گواه حدت و شدت اين جنگ غارتگرانه می باشد

در کميتۀ ارتباطات بين المللی سنای امريکا در امور خاور ميانه و آسيای » سياست امريکا در خصوص آسيای مرکزی

را از )  کانتينر١۴٠٠ماھانه ( کانتينر محمولۀ نظامی ٣۵٠مرکزی و جنوبی گفت که در حال حاضر واشنگتن ھر ھفته 

 برابر انتقاالت از طريق ھوا می باشد و واشنگتن ٣سيای مرکزی وارد افغانستان می سازد که حجم آن طريق شبکۀ آ

 نظامی به ۀ کانتينر محمول١۴٠٠انتقال ماھانه . تصميم دارد تا حجم انتقاالت زمينی را از طريق اين شبکه افزايش دھد

 جز فراھم ساختن اسلحۀ بيشتر، مھمات بيشتر و ابزار چيزی)  کانتينر١۶٨٠٠ساالنه (افغانستان از طريق آسيای ميانه 

بيشتر نظامی برای کشتار و قتل خلق ستمديدۀ ما نيست، و اين نشان می دھد که جنگ افغانستان ھنوز به پايان نرسيده 

بی از افغانستان انتقال بدھد، به خو» موريتأم«با نظر گذرا بر تجھيزاتی که قرار است امريکا پس از پايان . است

  .توان سنگينی وحشتناک بودن اين جنگ را درک کرد می

معاون وزارت دفاع امريکا اشتون کارتر به روزنامۀ يو اس تودی گفته است که بيرون شدن ارتش امريکا و تجھيزات 

تر و  هاو بيرون شدن اين تجھيزات را در مقايسه با عراق، پر ھزين. لياردھا دالر ھزينه خواھد داشتيآن از افغانستان م

 ٢.٩ھزينۀ انتقال تجھيزات امريکا از عراق به کويت و بعد به وسيلۀ کشتی به امريکا در حدود . دشوارتر خوانده است

  . ليارد دالر ھزينه داشتيم

وزارت دفاع امريکا می گويد که انتقال تجھيزات شان تا بندر کراچی پاکستان سه ماه وقت خواھد گرفت که ھزينۀ ھر 

.  قرارگاه نظامی خود را ببندد۴٠٠برای انتقال اين تجھيزات، امريکا بايد . يون دالر برآورد شده است مل١٠٠ماه آن 

، بکس ھای ) مليون دالر به مصرف رسيده۶١٧که برای انتقال آن به افغانستان در ده سال گذشته ( ھزار کانتينر ١٠٠

مل تجھيزاتی است که بايد از افغانستان انتقال پيدا شا... ھزار لودر ماين پاکی و١۴ عرادۀ نظامی، ۴۵٠٠آھنی کالن، 

  . کند

 عمدتاً در ئیاشغالگران بريتانيا. پس از امريکا، بريتانيا دومين نيروی اشغالگر را در کشور ما می سازد : ـ بريتانيا٢

ر شده است، بر اساس تازه ترين آماری که از طرف کميسيون دفاعی ولسی جرگۀ بريتانيا منتش .ھلمند مستقر ھستند

بر اساس اين گزارش، در حالی که . ليارد پوند برآورد گرديده استي م۴ جنگ بريتانيا در افغانستان ۀمصارف ساالن

ليارد پوند تخمين شده، اما آمار نشان می دھد که از ي م۴ مصارف نظامی بريتانيا در افغانستان ٢٠١٢ ـ٢٠١١برای سال 

  . ليارد پوند در افغانستان در بخش نظامی به مصرف رسانيده استي م١٨آغاز جنگ تا کنون بريتانيا بيشتر از 

بريتانيا اين ھمه پول را در حالی در افغانستان به مصرف می رساند که خود در داخل در صدد کاھش تأمينات اجتماعی 

ی جھت نيست که در اين کشور، تفاوت طبقاتی ھر روز عميقتر می شود و ب. است و از بحران شديد مالی رنج می برد

سياھان در اين کشور به اعتراض و شورش دست زدند که دولت امپرياليستی بريتانيا در سرکوب اين شورش ھا 

  . اش را به خوبی نشان داد طبقاتی» دفاع از دموکراسی«و » جوھر حقوق بشر«
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فغانستان نيستيم تا سياست ھای ما در ا«:  تايمز اعالم کردۀليام فاکس وزير دفاع بريتانيا در مصاحبه ای با روزنام

م تا از مردم بريتانيا و ئيما در آنجا. ای را ترويج کنيم  و شيرازۀ از ھم گسيختهئیآموزشی در کشوری قرون وسطا

که اين صيانت منافع را می توان در سود حاصله از کشت  ترياک و » .منافع خويش در سرتاسر جھان صيانت کنيم

  .سياسيت ھای اشغالگرانه ديد

نيروھای اين کشور در حدود سه سال قبل در يک . سومين نيروی اشغالگر در افغانستان به شمار می رود :لمانا ـ ٣

 تن از مردم نادار و زحمتکش کندز را  با تانکرھای تيل يکجا سوختاندند و يا مجروح ٢٠٠ نزديک به ئیحملۀ ھوا

لمانی بعد از اجنرال دستور دھندۀ . رود  کشور به شمار میکردند که اين پس از جنگ دوم جھانی بزرگترين جنايت اين

  . اين کشتار وحشيانه نه تنھا مجازات نشد بلکه نشان خدمت ھم به سينه زد

 ١٧لمان در افغانستان در ده سال گذشته اسسۀ تحقيقات اقتصادی دويچه وله آمده است که عمليات نظامی ؤدر گزارش م

لمانی پيش ااشغالگران . ين مقدار سه برابر مبلغی است که در ابتدا پيش بينی شده بودا. ليارد يورو مصرف داشته استيم

رئيس تيلمان بروک محقق و . ليارد يورو خواھد بودي م۵.۵بينی کرده بودند که ھزينۀ ده سالۀ جنگ شان در افغانستان 

 ٢٠١۴ت، در صورتی که تا سال لمان گفته اساسسۀ تحقيقاتی به خبرگزاری دی پی ای ؤبخش توسعه و امنيت اين م

ليارد يورو می رسد، در صورتی که ي م٢٢لمانی در افغانستان به تدريج کاھش يابند، اين ھزينه تا اشمار سربازان 

ليارد يورو خواھد ي م٢۵ به عين تعداد در افغانستان باقی بمانند، اين ھزينه به ٢٠١۴لمانی تا ختم سال ا سرباز ۵٠٠٠

 درگيری در افغانستان را به جای يک ۀلمان، ھزينۀ حقيقی ساالناسسۀ پژوھش اقتصادی ؤماز سوی ديگر . رسيد

ليارد يورو برآورد کرده است، صورت حسابی معادل ي م٣لياردی که در بودجۀ دفاع به آن اختصاص يافته است، تا يم

 بردن محتمل نيروھا آغاز ، يعنی تاريخی که قرار است بيرون٢٠١٣ تا ٢٠٠١ مليارد يورو در فاصلۀ سال ھای ٣۶

  .گردد

اش را  ليون يورو پايگاه نظامیي م٢٠لمان قصد دارد با مصرف اخبرگزاری دی پی ای اين کشور گزارش می کند که 

به کشور ما نيامده » دموکراسی«و » حقوق بشر«لمان به خاطر ااين نشان می دھد که . در واليت کندز توسعه دھد

د می گذارند و توسعۀ ئيلمانی نيز بر آن مھر تأار منطقه دارد، چيزی که کارشناسان است، بلکه اھداف درازمدتی د

  .لمان در افغانستان می داننداھای درازمدت  ای از سياست لمان را نشانهاپايگاه نظامی توسط 

به . ی باشند سرباز در افغانستان دارد که در واليت ھای شمال عمدتاً واليت کندز مستقر م۴٩٠٠لمان در حال حاضر ا

 نفری به افغانستان ۵٠٠ پذيرفت که نيروی کمکی ٢٠١٠ ھا، برلين در ماه فبروری ئیاثر تقاضای مصرانۀ امريکا

بدينگونه . گسيل دارد و جايگاه خود را در مقام سومين نيروی اعزامی در ميان نيروھای اشغالگر مستحکم سازد

در جايگاه سوم قرار دارد و ) ٩۵٠٠(و بريتانيا )  ھزار٩٠(متحده لمان در رده بندی پس از اياالت انيروھای اعزامی 

  . جايگاه چھارم را از آن خود کرده است) ٣٣٠٨(فرانسه با 

که   مبنی بر اين٢٠١٠لمان پس از بازگشت سفر از افغانستان در ماه میااظھارات ھورست کوھلر رئيس جمھور سابق 

، ماھيت واقعی جنگ اشغالگرانۀ »اد و ستد به طرق نظامی دفاع کنداز منافع خود، آزادی تجاری و د«کشورش بايد 

  . اين اظھارات منجر به استعفای او از پست رياست جمھوری شد. لمان را در کشور ما نشان دادا

طور مستقيم از طرف ه  که افغانستان ب٢٠٠١ يکی از کشورھای استعمارگر است که پس از سال : ـ فرانسه۴

 سربازش سينۀ وطن ما را لگدمال ٣۶٠٠ورد تجاوز قرار گرفت، در ھماھنگی کامل با امريکا با اشغالگران جھانی م

  .نمود و از آن زمان تا کنون از ھيچ نوع جنايت و خيانت در حق مردم زحمتکش ما دريغ نورزيده است

انستان مصروف کشتار خلق  خونبار در افريقا دارد و در يازده سال گذشته در افغۀدولت امپرياليستی فرانسه که سابق

 را به خاطر منافع ئیھای ستمديدۀ ماست و در اين اواخر با بمباردمان بی سابقه با ھمکاری ناتو توده ھای ليبيا
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در حال .  دو صد سرباز خود را از افغانستان باز گشتاند١٣٩١ حمل ٩غارتگرانه اش به خاک و خون کشاند، به تاريخ 

 يک ھزار سرباز اين کشور از ٢٠١٢ در افغانستان دارند و قرار است تا آخر سال  سرباز٣٣٠٨حاضر فرانسوی ھا 

 ٩٢فرانسه در ميان پنج کشوری که بيشترين نيرو را در افغانستان دارند، در ده سال گذشته . افغانستان بيرون شوند

ترين سال به شمار  برای فرانسه در طول ده سال گذشته، خونين ٢٠١١سال . سرباز خود را از دست داده است

  .  تن از سربازانش را از دست داد٢۴در اين سال اين کشور غارتگر . رود می

 است که به خاطر پيشبرد سياست امپرياليستی ئیلمان و ايتاليا، فرانسه نيز يکی از کشورھاادر کنار امريکا، انگليس، 

از نويسندگان فرانسوی که کتاب ھای ژان کريستوفر نوتين يکی . اش در افغانستان سرگرم جاسوس پروری است

 دو فرانسوی از چنگ طالبان گفت، سالھاست که سرويس ھای اطالعاتی ئیمتعددی در زمينۀ جنگ دارد، پس از رھا

نوشته ) جنگ مخفی فرانسوی ھا در افغانستان(وی در کتاب اخير خود . فرانسه به شدت در ميان طالبان کار می کنند

پس از اقدام تروريستی در متروی .  بود١٩٩۵کرد جاسوسی فرانسه در افغانستان در سال است که آغاز جھش در عمل

پاريس که باعث کشته شدن ھشت تن شده بود، فرانسه جاسوسان خود را وارد شبکه ھای تروريستی نمود و تعدادی از 

 و ١٩٩۵ھای   سال و پس از آن بين١٩٨٠ھای  در سال. اعضای شبکه ھای تروريستی را در پاريس آموزش داد

  .را که تا دو کيلومتر بُرد داشتند، برای اين شبکه فرستاد) ميالن( تعدادی راکت ضد تانک ٢٠٠١

ژان کريستوفر نوتين می نويسد که استخبارات فرانسه در نقاط مختلف افغانستان و منطقه نفوذ پيدا کرده، طوری که در 

ای را از يک کمپ   ھا عکس ھای ماھوارهئیی فرانسه، امريکاھای مشترک ميان سيا و سازمان جاسوس جلسهيکی از 

ی ساخته می شد، ولی فرانسوی ھا در عوض تصاويری را به آنھا نشان دادند که ئدادند که در آن سالح ھای کيميانشان 

شور در اين ک. فرانسه به اين شکل حضور پر رنگ جواسيس خود را به سيا نشان داد. از داخل اين کمپ گرفته شده بود

 ۀخصوص در عرصه حال حاضر در زمينه ھای فرھنگی و آموزشی نيز مصروف بوده و در صدد تربيۀ جواسيس ب

مرکز فرھنگی فرانسه، استادان فرانسوی پوھنتون کابل، بنياد آرمان شھر، کمک ھای مالی به ليسۀ . فرھنگی است

که اين کشور در صدد پرورش جواسيس در آنھا می  است ئیاز بنگاه ھا... استقالل و تدريس زبان فرانسوی در آن و

  .باشد

 در افغانستان ٢٠١٠ تا اگست ٢٠٠٢که از جوالی (، ھالند )١۴٨١(، اسپانيا )٣٨١۶(در ھمين حال نيروھای ايتاليا 

 مطيع هللا خواھر زادۀ جان محمد خان جنايتکار که سال ئی نيروی مليشا٣٠٠٠ليون دالر به يحضور داشت ماھانه يک م

پرداخت و در اين واليِت به شدت مھم از لحاظ  ا والی ارزگان بود، برای انتقال لوجستيک از کندھار الی ارزگان میھ

، ترکيه )۵٠٨(،کانادا ) از افغانستان بيرون شد٢٠١٠ زخمی داد و در اگست ١۴٠ کشته و ٢۴حضور طالبان فقط 

، )١٢۶(، ارمنيا )١۵۵٠(، استراليا )٢٩٠(، آلبانيا )١۵٣(، زالند جديد )٢۴۵(، ليتوانيا )٩۴(، آذربايجان )١٣٢٧(

، )۵٢٧(، جمھوريت چک )٣٢٠(، کرواسی )۶٠۵(، بلغاريا )۵٩(، بوسنيا ھرزگوينا )۵٢٢(، بلژيک )٣(اتريش 

، ايرلند )۶(، آيسلند )٣٣٧(، لھستان )١٢٢(، يونان )٨٠٠(، گرجستان )١٧۶(، فنلند )١۵٣(، استونيا )۶٩٢(دنمارک 

، ناروی )٢٧۴(، ھالند )٣٩(، مونته نگرو )١١٣(، منگوليا )۴۶(، ماليزيا )١٠(، لوگزامبورگ )١٧۵(ا ، ليتوي)٧(

، )٣٣١(، سلواکيا )٣٩(، سنگاپور )١٨۴٣(، رومانيا )٣۵٠(، کوريای جنوبی )١٣٣(، پرتگال )٢۴۵٧(، پولند )۵٢۵(

به حيث ) ٣۵( عرب ۀو امارات متحد) ٢٣(، اوکراين )۵۵(، تونگا )١٧٧(، مقدونيه )۵٠٠(، سويدن )٨٩(سلوانيا 

لمان در افغانستان مصروف جنايت و کشتار می انوکران و مزدوران ارزان امپرياليست ھای امريکا، انگليس، فرانسه و 

  .باشند
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 تن ۵٠٠ ھزار جاسوس به نام مشاور در افغانستان فعاليت می کنند که ۵در کنار نيروھای نظامی اشغالگران، در حدود 

اين جواسيس در يازده سال گذشته زير نام مشاور، در حدود ھشت . ر وزارت امور داخله مصروف می باشندآنان د
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