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    ٢٠١٦/ ٠٢/ ٩  پيکارپامير
 

   مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
 

  )٣٦بخش (

  
 :درافغانستان کمپنی ھای محافظتی و تمويل گروه طالبان

ِطوريکه درصفحات قبلی تذکرداديم، ھم حکومت ايتاليا که درافغانستان سربازداشت، بگونه ھای خاص وغير     ِ
اين، موضوعی بود  ."جامعۀ جھانی" ِو ھم امريکا وانگلستان و سايرکشورھای مالی ميکرد ِمستقيم، طالبان را تمويل

افشا شد و گزارش ھای متعددی دراين زمينه به  و رسانه ھای کشور ازطريق منابع رسمی کشورھای مذکور که بارھا
  :نشر رسيدند که ما چند نمونه ازاين گزارشھا را در اينجا درج مينماييم

ِکنگرۀ امريکا قانونی را تصويب کرده است که بر اساس آن   " ِت افغانستان و امريکا نوشتند کهمطبوعا 
ِدولت افغانستان و ھمچنين  نيرو ھای امريکايی مجوز خواھند داشت تا برای جلو گيری از پيوستن مخالفين دولت  ِ

ر حدود يک مليارد و سه صد مليون دالر و به اين منظور، يک بودجۀ د.  ُبه گروه طالبان، به آنھا کمک مالی کند
ِبعنوان برنامۀ واکنش اضطراری فرماندھان امريکايی درعراق و افغانستان در نظر گرفته شده است رييس کميتۀ  .  ..ِ

ِکه اين پول بايد به فرماندھان پيشين طالبان  داده شود تا آنان از مح�ت نظامی سنای امريکا نيز تأ کيد کرد شان  ِ
                                                                                      (يااولی اBابصار)   (132)  " .کنندمحافظت 

ِبر بنياِد تحقيق يکسالۀ اردوی امريکا، دو مليارد و شانزده مليون دالر  " که روزنامۀ واشنگتن ُپست نوشت 
ِسپورت با ھشت شرکت قرار داد کرده است، بخش اعظم آن از طريق امريکايی که حکومت امريکا در بخش تران

   (133) " . چھار شرکت  به طور غير مستقيم به طالبان رسيده است

 : را به نشر رسا نيد که گفته بود" آرام راستن" ِمصاحبۀ يکی از پژوھشگران امريکايی بنام " دی نيشن" مجلۀ 

ِکارمندان سيويل پيمانکار در ارتش  "  ِ امريکا به گروپھای مخالف پول ميپردازند تا راه ھای عبور کاروانھای ِ
ده فيصد . . . اين شيوه که حمايِت طالبان را بخرند، مسئله ی مخفی نيست  . تدارکاتی از حمله ی آنھا مصوون باشد

        (134) " . . . از بودجه ی لوژستيکی به دست طالبان ميرسد

( ِوطن ريسک يک کمپنی غير معمول است که بوسيله ی دو برادر   " : ه است کهعGوه نمود" آرام راستن"
آنھا در اياJت متحده بعنوان مجرمين جنايی . آن دو، از اقوام رييس جمھور کشوراند. مديريت ميشود) برادران پوپل

اين . گوی طالبان بود مترجم  و در حقيقت سخن٢٠٠١يکی از اين دو برادر در . قاچاق  ھيرويين تحت پيگرد بودند
اين دو برادر بزرگترين  و نان و آب دار ترين و مھمترين و بزرگ ترين کمپنی محافظتی  ) افغانستان ) زمان در اينجا

 قوماندانان رابطه  آن دو به سببی به اين کمپنی کنترول دارند که با حلقات باJيی. را مديريت ميکنند) وطن ريسک( 

    (135)" .ھای نزديک دارند 

ُيکی ديگر ازھمين سلسله کمپنی ھای محافظتی که عمدتا وBيت ارزگان و نواحی آنرا تحت پوشش قرارميداد،  ً

از نزديکان حامد کرزی " مطيع M " بود که در رأس آن شخص متنفذی بنام " ايشيا سيکورتی گروپ " بنام 
راننده گی داشته است واما پس ازسقوط امارت  ۀ ميGدی وظيف٢٠٠١گفته شد که مطيع M قبل ازسال . قرارداشت

و نيروھای امريکايی وبا ) ای.آی.سی(طالبان و اشغال افغانستان توسط نيرو ھای فرا مليتی، با برقراری ارتباط با 
" ايشيا سيکورتی گروپ "  نفری را درچارچوب ٣٠٠٠استفاده ازنفوذ قومی وخانواده گی، توانست يک نيروی مسلح 

" ُامپراتورارزگان " اين نکته را نيز بايد افزود که مطيع M خان که بعد ھا او را . ه مالک مليونھا دالرشودِگرد آورد
نفوذ، قدرت و ثروت . عنصر بسيارقرين به حامد کرزی بود" جان محمد" ياد ميکردند، داماد شخص متنفذی بنام 
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ُانده نيرو ھای امنيتی وBيت ارزگان مقرر نمود و او در مطيع M خان تا آنجا رسيد که حامد کرزی او را بحيث فرم

ُواقع، ھمه کارۀ آن وBيت گرديده حتا درتعيينات و مقرری ھای کارمندان بلند رتبه به شمول والی ھای وBيت ارزگان 

 م خويش او و احمد ولی٢٠١٠روزنامۀ نيويارک تايمز درشمارۀ مؤرخ  پنجم ماه جون سال .     نقش عمده داشت
اين موضوع نيز افشا شد که مطيع . کرزی برادر حامد کرزی را درجملۀ فعال ترين تاجران مواد مخدر معرفی نمود

M خان درھرماه مبلغ دومليون و پنجصد ھزاردالربدست می آورد و مقام ھای امنيتی دولت افغانستان ھرگز قادر نشد 
 اين (م درشھرکابل ترورشد٢٠١٤ M خان دراواخرسال مطيع. (تشکيGت مسلح سه ھزار نفری او را منحل نمايد

ِپژوھشگرامريکايی دربرابراين سؤال که  نام دارد و بوسيلۀ ) ان سی آل ھولدينگ(از کمپنی ديگری که اسم برديد، " ِ
ِمديريت ميشود و يک قرار داد سه صد و ھشتاد مليون دالری دارد، ولی ) رحيم وردک(ِپسر وزير دفاع افغانستان 

ِزير دفاع ادعا ميکند که ازکار و قرارداد پسرش اطGعی نداردو ھمه ميدانند که اسم پسر،   " : ، چنين اضافه ميکند" ِ
اياJت متحده با او . درزمان مبارزه با شورويھا، از رھبران ِمجاھد بود. حامد وردک  و نام پدرش رحيم وردک است 

اس�م آباد  ِمرکز سی آی ای که درآن زمان مدير ِامور بلند پايۀيک م" ميلت بيردن" رحيم وردک  با . کار ميکرد
  (136)  " . آمده است" چارلی ويلسن، وار" ما اسم شان در کتاب  ِسابق ِاين ھمکار. بود، کار ميکرد

نيزياد کرده که مبلغ سه صد و شصت مليون " ھوست نيشن ترکنگ" ازيک کمپنی ديگربنام " آرام راستن" 
ِبخش چربی ازپول به رھبران " و متذکرشده که "  يک قرار داد با امريکايی ھا نصيبش شده است ِدالراز مدرک ِ

ِمبارزين ميرسد تا آنھا عبور مطمئن اموال را تضمين کنند ِ. "  

يا امنيتی نيز يازيده بودند تا کمپنی ھای " سکورتی" ِامريکايی ھا، قبل ازاين، دست به ايجاد کمپنی ھای  
ِفاده ازنيرو ھای مسلح تحت فرمان شان، ازعمارات شخصی و رسمی، مامورين عاليرتبه، دخايرمواد و مذکوربا است ِ ِ

گفته  شده که تعداد مجموعی چنين کمپنی . ِاجناس، کاروان ھای حمل و نقل مواد لوژستيکی و امثالھم حراست نمايند
ِبا صدھا مرد مسلح و مليونھا دالربودجه، دراختيار بيشتراز پنجاه کمپنی بود که مناصفۀ آن،  ھای ُپرخرچ درافغانستان ِ

                                                :ِزورمندان دولت ِحامد کرزی قرارداشتند، مانند اينھا

 اِشيا سکورتی گروپ  

  وطن ريسک منجمنت 

 کندھار سيکورتی گروپ 

 قطعۀ ريزرف  

  ال. سی . شرکِت امنيتی  ان   

 اسگلف من 

 شرکِت امنيتی شمشاد  

  افغانستان ِنوين  

 جی. اس. اس 

 ای. اس. اس  

 خراسان 

 بلک واتر

 .سپين غر و ده ھا کمپنی ديگر  

ِکه مستقيما درخدمت امريکايی بوده" َبلک واتر" بزرگترين کمپنی محافظتی، عبارت از کمپنی    ) ای.آی.سی) ً
سرميزد که نه " بلک واتر" ِگھگاھی، اعمال و حرکاتی ازافراد کمپنی . قراردارد و به ھيچ مرجع داخلی جوابگو نبود

ِتنھا دربخش عمليات نظامی وحشت آوربود، بلکه بعضی اوقات، ادا و اطوارآنھا، مغايراخGق وسنت ھای عامۀ مردم  ِ ِ ِ ِ
نستان به نشر افغا ِ ميGدی بود که يک سلسله عکسھا درمطبوعات٢٠١٠ًمثG، درسال . افغانستان نيزقرارميگرفت

را نشان ميداد که " بلک واترسکورتی کمپنی"ِعکسھای منتشرشده افراد محافظتی سفارت امريکا در کابل بنام . رسيد
ِيا شب نشينی و بحضورجمعی ازکارمندان زنانه ومردانۀ آنجا، با اندام ھای برھنه و بوتلھای شراب " پارتی" در يک  ِ
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ِ بزرگی ازانفجارھای خونين درعراق، افغانستان، پاکستان ومناطق ديگر ِگفته شده که بخش. دردست، ميرقصيدند ِ
   .انجام داده شده است) سی آی ای(ِجھان توسط ھمين کمپنی و درجھت پيشبرد ِ برنامه ھای محرمانۀ 

ًبررسی ھا و دريافتھای منابع مختلف تحقيقاتی نشان داده که مثG کمپنی امنيتی    ظرف دھه ھای" بلک واتر" ِ
به ارزش صد ھا مليون دالربا وزارت دفاع امريکا عقد کرده است، بلکه " خدمات نظامی " اخير، نه تنھا قرارداد ھای 

اين کمپنی، برای نخستين بار درسال  .ِديريست بمثابۀ بازوی نظامی آنوزارت درجنگھای اطراف جھان مبدل شده است
 ميGدی ، پس از آنکه افراد مسلح آن، به تعداد ٢٠٠٧درسال پايه گذاری شد و " اکس سرويسس"  ميGدی بنام ١٩٩٧

  .ھفده نفرغيرنظامی عراقی را در بغداد به قتل رسا نيد و بيشتر از بيست تن ديگر را زخمی نمودند، برسر زبانھا افتيد

 ِبايد گفت که طرح ايجاد کمپنی ھای شخصی يا خصوصی امنيتی ازسوی اياBت متحده درسالھای اخير، تحول
ِگفته شده که مقام ھای نظامی امريکا، اکثراقدامات خونين و . ِمنفی عجيبی را در بخش امورنظامی بوجود آورده است

ِکشتارھای بيباکانه درکشورھای افغانستان، عراق ومناطق ديگرجھان را از مجرای ھمين کمپنی ھا، بخصوص توسط  ِ
                                                                                .انجام ميدھد" بلک واتر" نيرو ھای کمپنی 

ازسGح ھای پيشرفته، ) مليشه ھای مسلح" (اربکی" ِمنسوبين کمپنی ھای امنيتی نيزموازی با نيروھای
استند، صGحيت ھای باB ترازقانون، دستورھا و حمايت ھای مقام ھای بلند پايه برخورداربوده وھر زمانيکه ميخو

ِميتوانستند با اعمال زورگويانه و لومپنانۀ شان، دود ازدمارمردم افغانستان بکشند، بدون آنکه مقام و مرجعی ازآنھا  ِ ِ
ِامريکايی ھا، ھمان طرح نيروھای روسی را بيان ميداشت که درسالھای جھاد مردم  ِاين اقدام. بازخواست نمايد ِ ِ

ِدرنقاط مختلف کشورزده ھمه گونه امکانات مدرن جنگی و " مسلح مقاومت گروه ھای " ِافغانستان، دست به تشکيل  ِ ِ ِ
  .در برابرمجاھدين دفاع بعمل آورند" انقGب " ِامتيازات کافی مادی را برای گروه ھای متذکره فراھم آوردند تا از

ه ارزش يک مليارد بود که قرارداد ھايی ب" جورج ساينتفيک"يکی ديگرازاين کمپنی ھای امنيتی امريکا بنام  
ِاين کمپنی، عGوه از ساير خود سری ھايش، رسوايی ھای . ِدالربا دولت امريکا برای افغانستان به امضا رسانيده بود

ِاين رسوايی، ھمانند اعمال و حرکات رسوا آميزافراد. اخGقی را نيز به بار آورد بود که " بلک واتر" امنيتی کمپنی  ِِ
ِقرارگزارش سايت ِ 

ِآلمان، اسناد بدست آمده، يکتعداد مردان مربوط به اين کمپنی را درافغانستان نشان ميداد " دويچه وله  " خبری 
ُکه بگونۀ کامG عريان، ھم شراب مينوشيدند وھم کشتی گيری مينمودند گفته شد که عکسھای اين صحنه ھا توسط دو . ً

ِتن ازکارمندان سابق کمپنی مذکوربرداشته شده و به اختي   .امريکا گذاشته شده بود.) سی. بی.ای(ارشبکۀ تلويزيونی ِ

قرارداد  "  نوشت که" اينديپندنت" ِ خورشيدی ازقول روزنامۀ ١٣٩٢شبکۀ اطGع رسانی افغانستان درماه اسد 
  شرکت ساختمانی، تدارکاتی، راه سازی و تکنالوژی اط�عتی٤٣ِھای چندين مليون دالری طی پنجسال اخير به 

جان سوپکو رييس مرکز بازرسی مخصوص در ... ِسپرده شده که با شبه نظاميان گروه طالبان ارتباط داشته اند
م قرارداد ھای باز سازی و فرعی به ارزش ٢٠٠٨گفت که اين سازمان در سال ) سيگار( امور باز سازی افغانستان 

ھايی بسته شده اند که از سازمان ھای شبه نظامی بيش از يکصد و پنجاه مليون دالر را شناسايی کرده که با شرکت 
  "...و تروريستی در افغانستان حمايت مادی ميکنند

چنين شيوه ھای کاری که منابع رسمی امريکا بدان اعتراف کرده اند، به ھيچصورت اتفاقی و نا آگاھانه ھم 
مزورانه در افغانستان ومنطقه بحساب ِنبوده است، بلکه وسيلۀ تمويل گروه تروريستی طالبان بگونۀ غيرمستقيم و 

ِدرBبه Bی اين اثر، وجود دسايس، برنامه ھا و مقاصد خاص  روی ھمين دBيل است که ما سعی ميکنيم. ميرود ِ ِ
در افغانستان را نشانی نموده به آگاھی " مبارزه عليه تروريسم " ِاستراتژيکِ قدرتھای بزرگ  تحت شعار – سياسی

   .سانيمخواننده ھای عزيز بر

ِالبته درعين حال، تعدادی ازجنگ ساBرھا، تفنگداران تنظيمی و دولتی ومامورين عاليرتبۀ حکومتی  ِ
با صراحت " جنگِ افغانستان "  کتاب ٦٦٢درصفحۀ " پيترتامسن. " نيزدرچنين يک معاملۀ پُر درآمد سھيم بوده اند

ِقندھار، غرض تأمين امنيِت کاروان ھای متحدين، برای ِفرماندھان نظامی امريکا و کانادا در وJيت   " : مينويسد
  ای گفته اند، . آی. گزارشگران ِغربی، درحاليکه از نزديکی وی با سی. احمد ولی کرزی مليونھا دالر پرداخته اند
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  "... نيزبرای وی پول پرداخته شده است} غربی ھا درقندھار{ ِمی افزايند که به منظور حراست از سکونت گاه ھای 

بيجا نخواھد بود ھرگاه يک قسمت ازمطلبی را که پيرامون چگونه گی کمپنی ھای محافظتی خصوصی نگاشته 
به نشر رسيد، به ) حزب ھمبستگی افغانستان( خورشيدی در وبسايت ١٣٩٤شده و به تاريخ ھجدھم ماه قوس سال 

   :يممنظورشناخت بيشترو بھترازچنين خصوصی سازيھای امريکا دراينجا درج نماي

خصوصی سازی درجوامع سرمايه داری درھرزمينه به حدی پيش رفته که ديگرحتی جنگھا نيز به کمک  "
شرکت ھای خصوصث مربوط به اين و آن غول سرمايه پيش ميروند که اين روند، کشتارو جنايت و بربريت را نيز 

 متعلق به باند ھای مافيايی دارای سابقۀ ًاين شرکت ھا عموما افراد لمپن و .بصورت بی سابقه ای افزايش داده است
جرمی را استخدام نموده به کشورھای ديگرمی فرستند که با وحشت تمام و بدون ھيچگونه نگرانی از بازخواست 

شامل ) اس. سی.ام.پی(شرکت ھای خصوصی نظامی  .قانونی، غيرنظاميان را مورد شکنجه و کشتار قرار ميدھند
ًظاھرا ازکنترول دولت خارج بوده و تحت مديريت شرکت ھای خصوصث قرار دارند و نيرو ھای مسلحی ميشوند که 

با نفوذ اين شرکتھا . جھت پيشبرد اھداف نظامی توسط دولتھا در بدل قرار داد ھای سود آوربه خدمت گرفته ميشوند
تصادی اين شرکت ھا دردولت، کشورھا بيشتر به جنگ طلبی و ميلتاريزم کشانيده ميشوند و جنگ درخدمت اھداف اق

با آغازمداخ�ت نظامی امريکا بعد از يازدھم سپتامبر، خصوصی سازی جنگ نيز فزونی يافته است که . قرارمی گيرد
بيش  {وزارت دفاع امريکا{تاحال پنتاگون . ًابعاد فاجعه باری، مخصوصا برای مردم افغانستان و عراق در برداشت

حدود پنجاه مليارد دالر عايد اين ٢٠١٠ستفاده قرار داده که تنھا درسال ازھفتصد ھزار نيروی خصوصث را مورد ا
 گزارش داد که  دولت امريکا در ده سال ٢٠١٣مارچ ١٣به تاريخ " فايننشال تايمز" روزنامۀ . شرکتھا شده است

کی (به  (مليارد به٣٩.٠٥ازاين ميان،.  مليارد دالر به پيمانکاران خصوصی پرداخت کرده است١٣٨جنگ عراق، 
ميباشد که توسط ديک چينی معاون رييس جمھور جورج ) ھاليبرتون (داده شده است که بخشی از شرکت  ) بی آر

 يک کمسيون کانگرس که درارتباط به ٢٠١١از گزارش سال " فايننشال تايمز. " دبليو بوش راه اندازی شده بود
 ١٢يا روزانه حدود (  مليارد دالر٦٠و، حداقل  بدينس٢٠٠١پيمانکاران جنگی تھيه شده نقل ميکند که از سال 

با اشغال افغانستان، امريکا درکنار نيرو ھای . در اثر تقلب قرار دادی ھا به ھدر رفته يا ناپديد شده است) مليون دالر
ملی نظامی اش، با پرداخت ده ھامليارد دالر به شرکت ھای خصوصی، سرباز اجير کرده آنان را به افغانستان 

. در طول اين مدت، جنايات ھولناکی ازسوی سربازان اين شرکت ھا دربرابر غيرنظاميان سرزده است. رنمودسرازي
، ب� فاصله آزاد شده و دو باره به حيث سرباز برای اين شرکت ھا "محاکمه" عام�ن آن نيز پس ازدستگيری و 

 مقامات فاسد و پليد افغان، شرکت ھای اين شرکت ھا درافغانستان نيزدر زد و بند با برخی. فعاليت مينمايند
شرکتھای " خصوصی افغان را مورد حمايت قرارداده با سپردن بخشی از مسئوليت ھای شان به آنان تحت عنوان 

گرديدندکه درواقع باند ھای آدمکش و جنايتکاراند که با معافيت تمام، دست به ھر رذالت و " خصوصی امنيتی
پنتاگون " بی ارزش " ، ده مورد از قرار داد ھای ٢٠١١ سپتامبر ٢به تاريخ " جونزمادر"نشريۀ .  آدمکشی ميزنند

. تکيه کرد" افراد بد " را شرح داده مينويسد که  امريکا برای امنيت کاروان ھايش در افغانستان، به جنگساJران و
باعث تحريک جنگساJری، اين قرارداد : " اين نشريه در اين ارتباط از يک گزارش کانگرس امريکا نقل ميکند

، برای حفظ امنيت ٢٠٠٣درسال . "  اخاذی و فساد شده و ميتواند يک منبع عمدۀ مالی برای شورشيان باشد
شرکت امريکايی درزمينۀ حمل و نقل .  مليون دالری بسته شد٥٢کرزی، با شرکت خصوصی داينکورپ، قرارداد 

 درصد از ٩٦لی، امنيت و غيره، فعاليت نموده و بيش از ھوايی، عمليات ھای ھوايی، آموزش، توسعۀ بين المل
" ويکی ليکس" ، سايت افشاگر٢٠١٠ نومبر٢٨در. مليارد ی اش را از دولت امريکا دريافت کرده است٣عوايد 

جھت استفادۀ مواد مخدر و برگزاری محافل بچه بازی برای پوليس " داينکورپ " سندی ازپرداخت پول توسط 
که حنيف اتمر آنرا " رسوايی شرکت داينکورپ" ه برداشت که درسايت ھمبستگی با عنوان افغان در کندز پرد

   .زيرزد، نشرگرديده است

 

 توسط اريک پرنس تأسيس ١٩٩٧است که درسال " بلک واتر" يکی ازشرکتھای گستردۀ نظامی خصوصی، 
" بلک واتر. "  تغيير نام داد"سرويسس. ای. ايکس"  به علت رسوايی ھای پياپی، به ٢٠١٠شد و دراواخرسال 
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مرتکب جنايات جنگی گوناگونی " بلک واتر" نيرو ھای ... دارد"  سيا" ھمکاری بسيار نزديکی با  سازمان
 غيرنظامی را در عراق به قتل رسا ندند، ١٧ نيرو ھای اين شرکت ٢٠٠٧درسال . درعراق و افغانستان شده اند

ازس�ح ھای ممنوعه استفاده نمودند، بردختان عراقی تجاوز نمودند و  زير موترشان کشتند، ٢٠٠٦زنی را درسال 
درواقع، . درنتيجه، غيرنظاميان و افراد ملکی از قربانيان اصلی اين درنده خويان درعراق و افغانستان بودند... 

 دوش دولت امريکا با اجيرساختن چنين شرکت ھای بد نام و جنايتکار، ميکوشد بارمسئولت جنايات ھولناک را از
رد نموده بر اين شرکتھا بيندازد، درحاليکه با به کار گرفتن اينچنين آدمکشان حرفوی، مسئوليت عمده به دوش 

                                                                                                          "...دولت جنگ افروز آن کشوراست

ِؤاستفاده جويی ھا، دستبُرد ھا و پاليسی ھای ضد افغانی مقام ھای پاکستانی چنان وافر و رنگارنگ تفتين ھا، س
َتر ک ھا " ِبود که حتا باری به محتويات  ِھای حامل سکه ھای افغانی که بصورت رسمی و سربسته " تريلر" و " َ

ی کابل بود، به تاريخ پانزدھم ِ ماه اکتوبر سال ِازآلمان به افغانستان فرستاده شده و ازخاک پاکستان درحال عبور بسو
پاکستان " دی نيوز" موضوع رابرای نخستين بار روزنامۀ  ميGدی  درنواحی مرز تورخم  دستُبرد زدند و اين٢٠٠٥

  .افشا نمود

ِھای حامل مواد غذايی وسوختی مربوط به نيرو ھای ائتGف بين المللی که ازخا" تريلر" اين، تنھا نبود،  ِک ِ
ًپاکستان به قصد افغانستان عبورميکردند، ظاھرا توسط گروه ھای مسلح  ِو اما تحت نظر، ھدايت و " نا شناس " ِ

  .آی مورد دستُبرد و سرقت قرارميگرفتند.اس.حمايت شبکۀ آی

ِجمع آوری عوايد سرشارازبابت کمپنی ھای محافظی، اختطافھای سياسی ومساعدتھای خارجی، رھبران و  
ِچنانکه تحليلگران سياسی . منطقه نيز کشانيد ِگان گروه طالبان را به سوی فعاليتھای بازرگانی ُپرمنفعت درسرکرده 

حال جنگ دوامدار و طوJنی طالبان، بيشتر براساس منافع مالی آنھاست، نه بر  " درسالھای پسين اظھارداشتند که
     " اساس نظريات و عقيدۀ آنھا

ِ M اعظمی از مرکز تحقيقات جنگ و صلح در کابل، به راديو آزادی گفت کهيکی ازمحققان بنام حکمت  ِ " ... 

ِبرای به دست آوردن پول، درھر جا پاتک ساختند و آھسته آھسته، راه ھای ديگری را دريافتند و } طالبان {آنھا 
ِرھبران ِطالبان درقاچاق سنگ ھای کرومايت و مرمر ھل... زنده گی آنھا رونق يافت  مند که بسيار مشھور است، ِ

ِدست دارند و گفته ميشود رھبران طالبان عوايد آنرا بر ع�وۀ آنکه در تحرکات ِخود استفاده ميکنند، اما بخشی از 
  "آن در تجارت ھای شخصی آنھا ھم استفاده ميشود

ِف افراد، باجگيری ھا و ِطالبان ساJنه از راه قاچاق مواد مخدر، اختطا " سازمان ملل نيزقبل ازآن گفته بود که
     " .ُعشر گيری ھا ، چھارصد مليون دالر به دست می آورند

آنھا يک . ِکار ترانسپورت را آغاز کرده اند} طالبان {آنھا  " حکمت اعظمی ھمچنان به راديو آزادی گفت که 
ه جامعۀ جھانی به حکومت کيلوگرام ترياک را به ھزار کلدار از يک جا به جای ديگر انتقال ميدھند و از پولی ک

  "...ُافغانستان کمک کرده است، طالبان از آن ھم سھم خود را می گيرند

 )ادامه دارد(

 


