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  حقوقدان -اميرفيض

می د تا باران ھای موسنقدر صبرميکردنآکشتی بانان  ،ی ھا به گل مينشستتدرگذشته ھای دور وقتی کش
   .فرونشسته درگل رھا شوندی کشتی ھا شروع شود تا

درمقابل   آمريکا ،شی ھای قديم استدرتسلط برکشورھا عينا ھمان روش ناخدايان ک آمريکاسياست 
صبرميکند تا انتخابات کشورھا شروع  نقدرآ آمريکاتسلط  لفت مردم ويا دولت کشورھا درمقابله با مخا
ته که کامال به گل نشس آمريکان است که موافقتنامه امنيتی افغان وآزيرا جريان انتخابات ونتيجه  ،شود

جديد (بخوانيد نوکرجديد وازپيش تعيين شده  روز رئيس جمھور دومين يد ودرآبود براحتی به حرکت درمي
ض نق قبيل مصونت ھای قضائی وسياسی و از ی افغان را باتمامی موارد خفت بارت) قرارداد امنيآمريکا

  .نھم دريک  کشوراسالمی بسرعت امضا ميشودآحاکميت ملی وامنيت فردی 

  هزينه انتخابات افغانستان 

ی پ ريان اخباروتفاسيری که نسبت به انتخابات رياست جمھوری افغانستان وجتحريرحاضر ھمينکه در
برخورد  که غيرقابل  یبه موضوع  قرارگرفت وافغان آمريکاامضای موافقت نامه امنيتی  ،نآمد فوری آ

 کشور وموضوع مزبور ميتواند جوابگوی يکی ازابھامات حاکم برمبارزه ايرانيان خارج از؛ بود تصور
   .باشد

   .ای عبدالشھيد ثاقب  مفسرخبرگزاری جمھور افغانستان نوشته استقآ

وکشورھای غربی ھم که ھزينه ھای <تمام رای دھندگان خواھان يک انتخابات شفاف وعادالنه ھستند 
   >مواضع خودرادربرابرمسائل ورخدادھای انتخابات خواھند داشت  بطور طبيعی  انتخابات را ميپردازند

  (سايت ھمايون افغان)                                                                                               

ين تام آمريکاغيرقابل تصوربود که ھزينه انتخابات رياست جمھوری کشوری را کشورھای ديگرازجمله 
ه  ھزينه که کشورتامين کنند قای عبدالشھيد ثاقب يک امرطبيعی دانستهآتالی فاسد اين عمل قبيح را  ،کنند

 ،مواضع خودرا دربرابررخدادھای کشورثالث  تعيين کند حق خود ميداند که ،ھای انتخاباتی کشورثالث
   .به رياست جمھوری برساند نتخابات دخالت کند وشخص مورد نظرش را يعنی درا

ھای ه ظور حمايت ازگروکه بمن آمريکامد که درقوانين کنگره آھنگاميه ازجريان امر مطلع شدم يادم 
ھم بالصراحه   زادآفعالين انتخابات وضع وتخصيص بودجه شده است  درايران زادیآطرفداردمکراسی و

   .شامل قوانين مزبور شده اند
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> زادآانتخابات به اين دانستن ھدايت ميکند که انتخاب شعاروھدف <دانه ھای تحقيقی مزبور تحرير را

ست فوق العاده ای ھ بدارآ ولی يک کارنان و ،، که نيستاسی نيستارسياگريک ک !!ازسوی شورای ناپيدا
   .که ھست

   .ودمبارزه سياسی محسوب نميش ،زيرا خواسته ای که درقانون اساسی کشور پياده شده ،کارسياسی نيست

ه . درمبارزمبارزه سياسی به مبارزه ای اطالق ميشود که مشروعيت واساس رژيم حاکم را ھدف بگيرد

 نھمآزاد آخواسته انتخابات  .وازتفاسرمتمايز ومغايرونظری بدورباشد ھدف بايد کامال روشن سياسی
ھمين انتخاب شيخ حسن را  ،با قاطعيت وتعريف جامع اجرائی ھمراه نيست ،بصورت يک ھدف مشخص

   .زاد تلقی کردآنرا آ آمريکازاد وآ اتحاديه اروپا غير

معرفی کند ولی اشکال دراين بود که  ،ری اسالمی را ھدفميتوانست براندازی جمھو !!شورای ناپيدا

 زادآانتخابات واگرمتوسل به عبارت  ،چنين ھدفی با قوانين کنگره وتخصيص بودجه ھمخوانی نداشت

نميشد ومثال ھدف خودرا دمکراسی معرفی ميکرد، مشمولين چنين ھدفی کم نبودند ونيستند وشانس 
زاد آکه  فقط شورای مزبور است که ھدفش انتخاب  شد ولی اکنونشورای ناپيدا درالشخوری بسيارکم مي

  راه باز است!است 

  الشه يكي والشخورهم يكي است 

شورھای ک؛ قای عبدالشھيد ثاقب ازجريان انتخابات افغانستان شھادت دادهآدريافت ديگر اينکه ھمانطور که 
   .نتخابات کشورھارا ھم برای خود قائلندخارجی وقتی ھزينه انتخابات را ميدھند بطورطبيعی حق دخالت درا

 <کشوری :ازدکترمصدق جمله ای ثبت درصورت جلسات مجلس است که درزمان وثوق الدوله گفته است
 يعنی در تطبيق مورد  يعنی ازنفوذ بيگانه برکنارنيست ١ به بيگانه بدھکاراست استقالل ندارد> که

مان زادی اش ھآن انتخابات آدرميان باشد  آمريکان پول آت ن وتبليغ وفعاليآزاد بودن آانتخاباتی که برای 

مورد نظرشورای ناپيدا چيزی است شبيه به  زادآ انتخابات درنھايت  و ؛است که انتخابات افغانستان است

زاد بودند که ھدف شورای ناپيدا ھم ھست وھم آافغانھا ھم خواھان انتخابات  زيرا ،انتخابات افغانستان

 مريکاآ امروز افغان وھزينه فعالليت شورای ناپيدا ازيک ممريعنی بيگانه تامين ميشود. ھزينه انتخابات

  انتخابات جمھوری اسالمی را  د وفردا ھم ھزينه ھای مخفیيدھزينه ھای شورای ناپيدا رامھ

  هزينه هاي مخفي  انتخابات

                                               
ور و تص دکتر مصدق به حمايت اقتصادی امريکا بيش از حمايت سياسی آن دل بسته بودمصدق خود در بن بست نفت ناچار به قرض بود..  - ١

روش مصدق برای  .کرد به پشتوانه کمکھای امريکا خواھد توانست سرانجام بر مشکالت اقتصادی ناشی از کاھش درآمدھای نفتی فائق آيدمی
 ک-ح .تنھا مفيد نبود بلکه زيانھای غيرقابل جبرانی را در پی داشتانداختن ميان امريکا و انگليس، نهجلب توجه امريکاييھا و فاصله
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گانه  ۵٠را کميته ھای <ظاھ؛ به گرارش سايت ھمايون (افغانستان) ازبخش سياسی اطالع رسانی افغان
 و مخالف ھمگان تطميع شده اند که ھيچکدام ازمفاد پيش نويس اين پيمان استراتژيک، ،مشورتی هجرگ

   .اينرا ميگويند ھزينه ھای مخفی انتخابات >معارض با قانون اساسی وقوانين اسالمی نيست

   :ھمان پايگاه خبری افغان گفته است

<کرزی حق ندارد درامضای موافقتنامه امنيتی  :به خبرنگاران گفت رئيس لوئی جرگه صبغت هللا مجددی
رد قبول ک آمريکا(يعنی حق وحسابی که ميخواستيم  >قبول کرد آمريکاماھرچه ميخواستيم تاخيرکند 

  .وداد)

بود گفت بمن الھام خدائی شده که  آمريکابھنگام انتخاب کرزی که کانديد  صبغت هللا مجددیقای آھمين 
شده که با موافقتنامه امنيتی موافقت  الھام دالری. البد اکنون ھم رای رياست جمھوری بدھم به کرزی

   .کند

پايگاه خبری مزبور نوشته است  
صبغت هللا يک شخصيت جھادی (

که سمت دولتی ندارد وقتی  )مجددی
با چنين قاطعيت وتحکمی ميگويد 
کرزی بايد موافقتنامه راامضاکند 

ين معناست که وحق تاخيرندارد يابد
کرزی دراين کشورکاره ای نيست 

ئی آمريکاويا اينکه دالرھای 
  .بسيارشيرين است

  

مسائل سياسی بشما خواھند گفت که      ِ منصف                                                     ِ ھمو اضافه کرده است <بسياری ازکارشناسان وحقوق دانان  
  .اين ننگين ترين پيمانی خواھد بود که تاريخ افغانستان به خودديده است

   ابات كشورها نقش دالر درانتخ

 رد نقش دالر ،درانتخابات کشورھا بصورت تعويض صندوق وريختن ارای باطله نيست آمريکادخالت 
 ،رابطه با روسای قبايل واحزاب وصاحبان صنايع وفئودالھاست يعنی ھمان کاری که درانتخابات مصرکردند

روزنامه واشنگتن زن سال ونياوت ھما ٢۶کردند (روزنامه نيويورک تايمزن درانتخابات قبلی افغانستا
به ھمان طريقی که  پست نوشتند <سازمان سيا به کثيری ازمقامات افغان پول پرداخت کرده است>

جمھوری اسالمی  ٩٢درانتخابات سال  ،جمھوری اسالمی کردند ولی ناموفق بود ٨٨درانتخابات سال 
ردرحدی بود که حتی يک سازمان خارج ازکشو در ٩٢انتخابات سال  نقش دالر در) موفق بود.وکردند 

به تحريم انتخابات تن نداد درحاليکه اين بيان اعليحضرت است <اگرايرانيان انتخابات را تحريم کنند 
  .رضايت ندادند ٩٢موفقيت بزرگی است> وحتی خود ايشان ھم به تحريم انتخابات سال 
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گله است  شبان ازگله حفاظت درحمايت وکمک به مخالفان جمھوری اسالمی نقش شبان و آمريکارويه 
زاد را چاق وچله ميکند که آھای باھدف انتخابات ه گروھم  آمريکارا بفروشد ومنافع ببرد.  نھاآميکند که 

  .تبعيت کنند آمريکادرانتخابات از

حق م که ھزينه انتخابات رياست جمھوری افغان را ميپردازد خود را آمريکاحامد کرزی دقيقا ميدانست که 
که برای امضا موافقت  یبھمين دليل يکی ازشرائط ،جمھور مورد نظرش ميداند درانتخاب رئيس دردخالت

واين شرط را چندين   >به عدم دخالت درانتخابات افغانستان بود آمريکانامه امنيتی اعالم کرد <تعھد 
  .ن شرط را تکرارکردآ. فيضی سخنگوی دولت افغان ھم بارھم تکرارکرد

  نتيجه اينكه 

 رھ يا قاعده معمول (سالم روستائی به طمع نيست) اکنون که ھزينه ھای فعاليت شورای ناپيدا و دراين
تامين ميشود اين ھزينه ھا به حساب  آمريکازاد فعاليت ميکند ازطرف آواحدی که تحت عنوان انتخابات 

  .ميگردد ايجاد کشورکمک دھنده  ن حق مداخله برای آشورمنظور ومتعاقب زاد کآھزينه انتخابات 

شورای ناپيدا دوماموريت عمده را پيگيری ميکند اول تجزيه ايران ودوم زمينه  –وبه عبارت روشن 

  .درامرانتخابات ايران آمريکادخالت 

  نقش پشت پرده كرزي 

<حامد    Russia Todayدرگفتگوی باشبکه خبرراشا تودیقای بريان بکر کارشناس مسائل افغان آ
ميداند> او  آمريکامديون ھمکاری با ،دانسته وحيات سياسی خودرا درقدرت آمريکاکرزی رامستعمره 

سو يک فاصله بگيرد اواز آمريکااضافه کرده است <کرزی مجبوراست برای تثبيت اعتبارداخلی خود از
گاه است> واو درتائيد خشم مردم گفت آ آمريکاميداند وازسوی ديگرازخشم مردم  آمريکاخودرا مديون 
سپتامبر دخالت نداشت اما اين درحالی است که  ١١نيم که ھيچ شھروند افغانی درحوادث <ھمه ماميدا

  .ھاھزارنفرازشھروندان افغان ازبين رفته اند> ١٠تاکنون 

قای بريان بکر ازکرزی دررابطه با موافقتنامه امنيتی ترسيم کرده نقش ظاھراست ولی نقش آنقشی که 
  .پشت پرده تصويرديگری را نشان ميدھد

ازود ي  ه ديردقيقا ميداند که بدترين قرارداد استعماری رابه ملت افغان تحميل کرده است وميداند ک آمريکا
برای کنترل طوفان مزبور  آمريکا .مدآروی قرارداد مزبوربه حرکت درخواھد طوفان قھرملت افغان به 

بل کنترل وغيرقابل ن طوفان متعلق به کرزی باشد  تاقاآزمينه راطوری فراھم ساخته که رھبری 
  .انفجارگردد

درجھت سفت کاری تصويب پيمان امنيتی عالوه بربذل مال به حيله ای دست زد که درتاريخ  آمريکا
رقيب انتخابات  ن اين است که پيمان امنيتی رابه امضای ھردوآ و ؛دموکراسی جھان بی سابقه است
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 ند وھمين کرزی ھم اعالم کرد که ديگردررياست جمھوری رسانيد ونام اين عمل را ھم وحدت ملی گذاشت
   .افغانستان اپوزيسيون دولت ويا اقليت واکثريت وجود نخواھد داشت

ن ھمين امضای پيمان امنيتی آينده موافقتنامه فصل مشھودی است که يکی ازعالئم آ از آمريکانگرانی 
نيتی نسبت به حفظ پيمان ام آمريکابوسيله دورقيب انتخاباتی ولوئی جرگه است. اين نگرانی وحساسيت 

شفتگی وطوفان مخالفت وخشم ملت افغان راھم بنمايد ودراين آ فکر آمريکاافغانستان الزم ميساخت که 
   .زی فراھم ساخترراستاست که ميدان رابرای فعاليت نوکروسرسپرده خود يعنی حامد ک

براين فصل مخالف اوبا پيمان متن موافقت نامه امنيتی را درواشنگتن شخصا امضا کرده بود بنا کرزی
   .امنيتی مختومه است وتنھا فصل کنترل مخالفت وطوفان مردم عليه پيمان مزبور مفتوح است

   .بود آمريکانھم باتھديد نماينده آکرزی انتخاب مردم افغانستان نبود تحميل برمردم افغانستان 

برای اين به  آمريکاافغان گفت <وتلويزيون ملی  ١٣٩١کرزی دربرنامه مصاحبه با بی بی سی درسال 
  .افغانستان نيامده که دوباره اين کشورراترک کند>

کرزی کسی نيست که مالحظه وجھه ملی خودراداشته باشد ھزاران مدرک وسند واقراربروابستگی اوبه 
   .برافغانستان نقشھای الزم را ايفاميکند آمريکاينده تسلط آوجود دارد واکنون ھم برای  آمريکا

  آمريكاها به شت كمكبرگ

درافغانستان مطلبی را  آمريکاقای بريان بکر کارشناس سياسی مسائل افغان درباره سرمايه گذاری آ
 ن بی اطالع بودهآ شکارشده که حداقل اينجانب ازآمسائلی  با تحقيق  روی اظھارات او، منتشرساخته که

   .ام

 نارک ی ثروتمند که ازآمريکاتان فعالند يکی درقبال موضوع افغانس آمريکادو<قای بريان بکر نوشته آ
 درافغانستان است) به ثروت افسانه ای رسيده وتمام پيمانھای مھم صنعتی و آمريکاکابل (مقصود حضور

ھزينه  ھستند که آمريکای ديگرپرداخت کنندگان ماليات درآمريکااقتصادی ونفتی وگازی رادراختياردارند و
  .ئی ھای فعال درافغانستان) راميپردازندآمريکان (ثروتمند شد آمريکاھای اشغال 

که بخشی ازعنوان اين   آمريکاميکينم تابتوان بيالن کمکھای  اکنون به مالحظات زير، به اتفاق رجوع
  .را ترسيم کردتحرير است 

 >ميليارد  ۶٠ميليارد دربخشھای غيرنظامی و١٠٠) ١٣٩٣مرداد ا ١٧تا ( ٢٠٠١ازسال  آمريکا
  )١٣٩٣مردادا١٧  افغانستان  (وزيردارائی .کرده استنظامی اعالم کمک  ھای ربخشد دالر

 درصد  ٢٠تنھا < :زادی گفتآ) درگفتگوی باراديو وزيردارائی افغانستان (زاخيلوال
 آمريکادرصدباقی مانده توسط نيروھای  ٨٠درافغانستان  ھزينه شده و آمريکاکمکھای 

  .برگشت داده شده است> آمريکابه 
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 درامورافغانستان درعبارت <بخش  آمريکاکو بازرس عالی قای سوپآازسوی  موضوع باال
ان افغانست که برای افغانستان تخصيص ميدھد، بدون اينکه در آمريکاعظيمی ازکمک ھای دولت 

  .> تائيد شده استبازگردانده ميشود آمريکامصرف شود به 

مدعی است به  آمريکام کمکھائی که شھادت ھای باال اين حقيقت مکشوف است که ھشتاد درصد ازرق از
ا رمطلب مزبور  ؛برگشت شده است آمريکاافغان تخصيص داده  غيرواقعی  يعنی اسمی است وبه دولت 

درست مانند اينکه کسی  ،که تاکنون نشنيده ونخوانده بودم نوعی کالھبرداری سياسی واعتباری است
نرا پس گرفته آ ھزاردالر ٨٠٠است درحاليکه  اعالم کند که يک ميليون دالرکمک به بيمارستانی داده

  .باشد

  درصد 20كيفيت مصرف 

   :مصرف ميکند آمريکادرصد را چگونه  ٢٠ن آاکنون به بينيم که 

  آمريکاقای عمرزاخليوال وزيردارائی افغانستان درواکنش به اتھام حيف وميل کمک ھای دولت آ 
ميل کمک ھا درافغانستان ھستند. او عامل اصلی حيف و آمريکاگفت <نيروھای طرف قرارداد 

ھزينه  با ھای بازسازی درافغانستان راه پروژ آمريکانيروھای طرف قرارداد اضافه کرد که <
بدون اطالع  يادی رامبالغ ز آمريکا، فت وبدون مشورت بادولت اين کشور انجام ميدھندگھای ھن

قراردادش گذاشته که بيشتر ومشورت وپاسخگوئی به دولت افغانستان دراختيارنيروھای طرف 
  .يرضروری ھزينه شده است>دربخش ھای غ

 و آمريکاھزارنفرنظامی ارتش  ۶٨ھزارنفراست که  ١٨٩درافغانستان  آمريکا<تعداد نيروھای نظامی 
ناميده ميشوندواين  آمريکاھزارنفرپرسنل نيروھای نظامی ھستند که پيمانکاران خصوصی ارتش  ١٢١

قای باراک اوباما ھم تائيد آ .دمکشی وغيرهآ زساختمان سازی تا کسب اطالعات وافردا ھمه کارميکنند ا
که تا  تفانتظارمير درافغانستان بيشتراست. آمريکاازتعداد ارتش  آمريکاکرد که تعداد پيمانکاران ارتش 

  ريمز)  (پايگاه کامن د               ھزارنفربرسد>  ٢٢٠به  آمريکاتعداد پرسنل ارتش  ٢٠٠٩پايان سال 

برگشت ميشود  آمريکادرصد به خزانه داری  ٨٠ به افغانستان  آمريکاديديد که ازکل کمک ھای اسمی 
فعال  ھای ئیآمريکايا به نوعی   ؛آمريکامانکاران خصوصی ارتش يھم پرا نده درصد باقيما ٢٠و

ئی ثروتمنداست ريکاآمھمان طيف <ھزارنفراست. واين   ٢٠٠نھا بالغ برآد که تعداد نربدرافغانستان مي
   .(بريان بکر) >ورده اندآکه ثروت خودراازافغانستان بدست 

   آمريكامد آميليارد دالر در 100ساليانه 

ژوئن) که ٢۶دراجالس ساليانه روزجھانی مبارزه با مواد مخدر(قای کرزی رئيس جمھورافغانستان آ<
تنھا وفغانستان کشت وتوليد ميشود مواد مخدر به تشويق خارجيان درادرکابل تشکيل شد فاش کرد که 

مد ميکنند وتنھا سه درصد اين پول بدست افغانھا آ ميليارد دالر کسب در ١٠٠تا  ۶٠ازاين بابت ساليانه 
ئی وناتو درافغانستان حضوردارند. ھمه ھمسايگان افغانستان بدانند آمريکاميرسد. ھم اکنون تنھا نظاميان 

 نھات درحال حاضر .مواد مخداربلکه قربانيان اين تجارت مافيائی ھستيمکه ما افغان ھا نه بازيگران اصلی 
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 ٩٠ا حضوردارند بيش ازنجآ ھزارسربازانگليسی در ١٠واليت ھلمند درجنوب افغانستان که حدود  در
تن  ٨٠دردوران حاکميت طالبان برافغانستان توليد ترياک  .جھان کشت وتوليد ميشود درصد ھروئين

 ٣۴٠٠به  ٢٠٠٢روند صعودی يافت ودرسال  آمريکااين مقدارپس ازاشغال بوسيله درسال ميرسيد اما 
  .تن رسيد> ٨٢٠٠به  ٢٠٠٩تن وسپس درسال 

  درافغانستان  آمريكا بيالن مالي

  .ميليارد دالر ١۶٠ مجموعا به افغانستان آمريکاکمکھای ادعائی 

  .برگشت ميشود آمريکابه خزانه داری  ازمبلغ کمکميليارد دالر ١٢٨

 درھمين تحرير شھادت چگونه ميرود  .ميرود آمريکاھزارواحد کاری   ٢٠٠حدودميليارد دالر به جيب  ٣٢
   .درامورافغانستان را خواھيد شنيد آمريکاقای جان سوپکو بازرس عالی دولت آ

   .بدست مياورددرافغانستان  ليارد ازقاچاق مواد مخدرمي ١٠٠تا  ۶٠ساليانه بين  آمريکا ،درمقابل

 ميليارد دالر از ۶٠٠سال گذشته حداقل  ١٠در آمريکادرافغانستان نشان ميدھد که  آمريکايالن مالی ب
 آمريکائی ھای درخدمت ارتش آمريکاميليارد به جيب  ٣٢حضور درافغانستان استفاده برده ودرمقابل 

    .ريخته است

   .رامعادله مزبور نشان ميدھد آمريکامعنای کمک 

  :پکووجان س آمريکارس عالی دولت ازگزارش وشھادت باز

   ساخته شده، ميليون ھا دالردرساخت  آمريکابيشترپايگاه ھائی که برای نظاميان افغان ازسوی
   .اين پايگاه ھا حيف وميل شده است

 يک  آمريکا ،دربيشترساختمان ھا استاندارد ھای الزم رعايت نشده ازباب مثال درواليت قندور
مده است آ آمريکاقای سوپکو به کنگره آميليون دالر درگزارش  ٧٠غ پايگاه نظامی ساخته بمبل

 که پايگاه مزبور درزمين بی ثبات ساخته شده وسقف اطاقھا بدليل کيفيت بد مصالح فروريخته و
   .درحال حاضراين پايکاه غيرقابل استفاده است

 نظامی درواليت  سوپکو به مشکالت وحيف وميل ميليونھا دالر درساختمان سه پايگاه شدرگزار
ننگردرشرق افغانستان اشاره شده وگفته شده که اين پايگاه ھا غيرقابل استفاده بوده واکنون 

   .ن  برای مرغداری استفاده ميشودآزيرزمين 
  ميليون دالردرپروژه ھای زيرساختی حيف وميل شده  ۴٠٠گزارش ھشدار داده است که حداقل

   .است
 ميليون درروزبوده وواشنگتن ازجنگ  ٢٨بالغ بر آمريکاای مده است که کمکھآدر گزارش مزبور

   .جھانی دوم تاکنون برای ھيچ کشوری درجھان اين مبلغ را مصرف نکرده
  ميليارد دالردراين کشوربرای  ٣۴حدود  آمريکاخبرگزاری رويترز نوشته بنابرتحقيقات کنگره

يف وميل شده است  جان عقد قرارداد ھای نظامی بابخش خصوصی درجنگ افغانستان وعراق ح
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راکه فکرميکرد درافغانستان ساخته گم کرده واو چندين ساختمان  آمريکاو گفته است سوپک
   .وھمکارانش نميدانند که اين ساختمان ھاچه  زمانی ودرکدام منطقه افغانستان ساخته شده است

  شی ناتو ھنوز موزآمده که فرماندھی آھمان خبرگزاری نوشته است  <درگزارش بازرسان کنگره
نميداند که ميليونھا ليترمواد سوختی به کجا رفته ودراختيارکدام نيروھا قرارگرفته است  جان 

ميليون دالرشروع شده است   ۴٧۵نوشته که تحقيقات درمورد  آمريکاسوپکو به دفتر وزيردفاع 
با  مالی مرتبطتمامی اسناد  CSTC-Aمده است که مقام ھای فرماندھی آپکو ودرگزارش س

تا  ٢٠٠۶ميليون مواد سوختی برای اردوی ملی افغانستان ازتاريخ ۴٧۵پرداخت خريد مجموعا 
   .ازبين برده استرا  ٢٠١١

 مده است <اگرموسسات بدرستی درمورد برنامه ھای ساختمانی آسوپکو  شخرگزارآدر
  .وپروژھای نظامی پاسخ ندھند ضايع شدن ميليارد ھا دالرحتمی خواھد بود

  دقت  نكته قابل

رای قای کرزی بآپکو درزمانی درواشنگتن منتشرشد که وقای سآنکته قابل اھميت دراين است که گزارش 
  .امضای موافقت نامه امنيتی درواشنگتن حضورداشت وموافقت نامه راھم امضا کرد

  پيش كش اين تحقيق 

تحقيق باال تقديم وپيش كش ميشود به شخصيتي كه نجات ايران رابدون كمك 
  !.ه جهاني ممكن نميداندجامع
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