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میلیون دالر ویا ( 65)دالر  یا  میلیون(  56)که شما در باره  مبلغ  مطمین هستم  من      

وآن ا ینکه  ا ین پول  را پنتا گون  شید ه با شنید ،ازاین مبلغ که حیف ومیل شدحتی بیشتر

بخا طر تهیه وتدارک هواپیمایی که برای پروگرام ممنوعیت مواد مخدره در افغا نستا ن 

                                           .برنا مه ریزی کرده بود  از نظر ها نا پد ید ومحوه گردید؟  شما که شنیده اید؟

( propublica)در  پروپوبلیکا   (Magan Rose)زومگا ن رهما نگونه  که خوب ،     

گذارش داد وآن اینکه این هوا «  ظرفیت  وید یویی ما دون قرمز الکترونیکی  نوری»با 

پیمای  ضد مواد مخد ره  قرار بود که نقش مهمی را دربا ز رسی   واخالل  در تجا رت  

این هوا وآن اینکه  تد اشجودچک ود ولی دراینجا یک مشکل کوکن  ایفانی  هیروین افغا

بیرون آ ورده نشده  (Delaware)دالوارا  که از محل توقف ویا پارکنگ  از پیما  نه تنه

ون  گنتاپ»با وجودیکه .انجام نداده است است بلکه اصاًل هیچ ماموریتی را درا فغا نستا ن 

یما پنیکه  اخیرْا  این هوا زما «یما  بودپبی  هزینه ای  آن هوا بطور معمول قادر به ردیا

قرمز را  در دواطلبی   ذاشته شد  تا جایکه حتی هیچ کس یک سنتگبرای فروش به لیالم 

یک  همچو شما   به نظر  خود ، ایا  ا ین   ذاشتن این هواپیما باال وپا یین نکردگبه لیالم 

 :   هد درمورد توضیح مید گن روز ماهمانطوریکه   ناهنجاری عجیب وغریب نیست ؟ 

میلیون دالر برای نیروهای دریا یی  افغا نستا ن  (  3)به ارزش    یق های گشت زنی قا   

امریکا  بیرون   ویرجینایخریداری میشود  ولی  هرگز آن کشتی های  گشت زنی  از   

بال (  02)چه شد ویا به کجا منتقل گردید ؟ ویا تهیه ودوکسی نمیداند که آن کشتی ها نمیش

خریدار شد   برای نیروهای هوایی افغانستان ملیون دالر( 665)ای که به ارزش پیماههوا 

تاجایکه این هوا پیماها هر گزبه طرف افغانستان پروازنکرد وبه اختیار نیروهای  هوایی 

افغانستان قرار نگرفت ودرنها یت که این هواپیماها  بشکل  توته  وپارچه های  فلزی به 

لذا  اگر   -ر با کسا نی نا معلوم ونامشخص معا مله  وکار سا زی شدهزار دال( 30)مبلغ 

( 56)بیش از مبلغ  برای یک لحظه  فکر وتعمق شود  وآن اینکه  ایاالت متحده امریکا  

به یک نیروی نا منا سب   به ارتش افغانستان  می پردازد «  یعنی ملیارد» ملیارد دالر  



آنرا توسط به یک ارتش که تشکیل  که مد ت ها  توسط ارتش امریکا  رهبری  میشود 

ویا ارتشی  که تلفات وضایعات فروان  سربازان .کرده اند وتکمیل ر سربازان خیالی  پ  

                                   .                                                                                خود مواجهه وروبرو است 

باید اذعان کرد  که دراین سال ها  درمناطق  جنگی امریکا خوردوبرد  وفساد  تا نقطه 

میلیون (  63)ای رسوایی خود رسیده است ، مثاًل بگونه نمونه میتوان  از مصرف مبلغ 

دریک ( Gas station)توسط پنتاگون  یاد کرد که بخاطر ساختن یک  گاز استیشن  دالر

جای  نامعلوم  افغانستان  بمصرف رسیده  است ولی این گاز استیشن را تا حال کسی در 

میلیون ( 06)یا ازآن جاده که دروالیت هلمند به مصرف کدام نقطه افغانستان نه دیده است

دالر به اصطالح ساخته شده  که تا حال از آن استفاده صورت  نگرفته است  ویا  بعباره 

اصاًل همچو جاده در آن  والیت سا خته  نشده است  اما اسناد  مصرفی  آن بگونه دیگر 

( 1، 5)ملیارد دالر  تا (  1، 0)جعلی تهیه وتنظیم گردیده است ویا اینکه   از مبلغ  نقده 

ملیارد دالر  که به نحوه ازانحا از ایاالت متحده امریکا  در عراق  به  سرقت   برده شد   

ملیارد دالر از د ست ( 52)ای از فسا د قطره دریک سطل  بود  با توجه به این  نمونه ه

رفته  که در تحت پروژه های  خیا لی زیر عنوان جنگ ها دراین کشور حیف ومیل شده 

                                                                                                      .است

د پیشه گان  رابه این شکل وآن  شکل درنظر  بگیرید  آیا آنها   این فسا شما  گر ا ا لهذ    

 ویلیام به دستبردها  وکالهبرداری های غول آسا  نمی پردازند ؟با اینحال  بطور معمول 

فقط  به روی کیک  همه چیز بطور مرتب واشکار روشن می سازد وآن اینکه  هارتونگ

ن نه درا فغا نستا   الهبرداریکه  منطقه ویا محل  واقعی فساد وکلی درحا.گذاشته میشود 

رجینیا ی واقع در ویبرداری درساختمان پنج ضلعی است ونه هم درعراق  بلکه این کاله

( W.DC)یسی درواشنگتن د( potomac)رودخانه ای پوتومیک امریکا  فقط درسرتاسر 

دالرهای مالیات دهند گان امریکا :  توضیح میدهد هارتونگ یکه امروز آنرا جاقراردارد 

(  مجتمع نظامی صنعتی )بطور منظم به صندوق های مختلف سازندگان سالح های عظیم 

وچنین به   سرازیر میشود دولتی   لی رتبه ویا به جیب  مد یران اجرایوی  ومقا ما ت عا

ل امریکا  در  داخ اصالً  کالهبرداری  ی دیگرنظر میرسد  که دراین جنگ ویادرجنگ ها

که این دالرهای مالیه دهند گا ن  قلب  وروح  این  ( کالهبرداری داخلی )صورت میگرد 

وبد تر از آن اینکه درواشنگتن  درگیری  .کالهبرداران امریکای را تازه گی ونیرو میدهد

هرچیزی    مورد بواسطه کسی که با داشتن   ناتوانی بشتر ویاکمتر  بتواند  دربدون وقفه 

ویا دوگانه ای   پنتا گون است   یری دوطرفهگاز خود توافق نشان دهد تنها وصرفْا موضع

که درآن نمایندگان هردو احزاب مخا لف بدون بدست آوردن پول هنگفت به دیگر چیزها 

                                            .                                                        نه  مشتا ق  اند ونه هم شاد و خرسند

سا ل بعد جنگ علیه تروریزم  باید بعنوان یک فاجعه عصر درنظر ( 15)طبعی بطور    



خد مه شرکت  های )پنتاگون از لحاظ بودجه که  توضیح میدهد  هارتونگرفته شود   اما 
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