
شتر از  سه سال قبل نوشته شده استیدد ,بیمطالعه دار یادداشت که شما برای  

گرددیاضافات و اصالحات الزم  خدمت شما  اراه م یض و برخیشوم که کنون  با تلخیاد اور می  

داندی... ببخش ییـــامال یکیازاشباهات تخن ین است که مرا به خاطر برخیمانه از شما ایتوقع صم  

نجانب برا انداخته اند.یه ایع علیات وسیهجو یاهوید عده معلوم الحال دست به هیکه اطالع داریطور  

ن یا یل  اصلیخوانند از خود سوال کنند علت و دل ینند و میب یف میات وارجیکه  دروغ ,جعل یست که همه انهایبه داشتن استعداد فوق العاده ن یازین

ن عاجل  به ان دارند؟یاهو چه است , چه ضرورت چنیه  

براه انداختند؟ یاسیک مهاجرسیه   ین علین  کمپاین چنیخته  این وافسار گسین پراز التهاب  چنین چنیها ا یچرا؟ ک  

کی ها این  وظیفه را به دوش گرفته اند و چنین امکانات بسیار وسیع در اختار این شخص قرار داده اند که  با چنین سرعت این همه ارجیف و 

الت را پخش کنند؟ یالطا  

بدین سان انها  به طور واضح ,عریان و کامالبی شرمانه خود و حقیقت هویت اصلی خود را معرفی میکنند, و برزخم خونین  زندانی ساختن ها , 

شان  یکه برا ییچکس به ان ضرورت نداشت و همه انهاین که هیپاشند,"معرفت " با   مفلوک یسال قبل  نمک م 04انه  در یوحش یشکنجه وقتل ها

کنند!یاعتبار و رد م یندازند و انرا به مثابه کثافت بین کثافات  تف میز است ,بر ایده ان عزین و مردم ستمدوط  

بگذارید این  جنایت کار قوله  کشد,هیاهو بر پانماید,  خود را به سان"رقص مرده را به نمایش بگذارد" ما اما اینک بدین وسیله و  توسط خود  او 

)افسوس بسیار دیر وانهم در اروپا !(به این چنین  به اصطالح  "مدافعین" "قانون"!," حکومت قانون"!," حقوق انسان"! ,"دموکراسی"!...  و در 

م!یشتر اشنا شوین فرزندان ان که تحت شکنجه ها جان خود را ازدست دادند, بهتر و بهتر و بیده افغانستان و بهتریبت کشیمردم مص  ینمونه  انچه برا  

ن  ی( بهتری,سالمت یکه دستان و وجدان  انها  که به خون ),زنده گ ییز  انهایش نفرت انگین  نمایچ " سند" به سان ای,"شاهد"  وه چ "گواه"یه

تواند! ین عده را  بهترتر و برمال کرده نمیت ایقت  هویفرزندان کشور ما الوده شده است,حق  

این جو  

  

 "ماسک ها از چهره ها می افتند و مارک ها نمایان میگردند"

 

 

  یدولوژیاست و این , در سیدرد ییاد گراین کشور از بنیه ترور و ازاد ساختن ایت در مبازه علیز") طبعا  موفقیت امیوسته خروج "موفقیاعالن پ

افغانستان را به خاطر )سابق(را از یان اتحاد شوروی,خروج نظام 4400ا "نشن بلدونگ"!( در  سال یو یز باز سازیت امیان) موفقیا پایوسرانجام و

"," یان مقاومت"  که  به ان "شکست اتحاد شورویاالت متحده و طبعا  خود "جنگجویغرب قبل از همه ا یبزرگ خبر یاورد که  امپراطوریم

سازندی"  مربوط م یختن اتحاد شورویمان وارسا" و" فرو رین", لغو "پیوار برلیختن دیسم"  , " فروریشکست کمون  

لم که در ان یلم  صد ها فیو فیدیلم و وید فیبزرگ تول یز گرد...نوشته شد و شرکت هایر مورد ا ن هزاران جلد کتاب, مقاله و م" که دیروزیپ

دیدهد, نشر وپخش گردیر نشان میان مقاومت" را  به مثابه افسانه شکست نا پذی"جنگجو  

یلم هایان مقاومت" به سان رامبو در فیه  "جنگجوو خارق العاد ییطبع یلم ها قدرت ماوارایو فیدیلم ها و وین فیدر ا  

کر یارات غول پیکه  ط ییکایامر  یسیــ پول ییجنا  

ش گذاشتندیکوبد, به نماین میرا با مشت به زم یا تحاد شورو  

ن رول نداردیر ا گاهانه کمتریان مقاومت" را به وجود اوردند, اگاهانه و غی" " جنگجویریه  وافسانه "شکست ناپذینسان  روحیو بد  

به" جهاد " و به وجود اوردن شکست    یاسالم یون ها جوان و نوجوان را درسرجهان و قبل از همه در کشور هایات  که ملیافسانه,"فرهنک" وروح

روزمند و شکست به ین بار تحت عنوان درشت " "به خاطر اسالم پیگر در جهان ما ایبر ابر قدرت)کافر!( د  , 

خواندیکا را به جنگ فرا میا الت متحده امریجهان ا طبعا تنها ابر قدرت   

 

ن یا یر,دزدان و قاچاقبران ثروت هایمزد بگ یست هایان مقاومت" که متشکل و تروریکه با اتحاد  عمل "جنگ جو یریافسانه شکست ناپذ  

انت" ی" کشور و صید "ازادیساده و  با  ام ارین که با احساس بسیوبا تاسف عده از مجاهدن مرگ  ,مواد مخدر از سراسر جهان یکشور , تاجر 

کردندیل هللا  تالش میسب ین" شان فید  
چون وچرا  بهشت بدست  ید انکه بشارتنامه دخول بیان"  به امین "جنگجویون ها جوان ونوجوان  خود را به سان ایقت  که درسراسر جهان  ملیحق 

کنندیاشکال  وبااهداف  متفاوت  شرکت کردند و م  ن "جهاد بهی" خواهند شد در  ایا "غازیخواهند اورند  و  

 



  ازاین همه تلفات انسانی ,خسارت مالی , این همه قهرمان سازی و قهرمان بازی  چه میتوانست به وجود اید و نتایج ان چیست؟ 
 پیدایش روح جنگجویی  و خشونت و بنیاد گرایی  در دین ,سیاست ,  ایدلوژی ..و در همه عرصه حیات ,فعالیت... انسان ها

  . 

قت استین حقیار روشن واضح ایثبوت بس اس ین مقیبا انشان و   4440ازده ام سپبتامبر ی    

 

 

 واقعیت چیست؟
 

 در اپریل 0791 حفیظ هللا امین  در غیاب رهبران حزب دموکراتیک افغانستان و

ا  هواداران یاستفاده  از اعتماد  افسران عضو و یخود سرانه  و با سو   

در  ین حکومت  جمهورین سان  اولیس جمهور سردار دمحم داود  , داد و بدیه ریام مسلحانه را  علیک خلق افغانستان  دستورقیحزب دموکرات

ن کشور  برداردیشرم اور در ا یان برداشتن عقب مانده گیازم یبرا یخواست گام هایس  جمهور که میافغانستتان را از  قدرت  بر انداخت ــر  

ار ترور و اختناق به وجود امدیم تمام عیک رژیاو   یتحت رهبر یدبه زو  

 

د, ,شهر یوب ومعلول گردیمع یانها نکرد برعکس به دستور او صد ها هزار انسان کشته زخم یبهبود زنده گ یچ کار به  نفع مردم و برایم هین رژیا

د یه ها بمباردمان گردیها وقر  

است ,علم و هنر , داکتر یشناخته شده در س یت هایخواه کشور شخصیشور شان کردند ,هزاران افغان ترقگر مجبور به  ترک  کیو صد ها هزار د

انه شکنجه , کشتند ی,وحشیل ,سند و محکمه زندانیچ گونه دلیرا بدون مالحطه ,بدون ه  یاسیس یل کرده و با فرهنگ عا لیر ,معلم ,افسران تحصی,انجن

بودند کم نبودند  یکه هوادر غرب و تمدن غرب یت هاین کشور و شخصیا یو اجتماع یاسیس  برجسته یت هایان  انها شخصی, درم  

 

ن یگردد ,شما چگونه  این کشور(  اراه میز در ایق تکان دهنده ونفرت انگین حقایز )چند نمونه از هزاران نمونه  چنینفرت انگ ینمونه ها یبرخ

که؟ : ید وقتیکنیم یابیقت  را ارزیحق  

ن کشور یشرم اور در ا یخواست در راه رفع عقب ا فتاده گیرا  که م ین اففغانستان نور احمد اعتمادیو صدراعظم  پش یاسیت برجسته سیـــ شخص

یان شکنجه هایا حزب تعلق نداشت در جریچ دسته ,سازمان ویرا انجام دهد و به ه یکار ها   

ر کشتند؟یتصور ناپذ   
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 _ ق است که او را هم  در تحت یشف یکشورموس یگر از صدراعظم هاید یکیسندهء حساس  ویکشور,شاعر ,نو یاسیس  ت  برجستهیـــ شخص

 شکنجه  به به قتل رساندند؟

ک کابل فارغ شده بودند یتخن یتوت پلین کشور  از انستیا یبرا یاتیار مهم  و حیبس ین  جوانان که تازه ازرشته هایا پنجاه وشش تن ازبهتریـــ و

سلسله کوه  یما  رویفه بودند,بازداشت" تا سرحد مرگ" شگنجه کرده بودند    از هواپیوظ یفایت بلخ افغانستان مصروف ایکار در وال یوتازه برا

رحمانه  پرتاب نمودندیهند وکش  ب یها  

:یدهد وقتیم یتوان گفت و چه معنیت کاران چه میجنا یها یره سرین خیبه ا  

ن کشوربودند , نابود کردند!؟ یا یو شگوفان یوان را که منبع ابادران جین ـــ انجنیمتخصص  

م  به پا خواسته ین رژیداد ایله بیگنا در حادثه" سه دکان چنداول" کابل که مردم ع یصد تن  انسان  کامال بیک هزارو سی  یـــ  قتل دسته جمع

عه بودند, پس ار بازداشت یش یکنند و از نطر مذهبیصحبت م یزبان فارس نکه انها بهیک  به مردم هزاره  و ایتنیبودند) و فقط به علت تعلق ا

ف حقارت,پرتاب نمودندیکث یدر گودال  ها 9191دند و سپس  انها  را در نوامبر  یر باران گردیار کوتاه  مدت در شهرکابل  تیبس  

ست یتفاوت  به زندان افگنده شندند ,شکنجه شدند و سرانجام  سربه ن ز ویل ,تمیل و اقوام کشور بدون کدام دلیت افغانستان ,قبایبزرگان جوامع  روحان

 شدند. 

 بدین سان وبه طور مختصر افغانستان را را به گورستان از زنده گان و زندان از ازاده گان؛ مبدل کردند!

ن بلند رتبه اعم از وزرا یقان ,کارگران ,مامور, ده ینده گان تمام اقشار و طبقات اجمتاعید ,نمایکنین   چنانکه  مالحظه مین  لست خونیدر  ا   

دن و شاگردان مکتب...وجود داریرتبه ,محصل یسنده گان و شعرا ,هنرمندان   ,افسران عالی,نو   

دگر جنرال ارکان حرب یــ اجتماع  یاسیرحمانه افسر با فرهنگ بلند سیقتل بـــ     

واقع شش درک کابل,کشتند یکام داخل ینیر زمی...  در همان  سلول زندان ز با ضربات برچه کالشنکوف ,مشت , لگد یشا هپور احمد ز   



د  گوشه از   ین رابطه اجازه دهیدر ا  

" را به شما اراه کنم:یخاطره اززندان )بهتر تر شکنجه گاه( "کام داخل      

ازده ام یا ین روز دهم  ویدادند )فراموش کرده ام که ایر مق  و شکنجه قرایک روز که مرا از اتاق که در انجا بازداشت شده گان  را مورد تحقیشام  

گر ممکن نبود یهم د یشدند و استراحت عاد ینوشتن باز نم یتوانستم, انگشتانم  برا یگر راه رفته نمیق و شکنجه من بود ( دیبازداشت و تحق

ز رفقا و دوستان ما بودند, اوردکه  به اصطالح" پر" ا ینیر زمی) در پشت خود( به ز یمرا عسکر از همان کام داخل  

نم :ییتوانستم  بیام را میک پیرفقا  ودوستان ما که دران تنها  یز و نگاه ها یجان انگین خاطره عکس العمل هیبا انصراف از نوشتن تمام ا  

تکاران خون خوار..."یجنا ی"ا  

ما با  یشتر از پنجا  تن از رفقایکه در حدود ب ی, جا  ینیر زمین زندان زیر در اینظ یو رفاقت ب یوخاطره ان لحظات,احساسات , مهر , دوست 

دم.یشد را دین  و احساس پر ابهت مقاومت خوانده میشکسته که در ان ها عزم مت یخون ا لود, سر ورو یچهرها  

کرد یصحبت م یاز شکنجه گران که لهجه هرات یکین  بهتر تر یاز مسطنتق یکیصبح  وقت روز بعد,   

!"... سپس مرا دوباره به اتاق یکن یغ مین جا هم تبلین در همیخا یبلند گفت: " ا یامد و  رو به طرف من وبا صدا ینیزم رین زیبه ا 

ینیر زمیک اتاق  در همان زیق)درمنزل , باال(  بردند و در انجا  مورد استنطاق )شنکنجه(  دادند  و  سپس مرا دریتحق  

ف هموار کرده بودند یت کثینها یان  فرش ب ین سلول نسبتا بزرگ بود ,روین کرده بودند بردند . ایی( تعک نفر "ی یبرا یک زندانی ی)" سلول برا

زدند ,عسکر جوان با چهره یش قفل مین که انرا نه همین سلول با دروازه)پنجره( بلند اهنینچه  بوده است"  در برابر ایشد که قالین معلوم می,چن

نشسته بود یشانه او "کالشنکوف " قرار داشت بر چوک ب از پروان  وبریروشن وخوش ترک  

گر جزسربازین مرکز دیهفته  بود ودر ا یاز ان روز ها ,انروز جمعه  روز رخصت یکیدر   

ستان کرده بودند. و ان دو ینفره  زندان 04که او را در اتاق بزرگ   یت اسالمیاز جمع یلیکه خود  را معتصم باهلل خل ی"پهره دارا"  من و  شخص 

گفتند انها را به "کام صدارت" برده اند!یبرده بودند و م ینیر زمین زیگر از ایما  را د  

توانستم انرا یمن با چهره که به مشکل  م یخ گول( عسکر نشسته  بود و به سوین با سین بلند )پنجره  اهنین دروازه اهنین روز در برابر ایدر ا

ز به طرف من ین غم انگیف نشسته" بودم  از او سوال کردم  چرا چنینچه " کثین "قالیا ی.من که رو ره شده بودین"   خید" اندوهگیبخوانم شا

؟یکنینگاه م  

ن و انطرف به من گفت:یع و تند به ایار سریبس یاو پس از نگاه ها  

ن را جمع کن"!ی" قال  

شد !یده میگذشت, دیر میازان  د هه خون  کهیشب یدم که در ان لکه هایف "را  جمع کردم و دینچه کثیبه سرعت "قال  

به من گفت: یزیکرده باشم  با نگاه غم انگ یسپس سر باز جوان  بدون انکه سوال  

بل , کشتند..."ی, مشت وکیله برچه کالشنکوف ,برچه کاریرا به وس ی(:  دگر جنرال ارکان حرب شاهپور احمد ز ین جا ) شاهپور احمد زی"در هم  

...؟"یکن ید: "چرا فرار نمیگر  رو به طرف کرد و پرسین عسکر بار دیدر بعد از ظهر همان روز ا  

"؟  یکنیدم "چگونه" ؟" تو مرا کمک میتوانستم  ,پرس یراه  رفته نم یگر  به شکل عادیمن که د  

ر " کنم"ی"ت  یتوانم ترا از دروازه خروجیمن م یسرباز جوان گفت "بل  

دانستم!یام  ناممکن م یکردم  که فرار کنم اما انرا با در نظر داشت وضع صحیکر من باره فیشتر در ایشتر و بیاز  همان روز ب   

از خاطرات  خون  الود!  یاز  گوشه ها  یکین بود یا  

   



ن سان افغانستان را:یبد  

  به زندا ن از ازاده گان و گورستان از زنده گان مبدل کردند

          

 ایا به یک چنین رژیم میتوان " دموکراتیک" ,"مدافع حقوق انسان", نام نهاد و از ان 

  با قاطعیت   , طوریکه با تعقیب ,زندانی ساختن و شکنجه های حیوانی  وقتل  وطنخواهان افغانستان ,از ان دفاع کرد؟ 

 که :یدر حال

ن کشور با یخواه ایک و ترقیدموکرات یارو هیممکن بود ون یار ساده گیر بود, به بسیناگذ«  یس جمهور قانونیم  "رین است  که سقوط رژیقت ایحق

ان بخشد به کار بردند. یم پاین رژین وضع  وبه ایرا که به ا یوه ها و راههایل ,شینده کشور شان همه وسایت در قبال آیو احساس مسول یحوصله,اکاه

 ن ضرورت وجود نداشتیه افغانستان کمتریهمسا  ینگذاشته بود و اساسا به مداخله نظام یخود باق یبرا ینده جز سرنگونیچ آیم هین رژیا

 وقت که قابل درک است.  یاتحاد شورو یبه هر حال مداخله نظام

 

 " ؟ " اشک سوزانییکایاست امریس
 زیم ین  را  رویو متحد خود  االت متحده ,همه قدرت و امکاناتیا اما برعکس

ده ها , اصول یکه همه ا یبه نحودن به هدف وارد عمل شدند ــ یرس  یاق برام ترور و اختنین رژی" قماربزرگ" گذاشت وبا کشف بهانه  ودفاع ازچن

 لین ارزش ها  تمثینده ایو انمود  ونما« وفادار»ن دم خود را به آن یرا که تا ا ی,اهداف و ارزشها

 کردند , فراموش و آنها را لگدمال کردند یم 

ترور و اختناق میاز سقوط رژ  یبانیت و پشتیحما  یاالت متحده   به جایا  

ران ین کشور ویدرا  یالیخ« سمیکمون»ه یخود را داشتند  متحد ساخت تا عل یک آنها اجندایث را که هریالت  و ارواح خبیروها ,تمایبا سرعت تمام ن 

ازندیام دست یبه ق  

  

بدین سان  ایاالت متحده یک بار دیگر وبه طور حیرت اور  با ریختن اشک های سوزان بر تابوت  به دفاع  از  دکتاتور  کامال لجام گسیخته  

افغانسان" و   قلمداد کرد, ی" "حکومت  قانونیس جمهور قانونیبرخاست  و انرا  را به مثابه "ر  

 

و به این صورت جهاد علیه "کمونیسم" که هچ گاهی  در افغانستان وجود نداشت ,کدام حزب ,سازمان و شخصیت سیاسی جدی که در فکر  

بلند  در باره  یکه علنا  با سرو صدا  یز وجود نداشت..   تنها کسین  کشور  فوق العاده  عقب افتاده  ,بوده باشد, نی"  در ایستیام کموناستقرار"نظ

کردی" " تالش میستیاستقرار"نظام کمون یکرد  و برایم یسم" سخن پراگنی"کمون  

دیده بود, اعالن گردیدر " دولت" بود که   انهم به قتل رس  ن و دسته او در حلقه حا کمیظ ا امی"! حفیس  جمهورقانونی",ر   

 

وطن شان برخاسته بودند  ین"  که با احساس  ازادیعده از "مجاهد یسرهم بند یک" برایت ها "جهان ازاد" و "دموکراتیارده ها دالر و همه ظرفیمل

فرستان به افغانستان  و اشتراک در "جهاد" در  یان و  از سراسر جهان  براشه گیت پیر جنایست  و سایترور  یان کامال اشکار ,باند آهایاد گرای, بن

دیشد ,به  مصرف رسیل به افغانستان , فرستاده میز وتموی, تج یپاکستان  اموزش و پرورش نظام  

 00,گروه که درست در امد  القاعده به وجود یدسته افراط االت متحدهیم  ایر مستقیم و غیبا پول و کمک مستقکه ن دوران است یدر ست در هم

 کنند! یروزانه خود لمس م یان اثرات نفرت اور انرا در زنده گیت بزرگ زد که امروز جهانیدست به جنا 4440سپتامبر 

 

قدرت ک  یف به یک کشور ضعیاز  ن انیاالت متحده و متحدیسخاوتمندانه  ا یاسیت سیپول کمک و حما«  ییفرصت طال “نیپاکستان  با استفاده از ا

 د یقابل حساب  در منطقه مبدل گرد یــ اتم  ینظام

  

به وجود امده ,امکانات و پول بدست  امده   یاسیاز وضع س یخته  پاکستان با استفاده اعظمین ولجام گسیا الحق دکتاتور ماجرا جو , کوتاه بیجنرال ض

انرا  پاکستان بزرگ و ساحه  یک " که اساس و محتوایژیست عمق استرتای"س یــ نظام یاسیانه سیبه اهداف ماجراجو یابیدست یله     برایبه وس

خود قرار  یاسیک  ــ سیدولو ژیله این اسالم را به مثابه  وسیداد ــ دکتاتور که  دیل میه  تشگیروس یانه وحتیم یایاس یع به شمول جمهورینفود وس

 ل کرد.یل و تکمیانه و وفادار به خود او تشکیاد گراید بنین  باعقایمامور عا از افسران ویانرا وس یتیامن یرو هایداد ,  دولت ,  اردو ون

 کرد. یاست او مخالف بودند  نا بود وزندانید, همه انها را که با سیع بخشیترور و اختنناق را با تمام قدرت در سراسر کشورتوسعه سر

 ین کمک هایافتند.,انها  از ایت خود دریرشد و تقو یر براینظ ین وبینوپاکستان فرصت  و امکانات  یافراط ینید یاحزاب ,سازمان ها و دسته ها

 ن ان  حد اعظم استفاده کردندیاالت متحده ومتحدیسخاوتمندانه   ا

 ینشر و پخش "اسالم"  واما در اصل برا یانها برا یفه انرا  اموزش ,پرورش و اماده سازیبه وجود امدن که وظ یحلقه ها ,مساجد و مکاتب مذهب

ن یداد   حد اعظم  از ایل میتشک یبا افغانستان  و تمدن جهان یا الحق  قبل از همه دشمنیک " دکتاتور ضیژیاست نه بخردانه "عمق استراتیتحقق س

 ...م ینیمب ینک ما حاصل ان را با روشنیکه ایطورفرصت و امکانا ت به وجود اماده استفاده کردند, 

ه افغانستان به پاکستان فرا خوانده شد و با یعل یرانگریان  به طور خاص از جهان عرب به قصد ترور و وست را از سراسر جهیده ها هزار ترور

 دندیآماده گرد« سمیه کمونیجهاد عل»   ین آن در پاکستان آموزش برایاالت متحده ومتحدیپول وکمک ا

 ین عالوه بر کمکهایمسلح پاکستان پرداخت و ا یرو هایت نیتقو یل براارد!(را در مرحله اویمل 04ارد دالر )یشتر از چهل ملیاالت متحده بیا تنها 

 گربه  پاکستان بودیع همه جانبه  دیار وسیبس

 اتحاد   بلکه در برابر یستیا آن گروه ترورین یکه کنون  جهان ما نه  در برابر اکه یطور



سخاوتمندانه غرب و قبل از همه  یرار دارد ــ اتحاد که به برکت کمکها, ق ج یحوزه خل یخ هایع تر از پاکستان ... وشیار وسیبس  ییــجنا یاسیس

ست ها از سراسر جهان و در ی,پاکستان و ترور یـ مذهب یاسیس ین کشورخ   بلکه به احزاب و سازمان هایم به دولت  ایاالت متحده نه تنها  مستقیا

 است, قرار داردره که در خدمت پاکستان بوده یو غ  …عرب  یست هایدرجه اول ترور

 برد!یش مین جنگ را بدون آنکه انرا اعالن کند به پین کشور ایپاکستان در عمل و بار ها نشان داده است که ا

  یع به هدف هایدن سریازنرس یده فکرانه ناشی,ژول یمه گیاست که در ان سراسیبا تاسف س

نک در عمل یدر ساحه اقتصاد و تجارت داشتند  ا یطبع ین دم رقابت  هایاگر که تا ید یقدر ت ها  یشه گیت همین  شده  و   همرا با رضاییتع

 شود یده میشتر,کشیب یرانیو و یزیرقابل قبول که حاصل ان دوام جنگ ,خونرین کشوربه شکل غیش قدرت در ایدرنما

 

داد  تحت عنوان" یل مین شگوفان تشکیغانستان نوک افیش یدایو پ  یا وترقیبا تمدن دن یکنون"جهاد "  و افسانه "مقاومت "که  مضمون انرا دشمن  

 افت استیب یقا توسعه عجیا  تا شاخ افریز یا و مالیزین  تا اندونیاسالم"   درسراسر جهان از چچ

 

ش از ید و بدنیوب گردیمعلول ومع یون زخمیش از ملیون   کشتند  بیمل 4و5ش از یون طبق ارقام که خود انرا نشر کردند  بیدر افغانستان اما مل  

از  یناش یران  مجبور به مهاجرت و قبول تمام رنجهایر و وین کشور فقین فرزندان  ایان آنها بهتریون مجبور به ترک کشور خود شدند در میشش مل

 مهاجرت تن دهند!

و  یرانگری, نفرت  ,ویینها وانتقام جواتش جنگ, کشتن انسا یان شعله هاید که در میمانده از "مقاومت" سرو کار داریباق یو  شما امروز با نسل ها

 تولد شده اند, جوان شد ه اند  وبا ان سرو کار دارند. تنها   یگر منفیده دیدهها پد

 د؟ینام ," ی" ودفاع از "دموکراسیروزیتوان "پین همه را میا  ایشود  آیسوال م

 

 مخالفان مسلح دولت کرده است؟:جهان ما به  یاسیک از رهبران سیرت اور و مرگ بار را کدام یه حین توصیا

  

 د"؟  یل کنید و جهاد خود را تموی"خشحاش بکار

 ست؟:یر مسوالنه  و کوتاه نظرانه  چین برخورد  غیک چنیحاصل  

 گرددید و فروش مید , اماده و خریصد ان در خاک افغانستان تولیف 74ش از یشود ب ید میاز مجموع مواد مخدر در جهان تول

هزار!( انسان قبل از همه در جهان  444ش از دوصدها هزار)یکه ساالنه جان ب  ین المللیبلکه ب ینه فقط  به فاجعه بزرگ  مل نکیمواد مخدر ا

 گر را به انواع  گوناگون مرض مبتال کرده استید یون ها یرد و ملیگیاالت متحده ,ارپا....  را میغرب,  ا

 شوند!!یم یحقارت و بدبخت یت انها محکوم به مرگ در گودال هایده است و اکثرید مخدر گردون معتاد به موایلیم 5ش  یتنها در افغانستان ب

 د که:ییتوجه بفرما

 ده استیون  دالر رسیار و شدشصد  ملیلیم 6ش از  ی(  مواد مخدر  از افغانستان  وطبق ارقام ملل متحد  به ب7499در سال دوهزار هفده)  تنها 

 

اند مبدل  یرانگریست که در خاک افغانستان مصروف ترور و ویترور یل باند هایتمو  یبه منبع اساسد و فروش ان ید ,خرینک مواد مخدر تولیا

 که مشاهدهیف  اند طورین جنگ  کثیا  یاز طرف ها یکین تاجران مرگ  یاق تر خود یده است  دقیگرد

 تجارت مواد مخدر  است  یار ساده براین جنگ راه   بسیگردد , ایم 

 

ن مقدس یباسوء  ا:ستفاده از دده است ــ ین مبدل گردیین" ــ هرویاست, ـــ"دیاختاپوت وحشتناک  جنگ  ـــ سف  کنون  به  جنگ  یجنگ کث نیا

 ان را به راه انداخته اند  !یپا یب یزیکنند و خونریران میاسالم کشور ما را و

بر سوزان  یختن  اشک هایاست ریسش یبا نما  گریدفعال  یبانیکه به خاطر پشتاالت متحده  پس از دوران یق درد ناک که چگونه این است حقایا

عنوان انتقام  در"  ن کشور کوچک را تحتیا یت نابودین بار اما با قاطعیم او   )شواهد زنده وجود دارد!(  ایو رژ«  یس جمهور قانونیر»تابوت 

 رد !!یگی" در نظر م یاسیمحاسبه  س

 

 د؟ی"و دفاع از حقوق بشر  نام یروزیپ»ن تواین هاهم میا به ایآ

 

 

 "...؟یت قانون","دموکراسیاهو در باره "قانون", "حاکمیز هیسرنوشتص غم انگ

 

 " چه است ؟ یروزیاهو  درباره "پیزود گذر و سردادن ه  یقت  ان شادمانیحق

 

 

 وجود آوردند و چگونه؟ها انرا به  یان مقاومت" چه بود ,کی"جنگجو« یخیتار یروزیپ»ت آن یو اما  واقع 

 

 ن  وجود داشت:یریز یف هایخواه افغانستان   الترناتیترق یرو هاین یبرا 

 

شتر کشور شان یب یرانیو و یزی,خونر ینسان به جنگ طوالنیو وبد ک حزب قرار دادیو انرا در  انحصار  ه زدیتکجاودنه ا برقدرت و دولت   یـــ 

 تن دهند! 

 استقرا صلح؟ یمصالحه و کار برا یانحصار  قدرت و باز نمودن راه به سو استیدن از سیا دست کشیـــ 
 وختم جنگ  در کشور درست بود یبه  مصا لحه مل یابید دست یدن ار قدرت به امیف دست کشیالترنات

 است کمک بزرگ نموده استین سیل گرباچف  به اییخایو م ید  شورویجد ین راستا رهبریدر ا

 



 گرفتیاست منبع مین سیهماز کردند ین  که در باره ختم جنگ و استقرار صلح  فکر میبه گروه از مجاهد 0774ل یدر اپر یاسیقدرت س یم دهیتسل

 ن انها در افغانستان!!یاالت متحده وومتحدیدرا ی,قهرمان باز یاست قهرمان سازیاز س ینه ناش و

 

 توان گفت:یمان وارسا" ... چه مین ", لغو "پیوار برلین دختیسم" , "فروری" شکست کمون یان تهیم یدر باره باره سخن پراگن

 " یستیکمون" شکست نظام

 

ن ارتباط با  یوقت "به وجود امده بود ,کمتر یسم  دراتحاد شورویاستمداران  اگاه واضح بود که انچه به نام "کمونیو س یاسیهمه اگاهان س یبرا

 سم  نداشتیکمون

ان رفتن کامل  قرار یاستعداد و در راه از م یکامال ب  یــ اجتماع یخته و از نظر اقتصادیک اقتصاد درهم ریا ب  یــ دولت یادار یک دکتاتورین یا

 داشت 

ک اقتصاد ازاد به یاز  یشد و برعالوه نمونه  هایده میبه وضاحت د  یدن گورباچف در اتحاد شورویت در عمل سال ها قبل از به قدرت رسین واقعیا

 وجود امده بود

 شتر از ان!یب یزیع ترساخت و نه چین روند را سریست م .گورباچف تنها اایس

 

 

 ؟ یاطالعات یب و گمراهیفر

 

 کنند!؟ین کشور جستجومیکا را درخارج از ایاد وعلل شکست ها و فاجعه ها امریقت که بنین حقیاالت متحده در باره اید چرا در ایدشوار است فهم

 

 د؟ ن گونه تصور وفکر کننید ایچرا با

 

 د؟ :یچرا با

 در خارج فکرن همه  شکست وفاجعه یشه و علل ایجهان ر یاسیــ س ین قدرت نظامین بزرگتریاالت متحده ایدر ا

 

 ا جستجو کند؟یو 

 

  خود  یمطلق اطالعات یب و گمراهیفر االت متحده در باره یدشوار است  که دانست که در ا

 دانند!؟ی,چه مخود  یتیامن ین کشور و دستگاه هایدر داخل ا

االت متحده  یبر مردم کشور ما وخود ا که ییپس از رسوا ییفاجعه و رسوا شکست, فاجعه بعد از یجه آن شکست پیاست ,برخورد و اقدامات که نتیس

 سراسر جهان متمدن  بوده, است

 

ن کشور که بران نام نادرست و نا یدر ا یدر پ یپ یت هان همه شکسیه این ان به افغانستان و دوسیا الت متحده و متحدیده است که ایزمان  آن فرا رس

ران , جهان ین کشور کوچک و ویت ایثیق ,همه جانبه که منافع و حیگر بر گردند و به ان  برخورد دقی"را  گذاشت اند ,,بار د یروزیمناسب " پ

 ردیاالت متحده را در نظر داشته باشد ,صورت گیوخود ا«  متمدن»

 ها وجود دارد! ن همه فاجعهیاز تکرار ا یریوگجل یاگر هدف وآرزو 

 

 

  شکست و فاجعه وابعاد  مختلف ان: 

 

واقعیت این است که  یاازده ام سپتامبر,طوریکه ما در نمونه افغانستان می بینیم  نتیجه و حاصل مستقمی این چنین سیاست ها,برخورد ها واقدامات 

ار کوتاه نظرانه  در افغانستان بوده استیبس  

سم یقت باور دارند   که ترور  و ترورین حقیش  به ایت و دور اندیبا مسول یاسیتوان گفت که همه اگاهان سینان میاطم با  

ان نخواهد  رفتیاز م ین ساده گیرد و به ان ارتبا ط دارد به ایگیاست  ها منبع مین سیاز چن یرانگریو و یزی,خونر ی,خود کش  

متفاوت در فرانسه,  یوه هایسم  را و به شیجهان, در افغانستان  و اطراف ان, ترور  و ترور یتیـــ امن یاسیسدر اوضاع  یحوادث و انکشافات کنون

گذاردیت صحه مین واقعیا(... برایلونا)اسپانین ,مونشن.,بارسیبرل  

 

  یــ معنو یاسیس ینابود یرقدرت برایک این چگونه است که از تمام قدرت و امکانات یا 

 وفزیکی   حتی یک  انسان) 9انسان!(  سوی استفاده میگردد؟

 کی ها در چنین جنایت چه  نفع دارند ...؟

 نیازی به استعداد بزرگ نیست که  دانست  که کی ها به  چنین جنایات علیه انسان ضرورت دارند ؟ چه می خواهند با این جنایات بدست بیاورند؟

م :یاما قبل از همه اجازه سوال نما  

ل ,علت وجود داشته باشد؟یتواند دلیه انسان ,کرامت و حقوق او میت علیجنا یا برایا  



 یاستفاده از تمام امکانات و قدرت دولت به  نفع شخص یخته و گستاخانه  است که با سویات  فقط نشان اشکارا , لجام گسین جناین چنیر ,نه اینه خ

 )برای پنهان کردن جنایات غیر قابل تصور!( و نمایش قدرت و امکانات انهم دربرابر پناه  اورنده  ها است .تمام !

   

 نگاه مجدد به این همه وقایع و جریانات سیاسی ــ اجتماعی و در خود     

  ایا الت متحده ,آصالحات وسیع  ساختاری و تصفیه این دستگاه های دولتی  ,پیش از همه وبیش ازهمه  دستگاه های  

 اطالعاتی  ـــ امنیتی ایاالت متحده  را یک ضرورت حاد و  میرم  ساخته است  

بعد دیگر این  همه شکست پی شکست و فاجعه پس ار فاجعه شاید بزرگترین فاجعه   , انصراف و لگد مال کردن همه ارزش های دموکراتیک,  

 یت قانون ,,"حقوق انسان ",دموکرسیک  قانون, حاکمیدموکرات  یو خرد انسان ها اند ــ ارزش ها یکه محصول مبارزات طوالن یار ها یاصول ومع

"انسان گرا" یا پاکستان بلکه  در اروپایو یانسان ها نه در عربستان سعود  یشخص  ی...  انهم   در اپارتمان هایازاد   

درکشورهای که خود را وفادار به این اصول ,معیار ها وارزش ها میداند و گاه و بیگاه صلیب وفاداری به انر به سینه میکشد و توسط خود منادیان و 

به اصطالح مدافعان این اصول , معیار ها وارزش ها ,بیشرمانه و بدون کمترین ترس و بسیار اگاهانه لگدمال میگردد , بفرمایید  شاید جنایت علیه 

   انسان هم جز حقوق و کرامت انسان ها است!؟ 

ن یت"! ...,همه  این " و امنیسم "! تامیه تروری"مبارزه عل یت" , به اصطالح برانک انسان ها شاهد وگواه ان اند که چه گونه, تحت عنوان "نظاریا

گردد.یخ  پرتاب میرل کثافات تاریار ها  لگد مال و در بیشه  ها ,اصول و معیاند  

 این سبکسری های  ضد انسان , هیچ چیزی جز بعد دیگر و دوام  این همه شکست و فاجعه های نفرت انگیز وشرم اور نمی تواند باشد.

انها:   یزنده گ  ی... که  انسان ها را در تمام عرصه هایک,تکنالو ژیز  در عرصه ها علم ,تخنیافتخار برانگ یاگر دست اوردها  

کار ,تحصیل, زنده گی روزمره ... انها را  رهبری ,کمک و  بسیار ساده و دقیق میسازد اینک اما انسان ها حیرت  زده شاهد  و قربانی نه فقط   

"جنایات دیجیتال"  که دیگر مرز ,حد و موقعیت  برای ان اهمیت خود را از دست داده است : در منزل شخصی, ویا جای کار در داخل و یا خارج  

این و ان کشور,در یک انستیتوت تحصیلی و یا شفاخانه ... به برکت روند سریع السیر انقالب پی در پی در علم ,تکنیک و تکنالوژی   انها و در 

 همه جای که تصمیم داشته باشند, انجام)مرتکب میشوند!(

 مثال روشن این حقیقت!

 )تنها خود انکشافات عظیم در علم ,تکنیک و تکنالوژی درنظراست(:

چگونه جنگنده های بی پیلوت امریکایی  از المان  از پایگاه  نظامی در  رامشتاین   در شهر های در ایاالت  بلوچشتان و یا پشتون خواه  در  

پاکستان وافغانستان عملیات نظامی را رهیری و اداره وانجام میابند ,  نشان  کوچک شدن  جهان ما و قابلیت دسترسی  حتی عملیات نظامی ـــ 

 سیاسی   در همه وقت و در هر نقطه  ازجهان ما,مویید این حقیقت است,     

چرا این همه فاجعه  بر مردم افغانستان ,ایاالت متحده و جهان ما  تحمیل می گردد و از کجا  اغاز گردیده است, کی  ها و چه مسولیت   برای این 

 همه  شکست پی شکست ,فاجعه   پس از فاجعه را بدوش  دارند؟

خ , از یر در تاریاخ شتر از چهار دههیدر ب  ین المللیو ب یقت که تمام شکست و فاجعه ملین حقیافت  که به ایتوان دریکنون کمتر انسان اگاه را م  

ا  ان شکل ارتباط دارد ,شک داشته باشد؟ین  یرد وبه افغانستان  به ایگیده است,از ان منبع میافغانستان  اغاز گرد  

ن سان:یو بد  

عا رشد ین سرک افغانستایابنده  تنها از  یش یافزا یها  ,شکست و فاجعه ها یها, نابه سامان ین همه نابخردیدن به  ایان بخشیپا یراه به سو

گذرد.یک میابنده ,شگوفان و دموکراتی  

ار ساده  اندیبس یخواست ها یار ساده و د ارایمردم افغانستان مردم بس  

ع درتمام یوس یه گذارین  با سرمایک افغانستان نوین منطقه تنها با اعمار ین شکست و فاجعه  , حد اقل درایعلل ,عوامل  و گد شته  همه ا       

ن سان به وجود اوردن ی...بد ی,جنگلداریزراعت ,مالدار ی, خانه و سرک ساز یک و تکنولوژیه طور خاص  در ساحه اقتصاد, تخنعرصه ها وب

ش یافزا ی"رشد اقتصاد یا ادعا هایصد" ویف04" و" اهنگ رشد یاد در باره "بازسازیبن یب یگر یاهو و هوچیت ممکن است و نه هیکار ومصروف



ن کشوریابنده"! در ای  

این  استراتیژی نظامی ـــ امنیتی  ـــ سیاسی  تنها زمانی  میتواند  نتایج مطلوب را بار ارد ,که روح انرا تمرکز فکر برای انجام  اهداف تعیین شده 

,,حوصله ,پایداری و متنات سیاسی  همراه با برداشتن  گام های  استوار قابل دید , محسوس وملموس در راه   بازسازی افغانستان ,تشکیل 

دهد,میتواند   غلبه برانهایی که ظهور یک افغانستان نوین ودموکراتیک  و تمدن انسان ها را نشانه گرفته اند ,ممکن سازد ونه بازی خطرناک  

 طفالنه با اراه    ارقام رشد اقتصادی ــ اجتماعی" , "فساد" و یا بازی با زمان...!

بزرگترین منبع و فکتور  تعیین کننده  رشد و ترقی افغانستان را  فکتور انسان وبه این شگل ,مردم وبه طور خاص جوانان ان تشکیل میدهند ــ     

سواد اند یا بیو یالت مسلکیکار؛ فاقد تحصیت  انها بیدهد واکثریل میصد نفوس کشور راتشکیش از پنجا فیجوانان ب  

ل  و امکانات دردست داشته  در یرد  و با تمام وسایرکتر انها مورد هدف قرار گد  جوانان و نوجوانان ,روح و کین  علت واساس است که بایوبه ا 

ن : ین سرزمیا یو اصل یپدران ما ,مردمان بوم یکرکتر اصل یبه سو یرانگریو و ییر شکل کرکترجوانان ما  از خشونت ,جنگ  جویسمت  تغ

ت ..برگردد.ی,صممیستصلحدو ی, تحمل و برده باریرانگری,نفرت از خشونت و جنگ و یزحمت کش  

م   اما یا غورهستیافغانستان  به شمول خوست و یاز شهرها یاری... در بس یتخصص یع "تدانشگاه ها",کورس هایش فوق العاد سریما شاهد افزا

ه کاهش ان , چرا؟ده  و نیمنجر گرد یکاریابنده  بیش یافزا یکاریت که به بیداشتن دانشگاه ...به   وا قع ین هوس برایم اینیب یکه میطور  

ند  ,بلکه از متن زنده جامعه یایوجود م ارتباط  به  یو ب یالتقاط یوه هایک , درک و شیه هوس اکادمینه بر پاتوت ها و دانشگاه ها یمکاتب و انست

   یها  یازمندی,از ن

ل یمردم  و سر انجام از داشته)ثروت( ه و بهتر تر پناس یو از وضع زنده گ یــ اجتماع یاقتصاد  

س گردندی,تاس یه زنده گیسو یو ارتقا یابنده  زنده گیش یعا افزایبهبود سر یبرا یزیان بتوان چ یکه رو  یــ اجتماع یاقتصاد   

کوتاه  یتوت ها ,موسسات  و کورس هایش مکاتب , انستیجاد و افزایس  ,ایشتر به تاسید بیورشد ان با یــ اجتماع یدر مرحله موجود وضع اقتصاد

 مدت  تحصیالت مسلکی   معطوف به حوایج 

   اقتصای ــ اجتماعی هر والیت,  شهرستان)"ولسوالی" (ها و قریه ودهکده و برپایه حقیقت 

وه است ین  شیرود. با چنین کنند  به شمار مییوه تعیل ــ  تنها شیفراسید یه...به نحویا ان شهر,قرین و یمردم در ا  یــ اجتماع یاقتصاد یوضع واقع 

ت یوبهبود مستدام ان  گام بلند برداشته شود  و نه و عظ و نص  یعیو طب یعاد یکار وزنده گ  یجوانان به سو یعیار طبیبازگشت بس یبرا که  

رت اور مصروف ان اند!یح یتیسور ها, با از خود رضایان پروفیدانشمند مابانه    با دستار و شف بلند که  حکومت اقا  

ار یگذرد ,بسیش از چهار دهه  از اغاز ان  میدر کشور شان که ب  یدسته جمع  یمهاجرت ها یرانگری,ویزیه جنگ,خونرن همیان, مردم ما از ایاقا

دستار پر از زرق وبرق  یکنند ونه به به سویه ان  نگاه میسو  ید  خود   وبهبود و ارتقایخودــ به عا یزنده گ  یار ساده به سویاموخته اند,انها بس

و پوچ شما! یتیونالسین ناسیاتش یها یرانشما ونه هم  سخن  

با به  یکیداشتند , از انها  به سرقت برده شد ,ان  یزیاز حزن انگیسال!( را که کشور ما و مردم ما به ان ن 99ش از هفده سال)یب یخیفرصت  تار 

شمند مابانه  ) در برابر دشمنان کشور(!حت,تزرع , التماس وزانو زدن دانیگر با    وعظ, نصین  دیو ا  یاسی" سیاصطالح  با "کاکه گ  

ر یبدون پشتوانه  وغ  یها ین سخن رانیجز ا یزید,شما چیده ایت اعتماد به شما,  بانک روت  گردیو قابل یفوی, وظ یاسیان شما از نظر سیاقا

ها که یین همه  رسواید ,ایندار  یعمل  

م  باداران شما هم شما را ازخود رانده است !ینیب ید و  چنانکه میرده او  به ان عادت ک  یماشا هللا  کنون ز هراه با ان زنده گ   

ورنه طرح و ایجاد حکومت اتحاد ملی که طبق ان  یک ریس جمهور که گفته میشد که دارای  روابط وسیع  با غرب دارد وصدر اعظم) ریس 

احراییه(   ترقیخواه  که  پایه و پشتیبانی بسیار وسیع میان مردم دارد  اساس سنجیده شده ,درست و دقیق  برای اعمار یک افغانستان دموکراتیک 

 و شگوفان میتوانست باشد!

اما با تاسف عمیق اینک ما شاهد بی مسولیتی ,کوتاه نظری های غیر قابل تصور ,این حکومت اتحاد ملی را به بحران عدم اعتماد و خود مرکزبینی 

  انهم در کشور ویران و جنگ زده که حکومت کردن در ان فقط

 فدا کاری را میخواهد ونه تصور انکه : کنون ما حاکمان کشور  هستیم و به تاریخ پیوسته ایم فقط ازنظر اندخته میشود  که حاکمان کشور هستید 

 که  پایتخت ان از  سیستم از "گالب کوجه" ها تشکیل یافته است ونه کس دیگر!   



 بعد دیگر این فاجعه و شکست  چه است؟

 

, تحت عنوان "نظارت"  اشکال  شکنجه و  یرسم ینک نه در زندان هایانسان گرا"  ا ین چگونه است که در جهان ما , در قلب " اروپایا  

گردد  یگرد  و تجربه میبدن,خون ,گوشت و عصب انسان... صورت م یش ( رویتال وازمایجیش)به  شمول شکنجه دیازما  

تواند باشد انهم  یگر نمید یزیاو چ یسم روح ,عصب و سراسر زنده گیبال یاو,کان یه انسان ,کرامت ,حقوق وازادیت   علین اعمال را جز جناین چنیا

ت یکه کنون  تحت نام  "جنایاطالعات و ارتباط انطور  یک و تکنالوژیز انسان در علم ,تکنیافتخار برانگ  یاستفاده از دست اورد ها یبه  با سو

ه دارد!ندیتال" ...شهرت افزایجید  

له که هدفمندانه  واگاهانه :یتال" به وسیجیت دین سان نه فقط  "جنایبد  

کنند( ین کشور ها به و  امده اند و کار مین این رسانه ها مطابق قوانیو)همه ایدن رادیون,شنیزیتلو یدر عمل مطا لعه روزنامه ها ,مجالت ,تماشا 

د گردیمنع من شک یل در عمل بدون کمتریق و تحلیفکر کردن و تحق  

 ایا به چنین اعمال  میتوا ن نمای از قانون , حکومت قانون, "حقوق بشر"  ودموکراسی وازادی  طوریکه در قانون پیشبینی گردیده است , دانست؟ 

یکی از اهداف  اصلی این جنایات به وجود اوردن اسناد, شواهد  مورد ضرورت , تحت شکنجه  وازمایشات  است    که بتواند در موقع  ضرورت   

 همه جنایات را برحق  وضرور جلوه  دهد ,است

 امروز به وجود اوردن, خرید و فروش چنین اسناد  و اطالعات , کار روزمره و عادی د ر دهلیز ها و اپارتمان های شخصی مردم  است 

 و بدین سان: 

 نظارت را تنها سادیسم و کانیبالیسم روح,عصب و سراسر زنده انسان ها میتوان نامید!

 این ها تمام  این جنایت نیستند ! 

حات یه توضیانیب ید و طین اعمال  گردیار گسترده , صدر اعظم المان دکتور مرکل مجبور به اعتراف ومخالفت اشکار به چنیپس از اعتراضات  بس 

 حکومت گفت:

ت محکوم کرد و گفت:یمردم با قاطع  ان یخصوص یست" ـــ  صدراعظم  المان نظارت خانه ها,زنده گی"المان کشور نظارت ن  

"در سرزمین المان حق و قانون  انهم برای همه اعتباردارد...برای المان ها و خارجی ها ,برای شهروندان خارجی عادی و شرکت ها, برای 

 دیپلومات ها و

  سفارت خانه ها..."

 

 سوال بسیار ساده این است   که: 

  پس کی ها اند  کسانی که این همه جنایات را دراروپا  و در یک کشور مستقل طرح ,رهبری و در عمل پیاده میکنند؟

ک یوانهم  باسوء  استفاده از تمام قدر ت و امکانات   یانسان یتمدن و اخالق  یعاد یار های,شکستن نورم ها  ومع یات  ,قانون شکنین جنایانجام  چن  

ت"  ... "!ین "امنیسم"! وتامیه تروری"مبارزه عل  ی"نظارت" برا ی. که تحت نام کذا7.00ابر قدرت   و پس از  حوادث   

ابد؟یش میاالت متحده افزایدر اروپا و سراسر جهان به شمول ا یتیامن ین اقدامات ترور و بین چگونه است  چرا  با چنیا  

 اینک صنایع بسیار نیرومند و دارای امکانات بسیار وسیع  ضد ترور به وجود امده است که

 

 یت قانون ,حقوق وازادین" قانون ,حاکمیبه اصطالح "مدافع  یت که برایشرمانه  از اعتماد , پول و قدرت و صالح یجزسوء استفاده  ب یزیچ چیه  



مال ونابود گرددیانسان ها ,پا  

ن معلوم مشود که:   یچ  

ر یتصور ناپذ یار روشن شکنجه هایبه  زندان با هدف بسوسرانجام  فرستادن   0791ــ  0797نیگرد در تمام دوران رژیم ترور واختناق امیپ    

وقتل های وحشیانه انسان ها وبدین سان فرونشاندن عطش  و تشنه گی  بی پایان برای شکنجه  وقتل وحشیانه ,کفایت نمی کرد که  اینک بار دیگر 

 وپس 39  ویا کنون چهل سال  از ان تاریخ هما ن عناصر و دسته ها جنایات اضافی   دیگر  در کشور های تحت سیطره خود ر ومرتکب می شوند!

 بدین سان:

سوال میشود چه گونه ممکن  بود که این همه پول,,امکانات و ,قدر ت و اعتماد,  چنین اعمال را مرتکب شوند ودستگاه های امنیتی ایاالت متحده 

 را درسمت دفاع از چنین رژیم ترور و اختناق قرار دهند؟  رژیم که تنها یک اجندا داشت:

 بگیر ,ببند وبکش!

 طراح ,سازمان دهنده و مجری این جنایات  چهره های متفاوت و گوناگون داشته اند

در حزب دموکراتیک خلق افغانستان " شخص معتقد ,صادق و ووفادار به حزب و برنامه و سیاست ان" , در واقعیت اما جنایت کار که بسیار از 

رفقا و دوستان ما با نام "رفیق" و "همسایه" بهترین افسران دلیر و با شهامت  مار ار  به شکنجه گاه بردند و در انجا پس از شکنجه های 

 وحشیانه تیرباران کردند

 درمیان  این قهرمانان یکی هم صبور شهید قهرمان  بی همتای  در راه حزب و مردم بوده است   

  اما با تاسف  عمیق اینک بار دیگر  در اروپا و از جزایر مصون  که دران  انواع  مختلف  جنایت کاران جای دارند, و هویت اصلی خود را به 

 نمایش میگذارند

این واقعا بسیار مهم است که دانست  که این تبهه کاران در میان سایر جریانات و جمعیت ها ,جریان دموکراتیک نوین ,جمعیت اسالمی افغانستان 

 ... که مخالف رژیم ترور امین وباند او بودند وبا  قهرمانی های کم نظیر در برابر این رژیم  قرار گرفتند!

 

نکته ااساسی این است که با  کنون و پس 99/1چه دست اورد در این کشور وبرای باز سازی ان, این چنین روشن در بارده خود  و هویت جنایی 

 خود,صحبت میکنند؟

 بلی بلی! سهم گیری بسیار فعال  در تحمیل این همه شکست پی شکست,فاجعه بعد از فاجعه...قبل ازهمه برمردم ما و ایاالت متحده, اروپا...!!

 

 این همه را نمی توان فراموش کرد ونمی توان بخشید!

 

برای وطنخواهان افغانستان مسله اساسی بازسازی کشور که در ان این  همه زشتی های در سیاست و اخالق انسان در تاریخ ان به وقوع پیوسته 

 است,مهم و تعیین کننده بوده است و بدینسان انها   اگاهانه  ودور اندیشانه و با این امید ,قضاوت و تصمیم را به نسل های اینده موکول میکنند!

سوال میشود چگونه  ممکن بود که با ا ین همه پول,امکانات , قدرت , اعتماد یک ابرقدرت  چنین اعمال را مرتکب گردیدند  و بدین سان دستگاه های 

 امنیتی ایاالت متحده   را در سمت  دفاع از یک رژیم ترور و اختناق) کامال اشکار و غیرقابل انکار( قرار داده اند!؟

ک اجندا داشت: یم که تنها یرژ  

 "بگیر ,ببند و بکش"  انهم  بدون تمیز و تفاوت!! 

ن ین عناصر و حلقه ها  اند که با سوء استفاده از پول,امکانات و قدرت  ایرند  که همیپذ یقت  اطالع دارندو مین  حقیاالت متحده  از ایا در ایا 

انر  را گمراه   یتیامن یکشوربزرگ و دستگاه ها  



)Desinformation)  

ار ترور و اختناق  در افغانستان قرار د اده اند؟یم  تمام عین رژیدر سمت دفاع قاطع  چن    

ن است که: یت ایواقع       

دیق جانگداز با هدف و  به امین حقایا  یافشا ینوع قصد برا چیه  

خ انجام یاست و تاریبزرگ و متنوع در س یها یو بد اخالع یده است ودر ان زشتیران گردیر و ویر فقیحزن انگ ین کشور به نحویا یباز ساز  

یافته است , برای ما مهم بوده و ااست  ما  و بی انکه این همه جنایات ... را فراموش ویا عفو گردد,  دور اندیشانه  , تصمیم دراین موارد را  برای 

م !یگذارینده کشور میا ینسل ها  

اگر این عناصر ,حلقه ها ...همچنان به " جهان  ازاد ودموکراتیک"به  نظام سیاسی ــ اجتماعی ان, به قوانین ,ارزش ها و اصول که  برای دفاع از   

دندیگرد یوب و زخمیون معلول ,معیک ملیش از ید بیون انسان  به قتل رسیم ملیش از دو ونیغانستان بان و  براساس ان تنها در اف   

و بیش از شش ملیون انسان هم مجبور به ترک کشور خود گردیدند  همچنان وفادار و صادق می بودند  در انصورت اساسا مبایست انها با فرود   

  اوردن سر های خود  و احترام در برابرقربانیان خود  قرار میگرفتند و معذرت میخواستند!!

نه,   نخیر!  کنون برعکس و با حیرت و تنفر شاهد   طرح,  رهبری  ,سازماندهی و اجرای جنایات دیگر  وبیشتر, انها  انهم در اروپای "انسان   

 گرا"!هستیم

ان وجود دارد؟ یل ,اسناد و شواهد برایدل رد, چهیگ یبدست اوردن کدام اهداف صورت م یات  و براین همه جنایچرا ا   

گردد؟ یب میات  ترتین جنای, چن ین المللیا بیو یبراساس کدام قانون ,کدام نورم واستندرد  مل    

ب داده است؟ین اعمال را ترتیها( چن یا قاضی)و یوکدام قاض یــ حقوق ییکدام موسسه قضا   

رد ؟یگ یصورت م یه کیات علین همه جنایا   

 اوکیست و چه چیز وکدام عمل بر ضد قانون ,قانونیت ,عیله نظام سیاسی ــ اقتصادی این ویا ان کشور را مرتکب گردیده  است؟: 

ل؟یبراساس کدام سند ,شواهد ,علل و دال    
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 ویک نکته دیگر:

ن همه شکست و فاجعه را تحمل کردند؟یود که اب  یو دموکراس یت قانون!( ,حقوق انسان ,ازادیت)حاکمیدفاع از  قانون,قانون یاخر برا  

اگر واقعا این طور است, پس این همه" اسناد ","شاهد"... ها و  درحضور متهم ... برای دولت قانون  طی یک محکمه  قانونی  و دموکراتیک 

 بسپارند  و این تنها دولت قانون است که تصمیم میگیرد که این اسناد چه ارزش دارد!؟ بفرمایید,عجله کنید !

 وطنخواهان افغانستان را باک نیست   در چنین محکمه حاضر شوند!!

 ایا طراحان ,سازمانده گان  و مجریان این جنایات  میتوانند  در محاکم خود انها در برابر متهم خود قرار گیرند؟

 این  شخص  طوریکه با وضاحت مشاهده میگردد ,تمام امکانات و پشتیبانی  یک ابرقدرت را دراختیار دارد !! 

بسیار جالب است که این شخص بی انکه کسی در باره او  حتی  یک کلمه سخن گفته باشند, با بی حیایی و گستاخی  محیر العقول  در همه جا  و 

 باتمام امکانات یک قدرت بزرگ این اکاذیب  و افترات  را نشر و پخش میکنند  

 وبه این شکل و با اشفته فکری و سراسیمه گی  کامال عریان  خود و هویت اصلی خود را  در اروپا معرفی میکنند!! 

 این همه هیاهو علیه کی و برای بدست اوردن کدام هدف؟

 او کیست وبه  چه چیزی متهم گردیده است ؟ 



ا ان  کشور ین و یا  یتیامن یـــ "اجنت و مامور  دستگاه ها   

 ( سی آی  ای .... (است؟

است"؟ یرا بمب گذایبمب و       ـــ انسان که در" صدد ساختن !

گرد در سراسر جهان قرارداد؟یا ان کشور است که او را مورد پین یت ایامن یـــ عضو کدام سازمان و  شبکه خطرناک  برا  

طالبان  ـــ القاعده " است؟ یاسیس یـــ"سخن گو  

ست؟ یاو  ـــ "متهم"ک  

ا انکشور,مرتکب ین ویا یــاقتصاد یاسیسم و نظام سیانون,حقوق انسان...ست قی,کدام عمل بر ضد قانون,حاکم یزیو به چه چ 

ده است؟یگرد  

د! عجله یت شناخته شود و متهم را به اشد مجازات محکوم نمایخوب پس ارزش دارد که  به دولت قانون مراجعه شود و "اسناد" ,"شواهد" برسم

د!یر کنید,فورا محکمه خود را داید,عجله کنیکن             

د کرد؟ید پس انوقت چه بایات  رسوا گردین همه دروغ  ها وجعلیا  یوقت   

 "بلی بلی  ما  تجربه کافی وقدرت و امکانات کافی در سراسر جهان داریم و ما میتوانیم سیا را سفید و سفید را سیا بسازیم و نشان دهیم"!  

م!!یت را داریا ان شخصین ویا یـــ معنو یاسیس یبدنام ساختن  و نابود یما تجربه   جهان   

م,به کار یخواهان  را ازموده ا یف نبر و کار وطندوستان و ترقیا تضعیما  تجربه  مکررا ازموده شده را  در سراسر جهان  به هدف فلج و یبل 

م بست!یخواه  

ن اشخاص به طور ساده یرخدا بخواهد ام که اگیک .ج.ب را نشر کرد  ین در کابل لست از اجنت هایش از ورود مجاهدیه طور مثال شش ماه پب

 نابود گردد!

بت حزب ما به سان  صبور یان انها  افسر مبارز با هیدرم ن فرزندان کشور ما ویت کار که دستان و وجدان تو  درخون بهتریت کار! جنایجنا یا

غ نکردند, یات خود دریکردن حگر که قربان یک افغانستان دیاعمار  یکه برا ییکشور ما  و همه انها یقهرمان و افتخارمل قرار داشت ,الوده    

 است!

د!یکرد یز مید خود را حلق اویداشتیبه نام وجدان و احساس م یزید   داشت واگر چینخواه ینده ارامیج ایشما ه  

 با ا تاکید بر انچه در یاداشت "خرابکاری به نفع کست ؟"

ان یما مناسبات خوب  را  نه تنها با عده از هواداران  جر یِژ یجهات استرات یک و برخیتدر تاک یار جدیشوم که با وجود اختالفات بسیاد اور می

م .یمانه  داشته این " ,روابط صمین بلکه همچنان با عده از "مجاهدیک نویدموکرات  

ر قرار داده بود!یک مسین کشتار ان در یم ترور واختناق  و ماشیله رژیما را مبارزه قاطع ع  

ار مهم دارندیگاه بسیک" جایجهان "ازاد" و "دموکرات یتیامن ین عناصر ,حلقه ها که با تاسف درددستگاه هاین چنیز که ایق  نفرت انگین است حقایا   

ابدیم ترور واختناق  انجام یان رژیلست قربان ین سوأ استفاده ها ضرور است که کار مشترک رویازچن یریجلوگ یدوستان ,برا  

ک خلق افغانستان ازمقامات مسول ان در یان از حزب دموکراتیمراسم فاتحه از درمورد قربان یو سازمان دهنده گان برگذار ا طراحانیبه طور مثال ا

 اروپا سوال کرده بودند!؟

انه به قتل ینمودند ,شکنجه کردند وسرانجام وحش یب,زندانیکه وطنخواها ن افغانستان را تعق ییاست که انها یاسیت بزرگ سین جهت با اهمین از ایا

نند و به اصطالح مردم  چه "چوتار؟"!ینش یم غم انها میمحض بر گل ییایح یرساندند , کنون با ب  

ار ین بلکه بسیکنند و نه فقط ایم یر مصون جهان زنده گیر مناطق بهتر تر جزایس... سایر مصون  در اروپا  در سویمطلقا ارام درجزاوسپس 



ات خود هستند!یان جنایقربان یر براگیه ها دیفعاالنه مصروف ساختن دوس  

  تازه ترین نمونه  شکست  کامل, جنگ در افغانستان است؟

ون ها انسان در داخل و خارج ا فغانستان , ی, با همه درک و  احترام ملن ان  در افغانستانیاالت متحده ,ناتو و همه متحدیقت که  حضور فعال ایحق    

شتر ازی)باد  یمصرف فوقوالعاده ز   

ان ینک جهانیازدهم سپتامبر   و پس از هفده سال "حضور فعال"  ایشتر افغانستان  پس از یب یرانیو یتللفات انسان  یون دالر مصارف نظامیلیک  تری

ن ان در افغانستان, اندیاالت متحده و متحدیرت و تاسف شاهد شکست کامل    ایبا ح  

ل؟یچرا و به چه علل و دال   

 نتیجه طبیعی و ناگذیر  این همه  اشتباهات و شکست, حمالت تروریستی   1.99 و بعد از ان است

مردم افغانستان , جوانان این کشور  سرنگونی  دکتاتوری پلیسی ـــ مذهبی طالبان با شادمانی استقبال کردند اما راه های متعدد برای دست یافتن به 

 این هدف وجود داشت  

کمتر کسی میداند که ه مردم  امریکا به این حقیقت چگونه  برخورد می کنند که دقیقا با پول و کمک سخاوتمندانه امریکا گروه تروریستی  

 "القاعده" در همین دوران  در پاکستان به وجود امده است؟

کا رشد قابل   یامر یبانیتن سال ها در پاکستان و افغانستان با پول,کمک و پشیدر هم یستیاد گرا وتروریبن یشود که دسته هایده میانچه با وضاحت د

که کنون:  یمالخظ کردند به نحو  

طلبند و  ین انرا به مبارزه مسلحانه میگانه ابر قدرت متحدیا الت متحده  به مثابه ینک انها  ای" سا بق ایکنون پس از شکست "اتحاد شورو 

روزمندانه!یتاکنون هم پ  
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در درست بودن   یتیامنــ یان اگاهان امور نطامیدرم یکمتر کس  

ن است که : یر است  ایرناپذیانچه تاخ    ناتو درافغاننستان شک دارد . یتیـــ امن یناظام یژکیاسترات    

  که   این استراتیژی را باید بر پا قرار گیر و نه بر سر ! 

 تعیین کنند این است که روح این استراتیژی باید با حوصله ,متانت و پیگیری سیاسی که اساس انرا بازسازی

  اقتصادی ــ ا  جتماعی وفرهنگی این کشور,غنا یابد ونه پس از هرانفجار و یا قتل یک سر باز .... برای تغییر استراتیژی  فریاد کشید!  

گردد :ین اساس سوال میبرا  

ب و یگر شاهد مصاینک باردین دوران جنگ سرد و ااین قربانیاز بزرگتر یکیده افغانستان ـــ ینند که مردم ما ,مردم رنجدیب یان  با دقت میجهان

کنند؟.یان برخورد م ین ان به افغانستان و بازسازین و متحدیاالت متحده ایده است , چگونه ایر قابل قبول گردیمظالم غ   

در راه صلح,همکاری و دوستی میان ملل  وقبل از همه  کار وهمکاری  فعال  وهم اهنگ برای ساختمان یک حیات شایسته برای مردم  افغانستان  

 کار بیشتر و دومدارو هم اهنگ انجام یابد و نه  بازی با وقت و یا "طالب " بازی! 

و مداخالت کامال  یگر ینظام ی, به سو یجنگ ,لشکر کش یکا به سویدن  امریکش یساختن اسناد "فوق العاده حساس" برا  ینه تالش براو  

در کشور ما و در جهان ما  یاسیس یت هایشخص یو نابود یبدنام ساز یا هم برایو یـــ نظام یاسیس یا  هاماجر  یاد به سویبن یر ضرور وبیغ

ان وجود ندارد ونداشته است! یل و ضرورت برایچگونه علت ودلین ها بدون  هین است که همه ایرت اور ایو ح  

اعمار یک افغانستان  نیرومند ,شگوفان و دموکراتیک به مثابه سمبول و حاصل  کار ,همکاری و دوستی ملل جهان در این   کشور  ـــ  کشور که   

این هااند نشان و نمونه از صداقت  سیاسی و احیای    در  ان  زشتی ها بزرگ وغیرقابل انکار در سیاست  واخالق بین المللی به وجود امده است

 قابلیت اعتماد  ایاالت متحده و متحدین ان 



ه یت" و "مبارزه علین امنی"تام یار خطرناک که تحت عنوان  "نظارت " برایعواقب بس یدارا یاخالق یها یم کردن زشتدن و محکویان بخشیپا

ش قدرت در برابر ین"( ونمایبدست اوردن  پول)"پول خون یبرا یله برایو وس  یوضد اخالق  یاستفاده ضد قانون یسم" که در عمل سویترور

تواند باشدا یست و نمیگر نید یزیچ )مانند پناه اورده گان!( امعهف جیساده و اقشار ضع یانسان ها  

  "نظارت " به معنی واقعی  ان سادیسم وکانیبالیسم انسان ها وروح انها در عمل, را  پایان دهید! 

االت یهد ان درسراسر جهان در اکه ما شا یاورد به نحویشتر را به وجود اورده و میب یتیامن یشتر  و بین اعمال  تروربین چنیقا  ایبرعکس دق , 

میاروپا... هست یمتحده ,در کوچه ها  

 یتیامن ین دستگاه هایاز قدرت ,امکانات  و پول ا  یاستفاده شخص یاز هر نوع سو یریق جلوگیار دقیسم بسیو مکان یبه وجود اوردن اساسات حقوق

در جهان ما یاسین  سیت  ها و فعالیسرکوب , بدنام ساختن  شخص یبرا    

شوند  , به سوال  و جواب و محکوم یه انسان  شده و میت علیمرتکب  جنا  یاستفاده اشکار وبه نفع شخص یکه با سو  یدن  افراد و حلقه هایکش 

ر تال"    قرایجیت دیل  و ضرورت به طور خاص  که انسان  ها رامورد نه فقط "جنایچ گونه دلین  عناصرو حلقه ها  که بدون هیکردن اشکار  ا

کنند!! یدهند و  او را  "نظارت" میم  

ن همه یل  ایک اسناد  را که علت و دلیو دموکرات یک محکمه علنیر ین راه  ان تدویاگر "سند" ,"گواه" و"شاهد " وجود داشته باشد پس بهتر

ده ا ند, بسپارندیات گردیجنا  

اد شما قضاوت کنند!ن همه اسنیتواند  در باره ایک و ازاد می,دموکرات یک محکمه علنیتنها   

د!ید" اسناد" و "شواهد" خود را به محکمه خود بسپارید عجله کنییبفرما  

دانم!  یکنم و ا نرا فاقد اعتبار میرد م یث کثافت واقعی" ... را قاطعانه به ح ییشات جناین" اسناد"! و "شواهد" و "نمایا  

ابنده است یر ییع  تغیسر یلیجهان ما) که خ یق کنونیبط ملل و دول که   انعکاس  حقادر روا  یاسین سیکمک و کار دوامدار در راه استقرار نظم نو 

ان بوده است  ی(و منافع  ملل و دول انها ,باشد به طور خاص در افغانستان که مردم افغانستان قربان  

گر, احترام متقابل و یکدی یخله در ا مور داخلمسالمت ,عدم مدا یستیرفته  شده همزیپذ یبرگشت به  اصول,تجارب وارزش ها یکار دوامدار برا 

ان   ملل و دول  انهایفعال و ثمر بخش م  یهمکار !   

... که اساس و منبع یت قانون, حقوق و کرامت انسان , دموکراسیدرخشان قانون ,حاکم یشه ها ,اکصول وارزش هایر به اندیبرگشت بدون تاخ 

ان بوده و استانس یها و دست اور ها یروزیالهامبخش همه پ !    

ش قدرت  که در عمل شکست خورده  است:یها و نما ین  سرنوشت شان و نه  لشکر کشییت و احترام  به حق ملل در تعیرعا        

دهد که:یافغانستان و اطراف ان به وضاحت نشان م یتیــ امن یاسیق و به طور خاص انکشافات در ا وضاع سیحقا    : ن یا  

ازده یق  و جواب به حوادث  یدرست و دق یریک اشتباه و اضح در هدف گین  شکل و صورت  یازده ام سپتامبر انهم به ایپس از هجوم به افغانستان  

بوده است؟ ینید ییاد گرایست ها,بنیترور یام سپتامبر, نابود  

ن یان برداشتن  ان ضرورت به ایاز م یبرا بود که یک ضرورت  جدیر و یطالبان کامال ناگذ  یبیمذه یسیـــ پول یک ,ارتجاعیم تاریسقوط رژ 

وجود نداشت ین لشکر کشیچن . 
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نجانبید این رو و از دیاز ا  : 

ج یرد و نتایگر تحت  نظر قرار گین همه شکست و فاجعه و به طور خاص شکست  و فاجعه افغانستان بار دید به علل و عوامل ایبه طور خاص با 

شود روشن و مشخص از ان گرفته  

م که:یگر تکرار نمایخواهم بار د یم  

,تفاهم یاسیت و ثبات دوامدار سیبا در نظرداشت منافع و مصالح صلح , امن یتیــ امن یاطالعات یه  دومدار  قبل از همه دستگاه هایاصالحات و تصف

ن سمت راضرور و یاالت متحده ومردم ان  درایفع  اان ملل و طبعا  با  در نظر داشت منایو استقرار روابط سالم ,متحرک وثمر بخش م ین المللیب



سازدیر میناگذ  

تکمیل و غنای استراتیژی سیاسی ـــ نظامی و امنیتی  موجود   با  سیاست و .برخورد نوین, که روح انرا با  حوصله , شکیبایی, پایداری و متانت 

 سیاسی  در راه  بازسازی افغانستان ) به مثابه اساس بدست اوردن  "عقل وقلب مردم", (تشکیل دهد

افتن  به کدام هدف ؟یدست  یر پا نمودن قانون ,لگد مال نمودن ارزش تمدن انسان وحقوق انسان " برای, "ز ی,خودسرین همه لجن پراگنیا  

 

 این اعمال شریر و ضد انسان  به طور طبیعی این سوال را  به وجود میاورد؟:

    

پرسند: یدارد,م یاتیح یت جدین,تمدن انسان ها در ان اهمیزم یبایزانها کره  یکه برا ییهمه انها یبرا  

 چرا ,  این همه دشواری ,شکست  وفاجعه برای ایاالت متحده و از امریکا؟

جهان,کشور که با داشتن در حدود   یاسیـــ س ین قدرت نظامین بزرگتریا  

هه ان در سراسر جهان,یو موسسا ت شب یگاه نظامی(پا0444هزار )     

شر فته ,یار پیبس  یاطالعات و ارتباط , ماهواره ها یک و تکنولوژین تخنیبا داشتن  بهتر   

ک دران هستندیتکنوترون یدر پ یان  شاهد انقالبات  پیکشور که جهان   

 کشور که 

 یشهرت جهان یاستمداران  برجسته دارایاست شناسان و سی, با داشتن دانشمندان نامدار, س یشهرت جهان یتوت ها دارایبا داشتن  دانشگاه ها و انست 

:, 

انات و انکشافات یند و جریش ببیجهان ما را از پ یتیـ  امن یاسیتواند ا وضاع س یچگونه نم   

را تحمل کند؟ یدر پ یپ  ی,شکست و فاجعه ها ین همه دشواریر گردد این سان ناگذیانراا با دقت دنبال کند  وبد یتیـــ آمن یاسیس   

ن همه نفرت یدر جهان ما؟ چرا ا   یو لشکر کش یگر ینطام یرانگریو و یزیشکست, فاجعه بعد از فاجعه,, جنگ ,خونر یشکست پ ن همهیچرا ا 

؟ییو انتقام جو  

ازده ام سپتامبر,و هجوم به افغانستان,یق  که جهان  پس از ینگاه گذرا  به حقا      

دهد که یش از شصت کشور جهان, نشان مین ان  در سراسر جهان در مجموع بیمتحدجهان , ین کشور هایاالت متحده پرقدرتتری"حضور فعال" ا

ن  و یده است  و اشکال  و ابعاد نویشترگردیشترو  بینده بیافزا یبه نحو  یاتیث یو ب یتیامن یسال! ( ,ترور , ب99شتر از هفده سال )یکنون پس ازب

 فوق العاده خطرناکتر  را گرفته است . 

ت ها اعتراف گردد که :یده است که به واقعیا نرسا زمان ان فریا  

ن  همه  یشه و  منابع ایع ریار سریشرفته جهان بسیپ یاراز کشور هایاالت متحده و بسیقت اند که در این حقیان شاهد ایر ,جهانیبا تاسف و تح

ت یگر, مسولیچ جا  دیچ کشور در هیچ کس  هیکه هشوند یوقت متوجه م یار ناوقت و بیو بسند یجو ین کشور میشکست و فاجعه ها را در خارج ا

ن ین ایکا و متحدیان "خود"  انها و در  خود امرید  در میشکست و فاجعه پس از فاجعه  را ندارد ,علل ,منابع وعوامل انرا با ین شکست پین  چنیا

 کشور جستجو کرد, 

نداشته است ,نشان  یتیــ امن یکامل و مهم نظام یروزیچنوع پیه یگ دوم جهاناالت  متحده اساسا پس  از جنیر که ایقت  انکار ناپذیمراجعه به حق

ت است :   ین واقعیدهنده  ا  

 چگونه   و با چه" دلیل " ایاالت متحده به این همه  لشکرکشی و نظامی گری جهانی کشانیده  شده است و میشود؟



 توجه نمایید:

این چگونه است که جوانان در سراسر  اسیا, افریقا ,امریکای التین و در سراسر جهان ماــ اروپا و استرلیا...با شادمانی فوق  العاده "ای فون" خود 

را تماشا  ییکایامر یها یلم ها و بازینوشند و ف یروند,کوال میبا دوستان خود در رستورانت مکدونالد م یدهند,با خوشیرا به هم قطاران خود نشان م

کنند....یس" اغاز میندوز",و" افی" روزانه را با باز کردن "و یا کار هایکنند.. و یم یند  و بازینما یم  

ن یه ایگردانند وبرعل یم ا روشن از ان  رویو  یو نفرت نهان یکنند وبا دشمنیکا  اشتراک میه امریم علیار از انها  در جنگ مستقین وجود بسیبا ا 

رند!؟  یگیقرار م  

االت متحده ودراروپا... خارج از ان, اند  که به یا  یو فراملت یمل ین شرکت ها ی,بزرگتر یو پول یــ صنعت یبزرگ  مال یقت  که قدرت هاین حقیا 

انه  ضرورت دارند!ی, ازمندانه و سلطه جویگر یو نظام ین جنگ ,لشکر کشیچن  

دقیقا  چنین واقعیت ها اند که به طور خاص دردوران ما  بر ضرورت  برجسته ساختن نقش دولت ها,  تصمیم  وعمل موضع گیری و اقدامات دولت 

ها   را,  بر اساس رجحا ن منافع ومصا لح  صلح ,امنیت و ثبات سیاسی در جهان ما  و در این و یا ان کشور بر منافع  این ویا ان شرکت و یا 

 شرکت های  بزرگ ملی وفراملتی,  را طبیعی,نا گذیر  و در دستور روز سیاست  قرار  می دند!

 طبعا  نباید از دید انداخت که دولت ها خود جز سرمایه است!

در عین حال  بسیار روشن است که در اکثریت این موارد و به طورد  خاص  معلومات ناقص وغلط  و اطالعات مغرضانه و گمراه کننده  بنیاد  

ر ضرور و ناکام  ,بوده ,است و خواهد بود مگر انکه نه  یت  موارد غیانهم در اکثر  یریگ ی, نظام ین  لشکرکشیاالت متحده به چنیده شدن ایکشان

      نگاه و عمل کنند! یـــ اجتماع  یاسیانات   سین  حوادث و جریت  ایت به واقعیو مسول  یشی,دوراند ینیز بلکه باواقع بیه مخاصمت امیبا روح

ر اغاز جنگ عراق استیجنگ در افغانستان و اشتباه انکار ناپذ  ع   وعجوالنهیار سر یت  اغاز بسین واقعیار روشن  و تازه  ایبس ینمونه ها  

ن یا یگر هم براید ینیو ع یار واقعیبس  یوه هایدند اما راه ها و شیطالبان شاد مان گرد  یسیــ  پول یمذهب یدکتاتور یمردم افغانستان از سرنگون

 سقوط وجود داشت! 

کار شنا سان امور امنیتی ــ نظامی میدانند که  در دستگاه های امنیتی در ایاالت متحده ش و دربسیار از گشور های بزرگ  همیشه محل برای پارک 

 کردن ازاد وجود دارد!

 با عرض احترام

 ن.جویا

 

 


