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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ اپريل ١٧
  

   تنی دو بار نمی کشد١٠بمب 
ان، با ، بر کشور عزيز ما افغانستخود  تھاجم ددمنشانۀ ھایبا آن که امپرياليزم جنايتگستر امريکا از ھمان نخستين روز

 گواھی اسنادی که تا حال پخش گرديده، هب -زد توحشی به کشتار خلق ما و بمباردمان کشور ما دست و چنان قساوت 

حجم مواد منفجره ای که در طی اين مدت در خاک ما به کاربرده چندين بار نسبت به ميزان کلی مھمات مورد استفاده 

 "راديواکتيف رقيق"شته از سالح ھای متعارف، از مواد  به اصطالح و با آن که گذ -در جنگ جھانی دوم بيشتر بوده 

بر مردم بومی کشور به خصوص نوزادان، در پورتال موجود آن نيز کار گرفته، که اسناد و عکسھای مستند عوارض 

می باشد و با " راديواکتيف"است و با آن که اکثريت سربازان امريکائی سرگلوله ھای ماشيندار ھای شان، آلوده به مواد 

 گرفته تا طيارات بدون B52 سال، انواع طيارات امريکائی از طيارات غول پيکر ١۶اين که در جريان 

 ھا، از انواع و اقسام بمب ھای خرد و بزرگ را بر باالی مردم ما ريخته و با آن که در ھر ضربتی بار) درون(سرنشين

 سال گواه است، که در تمام اين مدت ھيچ گاھی ١۶تاريخ اين  با آنھم ؛بانی گرفته است قر١٠٠مردم عادی بيش از 

 و از توانائی ھای قبول نمودهامپرياليزم جنايتگستر امريکا، مسؤوليت اعمالش را ارتش اتفاق نيفتاده که يا خود 

ز آن گذشته و ايا ھم رسانه ھای وابسته و مزدور، به چنان تبليغاتی دست يازند؛ دھشتناکش با دھل و نغاره ياد کند و 

سؤالی مطرح می گردد که چرا نيز خود را در تقابل با آن قرار دھد، " حامد کرزی"افراد خاين و وطنفروشی چون 

شتۀ کمتری از خود در ُاينبار و به چه منظوری پرتاب يک بمب که حتا در باالترين حد، باز ھم از بمباردمان باالبوک، ک

تبليغاتی را باعث گرديده و امپرياليزم و ايادی آن، از اين تبليغات کرکننده چه قفاء گذاشته است، اينھمه جار و جنجال 

  .منظور و ھدفی را دنبال می نمايند

  :  بايد گفتهقبل از پاسخ به سؤال مطروح

ن طلوع و به ھمان مناسبت اعالميۀ وزارت دفاع ادارۀ مستعمراتی يوتا جائی که از مصاحبه ھای روز گذشتۀ تلويز

ً بر می آيد، گويا مردم محل قبال در جريان پرتاب بمب قرار -انيد يکی از محراقھا و مراکز تجمع ميھنفروشان بخو- کابل

 بخوانيد پياده نظام -" داعش"گرفته و از محل خارج گردانيده شده بودند، به ھمين اساس مجموع تلفات به اصطالح 

  . نفر اعالم نمودند٩۶ نفر و امروز ٣۶را روز گذشته  -ناتو

ًافرادی که با آنھا مصاحبه صورت گرفته بود، اگر واقعا مردم محل بوده باشند و افراد استخدام شده از جانب امپرياليزم 

امريکا و ادارۀ مستعمراتی کسی در بين شان نبوده  تا آگاھانه و به منظور آرام ساختن احتمالی مردم از ارتکاب چنان 
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 شده باشند، با در نظرداشت نفوذ و شاخک ھای ارتباطی عردم محل از واقعه مطلًجنايتی، دروغ نگفته باشند و واقعا م

، به اصطالح داعشی ھا خود  می بايد داشته باشند، از کجا معلوم که اولتر از ھمه کهنيروھای مسلح حاکم با مردم محل

حلی را که تحت نفوذ دشمن آخر چطور ممکن است که ادارۀ مستعمراتی و امريکا، م. را از محل بيرون نکشيده باشند

ًشان قرار دارد، تخليه کنند و نيروی مسلح حاکم مطلقا مطلع نگردند، فکر می کنم آنھائی که به چنين تبليغاتی دست می 

، راجع به شعور ديگران نيز از ھمان منظر می  زنند و يا می پذيرند، اندازۀ شعور پائين خودشان را محک قرار داده

  :تباط منظور امريکا از ايجاد اينھمه سروصدا به خاطر پرتاب يک بمباربه  و اما  نگرند

سمانی اديان ابراھيمی، قرآن تنھا کتابيست که آ تا جائی که از مطالعۀ دقيق قرآن بر می آيد، در بين کتب به اصطالح -* 

بال دشمنان اسالم اتخاذ نه يک بار، بلکه بار بار  از محمد و ساير مسلمانان خواسته است که چنان سياستی را در ق

چنان ترس و خوفی که طرف مقابل .  و نيروی رزمی آنھا ايجاد بگردداناز مسلمان" خوف"نمايند، که در دل آنھا 

و ساير " داعش"آنچه امروز از جانب . ًاصوال قبل از جنگ خود را شکست خورده احساس نموده، خود را تسليم نمايند

  .ملی می گرددنيروھای معتقد به اسالم سياسی ع

نام گذاشت، تجربه ثابت نموده " ستراتيژی تخويف"جنگيی که از لحاظ نظامی می توان آن را چنين ستراتيژی و سياست 

که چه در مناسبات بين کشور ھا و چه ھم در مناسبات بين افراد عادی يک جامعه، به درجات مختلفی افراد و قدرت 

  .ن می نمايدو صفوف مبارزه بيرھای مذبذب، ضعيف االراده و نامصم را از

، "ھالکوخان"مغول، " چنگيز خان"، مانند ند وقتی به تاريخ حيات جھانکشايانی که از خود اسمی به ياد گار گذاشته ا-*

مردمانی از ھمين سنخ و تبار، می بينيم آنھا گذشته از اين که در قساوت ھيچ " آقا محمد خان قاجار"، "نادر شاه افشار"

می آوردند و ھر آنچه می توانستند و در قوه داشتند، انجام می دادند، اعمال جنايتکارانۀ شان را آگاھانه چنان گاھی کم ن

تبليغ می نمودند، که گذشته از راست شدن موی بر تن شنونده، تمام توان و قدرت روانی وی که برای مقاومت الزام آور 

  .است، نيز از بين می رفت

 حتا سقوط خوارزم  ميانه و سقوط پيھم آنھا يکی به دنبال ديگریی فتح بيشتر شھر ھای آسيا،چنانچه به گواھی تاريخ

ناشی از زور بازوی چنگيز و افرادش بوده باشد، منبعث از ضعف، جبن و که مرکز قدرت خوارزمشاھان، بيشتر از آن 

" قبل از مردن پا ھای خود را دراز "روحيه باختگی مخالفان چنگيز بود که در زير آن ھجوم تبليغاتی ديوانه کننده،

  .نموده کمترين مقاومتی مقابل دشمن نمی نمودند

 شھر غلغله و يا ،اين درست است که وقتی شھری به مانند ھرات و يا ساير شھر ھای افغانستان آنروزی اعم از باميان

 ھزار نفری ١٠٠ه اگر در آغاز لشکر بگرام مقاومت نمودند به آتش کشيده شدند، مگر اين نکته ھم نبايد فراموش شود ک

محمد خوارزمشاه جرأت مقابله با چنگيز را می داشت و قدرت حاکم خوارزم قربانی سياست ھای برخاسته از حرم 

  . سلطان نمی شد، ھيچ جای شکی نبود که حاکميت مغولھا نمی توانست به آن شکلی که اتفاق افتاد، عملی بگردد

 گيريم که يکی از اھداف تمرکز بيش از حد به پرتاب اين بمب، پناه جستن امريکا به تئوری از اين تذکر کوتاه نتيجه می

امپرياليزم جنايتگستر امريکا با مبالغه در قسمت ظرفيت . می باشد اده ساختن آنھا به باجدھی  مخالفان و آمتخويف

، و صدای عبور مرمی را از باالی گوش تخريبی اين بمب، می خواھد به آنھائی که جنگ را از نزديک تجربه نکره اند

به ميدان آمده و " سالح مخصوص"چنان تفھيم نمايد که جنگ و مقاومت فايده ندارد، زيرا اينک شان، ھرگز نشنيده اند، 

جنگ را تجربه نموده اند، می دانند که وقتی پای آمادگی  که خالف خواست امپرياليزم، آنھائی . ندارد فايده مقاومت 

دن در ميان باشد، ديگرنوعيت سالح ھيچ گونه تأثيری ندارد، می خواھد گلولۀ سالح سبک يوزی ساخت برای مر

شد، با يک مالحظه که ممکن سالح خفيف باعث ُ تنی، ھردوی آنھا فقط يک بار می ک١٠اسرائيل باشد و يا ھم بمب 
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 تنی قبل از آن ١٠بميرد در حالی که بمب ايجاد زخمھای درد آور وشکنجه دھنده ای بگردد، که زخمی با رنج و شکنجه 

  .که انسان بداند چه شده است، باعث مرگ می گردد

نظامی که در باال از آن ياد نموديم، استفادۀ ديگری که پرتاب اين بمب با خود به ھمراه  -  گذشته از دو مورد روانی-*

  :داشت در زمينۀ سياسی نکات آتی می باشد

 اين را می دانيم که روسھا با آن که دردو دھۀ اخيردر ظاھر در حاشيه مانده اند، مگر از لحاظ برخورداری از طيف -*

 پرچمی، شورای نظار، بخشھائی از حزب - سالۀ مزدوران خلقی١۴نيروھای متشکل و منضبط، بر مبنای حاکميت 

وابسته  ، چندين مرتبه نسبت به افراد امروزۀز و روسينيروھای پراکندۀ وابسته به شوروی ديرو وحدت، جنبش و ساير

  .  داشته و دارندامکاناتغرب ھم از لحاظ کمی و از لحاظ کيفی  به امپرياليزم

مگر با وجود اين نيرومندی، به مثابۀ عواقب شکست ھای مفتضحانۀ ديروزی شان، در تعيين و گردانندگی چرخ 

 سال بدين سو، دوباره خود را آماده ساخته ۴ًاينک که تقريبا از . قرار داشتندسياست در افغانستان، تا حدودی در حاشيه 

اند تا به جای نظاره گری از حاشيه، خود را داخل متن نموده، خواستار حق استعماری گذشته اش در افغانستان و منطقه 

  .رده دو باره بازی نمايدباشد، امريکا به ھيچ وجه حاضر نيست به چنان خواستی گردن نھاده، با حريف شکست خو

چه بسا با ميانجيگری پاکستان، زير عنوان " طالب"بادرنظرداشت اين نکته، وقتی می بينيم که روسھا بعد از تماس با 

 کشور ديگر، ابتکار عمل را به دست گرفته، به صورت مستقيم ١٠کنفرانس صلح برای افغانستان، با جمع کردن 

امريکا نيز اھميتی " شرکت می کنم، شرکت نمی کنم"اعالم می دارد، و بر سياست ورودش را در قضايای افغانستان 

کشور بزرگی معرفی بدارد که می بايد در آينده در معادالت قايل نمی شود و تصميم دارد تا از آن طريق روسيه را 

تبديل نمودن، کنفرانس " بمب خبری"به منطقه ئی و جھانی، در نظر گرفته شود، امريکا با پرتاب يک بمب و آن را 

بمب قرار داده، کمتر پرتاب مسکو را نه تنھا بی اھميت نشان می دھد، بلکه حتا پخش خبر آن را نيز تحت شعاع خبر 

  .دوير آن مطلع می گرددتکسی از 

که راکت پراگنی و تجاوز بر سوريه برايش به ارمغان است  دومين استفادۀ سياسی، نجات خودش از افتضاحی -* 

سالح "می دانيم به دنبال حملۀ جنايتکارانۀ راکتی امريکا بر سوريه و مورد تمسخر قرار گرفتن بھانۀ . ده بودآور

ف خلقھای جھان، و رجز خوانی ھای پوتين، امريکا نيازمند آن بود تا ھرچه زودتر سرخط اخبار از طراز " ميائیيک

  .ستان و سرکوب داعشبھتر از افغانسوريه به جای ديگری معطوف بگردد، چه جائی 

 امپرياليزم جنايتگستر امريکا با استفاده از اين بمب می خواھد، به حريفانش مانند کوريای شمالی و ايران پيام -* 

در فضای ايران و کوريای شمالی با ًقاطعيت خودش را ارسال دارد، زيرا اين کامال روشن است که امريکا نمی تواند 

انستان طياره اش را به پرواز در می آورد تا محلی را بمبارد نمايد، بمب افگنھايش را ھمان فراغت خاطری که در افغ

ارزشی ھيچ بفرستد، لذا پرتاب اين بمب برای کشور ھائی که دافع ھوای قوی و الکترونيک دارند، از لحاظ نظامی 

  ندارد، در حالی که از لحاظ روانی می تواند حامل پيام قاطعيت ادارۀ ترمپ باشد

 استفادۀ ديگری که از اين بمب افگنی از لحاظ سياسی برای امريکا مطرح است، موضع و موقف ضد امريکائی - *

اين را تجارب تاريخی در مقاومت ھای افغانستان نشان داده است، که مردم افغانستان در . می باشد" داعش"دادن به 

ونين با دشمن قرار داشته باشد و يا ھم چنان صحنه آرائی اقصا نقاط کشور، زمانی که يک فرد و يا يک نھاد در تقابل خ

ضد اجنبی می باشد، مردم به وی به ديدۀ احترام نگريسته در مقاطع مورد " اصغری"و يا " اکبری"گردد که گويا 

  .دن نقش محراق تجمع دشمنان بيگانه را به عھده بگيرندضرورت می توان
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شکار شده بود، باعث گرديد تا در جريان مقاومت ضد آرای بيگانگان نيز  ب٢٠ و اوايل قرن ١٩اين تجربه که از قرن 

اشغالگران روسی، از طرف روسھا و دولت وابسته به روس بسيار آگاھانه و با برنامه، آن بخشھائی از مقاومت رسمی 

ن خريد و فروش به مثابۀ دشمن نشانی شوند و از ضديت آنھا ھميشه صحبت در جريان باشد که بيشتر از ديگران امکا

ًبه صورت مثال می توان از تبليغاتی که دولت دست نشاندۀ روسھا و بعدا قوای اشغالگر در بزرگنمائی . آنھا موجود بود

آنھا با در نظرداشت اين که نيروھای اخوانی و اسالم .  به راه انداختند"گلبدين حکمتيار"و رقيب وی " احمد شاه مسعود"

به معامله با آنھا راضی بگردند، تا توانستند آن دو پھلوان پنبه را بزرگ و ضد روس نشان سياسی سرانجام می توانند 

  .دادند، تا بدان وسيله از روحيۀ ضد اجنبی در بين مردم افغانستان سوءاستفاده نموده، آنھا را بر گردۀ مردم سوار بسازند

ًه افغانستان از طالب که عمدتا نيروھايش از فريب اکنون امپرياليزم جنايتگستر امريکا، به دنبال آن که جھت آمدن ب

سپری شده ئی  منطقه سياست ھای خوردگان افغان بود، استفادۀ ابزاری نمود و در شرايط کنونی تاريخ مصرف آنھا در

است، داعش را که ھيچ کسی نمی تواند وابستگی و مزدوری آنھا به امپرياليزم را انکار نمايد، جھت يافتن امکان 

ليت مردمی، ضد خود نشان داده با پرتاب يک بمب، تمام دستگاه ھای تبليغاتی اش را در خدمت می گيرد، تا داعش مقبو

  .را دشمن خود معرفی بدارد

 استفادۀ ابزاری و تبليغاتی ديگری که از پرتاب اين بمب بود، تبليغ برای فروش بمب و بزرگنمائی در قسمت ساحۀ - * 

امپرياليزم جنايتگستر امريکا که از ھمان آغاز حمله بر افغانستان و اشغال آن، بدون آن که . د آن می باشتخريب  و تأثير

ھيچ فرصتی را از دست بدھد ھميشه کوشيده است تا بازار تبليغاتی برای سالح ھايش در افغانستان فراھم بسازد و بدان 

 منظور گاھی از بمب ھای سنگرکوب و استعمال و به ھمانوسيله فابريکه ھای توليدات نظامی اش را فعال نگھدارد، 

ھا و ھمچنان ساير سالح ھای خفيف " درون"صحبت به ميان آورده و زمانی ھم از قابليت بی رقيب " توره بوره"آن در 

لم ھای مگر تا جائی که از مشاھدۀ ف. ايدھايش بازار فروش پيدا نم" مادر بمب"و ثقيل، اين بار می خواھد برای فروش 

 و با در  وئی که در اين اواخر از طريق رسانه ھا منتشر شده و تعداد تلفاتی که در آغاز از آن سخن به ميان آوردندويدي

زيرا تا جائی که از . نظرداشت اين که پرتاب آن ھم کار ساده ای نيست، فکر می کنم تير شان به سنگ خورده است

ش داشته و به يقين جريان پرتاب ز ميليون دالر ار١۶بی که بيش از ديدن آن ويديو ھا و آمار و ارقام بر می آيد، يک بم

ن کمتر از يک آ نفر را ھم کشته باشد، کارآئی ١٠٠ ميليون دالر، خرج برنداشته است، وقتی حتا ٢آن ھم کمتر از 

  . ھزار دالر خرج بر می دارد۵ الی ٢ًکه کال کمتر از است کمربند انتحاری 

اليست ھای گوناگون و ايادی آنھا، ي سال بدين سو، امپر۴٠، از حدود  در مورد استفادۀ اين بمببه مثابۀ تذکر ماقبل آخر،

با تمام قواء کوشيده اند تا با تکيه بر زرادخانه ھای نظامی شان، مقاومت خلق ما را شکسته ارادۀ استعماری شان را بر 

حميل اراده نمايند و سگھای دست آموزش شان از  سال قادر نشدند تا ت۴٠ھمان طوری که طی اين . ما تحميل بدارند

، و آحاد اسالم سياسی را بر گردۀ مردم برای ھميشه سوار نموده ارادۀ مقاومت جويانۀ آنھا را در ھم "حدخا"قماش 

 را برمردم" داعش"ھای شان، نوکر زرخريد شان " مادر بمب"قادر نخواھند شد تا با استفادۀ نيز شکنند، به يقين اين بار 

اين را می توانند مطمئن باشند که تمام سگھای زنجيری و دست آموز شان يکی پی ديگری، رسوا شده با . بقبوالنند

  .صاحب شان راھی زباله دان تاريخ خواھند گرديد

  اين رشته سر دراز دارد


