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  موسوی

١١.٠٩.٠٩  

  

  يازده سپتمبر وپيآمد ھای آن برای
  افغانستان
ه به عالوۀ اين حادثه . ھشت سال قبل در ھمين روز حادثۀ المناکی در نيويارک اتفاق افتاد انی حمل ر مرکز تجارت جھ ب

اگون  ه پنت ری ب سافر ب ای م ا"اصابت يک ھواپيم اع امريک ود" وزارت دف ا وجود گذشت ھشت سال از آن . ب د ب ھر چن

واقعه، دولت امريکا نخواسته به سؤالھای مردم در آن زمينه پاسخ ارائه دارد وتا ھنوز معلوم نيست که واقعيت قضيه چه 

ا سانی در عقب آن پنھ وده وچه ک ستم ب فيد وسي اخ س رای سردمداران ک د ب ه ای گردي ه بھان م نفس واقع ا آنھ د، ب ن شده ان

  .دنون بکشانما را به خاک وخ تا با تمام قدرت بر کشور ما يورش آورده با دد منشی قياس ناپذيری مردم امپرياليستی

وع–بن الدن "گذشته از آنکه وقتی از منظر کتابھای مستند ومستدلی چون  زرگ" ، " حقيقت ممن ا " دروغ ب  سؤالی ٩وي

انی " ون جونز"که امضاء پای پرسشنامۀ آن سالھا قبل ، در چھارم سپتمبر ھمين سال  يکی از مشاوران اوبا ما را به قرب

شته شدن  ه باعث ک وده ک ا ، اسرائيل و متحدين ديگر آن ب ی امريک گرفت؛ به قضيه نظاره گردد اين فقط نھاد ھای امنيت

ه انسان ٣٠٠٠حدود  وده باشد و ب م ب رداز بوش درست ھ ا اگر ادعای دولت دروغپ د، حت ده ان ا گردي ه ج بی خبر از ھم

  .سر زده باشد ، افغانستان را با آن ھيچ ارتباطی نيست" القاعده "راستی آن کار از 

ان  ران القاعده دست پروردگ يا"و آنھم به خاطری که از يک جانب تمام رھب د بود"س املين  واز جانب ديگر در بن ين ع

ا روابط بين المللیدفتر "آنجائيکه . عمليات حتا يک افغان وجود نداشته است ه اصطالح "  وزارت خارجۀ امريک ی ب يعن

د" ل متح ه صورت قطع" مل ده است، ب ل ش ا قاي ه امريک وانين خودش ب ا در نظرداشت ق اع مشروع را ب م حق دف  از ھ

رای افغانستان نام برده نشده است، تا از جانبی جناي انند واز طرف ديگر ب اه آن بپوش ائی خود را در پن ت گستران امريک

ه  –. وطنفروشان و انقياد طلبان وطنی بھانۀ باشد در انکار از تجاوز واشغال  ه ب ن زمين ز را در اي دگان عزي توجه خوانن

   -ب می نمايمدر ھمين سايت جل" ره کیروستار ت"داکتر محقق برجستۀ کشور آقای نوشته ھای حقوقی دانشمند و

و آزمندانۀ اميال توسعه طلبانه کوشيده اند در ھر صورت ھمانطوريکه در طول تاريخ قدرت ھای استعماری کھن وجديد 

ان نماي زديکش در گسترش نخويش را در پناه بھانه ھای احمق خرکن پنھ تيار ن ا ودس اليزم جنايت گستر امريک د، امپري

ه جنايت يعنی دولت انگليس به اتفاق ساير زم" اعضای ناتو و يک عده مزدوران بی مزد به بھانۀ مبارزه علي ر " تروري ب

د ا وحشيانه ھجوم آوردن دن .  کشور م م کوبي ان آغاز درھ شانه از ھم ن ھجوم ددمن وره"در اي وره ب ارتش جنايتکار " ت
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د ا دست يازي ردم م شتار م ه ک اوری ب ن. امريکا با قساوت غير قابل ب ه عالوۀ آنکه در اي ا ب ل رحم آنھ ر طف ه ب شتار ن  ک

ودهنمودند ونه ھم کشتار زنان ويا کھن ساالن عطش خون شان را سيراب نمود، با استفاده از بمب ھای  ه اشعۀ اتمی آل  ب

ستند ان کمر ب سل افغ ه اشغالگران در . و راديواکتيف در عمل به انقراض ن اده ک اق افت ا اتف ار ھ ا امروز ب اريخ ت از آن ت

تشزا اجساد آل بسيار بی رحمانه وغير انسانی صد ھا نفر را به خاک وخون کشانيده با بمب ھای اقصا نقاط کشور به شک

وده و وقتی . آنھا را جزغاله نموده است خبر اين جنايت بخش گرديده ، عکس العمل نيروھای اشغالگر ھميشه يک سان ب

  :است

   کتمان ساحه عمليات– ١

  ردم بی سالح ادعای کشتن طالب وانکار از کشته شدن م-٢

   به دنبال افشاء قضيه ، وعده به تشکيل يک ھيأت حقيقت ياب-٣

  زدن در تعداد تلفات" دندی" از ناچاری پذيرش تلفات مردم بی سالح توأم با -۴

   گناه را به گردن طالبان انداختن-۵

   يک اشتباه تاکتيکی وکمبود وسايل تخنيکی دانستن-۶

  وادث بناء بر حاکميت فضای جنگی يک پوزش سرسری مگر توجيه ھمچو ح-٧

   محتمل دانستن تکرار ھمچو وقايع-٨

سلط  ۀ ت ان در صورت ادام ا اطمين ه داشته وب اين سناريو از ھمان آغاز تا اکنون که مدت ھشت سال از آن ميگذرد، ادام

   .اجنبی ودوام اشغال تا بی نھايت نيز دوام خواھد نمود

دم در اين دور وتسلسل کشتار صحبت من اين  سأله در ق د بلکه ھدف از طرح م نيست که امپرياليزم چه ادعائی می نماي

ۀاول بی تو ۀ جھی ما قلم به دستان است در زمين ام دوم حوال اليزم و در گ شاء ستراتيژی و تاکتيک ھای نظامی امپري  اف

 خوران امپرياليزم که مشتيست دھن خورد کن به استقامت مزدوران وطنی استعمار از قماش کرزی ، اسپنتا وساير جيره

م بدکھميشه چنين جناياتی را به مثابه اشتباه تاکتي تيھای تخی ويا از آنھ دترکاس ردم می دھن ه خورد م در حاليکه . نيکی ب

ن  ه اي ده می شود ک ه وضاحت دي ارتش " سياست جنگی"ھر گاه به قضيه اندکی با دقت بيشتر برخورد صورت گيرد ب

ق سرکوب گرانه و ی تيژاھای اشغالگر از ماھيت ستر ر از تطبي ه غي زی نيست ب نابود کنندۀ آنھا مايه گرفته در عمل چي

  . ياد می کنندverbrannte Erde"" که به زبان المانی آنرا به نام "زمين ھای سوخته"سياست جنگی

ين ھر چند تطبيق اين سياست به ازمنه ھای خيلی قديم خود را می رساند وبر اساس اسناد تاريخی گذشتۀ آ دنيت ب ن الی م

رين و  ا " بخت النصر" النھ ار ھ اريخ ب ای ت ه عقب می رود ودر درازن ه جھانکشايان خونريزی چون اب اده ک اق افت تف

ار اول از اندبدان توسل جسته " ھالکو"و " چنگيز" ، مگر در عصر حاضر به صورت يک سياست جنگی مدون برای ب

  .مورد استفاده باز نمود" ت ھای جنگیسياس"طرف دولت فاشيستی المان جای خود را در 

ابود"اين سياست که به مثابه سالحی بس مدھش در خدمت ستراتيژی  رار دارد" ی کامل دشمنن اليزم ق ع ؛ امپري در واق

  :ميدان عمل آن دو وجه را به نمايش می گذارد

ه در  قوای اشغالگر با حرکت از اين موضع که چريک، پارتيزان ويا مجاھد راه آزادی ب-الف اھی است ک د يک م ه مانن

ام  ردد وسر انج ه گ بحر بيکران توده ھا می تواند خود را پنھان کند، کمک غذائی دريافت دارد، از لحاظ اطالعاتی تغذي

د و ضربه زدن  اطر تجري ه خ ل ب ا طرف مقاب منی ب ستعد دريافت دارد؛ در دش اده وم ای آم وده ھ ازه از درون ت خون ت

ارتيزان و  اھی را از ع"پ اب م ل آفت شانيدن و در مقاب ر ک ق بح د م وزان تجري تنس سلح آ، از "گذاش رد م ه ف ه ب نجائيک

ی طرف . دسترسی ندارد با قساوت تمام انتقام عمليات ھای پارتيزانی را از توده ھای بی سالح می کشد توده ھائيکه وقت
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. در بين دو سنگ آسياب خورد می گردندد، به واقعيت کلمه نمقابل اشغال سيه کرداران وجنايتکارانی از قماش طالب باش

اع از ھر دو طرف مسلح . خواستھايش وطرف ديگر ارتجاع وو آزمندی ھايش يک طرف استعمار  وان دف و مردم فاقد ت

  . خود در مقابل آنھا

ه را دشمن اعالم داشته  در چنين سياست جنگيی ، استعمار به محض مشاھدۀ کمترين مخالفتی در يک منطقه، تمام منطق

  :اشغالگر با چنين عملياتی به دنبال اھداف آتی می باشد. به نابودی تمام آن  منطقه دست می زند

   احتمال نابود ساختن چريک در جمع مردم بی سالح-١

   ايجاد فضای رعب و وحشت در بين مردم عادی و وادار ساختن آنھا به دست کشيدن از حمايت پارتيزان-٢

ه خود -٣ ائی ک ار دني وع مقاومت واعم  نابودی کامل باشندگان بومی منطقۀ اشغال شده به غرض ريشه کن ساختن ھر ن

ام -در نظر دارد ديعنی سرخپوستان انج ارۀ جدي ومی ق  اين نوع عمليات در تمام جنگھائيکه سفيد پوستان عليه باشندگان ب

   -گرفته استدادند به مثابه خط رسمی وعملی عمده مورد تطبيق قرار 

   تعميم فضای ترس در سراسر منطقه-۴

 در جوشاجوش در گيری ھای مقطعی وناچيز تعقيب يک سياست کلی جنگی به شکل پاک سازی ھای قومی، مذھبی -ب

، نتيجۀ ظاھری آن کشته شدن ياتی ھر گاه ھريک از عملياتھا به صورت منفرد مد نظر گرفته شودچنين عملدر . وزبانی

ه خط  نفر١٠ ويا ۵ ده می شود ک م پيوست داده شود، دي ه ھ اط مجزا ب  در يک عمليات محاسبه ميگردد اما وقتی اين نق

ستان در عمل . سرخ  وقرمزينی از آن به وجود می آيد که تعداد آن به ده ھا ھزار کشته می رسد  ه در افغان ه ای ک نمون

داء . پياده شده وھنوز ھم ادامه دارد و"ازخطی که در ابت وره ب ون " رهت ا اکن ۀ آن ت ه و آخرين نمون اردرۀ"آغاز يافت " چھ

رددآن خطی که تعداد جانباختگان . کندز می باشد الغ می گ ام سرخی وطول . به بيش از صد ھزار نفر ب ا تم ه ب خطی ک

را  ند آن ه شده ومی کو ش ده گرفت ه ھنوز ھم از طرف مشتی مزدور اجنبی نادي ه مثاب غ ب اد دموکراسی تبلي ضرورت ايج

دان !  ننگ ونفرين نثار چنين شبه روشنفکرانی.ايندنم ر فرزن بريده باد زبان ھائی که در مقابل تجاوز ساکت مانده مگر ب

   !مردم از پشت خنجر می زنند

رار گرفت ق ق ورد تطبي ه .  نوشتم برای بار اول از طرف ارتش فاشيستی ھيتلر به صورت کامل م ود ک انی ب م زم و آنھ

ه ارتش " شوروی"شغال ارتش المان در جريان ا سته ب ای واب ه، سازمانيافته ومردمی پارتيزانھ آنروز با مقاومت دليران

  . ومتباقی گروپھای وابسته به حزب کمونيست بلشويک قرار گرفتندسرخ

وق  ر تف ه ب ا تکي ا در يک ضربت ب ود ت اده ساخته  ودر انتظار آن ب ا آم ارتش المان که خود را برای يک جنگ برق آس

ی تخنيکی و وده ئ ای جنگ ت ا دري برخورداری از وسايل مدرن کار شوروی سوسياليستی را نيز بسازد، وقتی در تقابل ب

وپاتيزانی خودرا يافته و امکان غرق شدن خود را ديد ، به مانند ھر غريقی که بناء بر انگيزۀ بقاء به ھر خس وخاشاکی 

ات نظامی يک چريک را روی دس" زمين ھای سوخته" چنگ می اندازد، سياست جنگی  ه تالفی ھر عملي ه ب ت گرفت

  .نجا عملی می نمودندآرا در " سياست سه پاک"ًيک قريه ويک ده را کامال به آتش کشانيده به تعبير مائو تسه دون 

ه  سته ب ستقيما واب ا دشمن م ر ب ين سياستی  از طرف نيروھای درگي ه چن ه علي زود ، مقابل د اف ا بالفاصله باي ًدر ھمين ج

سان.  آن نيرو می باشد ماھيت ری ان اه و براب ارز راه آزادی ، رف رای يک مب ارزه در بطن ،چه خالف آنکه ب ۀ مب  ادام

ر  ان نگه دارد و مسؤوليت حفظ جان باشندگان يک محل را ب ه ام چنان شرايطيست که توده ھا را نيز از گزند دشمن ب

ا، نفس دوش خود احساس می نمايد برای يک نيروی سياه وفاقد خرد سيا ان کور طينت آنھ سی از قماش طالبان وھمراھ

وا می . عمل تقدس يافته کمترين مسؤوليتی را نسبت به حفظ حيات انسانھا در خود احساس نمی نمايند ام ق ا تم اگر اولی ب

ندگان يک محل نرسد، خالف  آن  ردم وباش ه م ه آسيبی ب کوشد ساحه وزمان عمليات را چنان انتخاب نمايد که ھيچ گون
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ر از  ی خب دفاع وب ردم بي شترين آسيب را م ه بي د ک ان انتخاب می نماي ات را چن ان عملي ه محل وزم نيروی دومی آگاھان

ا سازد سن وسال اميد است -عمليات انتقامی دشمن متحمل گردند انی مھي  واشتغاالت مھمتر مبارزاتی اين فرصت را زم

به معرض قضاوت ھمگان قرار عرصه د روسی را در اين تا در اين زمينه به تفصيل نوشته عملکرد مقاومت رسمی ض

   -داده بتوانم وچه جای افتخار خواھد بود ھرگاه کس ديگری به انجام اين کار ھمت گمارد

ق  ا خل ه فاشيزم تنھ ارزه پرافتخار علي ان مب ه در جري ود ک حدت قساوت وخشونت در اين نوع سياست جنگی آنقدر باال ب

اد . را متقبل شد شتهبيش از ميليونھا ک" شوروی" ان ايج تم جنگ در زم د از خ ين اساس بع ل"بر ھم دست " سازمان مل

ان جنايت جنگیزدن به چنين عمليالتی به مثابه  ورنبرگ" شناخته شده ، عاملين آن در جري ۀ ن ه " محکم جازات ھای مب

  .الزم محکوم گرديدند

تم جنگ  ال خ ه دنب ومیب ا آغاز جنگ عم ا" دوم وب ه تعقيب" کوري ای وب امبوج و الووس" آن جنگھ ام ، ک ارتش " ويتن

ين ھای سوخته"جنايتکار امريکا با زير پا کردن صريح تمام مقاوالت بين المللی ، سياست جنگی   را در آن کشور "زم

  . ھا عملی نموده با تکيه بر زراد خانۀ اتمی خود از تمام پاسخ گوئی ھا در امان مانده است

ه جنگ ھای " براندازی" حرير کتاب سه جلدیبا ت" پنتاگون"در ختم جنگ  ضمن آنکه در ظاھر کمبود ھای مبارزه علي

ۀ  را الزم اع برخاسته آن ه دف ز ب ا ني پارتيزانی را در ارتش امريکا مشخص نمود، با زبان بی زبانی از آن نوع عمليات ھ

  .يک جنگ ضد پارتيزانی اعالم داشت

ردم عين سياست حين تجاوز گستاخانۀ شوروی بر افغ يله م دان وس ا ب انستان در مقياس ھای معينی به اجراء گذاشته شد ت

  . را از حمايت مجاھد باز دارد

امپرياليزم جنايت گستر امريکا به نيکوئی ميداند که اين سياست در افغانستان نمی تواند برد داشته باشد، آنھا با استفاده از 

چشم افغان را " مردم ما خوب ميدانند که کشته "شناسی اجتماعیروان "تجارب شوروی ھا ومطالعات گسترده در زمينه 

دمگر باز ھم به اين سياست دست می " نمی سوزاند، بلکه آتش انتقامش را فروزانتر می سازد رای . زنن را ب ا در آزي نھ

ا ھدف است و اي سل آنھ ام وقطع ن ل ع د سرخپوستان قت ه مانن ان مقطع کنونی ترساندن افغانھا ھدف نيست بلکه ب ن ھم

  .سياستيست که تا حال با تمام قساوت وبيرحمی در عمل پياده نموده اند

سردمداران کاخ سفيد يک چيز را کور خوانده اند و آن اينکه ھر چند در ابراز شھامت و شجاعت شباھت ھائی بين مردم 

ايتی دني ين جن ام چن ان انج ا وزم ه ھ اير زمين ر در س ود مگ شف نم وان ک ی ت تان م ا وسرخپوس ا م ين  م له ب ائی فاص

  .دند به انقراض نسل افغان برسند که بتواننزمامداران کاخ سفيد اين آرزو را بايد به گور ببر. وسرخپوستان وجود دارد

ه امروز  د ون به نظر من ، بر ھمه قلم به دستان کشور، به خصوص آنھائيکه نه ديروز از پستان استعمار شير خورده ان

م خويش " فرض عين"نه گذاشته اند ، به اصطالح فقھی سر در آخور قدرت ھای بيگا است که در تقابل با اين سياست قل

ا را توضيح د ستی آنھ ان ماھيت عملکرد دولت ھای فاشي ردم جھ ه م درا به حرکت در آورده ب ا جنايت .  ھن د ب در پيون

ی" مرکل"ماند که دولت ی چھاردره بايد به مردم المان فھجنگ ه عمل ر آغاز  کردناز لحاظ نظامی ب  سياست جنگی ھيتل

  .سازد خويش را نيز بر ھمان مبنا عيار نروز بعيد نيست که سياست داخلینموده و آ

وارد  شخيص م ا ت اء داده و ب وزی " جنايت جنگی"ما بايد فھم خويش را از مقاوالت بين المللی ارتق ين ت ی ھراس از ک ب

    .ت در مقطع کنونی برای وطن خويش انجام داده می توانيماين کمترين کاريس. امپرياليزم مقابل آن قرار گيريم 

  


