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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
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  رھا .س
 ٢٠١۴ می ٢٣

 اھشي سۀاعتراف يک جنايتکار به گذشت
  : گفته بودناپلئون بناپارت

نکن؛ اگر اعتراف کردی، التماس اگر اشتباه کردی، تکرار نکن؛ اگر تکرار کردی، اعتراف ...! ھرگز اشتباه نکن«

  ».اگر التماس کردی، دگر زندگی نکن نکن و

درست است که تکرار يک اشتباه، آگاھانه ويا ناآگاھانه، ناروا است؛ اما اعتراف نکردن به آن، ! یۀ ميان خاليوچه گفت

: ون می تواند شد اسالميۀ به اصطالح حکيمانۀدگر خيلی مذھبی می شود، ودر اين صورت، تداعی گر ھمان گفت

  )نقل به مفھوم(» .، جرم دگر)درانظار ھمه اقرار به آن اشتباه(ارتکاب يک اشتباه يک جرم، واعتراف کردن«

 که معترف از یھستند بسا موارد. اعتراف به اشتباھات، آگاھانه وياھم ناآگاھانه، در ھر صورتش امر بسيار خوبی است

 ھايش، از راز ورازھائی پرده برداری می کند که برای مخاطب، شنونده فخر فروشی وافتخار به گذشتهسر ھم  شايد

يکی از اين نوع اعترافات » پس از طالبان، ملت سازی در افغانستان«کتاب . وياخواننده تبديل به يک امر مفيد می شود

 بوش ۀفرستاد» جيمز دابينز «ۀھم خاطره ای است از گذشته وحال جنايتکاران کتاب مذکور، يادنامه ويا. است

  . شان کرزیۀدرافغانستان، جھت تشکيل به اصطالح دولت جديد وتاج گذاری برسر دست نشاند

ھرچند که نويسنده در ھيچ يک از قسمت ھای کتابش، ھدف افشاءگری وياھم پرده برداری از روی بعضی مستورات را 

 نجات ۀکرده است، ھمانا، به زعم خودش، اثبات فرشت از آغاز تاپايان کتابش دنبال  دابينزنداشته، بلکه ھدفی را که آقای

اما شّری که از اين ھدف در متن اثر !  نجاتۀبودن امپرياليزم امريکا وخودش من حيث يکی از کارگزاران اين پروس

  .برخاسته است، اگر نه در اغلب قسمت ھا، در موارد متعددی، به خير خواننده تمام می شود

 قسمت ھای اثر، که موضوعش، آب سردی به دھن امپرياليزم امريکا ومزدوران جنايت کارش ما استقبال می کنيم از آن

خواندن اين اثر را به مشتاقان وکسانی که جويای حقيقت اند .  شانۀدر افغانستان می ريزند، با آن ادعاھای بی شرمان

جاست که نويسنده نه يک شخص مخالف  آن، در اين ۀزيرا، اھميت فزايند. وبه خاطر رھائی می رزمند، توصيه می کنم

مزدوران بی مقدار شان در افغانستان؛ بلکه  نظام جھانی امپرياليستی واز آن جمله امپرياليزم امريکا، دست نشانده و

  :طور مثال زمانی که می گويد. جنايت دست دخيل دارد خيانت وننگ و  خون وۀکسی است که خود نيز در اين کاس

 دگری از سربازان افغان شدم که بسيار نامنظم به ما نزديک می ۀپيما نزديک شدم، متوجه دستوقتی که به ھوا ...«

اين دسته از سربازان، ريش ھای بلندی داشتند، دستار ھای محلی افغانی به جای کاله نظامی به سر گذاشته بودند، . شدند

بعد از بررسی دقيق تر، معلوم . امرتب بودندشال ھای افغانی برگرد گردن پيچيده وملبس به لباس ھای غير نظامی ون

آنان گروه اعزامی لوای پنجم .  امريکا ھستندۀشد که در واقع اين سربازان، افغان نيستند؛ بلکه سربازان اياالت متحد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

از جيمز دابينز، پس (» . امريکا بودند که از چند ھفته به اين سو، بانيروھای ائتالف شمال ھمکاری داشتندۀنيروھای ويژ

  )٣۴ و٣٣ص . طالبان، ملت سازی درافغانستان

ن واشغال سومالی از جانب امپرياليزم امريکا دولت کلينتيا زمانی که نويسنده از خاطرات جنايت کارانه اش در زمان  و

 ۀسخن می گويد، نيز می توانيم از خالل گفته ھای ناروشنش، نکاتی را روشن سازيم که به خوبی می توانند عمق فاجع

  :جاوز امپرياليزم امريکا باالی کشور سومالی را بيانگر باشندت

در امور سومالی، با عنوان ملت سازی، با شکست تمام خاتمه  )تجاوز بی شرمانه: بخوان( امريکاۀ اياالت متحدۀمداخل«

  )٣٨ھمان اثر، ص (» .يافت

 يتی، بوسنيا وکوزوو ياد آوری کرده و جنايت کار، بدون ھيچ ابائی از کارکرد ھای سياھش در سومالی، ھائۀنويسند

 باداران درخصوص ۀ امريکا بررسی می کند، از اقدام بعدی بس وحشيانۀزمانی که فرجام آن را با شکست مفتضحان

  :تجاوز باالی افغانستان ونقش خودش در اين تجاوز ياد می کند

غانستان بود، کشوری که ده برابر بوسنيا پھنا  امريکا در شرف حمله برافۀاما تنھا چند ماه بعد تر، اياالت متحد...«

  )۴٣ھمان اثر، ص (» .من بار دگر دعوت شدم که ديپلماسی امريکا را رھبری ومديريت کنم. داشت

 يازدھم سپتمبر ۀاين گفته ھا به صراحت فاش می سازند که حمله برافغانستان وتجاوز باالی اين کشور، نه به دليل حادث

وعکس العمل جنگی در برابر نيروی القاعده واز آن جمله طالبان، بلکه نقشه ای بوده که طرح ريزی آن به گذشته ھای 

اما اين روسياھان تاريخ به روی خود نمی آورند که طالب سازی نيز يکی دگر از پروژه ھای . دوری برمی گردد

با .  جھت نقابی به اصطالح قانونی کشيدن بر روی تجاوزش باالی افغانستانامپرياليستی امپرياليزم امريکا می باشد،

  :آنھم، دريغ نمی کند از اين که بگويد

  )۵٨ھمان اثر، ص (» .طالبان تاحدود زيادی، توليد پاکستان بودند«

  )١١٠ص (» .به صورت ھمه جانبه ومستمر حمايت کرده بود) رژيم طالبان(پاکستان از جانب بازنده«و

قسمتی از اين اثر، نويسنده به شرح مفصل برگزاری کنفرانس بُن پرداخته وھمانند دگر قسمت ھای کتابش، حاوی در 

 عبدهللاعبدهللا  افشاءگرانه است وھم از مالقات ھای سری وعلنی اش با جنايت کاران واز آن ميان با ۀنکات ارزند

  :جنايت کار ومزدور داد سخن داده وابراز می دارد

رھبران ائتالف شمال از :  شوخی وبذله گوئی مختصر، عبدهللا مستقيم به موضوع مورد بحث پرداخت وگفتبعد از«

 اطمينان دادم که اياالت عبدهللاز جانب خود، به «...». امريکا ممنون وسپاسگزار استۀھمکاری وحمايت اياالت متحد

: بخوان(ميز کنفرانس به طور فعال ومستمر ھمکاری امريکا با سازمان ملل متحد در راستای برگزاری موفقيت آۀمتحد

من ھم چنان عالوه کردم که مشارکت . خواھد کرد) جنايت کاران را از ھرطرف ازگوش شان گرفته، دور يک ميز جمع

 مساوی ۀائتالف شمال به عنوان يکی از چھار جناح دعوت شده به اين معنا نيست که ھرچھار جناح از اھميت و وزن

  )١٢١و١٢٠ھمان اثر، ص (» .برخوردارند

 مزدور وجنايت کاران ھم قماشش را به کرزی در طی شرح چگونگی کنفرانس، به نکاتی اشاره دارد که، جيمز دابينز

  :می کند»يک پيسه ئی«   مردمان کابلۀگفت

فق وپيشرفت تالش می کردم که سازمان ملل متحد را در مرکز پروسه قرار دھم، افغان ھارا برای دست يافتن به توا«

  )١۴٩ھمان اثر، ص(» . امريکارا به حداقل کاھش دھمۀزير فشار قرار بدھم ونقش روشن اياالت متحد

يکباره وزارت خانه ھای بی مورد وغير ضروری ايجاد گرديده   شکل گرفت، يک وکرزی مستعمراتی ۀزمانی که ادار

» پس از طالبان، ملت سازی در افغانستان«بختانه تعداد زيادی از جنايت کاران در رأس آن ھا قرار گرفتند؛ خوش و

  :طلسم اين جادو را نيز شکسته وبه زبان خود اقرار می کند
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که وزارت خانه ھای فعلی ) دستور داديم: بخوان( پيشنھاد کرديم. ما چندين رھيافت ومصلحت را به کاوش گرفتيم«

  )١٧٢ھمان اثر، ص (» .زارت خانه از نو تأسيس شوندبرای ايجاد پست ھای زياد تری تقسيم شوند وھم چنان يکی دو و

 به سراغ شرح معرفی دست نشانده ھای امپرياليزم امريکا در افغانستان رفته جيمز دابينزبعد از اين ماجرا ھا، آقای 

  :وقبل از قبل جھت برطرف نمودن سوء تفاھمات وايضاح مطلب، بيان می دارد

 مطابق حامد کرزیيساف به زودی به کشور اعزام خواھند شد ومراسم معرفی من اظھار اطمينان کردم که نيروھای آ«

  )١٩۶ھمان اثر، ص (» .ن شده، برگزار خواھد شديي ازقبل تعۀبا برنام

  :پرداخته وبی شرمانه ادعاء می کند!!) ؟؟(در افغانستان» ملت سازی« در پايان اثرش به دابينزآقای 

 اتکاء برجنگ ساالران محلی که کنترول ۀز با آن موافق بود، مبتنی برادام نيفرانکس که جنرال رامسفيلدديدگاه «

بقايای گروه  عناصر القاعده و )ھم کاسه شدن با:بخوان(سربازان بومی افغانستان را در دست داشتند، برای مبارزه عليه

  )٢١٨ھمان اثر، ص (» .طالبان بود

  :ه داردآن ھا گل، از شايت کاران افغانوگاھی ھم بانگاه دوستانه به طرف جن

گروه ھای مسلح که بعضی از آن ھا جنايت کاران مطلق بودند وبعضی از آن ھا به نحوی از انحاء به دولت کابل پيوند «

  )٢٣٠ھمان اثر، ص (» .داشتند، به صورت خود سرانه ای در امور انتقال کاال، خدمات وانسان مداخله می کردند

امپرياليزم امريکا باالی عراق وبه خاک وخون کشانيدن آن کشور نيز گفته ھائی دارد  ۀ جنايت کارانۀاثر در مورد حمل

  :، افسوس کنان، می نويسد دابينزباالخره، آقای. که مجال نقل شان در اين جا نيست

ا،  امريکۀمند اياالت متحدتوان صلح به عراق يا افغانستان برنخواھد گشت، مگر اين که در کنار حضور نظامی کارا و«

 دولت ھای منطقه برخوردار باشد، به کار ۀپلماسی فراگيری که از حمايت وپشتی بانی بالقوژی دييک بار دگر سترات

  )٢٩٠ھمان اثر، ص (» .گماشته شود

  بی شرمی بيشتر از اين را کجا می توان يافت؟ و

 

 


