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 بعضاً از اخبار و رخداد ، به همين سبب  . كمتر  از سايت هاي مورد نظر ديدن كنمتا شدهسبب  يمصروفيت هاي 

ظلم و تعدي ، گرفتاري و  آتش به نِ افغانستا- افغانستاناشغال شده ام  مردم  در بند وكشور هاي جهان و وضع خونبار
ي اين كمبود  ، با يك جهان تأسف و، مي مانم اندكي دور  شده ، كبابمردم شكنجه ، زندان و كشتار هاي دسته  جمعي 

   .به رفع آن بايد بيشتر كوشا باشمكه جدي   ستا
 در آن مضامين نشر شده  ةجمل انداختم  از "  آزاد افغانستان– افغانستان آزاد "  پورتالشب گذشته نگاهي به
 امريكا و لبخند يادرار پاش "  : تحت عنوانمير عبدالرحيم عزيز داكتر صاحب ممبارز و نقدرپورتال ، نگاشتة دوست گرا

  .  توجه ام را جلب كرد  )2012جنوري 15رخ ؤم(  "ن طالبا
شكنجه شده و به قتل رسيده  را به درستي  دلير ،  ادرار كردن سربازان امريكائي به اجساد افغان هاي   ةاين نويسند

 از ييك سربازان امريكائي را  ةروش ضد بشري و نا انساني در مقابل  مخالفان خوانده و چنين روش ضد انساني و وحشيان
 عراق  ديده و از اوج پستي و ددمنشي آنها و خوانده و پيشينة آنرا در ويتنام   امريكايمركبات دوكتورين سياست خارج

 از  شكل گرفته كه سياست پشتيباني امريكا ، بر مبناي همين خصلتكرده كهتأكيد  ر گوانتانامو و بگرام  بازگو نموده  ود
   . حمايت مي نمايد،جنايتكاران و جانيان  كشور هاي مختلف كه در خدمت منافع اين كشور قرار گرفته اند 

 - گرچه مختصر -نظري ر افغانستان اشغال شدة خودمان د اين سياست  عام فهم آشكار و  ، مثال ساده به بگذار
 سگ هاي زنجيري اش ، يعني مجموع رهبران  ،با اين تفاوت كه امريكا  سال ها قبل از تجاوزش به افغانستان  . فگنيمبي

زاري  ، م،  مسعود ، رباني ،مثل دوستم ،   ، پاكستاني و ايراني و جنايتكاران و جاسوسان روسي و طالبياخوان جهادي
بوي دالر سبز و غرور داشتن انواع سالح  سبك و به را  شان  فهيم و امثال ،عبداهللا عبداهللا، قانوني محقق  ، خليلي ، 
ش به در جريان تجاوز تا  ،  گله هاي وحشي خون آشام را زير فرمانش گرفت و با اين شگرد ،سنگين عادت داده

  .  صورت نگيرد  -   فاقد شرف انساني اش-   ضد  سربازانهاران ب كدام  حمله اي از جانب اين جانوافغانستان
  هاي ت كشور تاراج ثروو كشتار هاي  فردي و دسته جمعي و زندان و شكنجه كه از تجاوز و اشغال وپنتاگون و سيا 

 نهاد  هاي   تاند تصميم گرفت، تجربيات بس عظيمي اندوخته   ، طي دهه هاي گذشته ، افريقا و امريكاي التين ،آسيا
 و بي ننگ ترين رسوابه رهبري چتل ترين دلقك ( اش  در جوار دولت دست نشانده  را ... و... وبشر دفاع از حقوق گويا

 شمشير داموكلوسو آنرا بسان  . سرهمبندي نمايد ) ، يعني كرزي  در شرايط كنونيوطنفروش در تاريخ جهان سياست
كشور   آن تا مبادا سر اطاعت از امر و نهي  ، كندجاسوسان غير خودي آويزانباالي سر برخي از جنايت كاران و  ] 1 [

 در مورد  و اشغال افغانستان تجاوز وطني و يا شنيده شده كه شماري از هوا خواهانهچنانچه بار ها ديد. بلند نمايند 
 اين در واقع  .ا راه انداخته اندسر و صداز طريق همين نهاد هاي امپرياليستي  جنايتكاران خلق و پرچم و خاد "محاكمه"

يا به   . كه مزدور سر به زير باشند است باالي سر جنايتكاران داموكلسآويزان شدهتكان دادن شمشير امر به ياد آوردن و 
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 كه سر از  است ...و  ي از براي سرپيچي آن عده از جاسوسان جنايتكار خلق و پرچمي و خاد شمشير مذكوركالم رسا تر ،
 ، راز هاي بسيار مهم  اطالعاتي د و  مطابق خواست آن كشور هان  بر مي كشيسيا و استخبارات  كشور هاي غرباطاعت 

 ها  نظامي و اقتصادي روسها را در افغانستان و منطقه آشكار نمي سازند و در خدمت استخبارات اين كشور- سياسي -
 معلوم الحال روسي مثل كشتمند و پنجشيري و گالب زوي  و زماني كه شماري از جاسوسان.  گام بر نمي دارند صادقانه 

 مشغولند مثل غني زنبور رئيس با  هاآناني كه در كشور هاي غربي پناهنده شده و در همكاري با استخبارات اين كشور
ي بدن  چگونه اعضا وي كهرازش مي گفتند  از  آگاه  از زندانيانيي كه تعداديآدمكش حرفه [  صالحيت تحقيق در خاد

  با  بكار مي بردند عامدانه كه وي و رفقايش در حق آن زنداني يبرخي از زندانيان جوان  را كه در زير شكنجه هاي
 كه ] ندارسال مي گرد  طبقه حاكمه هند  بهبيرون آورده مي شد و غرض فروش از بدن زنداني همكاري  دوكتوران  خاد 

 كه در سينه دارند به استخبارات اين كشور ها تعلل و دو دلي نشان مي  اسراريافشاي به اصطالح همكاري و ةدر پروس
.  حركت داده مي شود)  خارج از آن ونهاد هاي حقوقي ساخته شدة غربي ها در افغانستان  ( اين شمشير تيز. دهند 

  حقوقي خته شدهبر وفق خواست  صاحبان آن نهاد هاي سا. اينان زماني كه مرگ را بر باالي سرشان احساس مي كنند 
خيلي ها مسخره است كه ما خواهان محكمه جنايتكاران و خائنين ملي .  جديد ادامه مي دهند انبه همكاري شان با بادار

 سياست هاي امپرياليستي اند  از امپرياليزم  تجاوز گر بخواهيم كه آنان را  براي اجراي  مولود عجيب الخلقةدخو كه 
   !!ح پايدار و آشتي ملي محكمه كرده به جزاي اعمال شان  برساند  صليعدالت اجتماعي وبر قرار

دوستي از ،   يكي از راديو هاي غربي مصاحبه مي كرد ةنك صداي يك تن از اين انقياد طلبان را  حينكه  با گويندل
 نمي پذيرد  فغانستان به ا ائتالف تحت رهبري امريكا را آمدن:گوينده با بي شرمي گفت  . م ياروپا برايم فرستاد ، شنيد

روي تصويب شوراي امنيت ملل متحد موجوديت  «   چنين فرمود به افغانستانISAF ايساف  قوايآمدنمگر در مورد 
   !!؟ و من  با آن كدام مخالفتي ندارم» اينها  از لحاظ حقوق بين المللي قانوني است 

 " متفكر "مگر اين ؛   است    مپرياليزم امريكاملل متحد، چماق دست ا  مگر نمي داند كه  ؛ انقياد طلبةگويند
    آگاه نيست كه كشورتأئيد كنندة تجاوز و اشغال 

اين معاني و مفاهيم در فرآيند كار و كردار اجتماعي .   مقوالت و واژه ها از خود معاني و مفاهيمي دارند تمام «

 ةم و كلي را در  قالب كلمات كنجانيده، به وسيل،  بيان مختص و مشخص و يا عا انسان پوينده و جوينده  جان گرفته
كلي ترين مفاهيم و معاني :  بيان اكادميك به يا.  همان قالب ها، واقعيت هاي روينده ، يا  ميرنده  را متجلي ساخته اند

مت كرده  و تعالي بعدي و آتي آن خدءكه در جريان يك علم تدوين شده، اساس و بنياد آن علم را تشكيل داده، به ارتقا
   ...اند

بر مبناي هر علمي كه بيخ و بنياد گرفته باشند، مفاهيم ) به هر طبقه اي كه تعلق گيرند(سسات خادم ؤنهاد ها و م
 در ذهن خواننده يا پژوهشگراني  كه كم يا بيش در _ در اندك لحظه_خود را توسط  مقوالت و واژه هاي همان  علم 

ست  كه ظاهراً بازتاب محتواي دروني خود بوده ؛ ا اما مقوالت و واژه هايي هم   ؛شندمورد آن اطالع دارند؛ به تصوير ميك
مگر در ماهيت امر واقعيت هايي را در بطن خود حمل مينمايند كه با جوهر اصلي شان در تعارض و تقابل دايمي قرار 

  ."ملل متحد" ةول متضاد خود را حمل مي نمايند؛  همانند مقة يا به كالم ديگر مضمون مقول. دارد
 سروران سرمايه بين المللي قرار دارند، ة   سياستمداران، ايدئولوكها و ژورناليزم مزدور كه در خدمت منافع آزمندان

؛ توجيه "منجي ملت ها"؛ "كانون بشر دوست"؛ "... خادمة موسس" را به مثابه "ملل متحد"ا همواره تالش مي ورزند، ت
 همكاري بين المللي براي "؛ " روابط دوستانه بين ملت هاة توسع"؛"لح و امنيت جهاني حفظ ص"نموده و محتواي آنرا 

 و " حقوق بشرةتحقق آزادي هاي اساسي مندرجه در اعالمي  " ؛ همچنان"...حل مسائل اقتصادي، سياسي و اجتماعي و
در . كه در ظاهر نمايشگر وحدت  ملت هاست؛ هم آهنگ جلوه دهند)  "ملل متحد" (غيره وانمود ساخته، آنرا با صورش
 اقتصادي،  سياسي،  نظامي، ةشود كه جوهر آن چيزي نيست جز مناسبات پيچيد حالي كه به وضوح مالحظه مي
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و حقوقي، في مابين دولت هاي مجتمع در تاالر هاي عريض و طويل، مجلل و با شكوه اين ) جاسوسي( استخباراتي
 وفق نداشته، بلكه در تعارض و تقابل _ كه  بر مبناي اين قانونمندي بايد افاده محتوا باشد _  كه با شكل آن سسهمؤ

ـر مجتمع  نمايندگان ملت هاي  مانيستي و بشر دوست ، در نفس اميا به بيان رساتر اين كانون ظاهراً او. دايمي قرار دارد
ي ابر قدرت ها، نيمه ابر قدرت ها، دولت يكه باشگاه كرسي نشينان حرفه بل؛  مظلوم و تحت اشكال ستم و استثمار نبوده

)  دنه ملت خو(  مي باشد، كه هر كدام به نمايندگي از دولت خود) از لحاظ سياسي( هاي وابسته، دست نشانده و مستقل
، به ...ي، نظامي، حقوقي وو به خاطركسب منافع و امتيازات اقتصادي، سياس.  گرد آمده انددر درون بنا هاي با عظمت آن

طور اخص از كشور هاي عقب نگهداشته شده و همينطور از همديگر، گاهي در تقابل و رويارويي و زماني هم به تباني و 
و در جريان نشست هاي رسمي توافقات و زد و بند هاي پنهاني شانرا قانونيت و مشروعيت مي . سازش مي پردازند

و با . ، اعالميه ها،  فرمان ها، اوامر و نواهي؛ هوشدار ها و التيماتوم ها، مبادرت مي ورزندو به صدور قطعنامه ها. بخشند
 نظم " بر مبناي" زندگي نوين"اين دستاويز براي ملت ها خط و نشان ميكشند؛ حد و مرز تعيين مي نمايند؛ و شيوه

هرگاه از اين خط .  به آنان توصيه مي نمايد را -  براي ملت ها ندارد  كه مفهومي جز بردگي بي زنجير-  "نوين جهاني
حركي به هدف نرسيدند، آنگاه  صفوف عساكر چندين مليتي شانرا همراه با جنگ افزار هاي مدرن و مدهش وارد ميدان 

   ]2[  »)  و به افغانستان تجاوز مي نمايند  ؛....به يوگوسالويا و (.مينمايند

 ال اله "ة  مانند كلمولي  ؛ د ندرستي مي داه  ب مصاحبه كننده انقياد طلب ، مطالبي را كه  در فوق تذكار يافتمسلماً
با جاري ساختن آن بر زبان ، مي خواهند  براي فريب عوام الناس  طالبي -كه اخواني جهادي  "اال اهللا محمد رسول اهللا 

موجوديت اينها  از  ...منيت ملل متحد  شوراي ا"  گفتنبا  مسلمانان را به خود معطوف سازند ؛ وي نيز  و باور مردمتوجه
 كه تن به انقياد و بردگي بدهند و مي خواهد مردم اسير شده كشورش را بفريبد ؛   "لحاظ حقوق بين المللي قانوني است

زنده زنده كباب شان كند و بعداً   به  پسران و دختران و زنان شان تجاوز كند و يابگذارند كه سربازان تجاوزگر امريكائي
نقش  يك خويده  از زمين بلند شده  هزاران پخسه تف بر دست نشانده باد كه با پر رويي؟ !  ادار نمايندبر دهن آنان

  .رئيس جمهوري مستقل را بازي مي كند 
 وجدان در واقع  -  تجاوزگران وحشي اگر مجموع نيرو هاي فرهنگي و قلم بدستان به اصطالح مبارز با نام و نشان

 را در خدمت سياست هاي ضد انساني اش نمي داشت  نمي توانست - و اشغال افغانستان  گر تجاوزفروخته و تأئيد
 وهرگاه مرتكب هم مي شد ؛ در چنين صورتي همين گويندگان و قلم بدستان .مرتكب چنين اهانتي به افغان ها  گردد 

 در برپائي و  كشور شان  اشغال ضدتجاوز و ضد  متشكل به مثابه نيرويكه در موضع مبارزاتي شان پا برجا مي ماندند ؛
   .نقش در خور ستايش مي داشتند   اسير شدة شان بر انگيزاندن  مردم

 : رقم زده اند بدينگونه و داكتر صاحب عزيز در پايان نوشتة پرمحتوايشان  جملة زير را 

    ».  تواند ارائه كنديت را صرف عقل سليم و وجدان سالم مالاجواب به اين سؤ «

 در  2004   جون6 در  را در داكتر صاحب عزيزال دوست مبارزمؤجواب س)   و فروتن  قلممن نوعي  شكسته (  ،من
 پيام " 67و در شماره " شهروند" 1383 مرداد20 سه شنبه 911 در شماره  كه  "... اگر راست نگويي"متن سروده اي

  ،منتشر گرديده " جرمن آنالين- افغان" و " دعوت "ر سايت نان د همچ؛ ) ارگان چريكهاي فدايي خلق ايران ( "فدايي 
  . ارائه كرده ام 
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 به خاطر تجاوز سربازان وحشي -ما  باغيرت و آزاديخواه مردم اعتراض ميان از ، كه در آن سالها  راو اينك آن آتشي
 را به  مردممشعله هاي خشم برحقآن  و من   ؛برخاسته -امريكائي به يك  نوجوان زنداني شدة افغان  در زندان بگرام
 در  زنان دلير و آزاديخواه  و مردان شجاع و مبارز كشوربه شكل سروده اي فريا كرده ام ؛ اينك آن سروده را بار دگر 

          ) كبير توخي. (  مي نمايم ءاهدا بندم افغانستان ،

                                                                                                    

  .        " ...ي ـويـت نگـر راسـاگ "                                                       

              

   مي فهمي، اينجا كجاست؟- 

    . است" پايگاه نظامي بگـرام" اينجا - 

   تو از كجا استي؟ - 

   از افغانستان- 

   ازكجاي افغانستان استي؟.اين را مي فهمم !  ، احمق"شِت" - 

  ... از هرات، از كابل، ازهزاره جات، ازقندهار- 

  مي فهمي چه ميگويي؟ زبان اصلي ات چيست؟!   خفه شو- 

  ... پشه اي، ازبكي، پشتو، دري - 

  !بگير  مسخره ميكني؟ تويك سربازامريكايي را» you   Fuckingفكينك يو « - 

  ...؛ اگر بچه مردي دستم را باز كن!   واخ- 

   دندانت شكـست، چـند تا شكـست؟- 

  ) تفي آميخته با خون و دندان هاي شكـسته(  تف - 

  ! ؟ بگـير دندان هايت را برويم تف ميكـني » Mother Fuck« " مدر فك " - 

  ! ندادي دستم را باز كـن... ؛ اگـر امريكايي پدر لعـنت! ، واخ   واخ- 

  .؛ اگـر راست بگـويي  هرچه بخواهي برايت ميدهم- 

  ول هم استيـتو سرباز مفع!  واه - 

  ؟ چند سال داري؟... بلي، ميخواهي- 

  . هم سن و سال تو استم- 

  ... من خو  بيست سال دارم، توهم- 

   مرا هم همينطور فكـر كـن؛- 

 !ميكـنم، فهميدي...  اگـر راست نگـويي تنبانت را ميكـشم و- 

  ؟! ي نيستي كه به برادر يازده ساله ات تجاوز كرده بوديتو همان كس. ، شناختمت ، خو  خو- 

   از كجا فهميدي كه من بوده ام ؟- 

  . در فلم وديويي ديده بودمت- 
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  !"مدرفك"؛ اگـر راست نگـويي به توهم تجاوز ميكـنم  من بودم!  بلي- 

   به مادرت هم تجاوز ميكـني؟- 

  !... اگـر نگـويد؛...يك بار؛ ده بار؛ صد بار؛ اگـر نگـويد! بلي!  بلي- 

  
                                           ���� ���� ����     

  

   :شمشير داموكلس -  ]1[ 
  :  چاپ شده است )ھجدھم برومر لوئی بناپارت ( بنام مارکس اثر معروف ۴٨متن ذيل در زير نويس صفحه 

  
 قبل از ٣۶٧ -۴٠۶( راکوس ، جبار  سي ) Denys  ( اول   دنيسن  يکی از دربارياDamoclesداموکلس  «  

داموکلس را به بزم  با شکوھی دعوت دنيس برای آنکه نا استواری شادی و خوشبختی را نشان دھد  شبی ). ميKد 
در تمام مدت بزم که پايکوبی  . کرد  و بر باZی جايگاه او  شمشير سنگينی که به موی دم اسپ بسته بود  آويخت 

    »    .آن می رفت  که شمشير از مو کنده شود و بر فرق داموکلس فرود آيد رقاصان ھمراه بود  ھمواره بيم 
 که باZی سر جنايتکاران را دارند شمشير داموکلوس نقش " ...حقوق بشر و"ھمين نھاد ھای و در افغانستان 

 کا در افغانستان امري جنايتکار و پايگاھھای نظامی امپرياليزم.است آويزان شده ... خلق و پرچم و خاد و جھادی و
  . تلقی شده می تواند  ؛ آويزان شده بر فرق مردم سراسر افغانستان و حتا منطقهھای داموکلوسشيرشم  چون ھم
   
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

   ميكندوي  نشسته ، تماشا كه بر تخت را داموكلس بر باالي سر   شمشير آويزان شده ، ايستاده ، سيراكوس جبار  ،دنيس    

  
ملل متحد، چماق دست " اين قلم تحت عنوان ةمقال كه در ميان گيومه آمده ازبحث مربوط به ملل متحد [ - ] 2[

 مطابق ١٣٧٥ مرداد ١۵ جمعه ٢۶١سال  پنجم شماره "  شھروند " در نشريه نقل شده است كه  "امپرياليزم امريكا 

   ]  .نشر سپرده شده  وبرخی سايت ھا به دست ١٩٩۶سال 
 


