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  موسوی

  ٢٠١٢ جنوری ٢١

  

  "ارزشھای امريکائی"نخستين درسھا از ديوان 

  شاشيدن بر اجساد و تجاوز بر اطفال
  

 ارتباط بد رفتاری، توھين و تجاوز سربازان  از طريق منابع غربی بهدو خبرپخش در جريان دو ھفتۀ اخير 

اشغالگر در افغانستان، يکی از نکاتی بود که بيشترين توجه رسانه ھا را به خود جلب نموده، عدۀ زيادی از قلم به 

 و سياست مداران نيز به شکلی از اشکال به ارتباط آن دستان افغانستان به ارتباط آن نکات روشنگرانه ای بيان داشته

  .ع گرفتندموض

تا جائی که اين قلم وقت داشته و به نشرات دور و نزديک نظر انداخته ام، شايد بتوان روشنترين موضعگيری و 

استاد سخن جناب دپلوم انجنير معروفی صاحب،  ، تن از ھمکاران پورتال٣ نوشته ھای درکاملترين معلومات را 

 يافت، به يقين يک تن از ھمکاران قلمی آن" شيری"قای  تن از متصديان پورتال و آدو" عزيز"جناب داکتر صاحب

  .وجود نمی داشت، اين مؤجز حجم بيشتر می يافتھا در صورتی که آن نوشته 

  .آنچه از نظر من می تواند مطرح بحث قرار گيرد، نخست منابع نشر آن فجايع است و در ثانی ھدف از نشر آنھا

، با در نظرداشت آن که از درون قطعات نظامی بيرون شده نمی وبيوتابع نشر و ارسال آن اسناد به به ارتباط من

  .توان از سه حدس و گمان پا را فرا تر گذاشت

نخستين حدس و گمان که در ذات خود می تواند اندکی خوشبينانه نيز تلقی گردد آن است که در درون ماشين ھای  

 تواند انسانھای شريفی وجود داشته باشد که نمی توانند بيش جنايت و کشتار امپرياليزم امريکا و برتانيا، ھنوز ھم می

بدان معنا که . از اين چشم خويش را بر آنچه در افغانستان اتفاق می افتد، بسته و از افشای جنايات خود داری بورزند

اند تا با افشای آن يو ھا انسانھائی اند با وجدانی بھتر از ديگران و آگاھانه بدين امر دست يازيده افراد فرستندۀ ويد

  .گيری نماينداز تکرار آن در آينده جلو عمق فاجعه را به جھانيان نشان داده بدان و سيله جنايات، 

چنين حدسی با آن که از لحاظ تئوريک و بالقوه نمی تواند منتفی باشد، مگر با در نظرداشت فلتر ھای متعددی که 

. ، از در صد عملی کمتری می تواند برخوردار باشدن به کار می برداينک امپرياليزم جھت اعزام افراد به افغانستا
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چه در صورتی که چنين امری يعنی افشای اسرار نظامی و عملکرد سربازان ، بدون اجازۀ مقامات صورت پذيرفته 

لشکر برخوردار باشد و در ثانی چيزی نيست که توانست باشد، اوالً از ھمزمانی کامل بين امريکا و برتانيا نمی 

، طرف د به سادگی از کنار آن عبور نموده در اندک زمانی با در نظرداشت حلقۀ محدود مطلعانن بتوانھای متجاوز

  .دنرا سرکوب ننموده و سوراخ را مسدود نساز

که از نفوذ قابل مالحظه دومين حدس و گمان می تواند مبين آن باشد که کسانی و يا نھاد ھائی در امريکا و برتانيا، 

 امپرياليزم با روند فعلی معانقه و معاشقه بين در تمام واحد ھای ارتشی نيروھای اشغالگر برخوردار ھستند، ای

  .جنايت گستر امريکا و طالب مخالف و يا قسماً ناراض می باشند

ند در نتيجه خواسته اند با پخش آن اسناد، مبارزات درونی خويش به سطح کشانيده و با استفاده از پخش آنھا رو

  . معانقه بين طالب و امپرياليزم جنايت گستر امريکا را به بحران مواجه بسازند

 و - طی مقالۀ جداگانه ای به اين بحث خواھم پرداخت-تالشھای استخبارات المان در زمينۀ ايجاد چنان رابطه ای

. م"تواند دليلی باشد برای ميزبانی قطر يکی از عشرتکده ھای امپرياليزم جنايت گستر امريکا در خاور ميانه، می 

  .پاکستان تا آگاھانه به چنين امری مبادرت ورزيده باشند"آی.اس. آی"برتانيا و " ۶. آی

ھرگاه قرار باشد از اين منظر به قضايا نگريسته شود، به جرأت می توان نوشت؛ بايد منتظر افشاء گری ھای بعدی 

م از حاشيه ماندن خودشان در قضايا راضی نيستند، واقعاً به چه در صورتی که آن دو نيرو که بدون آنھ. نيز ماند

دست زده باشند به يقين باز ھم بدان تشبث ورزيده و حتا جھت مقابله با آن پا را فرا تر از آن ھم خواھند عملی چنين 

تا جلو ش کشتن خودآن مال عمر جھت تحريک وی و به دنبال يکی از نزديکان در گام نخست نابودی مثالً . گذاشت

  .، نيز نمی تواند محتمل نباشدقطر را سد نموده بتوانندروند 

و اما سومين حدس و گمان که از ديد اين قلم می تواند از درصد باالتری برخوردار باشد، آن است که مقامات امريکا 

ف مقابل را در روند  اجازه داده باشند تا از آن طريق ميزان آمادگی طرو برتانيا خود آگاھانه به نشر آن دو ويديو

  .حاضر استمزاج نموده باشندمذاکرات 

يو ھا را آگاھانه و  برتانيا، آن ويدبه عبارت ديگر امپرياليزم جنايت گستر امريکا و شريک تمام جناياتش امپرياليزم

  .با در نظرداشت نکات آتی به نشر رسانيده باشند

 با پخش آن ويديو ھا شدت عالقۀ طالب و حزب اسالمی را در رفتن پای ميز مذاکرات قطر استمزاح نمايند تا بر -١

 شان را روی ميز مذاکرات عيار ساخته در داد و  چگونگی برخوردمبنای آن استمزاج و مشاھدۀ عکس العمل آنھا،

  .ستد بيشتر بستانند تا چيزی بدھند

به مردم عادی امريکا و اروپا بفھمانند که نبايد از طالب بيش از اين ترس داشته باشند،  به جھانيان به خصوص -٢

 در زير بمبارانھای متواتر و سرکوب ھای خونين به تجربه دريافته اند که چه آنھا طی مدت ده سال جنگ و کشتار

 چند کشته و يا ھم ناموس چند طفل نموده، و برای دفاع از جسد" متمدنانه"بايد در روياروئی با اشغالگران برخورد 

  .سروصدا بلند نکنند

که وقتی پای ميز مذاکرات جھت رسيدن به قدرت و يا تقسيم قدرت حاضر می ھم تفھيم نمايند و گلبدين  به طالب -٣

احترام و حرمت مردگان به خصوص جانبازان ميھن را "ای از قبيل " مد گذشته"و از " کھنه"شوند، مسايل 

 را جدی نگرفته، "کھنۀ افغانی"و از اين قبيل ارزش ھای " ننگ و غيرت"، "حفظ نواميس ملی "،"نگھداشتن

را با آنچه استعمار به نام ارزش ھای خود تقديم می دارد و نمونه ای از آن " ارزش ھای کھنه"حاضر باشند آن 

  .نيز آمده بود؛ تعويض نمايند" شيری"نوشتۀ ھمکار ما آقای 
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و اين . بيشتری از جانب اشغالگران ماندجنايات  در انتظار که اگر چنين باشد، بايد در آينده ھانبايد فراموش کرد 

درست ھمان کاريست که تاريخ استعمار در کل و به خصوص تاريخ جنايات ارتشھای برتانيا و امريکا در طول 

  .نمايش گذاشته اندبه حيات نکتبار شان، بار ھا آن را 

 سال گذشته، حتا برای يک روز ۶٧، يعنی طی مدت اقل از ختم جنگ عمومی دوم بدين سوکوھوارۀ جناياتی که ال

اين مبالغه نيست و حتماً بعد از ختم کار شبنامه نويس مستند از اين قلم . نھای کشتار آنھا از کار نمانده استيھم ماش

 بدون يک روز ، آنھمکرۀ ارض نقاط  سال جنگ متواتر در اقصا۶٧خواھيد خواند که اياالت متحدۀ امريکا با ادامۀ 

  .انقطاع تنھا رکورد دار اشغالگری و تجاوز در طول تاريخ در عرصۀ جھان می باشد

 ميليون باشندۀ اصيل قارۀ جديد که حتا نام اصلی آن را نيز سفيدپوستان اروپائی از آن دزديده و به ۶آنھا نه تنھا با 

 با تجاوز به عنف باالی زنان سرخپوست نسلی از دو رگه ھائی را ، ھمين رويه را پيش گرفتند وگور سپرده اند

بنيان گذاشتند که ھمه محصول تجاوز به عنف پدران شان بر مادران شان اند، بلکه در مواجھه با خيزش ظفرمند 

ساير خلقھا، به خصوص خلقھای جنوب شرق آسيا و شرق دور نيز از عين سبعيت و توحش کار گرفته، ھرقدر 

کتر می ديدند به ھمان ميزان بر خشونت ھا و تجاوزات خويش افزايش به عمل ديعمر سلطۀ خونبار شان را نزپايان 

  .می آوردند

 با تکنکھا، خمر ھای سرخ و نيروھای کمونيستی منطقهيمگر در کنار ده ھا تفاوت اساسی ديگر، يکی ھم مقايسۀ و

می باشد، چه وقتی در کامبوح، الووس و يا ويتنام " بدينگل " و نفرتو تجسم ننگ" طالب"از گوربرخاستگان تاريخ 

، برشدت عمل خويش افزوده به ھای مسلح خلقھا نيزواشغالگران امريکائی جنايات شان را تشديد می نمودند، باز

مفھوم واقعی کلمه دمار از روزگار اشغالگران می کشيدند، در حالی که اينک در افغانستان، ھر دو نھاد به ظاھر 

لف و دشمن امريکا، نه تنھا تا مغز استخوان موجوديت و دوام شان مديون امپرياليزم اند، بلکه در قساوت و مخا

، کمترين تفاوتی با اشغالگران نداشته و ھيچ نوع احساسی نسبت به آنچه وص در کشتار مردمصجنايت پيشگی به خ

  . ندارند،در افغانستان می گذرد

ی شان با امپرياليزم که در زير لوای اسالم پناھی صورت می گيرد، رسيدن يگانه محرک آنھا در تقابل ظاھر

خودشان به حاکميت بوده و است، آنھا درعمل ثابت ساخته اند که جھت رسيدن به چنان خواستی از ناموس مردم چه 

  .که حاضرند از ناموس مادرشان نيز بگذرند، مشروط برآن که بقاء و دوام قدرت شان تضمين گردد

  : می توانم به خود حق بدھم بنويسمھمين مبنابر 

 و گلبدينی روز تا روز یاعمال شنيع سربازان امريکائی و برتانيائی، در موجوديت جنايتکاران و ميھن فروشان طالب

فزونی بيشتر يافته و تا زمانی ادامه خواھد يافت که مردم افغانستان خود سالح برشانه نموده در جريان نبردی 

 و نفسگير برای اشغالگران و ايادی آنھا، زنجير ھای اسارت و بردگی امپرياليستی و ارتجاعی را از نیسخت، طوال

  .ھم بدرند

  .به اميد چنان روزی


