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  موسوی

  ٢٠١٢ جنوری ٢٣

  

  ؟!از فرانسوی ھا جان است، از ديگران بانجان
  

ن از سربازان تن ديگر از آنھا به وسيلۀ يک تچند  سرباز اشغالگر فرانسوی و زخمی شدن ۴به دنبال کشته شدن 

 ھيجانی، ادارۀ مستعمراتی کابل، ھمه شاھد بوديم که رئيس جمھور فاشيست و جنايتکار فرانسه ضمن يک سخنرانی

چندين بار تأکيد ورزيد که ما برای کمک به افغانستان رفته ايم، که ندانسته، به عالوۀ آن قبول چنان امری را قابل 

وقف برنامه ھای درسی برای سربازان ادارۀ مستعمراتی، به ارتباط رسماً اعالم داشت که من بعد به عالوۀ ت

  . بازنگری خواھيم نمودموجوديت بيشتر نيروھايمان در افغانستان نيز

که اين رجز خوانی از طرف يکی از جنايتکار ترين رؤسای جمھور فرانسه بعد از جنگ عمومی دوم، گذشته از آن 

ھوری آينده می تواند باشد و در کشتار گاھی که ناتو در افغانستان به وجود سرمايه گذاری برای انتخابات رياست جم

، می تواند از جھات مختلفی مورد بحث قرار آورده ضرب المثلی را که عنوان اين مقاله قرار گرفت تداعی می نمايد

  :اميد اين نقطه گذاريھا از طرف ديگران تکميل گردد. گيرد

، در افغانستان نيز اشاره نموده بودم" ای. آی. سی"يکی از مقاالت مربوط به در ال به الی که  ھمان طوری -١

. ھمراھی فرانسه در اشغال افغانستان در ھمان مقطع تاريخی در خطوط کلی خود بيشتر دو ھدف را دنبال می نمود

با استقرار در حوالی نخست خدمتی برای ھم پيمانانش در ناتو  و در ازای آن داشتن دست باز در امور افريقا و دوم 

، ضمن حمايت و حفاظت از دست پروردگانش در وجود شورای نظار پنجشير و اطراف آن از يک ديد ستراتيژيک

و جبھۀ پنجشير، در حد امکان ادای نقش جنايتکارانه اش در پرورش و تربيت باند ھای شورای نظار و عوامل جبھۀ 

کاری که از ھمان آغاز و بدون سروصدا در ھمسوئی .  مناطق بوددر آن" اردوی ملی" زير نام به اصطالح پنجشير

  .انجام يا فته و تا اکنون ادامه داشتنظار کامل با برداران مسعود و ساير مسؤولين شورای 

امپرياليزم جنايت گستر امريکا در اين باتالق که خود به دن ھرچه بيشترجنگ، و عميقتر فرو رفتن طوالنی ش -٢

 از يک سو و ناتوانی کاخ سفيد  کنونی را در آن کشور تشديد می نمايداقتصادی بحران ،ی از عواملخود به مثابۀ يک

در مبارزه عليه آن بحران ساختاری اقتصادی اجتماعی که می تواند بانی بحران رھبری در درون ناتو نيز گردد از 

ش در افريقا که نابودی قذافی و مسلط  و از ھر دو مھمتر، رسيدن فرانسه به يکی از اھداف ستراتيژيکسوی ديگر
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 اينو بخواھد از   ننمودهشدن بر ليبيا بود، باعث گرديده تا فرانسه بيش از اين به نقش قبلی اش در افغانستان قناعت

  .خوان نعمت، دست آورد بيشتری داشته باشد

ابتکار نزديکی به د تا با گرفتن  تصميم می گيرن در مقطع کنونی امپرياليزم جنايت گستر امريکا به کمک المانوقتی

م را بين خود تقسيم نمايند، اگر عکس العمل برتاينا و پاکستان با تحريم کنفرانس دوم بن خود را طالبان تمام سھا

 تا دير نشده سھم خود را نيز و، فرانسه نيز مجبور گرديد تا به نقش خود در قبال افغانستان بازنگری متبارز ساخت

  .تثبيت نمايد

، فرانسه کشته شدن سربازانش را بھانه قرار داده می خواھد به دستاورد  با در نظرداشت آنچه در باال تذکار يافت-٣

  :ھای آتی نايل آيد

در گام نخست می خواھد، ادارۀ مستعمراتی کرزی را زير فشار قرار دھد تا به ارتباط معاھدۀ ستراتيژيکی که قرار 

لت فرانسه تمکين نموده منافع دراز درمقابل خواستھای بيشتر دو اداره منعقد گردد، است در آينده بين فرانسه و آن

  .مدت استعمار فرانسه را در افغانستان تأمين و تضمين نمايند

برای آيندۀ شورای نظار و متحدين تاريخی " چنه زنی"دومين خواست امپرياليزم خون آشام فرانسه در مقطع کنونی 

ه است، مگر برای اين قلم به مانند روز دحال ھيچ يک از طرفين بر اين نکته انگشت نگذارھرچند تا . وی می باشد

چنين مسيری را سرباز به خاطر مرگ آن چھار که بيشتر از آن " اليزه"روشن است که سياست ھای فعلی کاخ 

 از م شورای نظارانتخاب نموده باشد، به علت عدم اطالعی است که دولت فرانسه و مھره ھای آن در وجود تما

ورنه فرانسه به نيکوئی می داند که نه . جريان موافقات بين طالب و امپرياليزم جنايت گستر امريکا به آن مواجه اند

  .در افغانستان به منظور کمک آمده است و نه ھم می تواند در انتظار دستۀ گل و يا نشان قدردانی باشد

 تا زرو" اردوی ملی"باالی عساکر اشغالگر از طرف به اصطالح افراد  و اما اين که در اين اواخر تعداد فير -۴

  :روز فزونی می يابد، اگر از الف زنی ھای طالب و گلبدين بگذريم، می تواند برخاسته از داليل آتی باشد

در خدمت را افراد شان " اردوی ملی"احزاب وطن فروشی که از ھمان آغاز جھت تکميل به اصطالح  - الف

 و بيشتر از اين د، بيشتر از اين ظرفيت اکماالتی ندارند به اصطالح کفگير به ته ديگ رسيدهنقرار داده بوداستعمار 

زنجير رقيت و بردگی " اردوی ملی"نمی توانند وطن فروش و نوکر استعمار تقديم دارند تا در چوکات به اصطالح 

ستعمار و ادارۀ مستعمراتی ناگزير شده اند تا سوراخ  ا،استعمار را بر گردن بياويزند، در نتيجه برای تکميل نفرات

فلتر ھای جذب عساکر را بزرگتر بسازند ماحصل چنين امری، به عالوۀ نفوذ افراد انگشت شمار طالب و يا حزب 

منجر می گردد، مردم عاديی که وقتی عرصه بر ايشان تنگ آمد در آن اردو نيز راه يافتن مردم عادی به اسالمی، 

و با فير بر روی اشغالگران خود را از مصيبت نوکری استعمار می " پروای خدا را ھم ندارند"مردم کابل به گفتۀ 

  .رھانند

 از جانبی دھشت و ترور اشغالگران در داخل افغانستان فزونی می  شواھد عينی نشان می دھد که روز تا روز- ب

در نتيجه . لگران با افغانھا نيزديگر حدی نمی شناسد ديگر برخورد ھای متفرعانه و اھانت آميز اشغاسمتيابد و از 

   زنجير ھای اسارت عضويت در ارودی ادارۀبرای تمام آن عده از افرادی که بدون يک شناخت عميق از استعمار

پوشالی را بر گردن بسته اند، مشاھدۀ جنايات روز افزون اشغالگران توأم با زير پا کردن حيثيت و ابروی نواميس 

، ھمچو افراد را به يک عمل ناگھانی وادار می برخورد ھای اھانت آميز اشغالگران دست به دست ھم دادهمردم و 

  .سازد
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جانش را به "ر بزرگش مجبور شود دمش را الی پايش گرفته اد فرانسه چه بخواھد و چه ھم نخواھد وقتی بر-۵

 از ھمين روست که .ا شورای نظار و يا بدون آنحال ب.  نمايد، آنھا نيز نمی توانند در اين خطه دوام بياورند"چت

می خواھد چنان وانمود نمايد که گويا جان فرانسوی جان است و از ديگران بانجان و نمی خواھد بعد از کشته شدن 

 عسکر فرانسوی به ١٠ نفر بيشتر در اينجا اقامت نمايد در غير آن کيست که نداند وقتی در يک حرکت مشابه ۴

را  ھا !!آن قربانی" جامعۀ مدنی"اده شد، ھمين سارکوزی جنايتکار  برای پيروزی و رسيدن به آرمانديار عدم فرست

  . اعالم داشتیالزم


