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  موسوی

  ٢٠١٢ فبروری ٢٧

  

  دروغ شاخدار و يا اعالم افالس منطق
  

ل ردم کاب ه اصطالح م ائی، ب يلۀ سربازان امريک ه وس اه بگرام ب رآن در شکنجه گ دا  "به دنبال آتش زدن اوراق ق خ

تيکه داران دين را مھر زده، تمام سنگواره ھای شريک در قدرت که از مذاکرات طالب و ارباب شان احساس " چتی

سته ساعد دان ه را م د، زمين ا خطر می نمودن ه امريک شان علي ردن و ھی خط و ن ه صادر ک ه اعالمي د ب  شروع کردن

  .کشيدن

ه خادمان فعال در قدرت و شرکای امپرياليزم جنايت گست م  ب از ھ ضيه را ب د، می شود ق ر امريکا که فکر می نمودن

دان حساب وعده ھای سرخرمن و با دادن وعدۀ تحقيق در آن باره شند و دست متح ه نيک بيندي  خوابانيد، قبل از آن ک

اتالن  ا و ق ائی، امريک درتھای اروپ ونس مرکب از ق رانس ت ه کنف ائی ک د از آنج شخيص دھن شان را در اعتراضات ت

دينجا ده خلقھ ای عرب  جريان داشت، به خاطر فريب مردمان مسلمان جھان، از اوباما که چه بسا به خاطر رسيدن ب

  .ھا بار در مقابل سرمايه سرسجود سائيده باشد، خواستند تا از کرزی و مردم افغانستان معذرت بخواھد

د اوباما که در اطاعت از فرامين سرمايه دست ھرچه انسان بی آزرم و کثيف  ه امي سته است، ب بود و است از پشت ب

ی  ذرت خواستآرام رزی مع ردم از ک ور . م يس جمھ واھی رئ ذرت خ ی مع ن حرکت يعن ه اي صرف نظر از آن ک

ای ویابزرگترين قدرت جھانی از يک اد ده ای از رقب ه شدترۀ پوشالی و دست نشانده به مذاق ع ده و ب   خوش نيام

اخته و از وی انتقاد نمودند و باز ھم صرف نظر  از آن که چنان حرکتی کرزی و باندش را متوجه ضعف حريف س

دتی، مظتداء سازمانيافتۀ مردم نيز از کنترول شورش اببر فشار خود افزودند، اه م اھره ھای  خارج شده، بعد از کوت

  .آرام به درگيری ھای خونين انجاميد

از ھ وکرانش را ب ه ن اطر آن ک ه خ نگتن ب ه ادارۀ واش ود ک ا ب روض خ اينج ۀ م مق ی رحمان شتار ب د و ک ويش بگردان

شته مظ د، ک ا حذف نماي انه ھ ا از رس ی آنھ ارد ھای امنيت ائی و گ ربازان امريک اھره چيان دست خالی را به وسيلۀ س

ه ړشدن دو صاحب منصب امريکائی را به رتبه ھای، جگ ه ب ان در درون وزارت داخل ن و دگرمن به دست يک افغ

 معجزه ای ٢١ با اندکی دقت می شود گفت ھرگاه از آن دروغ ھای شاخدار نباشد، در قرن رسانه ھا سپرد، امری که

  : زيرا.اتفاق افتاده است
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طبق گزارشات ديروز بی بی سی بر مبنای قول يک تن از افسران افغان که نمی خواست نامش افشاء شود، ترور 

فتاده که ھيچ افغانی با قيد بدون استثناء حق نزديک در قسمتی از به اصطالح وزارت داخلۀ ادارۀ مستعمراتی اتفاق ا

  .شده به آنجا را نداشته است تا چه رسد به دخول

  : امروز باز ھم بی بی سی از قول خبر نگار خود افزوده استھمچنين

فقط رتبۀ آنھا مشخص شده است، مظنون به ترور را جوانی و  نگرديده اعالنين حالی که تا ھنوز ھويت مقتولدر 

مقامات گفته اند که عبدالصبور در "  ساله از باشندگان واليت پروان که به گفتۀ خبرنگار بی بی سی ٢۵  دانندمی

ول تنظيم امور امنيتی ؤزارت داخله مساو در و . افغانستان و از جمله وزارت داخله کار کرده استۀچند وزارتخان

  ". دسترسی داشته استبوده و به کانالھای مخابراتی مورد استفاده وزارتخانه ھا

 چه بسا خود زودتر و بھتر از من خوانندگان عزيز، آرزومندم نوشتۀ داخل ناخنک ھا را بارديگر مرور کنيد

دروغ جعل خبر به خاطر تحت فشار قرار دادن باند کرزی و ھزاران ترجمان و ھمکار . يک دروغ بگرديدمتوجه 

  :در غير آن. جنايت اشغالگران در ادارۀ مستعمراتی و انجو ھا

  :دقت می نمائيمنکات آتی به برای آن که بدانيم اين خبر می تواند دورغ باشد، 

مطلق شورای نظار ھای قرار ادارۀ مستعمراتی يکی از جملۀ تيول ت وزارت داخله از ھمان نخستين روز ھای اس-

فراد دوستم بوده، نخستين جمعيت ربانی و ا متحد به شمول حزب وحدت، ۀو در صورت دست و دلبازی آنھا، جبھ

 و آخرين آن جنرال بسم هللا از جملۀ سگھای زنجيری شورای نظار و روسھا به شمار می بودوزير آن که قانونی 

در وسط اين دو نفر مدتی را که اتمر در رأس آن قرار داشت بنا بر تعلقات و وابستگی وی به روسھا در . دنرو

  . به وجود نيامده استواقع از لحاظ ارتباطی ھيچ نوع گسستی

 دالر در ماه، ٣٠٠ی با معاش ئ در اين وزارت خانه طبق گزارشات شھود عينی در استخدام افراد حتا پوليس ھا-

تا فرد " خاد پنجشير"از چند فلتر امنيتی عبور داده می شوند، نخست از فلتر امنيتی شورای نظار و به اصطالح 

ملعون و بازماندگانش نداشته باشد، فلتر ادارۀ " آمر صاحب"ت به مورد نظر در ھفت پشت خود نظر سوء نسب

وم وطنپرستانه نداشته باشد، مثالً به شعله و ھ ادارۀ مستعمراتی تا فرد متقاضی استخدام، سابقۀ جرمی به مفامنيت

 تا شخص مورد نظر از وجدان ضد امريکائی برخوردار آحاد آن تعلق نداشته باشد، فلتر امريکائی ھا و سی آی ای

  .نباشد

 عبدالصبور نام بنا بر محل اقامت، نمی توانسته به باند شورای نظار متعلق نبوده باشد، در غير آن به زود ترين -

  .فرصت شناسائی شده و از طرف آن باند سر به نيست می شد

 سال ١۵اشغال افغانستان صرف آغاز ، در زمان ی صبور سال عمر بدان معناست که مظنون به ترور يعن٢۵ -

 کار در رژيم ھای گذشته به مثابۀ ميراث برای ادارۀ جديد باقی مانده ۀداشته در نتيجه نمی تواند به حساب سابق

باشد، بلکه تا جائی که از محتوای خبر بر می آيد، بايد از طرف ھمين نظام جذب و از چنان واسطه و نفوذی 

سالگی مسؤوليت امنيتی چندين وزارت و پنج که توانسته در اسرع وقت ممکن يعنی در بيست   بوده باشدبرخوردار

  .خانه را به دوش داشته باشد

عبدهللا، قانونی، .  ادارۀ مستعمراتی باشد چنين شخصی فقط کسی بوده می تواند که نور چشمی يکی از اراکين-

در غير آن ھرگاه امريکائی ھا خود ھم می خواستند تا .  وزير داخلهفھيم، برداران مسعود و شخص جنرال بسم هللا

وی را در خدمت داشته باشند، شورای نظار به خاطر حفظ تسلط خود در آن وزارت خانه، نمی گذاشتند به چنان 

  .، ھرگاه از ھمه جا دستشان کوتاه می شد وی را سر به نيست می نمودندمنصبی نايل آيد
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ی که تذکر داديم، به خوبی پيداست که اوالً ھيچ افغانی در آن محل رفت و آمد نداشته تا به بادر نظرداشت نکات

ً تروری صورت نگرفته و ھيچ کسی به  ترور آن دو نفر دست بزند، در نتيجه گذشته از آن که ممکن است اساسا

مريکائی فرھنگ جنايتکارانۀ شان را  که افراد اقتل نرسيده باشد احياناً اگر قتلی اتفاق افتاده باشد، کاريست درونی

  .استنشان داده يکی سر ديگری را زير بالش کرده 

برای آنھائی که در جنگ نبوده و نديده اند که چگونه برخی از انسانھا به ريختن خون انسانھای ديگر بی اعتناء 

در داخل امريکا يک مکتب نيم که فردی يمی شوند شايد معنای اين حدس و گمان را درک ننمايند، مگر وقتی می ب

و يا فرد ديگری در يک متينگ و اطفال معصوم و از ھمه جا بی خبر را قتل عام می کند ی بندد را به گلوله م

 برای چنان جنايت یايد که بيش از ده ھا تن را به خاک و خون می کشاند بدون آن که دليلمچنان تير اندازی می ن

  .را نمی توانيم کامالً منتفی بدانيم" دوئلی"، احتمال چنان ھولناکی داشته باشد

ً کار صبور باشد، بايد بپذيريم که نامبرده از طرف مقامات شورای نظار  اگرتروری صورت گرفته باشد و واقعا

ای بوده . آی.  از افسران باالرتبۀ سیانجام چنان مأموريتی را به عھده داشته است، چه بسا مقتول ھای احتمالی

گان روس در وجود شخص وزير داخله، بيشتر زنده ماندن آنھا را صواب نداسته امر قتل آنھا را باشند که وابست

  .صادر و اينک وقتی قاتل را از تير رس کامالً دور نموده، بادارانش را به دنبال نخود سياه سرگردان می گرداند

  :واما غرب از اين ماجرا چه به دست آورد، نتايج روشنتر از روز می باشد چه

بود، به وسيلۀ تمام اھره چيان بی سالح و کشتار وحشيانۀ مظ خبر گذشته که اھانت به کتاب مقدس مسلمانھا -

نده شده، ھم و غم تمام نشرات را مرگ دو افسر و صاحب منصب رسانه ھای خبری غرب آگاھانه به عقب را

  .امريکائی به خود مشغول ساخته است

 يک بار معذرت خواھی وی، کرزی و اراکين وی در ھر ساعت يک بار  اوباما به جای شده به عوض"پور" -

  .سجده سھو به جا آورده از بارگاه رازق متعال شان يعنی کاخ سفيد پوزش می طلبند

 چون رحيم وردک امکان آن به وجود آمده تا برای ھمتای ه ایبرای انسان وطن فروش و جاسوس شناخته شد

  .، که بينی تمام خاندان خود را به بريدن بدھد، آنقدر بينی بر زمين بکشدرستدبفامريکائی اش دو صد توبه نامه 

ن مشاوران و يا در واقع رؤسای اصلی شعبات ادارۀ مستعمراتی باالی کار شان، چنان ضرب شستی با نفرستاد -

  .دبه کرزی نشان بدھد که ديگر تا زنده است به فکر روياروئی با ارباب نيفت

ً فردی به نام عبدالصبور وجود داشته باشد که ھيچ گونه ارتباطی با  اگر تمام اين ح- دسيات بی پايه بوده و واقعا

  : می يابد دو نکتۀ ديگر اھميت، استشورای نظار نداشته

شان می دھد، که امريکا با وجود صرف ميليارد نخست اين که سن و سال، مليت و محل سکونت فرد مورد نظر ن

وطن فروشان نموده است، نتوانسته از نفوذ مخالفان در ادارات خودش جلو پيشين سل ھا دالر که جھت خريد ن

  .گيری نمايد

در ثانی وقتی در موجوديت امريکائی و با وجود کنترول ھای پی در پی آنھا چنين اتفاقاتی رخ می دھد، در غياب 

 حتا يک روز بعد از خروج باداران نوکران امريکائی:  گفتری ھای پوليس افغانستان، می توانآن و با سھل انگا

سد سکندر مقام شان زنده نخواھند ماند، آنھا به چنان سرعتی سرنگون خواھند شد، که دولت پوشالی نجيب نزد آن 

  .بيابدرا 

 


