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  موسوی

  ٢٠١٢اول مارچ 

  

  تنبيه کرزی و يا تدارک حمله بر ايران
  فبروری٢۴ به تاريخ خوانندگان عزيزی که وقت خواندن نوشته ھای اين قلم را می يابند، حتماً به خاطر دارند که

 از ھمين قلم در » گوربچوف-نجيب"، تقليد ميمونوار از " اوباما- کرزی"اسالم نمائی ھای «  زير عنوان٢٠١٢

 مطلبی به نشر رسيد که در آن خيزش تظاھراتی مردم عليه امريکا ) آزاد افغانستان-افغانستان آزاد(پورتال آزدگان

  .به بھانۀ سوختاندن قرآن تحليل شده بود

چند اگر ومگر ديگر، به اين نکته نيز اشاره صورت گرفته بود، که در پس سوزاندن قرآن می وشته ضمن در آن ن

فريب يعنی تواند قصد و ارادۀ مقامات امريکائی پنھان باشد، دليل چنان اقدام رذيالنه و تحريک آميزی در دو بعد 

  . و استمزاج طالب مشخص شده بودمردم امريکا

حوالت جديدی که در افغانستان و منطقه اتفاق افتاده، ضمن آن که حدس قصدی بودن آن حرکت م تاينک و به دوااما 

رذيالنه را از جانب مقامات امريکائی تقويت می نمايد، می تواند در کل به خاطر امر ديگری صورت گرفته باشد، 

  :، زيرااستو آن امر تدارک حمله بر ايران 

ليزم و کشور ھای اشغالگر ھيچ گاھی حاضر نيستند، بدون کدام مقصد در اساس بر ھمه روشن است که امپريا

و ناتوانی  ضعف ه ای بيان دارند که آدم و عالم به گزارش خيزش خلقھای مستعمرات را با چنان شاخ و پنج،معينی

 ناف شان با پی برده، برای متحدين نيروھای اشغالگر به خصوص سرمايه ھای متحرکی کهامپرياليزم سيستم 

  . نمايدايجادفعاليت ھای نظامی گره خورده است، تشويش 

وقتی از اين منظر به قضايای چند روز اخير افغانستان نظر اندازی صورت می گيرد، ديده می شود که امپرياليزم 

 حرکت مسالمت جرقه ھای کوچکخالف سياست تبليغاتی اش در قبال مستعمرات و خيزش خلقھای آن کشور ھا، به 

که آن جرقه را به آتش مھيب و در ظاھر و ھيزم کشی کرد  حوالی بگرام آنقدر دميد و سوخت انداخت آميز مردم

در قبال آن به اتخاذ سياست ھای جديدی مجبور شدند، يعنی به محض  تا مبدل نمودخارج از کنترول اشغالگران 

يت جان کارمندان ملکی شان، ھمه را گسترش آتش در گام نخست اشغالگران امريکائی و انگليسی به بھانۀ تأمين امن

با  نيز، المانفرانسه و دولت ھای  يعنی ديگر ناتوکشتار ماشيندو آن به صورت موقت از کار دور نمودند و به دوام 

از رفتن باالی کار کارمندان و مشاوران ملکی شان را نمايش يک عکس العمل باالتر از حد الزم توأم با دستپاچگی 
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نيز بيکار نمانده از تمام کشور ھای ھم پيمان " آلن"سرقومندان اعلی اردوی اشغالگر ناتو جنرال، شخص باز داشته

 از رفتن به کار ممانعت را موقتاً ، آنھاافراد غير نظامی شانامنيت جان و ناتو در افغانستان خواست تا جھت حفظ 

  .نمايند

  :بادر نظرداشت چنين وضعيتی جا دارد از خود بپرسيم

 دھۀ سوم ماه فبروری آنقدر مھيب و خطرناک بود که غرب به چنين سياستی دست يازيد عاً خيزش تظاھراتیآيا واق

 افراد ملکی آنھا بازان اشغالگر بردم افغانستان به عوض سرو آيا در طول ده سال اشغال ھيچ اتفاق افتاده است که مر

، حمله آورده آنھا را به قتل رسانيده ندباراتی خود شان اخھرچند اکثريت قريب به اتفاق آنھا جواسيس نھاد ھای است

؟ از آن گذشته در جوشاجوش يک درگيری در تمام ابعاد و جوانب آن، آيا تبارز چنين ضعفی باعث تشجيع و دنباش

که آنھا به چنين حرکتی دست زده اند و اگر به حکم منطق باعث تشجيع و  پيشروی نيروھای مخالف نمی گردد

ی گردد، آيا ستراتيژيست ھای ناتو به صورت عام و امريکا و انگليس به صورت خاص آنقدر خر اند که پيشروی م

  ؟!ندانند نبايد به چنان کاری دست بزنند

وقتی به سؤاالت مطرح شده دقت می نمائيم و در می يابيم که جواب ھمۀ آنھا منفی است، يعنی نه تظاھرات آنقدر 

 مردم به اصطالح  نه افغانھا در طول اين ده سال برھای پارينه را کم رنگ سازد،گسترده و عميق بوده که خيزش 

 مغز خر خورده اند تا ندانند که چه می کنند، پس  و شرکاء حمله نموده اند و نه ھم ستراتيژيست ھای امريکائیملکی

ن تجاوز از يک جانب می بايد علت چنين عکس العمل غير الزم و ھيجانی در جای ديگری نھفته باشد که سردمدارا

  . کار ھای شان را انجام دھند و از جانب ديگر کسی به ھدف اصلی آنھا پی نبردخواھند

با در نظرداشت اوضاعی که فعالً در جھان حاکم است و با در نظرداشت آن که امپرياليزم جھانی به سرکردگی 

بلند و را ه روزه طبل جنگ و تجاوز عليه ايران  اسرائيل ھمامپرياليزم جنايتگستر امريکا و سگ ھار آن صھيونيزم

 آنقدر جلو رفته اند که ھيچ کس از خود نمی پرسد اسرائيل به کدام شست وشوی مغزی مردمی نوازند و در  مبلند تر

؟ و ھمه فقط از بحث روی عواقب آن صحبت نموده اراجيف رسانه ھای زندبحقی به چنين جنايتی می خواھد دست 

اگر اينجا و يا آنجا کسانی قلم به دست می گيرند و می خواھند چنان  و  می نمايندتکرارصھيونيستی را  -امپرياليستی

 آن را جنايتی می دانند که تلفاتش از ،جنايتی را افشاء نمايند و با در نظرداشت تراکم اسلحه ھای متنوع در منطقه

ماھيت  به ستی چنان گم می شود که کمتر کسیاوج تبليغات امپريالي ، چنان صدائی درحدس و گمان بيرون است

؛ آيا نبايد فکر کرد که تمام اين از صحنه کشيدنھای تواند پی برده می ناحق چنين جنايت آشکاریتجاوزکارانه و 

افراد به اصطالح ملکی و ھمه را در تحت حفاظت ارتش ھای اشغالگر قرار دادن، صرف به خاطر آن است تا در 

، جنايتکاران غربی را که در لباس غير نظامی به آدم کشی اشتغال دارند، از انتقام مردم صورت حمله بر ايران

   رژيم واليت جھل دست دراز دارد، مصون بدارند؟؟، که در بخش ھائی از آنافغانستان

 وقتی به واليت ھائی که در آنھا تظاھرات به خاطر سوزانيدن قرآن صورت گرفته نظر انداخته می شود و چگونگی

و ھمچنان والياتی که در آنھا فرانسه و المان نفوذ سياسی، عقيدتی و استخباراتی ايران را در آن مناطق می بينيم، 

آرام " ان شاء هللا گربه است"شده با خود فريبی که نبايد غافلگيرفعال اند، دقت می نمائيم به اين نکته می رسيم که 

  .ده دور داشتخوابيده و دستان خونين جنايتکاران را از دي

برای من اتخاذ سياست اخير به ھمان پيمانه که می تواند جھت تأديب کرزی و باندش باشد اگر نه بيشتر از آن بلکه 

آينده . تجاوز بر ايران صورت گرفته باشدآمادگی ھا غرض تمھيدات و  آخرين به ھمان اندازه، می تواند به منظور

 .خواھد گرديدن به حقيقت روشن خواھد کرد که کدام حدس بيشتر مقرو


