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  گامی جلوتر بسوی جنگِ ايران اتازونی

  در مورد گپھائیو 

ازونیات خدائی خدمتگاران  

 آخرا/مراتازونی . شدسرانجام ھدف اتازونی از حمله بر افغانستان و در اشغال آوردن آن ھويدا 

ظاھری را کنار زد و ھدف غائی خود را از لشکرکشی بر ُملک منافقانۀ تظاھر و بوق و کرنای 

ردن ريشه کن کملقاعده و جنگ با تروريزم و القاعده و . آشکاره ساخت "افغانستان"عزيز ما 

پروا و حتی با  ھمه بھانه بود، تا واشنگتن بی... حساس عالم و ين نقطۀ ا ازو ِمرور ترور 

دست به کار گرديده و کاری را که استعمارگران  "بين المللی"اصطGح پشتوانه و حمايت به 

ی کGسيک نيارستند انجام دھند، با اِستظراف و مدرنيزه کردن شيوه ھای قديم استعمار و درانداز

  .نمايدطرحھای جديد، عملی 

برپاکردن جريانات خونين و وحشت آور سالھای اخير در عراق و افغانستان نشان داد، که 

اعظم زراندود، زرخيز و زرزاِی آسيا متمرکز ساخته است و  واشنگتن ثقلت کار خود را بر برِ 

غائی و مرام نھائی حا/ دگر ھدف  .ا در اختيار خود داشته باشدر" قلب آسيا"بدين سبب بايد 

واشنگتن بر ھمه روشن گشته؛ بر ھمه روشن گشته بغير از آنانی که نميخواھند ببينند و يا قدرت 

  :ديد را از دست داده اند؛ و 

  گر نبيند به روز شبپره چشم

  چشمۀ آفتاب را چــه گناه؟؟؟
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 قرنِ  "ِروزکوران"مثلی که شيخ اجل سعدی شيرازی ھشت قرن پيش اين بيت گويا را ھديۀ 

  !!!موسی ھم ُجور کرده نميتواند ُچفِ َدِم مسيحا و  روزکورانی را کهبيست و يکم کرده بود؛ 

مترقب خود  ، ضمن سفر غيرِ 2012جو/ی  7ھلری کلنتن، وزير خارجۀ اتازونی، روز شنبه 

 اتازونی "متحدان مھم غير ناتوئی"را در زمرۀ  "افغانستان"به کابل و مGقات با حامد کرزی، 

و  کسب کردهرا  "امريکا مھمِ  متحدِ "حيثيت  "ِشرف"بلی؛ افغانستان حا/ دگر رسماً . اعGن کرد

  !!!!!!چشم خدائی خدمتگاران روشن؛ ه استدر حلقۀ غGمی مستقيم واشنگتن درآمد

باھم پيوند خورده و به "ــ و در معنای  افتعال"ــ از باب  "اداتحّ "اسم فاعل مصدر  "متحد"

ً ! ارجمندا. است "وحدت رسيده و بلکه  "زورآور و کمزور"بسنج که اتحاد خوب منطقا

 بجز، رابطۀ دگری را نشان نميدھد ،فَِتنُخدعه و ُپر  دنيایاين  "ِزوآورترين با کمزورترين"

بوده ھرگز يکسان " بادار"و " نوکر" فراموش مکن که حقوق را و" بادار و نوکر" رابطۀ

  "قوی متحدِ  دستيارِ "فقط  "ضعيف متحدِ "ه شده، که ددي ل سياستو در ميدان عم !!!!!نميتواند

چوکره و "؛ عيناً به مانند "قوی و زورآور متحدِ  پايدوِ "بلکه  "دستيار"بوده ميتواند؛ نه تنھا 

  )1(!"!!خليفۀ بدقلغ"در خدمت " خور َتُپک شاگرد" و  "مداری" در خدمت "مداری جمبورۀ

به وخامت گرائيده و کم است به  "غرب"و  "ايران"جات بين شنّ من اين اعGم را در زمانی که ت

اوج خود برسد، گامی جلوتر ميشمارم، در مسير ضربه زدن نھائی به ايران و جمع کردن گليم 

  !!!ازين منطقۀ جھان "زخم سرطانی"و  "رژيِم ماتم"

  خوب است بدانيم که متحدان مھم اتازونی خارج از ناتو کدامھايند؟ 

اين متحدان . ارج از پيمان ناتو نيز، متحدان مھم نظامی در جھان کسب کرده استاتازونی خ

طوری که ميديا ميگويند، . حلقۀ کوچک و بسيار نزديک را به اتازونی و واشنگتن تشکيل ميدھند

جارج بوش چوچه که . اين حلقۀ متحدان متشکل از پانزده مملکت اند؛ به شمول اسرائيل و جاپان

کشور پاکستان را نيز شامل اين حلقه ساخت؛ و  2004از بارک اوباما بود، در سال ھمقُراِغ قبل 

  :دانم که گويند

  ؟؟؟"ھرکه درين حلقه نيست، فارغ ازين ماجراست"

کرده  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"اکتوبر سال گذشته مقاله ای تقديم پورتال  30بتاريخ 

عGمه اقبال /ھوری و به تعقيب . »؟؟؟"اسرائيل قلب آسيا"ــ افغانستان « بودم، که معنون بود به 

دانستند و ھوشمندان نيز دانند، که اسرائيل در سياست  "قلب آسيا"او دگر ھوشمندان، وطن ما را 

ب و کشنده ای را بازی ميکند؟ پس انتخاب اين عنوان، مرام مرا صد در خَ منطقه چه رول مُ  رِّ

  )2(.مقاله نقل قولی کرده باشمصد ميرساند، بدون اينکه از آن 
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ميباشد، با نفوس اندک چند مليونی خود، ولی بزور  "پانزده گانه"اسرائيل که يکی ازين ممالک 

واشنگتن توانسته است تمام منطقۀ عرب ــ و ُمعّرب ــ  "ِبه ضرب"و باصطGح قشنگ کابلی 

نشان بدھد که ھيچ يک پيشش نشين را با نفوس چند صد مليونی آن ِمھار کند و چنان حد شان را 

  .ُچلـُل ھم کرده نتواند

حا/ که امريکا به افغانستان چنين يک رول خطير و خطرناک را قائل شده است، به يقين که 

طوری  .بزودی از آن جھت رام کردن و زير سيطره و ترصد آوردن منطقه استفاده خواھد کرد

را درين  "ُگرگِ شکاری واشنگتن و ناتو"روِل  "افغانستان"که من حدس ميزنم، قرار است که 

نقطۀ حساس عالم به عھده بگيرد؛ و زير تربيه گرفتِن پرسونل عسکری و اردوی باصطGح 

  .افغانستان، باحتمال قوی جھت تأمين چنين ھدفی در نظر گرفته ميشود "ملی"

اء النھر و جرائد غربی در ھمين بُحبوحه از متشنج شدن روابط بعض ممالک پاردريا يا ماور 

ــ خصوصاً تاجکستان و ازبکستان ــ با روسيه اطGع  "آسيای مرکزی"باصطGح امروزی 

و ھيچ عقل سليمی نميتواند اين تنازع را فارغ از انکشافات اخير روابط واشنگتن و کابل . ميدھند

  .قبول کند

ھر وج گرفته، از زمانی که تشنج بين ايران و ممالک غربی به سردستگی و سرکردگی امريکا ا

ار طرف در محاصرۀ ست از چ ايران که از مدتی. تصور استآن امکان يک تصادم نظامی م

نظامی غرب قرار گرفته، با تکيه به بزرگی خاک خود و با تکيه بر اردوِی اوباِش چند مليون 

نفری و با تکيه بر ھشتاد نود يا حد اکثر صد ھزار راکت و ماکت نزديک پرواز و وسط پرواز 

شايد . خود، فکر کرده که در تقابل مستقيم با اتازونی و اسرائيل بازندۀ جنگ نخواھد بود

زمامداران مغرور و بی عقل ايران فکر کرده باشند، که نظر به فکتورھای با/ در يک تصادم و 

 امريکا و اسرائيل را به صفر تقرب داده اند، اما گمان نکنم که تقابل نظامی، ليميت و حِد بُردِ 

به درست مد نظر گرفته باشد؛ چون ايران ھمه نکات را  خام کلۀ حاسبۀ مGھای اشکم کته وم

  :فرمودۀ قماربازان کابلی 

  »!!!!!يه اش از جست اس.. ش از طG باشه، جانمG که تمام «

وقتی لحظۀ ضربه زدن به ايران رسيد، واشنگتن از تمام امکانات دستداشتۀ بحری و بری و 

پايگاھھای . د استفاده خواھد کرد و ھيچ يک امکان را منتفی نخواھد داشتھوائی و فضائی خو

، اولين خاستگاھھای ای مستقيم آن کشور در ممالِک متحدبحری امريکا در منطقه و لشکرگاھھ

و نميکند، است فاء نکرده مگر يقيناً واشنگتن تنھا بدين اکت. ضربۀ واشنگتن به ايران خواھند بود
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خود  "مقدمة الجيش"بلکه از امکانات ديگری که ممالک متحده در اختيارش ميگذارند، بحيث 

  .رداستفاده را خواھد بُ  اعظمِ نيز حِد 

ھيچ کس تضمين کرده نميتواند که اتازونی در يک تقابل نظامی، افغانھا را بضد ايران نگمارد؛ 

تبليغات دوامدار ضد ايران در افغانستان، که يقيناً . نشان ميدھدقرائن ھمين حا/ چنين احتمالی را 

سياست غلط و غير . به اراده و ادارۀ واشنگتن عملی ميگردد، روز به روز فزونی گرفته است

ايران در طول چندين دھه در برابر  "ِونشاريده ک "و " قُچ گردن"انسانيی را که رژيم آخوندان 

بی پناه ما عملی کرده اند، زمينۀ چنين تبليغات را در حد اعGيش مھيا افغانان مظلوم و پناھندگان 

در وجود و نھاِد  "متراکم"واشنگتن بدون شک از عقده ھای جمع شده و بلکه . ساخته است

افغانھا جوش ميزند،  اعماق وجودِ افغانھا و با حس انتقامی که ازين حالت رقتبار و تحقيرآميز در 

از . رد؛ و ھيچ کس ضمانت کرده نميتواند که چنين کاری صورت نگيرداستفادۀ اعظمی خواھد ک

خاطر آن ه صورت تکتيکی به در آشتی و آزرم وارد شدن قوای اشغالگر با طالبان ھم ميتواند ب

از قوای ضربتی طالبی بضد ايران، و جھت  جنگی روز يک تصادمباشد، که در صورت بُ 

و اگر در مورد تبليغات زھرآگينی که تحت ريژی !!! يورش بی امان در آن سامان  استفاده شود

  :ر بنويسيمتشنش آخوندی ايران صورت ميگيرد، بياتازونی بضد رژيم سفّاک و ددم

خود را به کار انداخته  "ِابر و باد و مه و خورشيد و فلک"اتاوزنی تمام چرخھای دستداشته و 

وسائل ارتباط جمعی و ميديای . ھم سازداست، تا زمينۀ روانی تاخت و تاز بعدی را بر ايران فرا

ولی تنھا اين نيست، بلکه فضائی سخت . غرب کGً در مسير و خدمت واشنگتن قلم و قدم ميزنند

يکی از آله ھای دست اتازونی . تند و تلخ را در بين ممالک ھمجوار ايران ھم بوجود آورده است

؛ يددربست در خدمت واشنگتن درآ کم استاست، که ميديای آن  مستعمره درين ميانه افغانستان

بعض شعراء و نويسندگان به . پاشندرژيم ايران را ميروزتاروز تبليغات ضد  ميديائی که

افغانی که زمانی در خدمت ايران قلم ميفرسودند، ھمين حا/ سِر خود را  "سرشناس"اصطGح 

واشنگتن . قماش انداز ھمين ... و  "رازق مامون"و " پرتو نادری"در راه واشنگتن ميترقانند؛ و 

بعض ميديا و وبسايتھای انترنتی افغانی را که خارج از افغانستان فعاليت ميکنند، نيز در خدمت 

  .خود آورده است

را در نظر بگيريد و  )3("قيس کبير"طور مثال فعاليت ماھھای اخير پورتال آقای دپلوم انجنير 

 "مGل جان نظام"فتۀ نويسندۀ نقّاد خانم اين پورتال که به گ. نشرات روزمره اش را تعقيب کنيد

ضد "به باد فناء خواھد رفت، روزی نيست که به نفع اتاوزنی فعاليت  "قيس کبير"آخر بدست 

اين پورتال افراد کھنه کار را نيز گماشته است، تا از ھر روزنه و دريچۀ . نکند "رژيم آخوندی

حتی !!! ــ بگويند و بنويسند "نرژيم آخوندی ايرا"ــ و ظاھراً بضد  "ايران"ممکن بضد 
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به ميدان کشيده و سر زبانھا  "مسکين اين"را که سالھا قبل قلم  "تھاجم فرھنگی ايران"موضوع 

. قلِب ماھيت داده اند "ايرانی ضدِ "، از مسير اصليش منحرف ساخته و به تبليغات ه بودانداخت

و . رتال منتشر گشته اند، مرور کنيداگر باور نداريد مقا/ت اخيری را که درين زمينه در آن پو

را که چندی پيش در ھمين پورتال نشر شده  "حميد مبارزعبدال"فراموش نکنيد که مقالۀ آقای 

 مقا/ت .قلمفرسائی کرده است "ايران مردم"ه چطور بضد ، کبود، حتماً از نظر بگذرانيد

نشر  پورتالآن در  "ھا خانوادۀ ف"به ابتکار و زير نظارت  را که" ناصر پور پيرار" پروفيسر

  .، نيز بايد از ھمين قبيل دانستميگردد

  :به متن برويم، بايد گفت کهدوباره ه اگر ازين حاشي

اتازونی فعGً درگير موضوع سوريه است و ھمه ھم و غم خود را صرف سقط و حذف رژيم 

نده است؛ مانرسيده است، موضوع ايران را در طاق بلند  ميکند و تا اين کار به اتمام بشار ا/سد

رغ نگردد، تا وقتی که اف ظه ای از يادشروزه زير نظرش باشد و لح در طاق بلند مانده تا ھمه

  !!!شيّاد و ماتمزدۀ ايران برسدندان نوبت آخو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :توضيحات

بت اين قلم، حسب معمول زبان کتا رديده است که در اين مقاله بازخوانندۀ ارجمند متوجه گــ  1

  :اينست شرح تعدادی از آنھا. کابلی به کار رفته است بسا اصطGحات عاميانۀ

دو  يعنی کسی که ھميشه سرِ  است) پای دونده("پايدونده"اين کلمۀ زيبای عاميانه مخفف  :ــ پايدو

و پايدوھای مظلوم حمام را ميديديم که چه کارھای خشره ای . پای منتظر خدمت آمر و بادار باشد

  !!!نبود که در خدمت حمامی و صاحب حمام انجام نميدادند

  .استعمال ميگردد "پيشکار"و  "شاگرد"فکر کنم کلمۀ ھندی ست که در معنای  :ــ چوکره 

  .ز شاگرد و پيشکار مداری را گويندني :ــ جمبوره

ی که از طرف آمر به مادون و "شنامدُ "و  "پس گردنی"عبارت است از  "کپُ تَ " :ک خورپُ ــ تَ 

 ظلومی ست که ھميشه تابع امر خليفهشاگرد م "شاگر تبک خور". به شاگرد حواله ميگردد استا

شاگرد  بعضاً استا. ميخوردخود است و با وجود آن ھميشه دو و دشنام و پس گردنی و استای 

اميانۀ باز ترکيب زيبای ع "تحسين گويا" .حوالت ميفرمايد یھم پس گردني "گوياتحسين " خود را

؛ ست"تحفه گويا" ترکيب ،ديگری ازين رستهبارز مثال . "رسم تحسينبه " کابلی ست؛ يعنی

ست که از روزگاران ا "ستاداُ "م شکل مرخّ  "ستااُ " کلمۀ. "به رسم ھديه"و  "بشکل تحفه"يعنی 
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، چنان که مو/نا جGل الدين محمد بلخی آن معمول بوده استبسيار قديم در زبان دری افغانستان 

  .است به کار بردهخود فراوان شھوار را نيز در کGم 

  .و گپ ناشنو سرزور ،سرکشآدم  :غلِ ــ بد قِ 

  :ــ لنک آن مقاله اينست که با کليکی باز ميگردد 2

http://www.afgazad.com/Siasi/103011-KM-Afghanistan-Israayeel-e-Qalb-e-Aassiaa.pdf 

 

است، که " ينافغان جرمن آنG"اصطGح ه ھمانا پورتال ب" پورتال قيس کبير" نظور ازم  ــ 3

قرار داشته و  "دپلوم انجنير قيس کبير"در مالکيت شخصی و خصوصی و بGمنازعۀ آقای 

دنبالۀ اين موضوع را که از بحث حاضر . ھمين آقا ميباشدھم آن  "ن فيکونکُ "و  "ال مايشاءفعّ "

  !!!خارج گشته و در مسير ديگر حرکت ميکند، ميمانم برای مقاله ای مستقل

   

  :ضروری رـــتذک

، هقمنطمتحول اوضاع  نسبتو  گرديد کمپيوتر وارد 2012ی شانزدھم جو/به تاريخ مقاله اين 

اصلی مقاله به قوت خود باقی  ريختِ  نکته کهدرنظرداشت اين با . نشرش را ملتوی گذاشتم

را دفع  ن بيفزايد، بھتر ديدم که ھمين ورشنآو تحو/ت بعدی نکات جديدی را بر ميماند، ول

را تغيير سياسی  یتصميمگيريھاد بود و نبعدی يقيناً مؤثر خواھانکشافات . بدھمالوقت اشاعه 

پيش از انتخابات ماه نومبر خود، دست بدين امر خطير  قویباحتمال  اتازونی. خواھند داد

  !!!ردن آروھر صورت رويدادھای بعدی را بايد انتظار کشيد، تا چه از پرده بدر . نخواھد زد

  

   

  

   

  

  


