
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
 دوکتور عثمان تره کی

 ٢٠١٢ سپتمبر ٢٠

  

  حلول روح چنگيز در کالبد جنراالن ناتو
  

 

ا ، ( ف نظامی بين المللی  مخالفين مسلح به اھداف نظامی  خارجی ، ائتالۀدنبال حمله   بار ھا واقع شده است که ب

 تحميل بيشترين تلفات به طرف مقابل ، با کمال ناجوانمردی  مردم ۀ در ناتوانی دسترسی به دشمن يا اراد)ن ، ب

در » ھری«برای قتل شھزاده اين بار به انتقام تالش مقاومت  .  قرار داده اند »ی ئجوانتقام « ملکی را ھدف 

 جت ويران ۀ  تيار۶ی کشته و ئباز امريکاسرکه طی آن دو  )   سپتمبر١۴جمعه (ھلمند » باستن  «کمپ برتانوی

 ارادی و انتقام ۀحملکردند قربانی  گرديد ، زنان و اطفالی که در يکی از مزارع لغمان  ھيزم گرد آوری می

 کابل ۀ گذشته ، ائتالف نظامی  از جنايت مرتکب شده پوزش خواست و  ادارۀبه شيو.  طيارات ناتو شدندۀجويان

  . در آرشيف برای ابد حفظ خواھد گرديد اً دوسيه طبق معمول يک دھه جنگ بعد.  د کمسيون تحقيق تعيين کر

 

 

 ساحات نفوذ در جغرافيای اقتصادی جھان ۀ صنعتی با توسعۀتحرک اقتصادی و رفاه زندگی در کشور ھای پيشرفت

ً که غالب   . به شدت  گره خورده است ،گردد  شامل ممالک عقب مانده میا

در حد افزايش متوسط  (فيصد  ٣۵ سال آينده تقاضا برای انرژی در دنيا ٢۵انی انرژی طی  جھۀسسؤقرار راپور م

 .در افزايش اين تقاضا سھم ھند و چين بسيار برازنده است . بلند خواھد رفت )  ساليانه فيصد ١, ۶

ی جھان را انرژ)   فيصد ٢٠ فيصد و گاز ٢٠ فيصد ، ذغال ۴٠پطرول (  فيصد ٨٠ یدر حال حاضر منابع فوسيل

  . نمايد تدارک می

 سال و ذغال در عرصه ۶٠ سال ، گاز طی ۴٠  جھانی پطرول در طول ۀ آھنگ فعلی مصرف ، ذخيرۀبا مالحظ

  .رسد   سال به پايان می٢٠٠

برای زنده کشتن «ن شعار آجنگ افغانستان را بايد در محتوای ستراتژی  کنترول منابع انرژی ارزيابی کرد که در

  . گردد  ک قتل و قتال  رايگان  توسط سربازان خارجی میمحر»  ماندن
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گردد ، به ھمان اندازه غرايز خبث،  که فشار کمبود و قلت انرژی احساس می به ھر پيمانه ای! واضع است

کند و به ھمان مقياس ارزش ھای اخالقی و  حرص، جاه طلبی و توسعه جوئی استقامت سياست را تعيين می

کند و دنيای متمدن به سطح جنگل مملو از   تسليحاتی انگيزه دريافت میۀمسابق: شود میحقوقی به عقب رانده 

  .ن زور حاکم و تنھا زور آور زنده است آنمايد  که در جناور تنزل می

شود که لشکريان پيشرفته ترين و به نحوی  متمدن ترين کشور ھای جھان  در بحران  افغانستان وقتی مشاھده می

کنند و در نبود يا کمبود دشمن انتقام را از مردم  نگی و اصول حقوق بين المللی را لگد مال میموازين اخالق ج

  ماند ؟   ن غير مسلح  باقی میای مخالفگيرند ، چه تدبيری به عنوان عکس العمل برا ملکی می

  ... ؟ ...شعار ؟ سرودن شعر حماسی ؟  تنظيم مظاھره ؟  تدوير کانفرانس 

از . وه ھای مسالمت آميز و نرم مبارزه برای پايان بخشيدن جنگ مورد آزمايش قرار گرفت طی ده سال ھمه شي

گرفت روی ميز  پالن ھای صلح که منافع ھمه جوانب را در نظر می.  تخطی از قوانين جنگ ھوشدار داده شد 

  . ھمه بدون نتيجه . گذاشته شد 

 که به نرخ روز سياست می  روشنفکرۀمحدود به حلقدرين اواخر عکس العمل در برابر فجايع قوت ھای خارجی 

ساسات اقشار وسيع عوام الناس در برابر حوادث ناگوار از ابراز طوفان ھيجان و اح: کند باقی نمانده است 

  .داری نتوانسته اند خود

از نوع بمباردمان عزيز آباد ھرات الی کشتار زنان در مقابل  جنايات ارتکاب شده توسط جنراالن ناتو و امريکا  

ندانان ناتو  از جانب کرزی تشويق مدال وزير اکبر خان به قومکه در مواردی با اعطای ( و اطفال در لغمان  

، در فقدان يک حکومت بازخواستگر ، مردم ابتکار نشان دادن عکس العمل را از طرق ) صورت گرفت است 

فرار از اردو ، حمالت داخلی بر سربازان خارجی ، مظاھرات مسالمت آميز و :  اندمختلف رويدست گرفته 

 افغانی در برابر جنايات قوت ھای خارجی و ۀپيوستن به صفوف مقاومت ، مظھر بيداری وجدان جمعی جامع

  .مزدوران داخلی است 

آنھم در . مسلح و صلح وحشت دارد کند از مذاکره با مقاومت  امريکا که ائتالف نظامی بين المللی را رھبری می

از حقوق بشر و حقوق زن :  جنگ را از ميان برده اند ۀشرايطی که مخالفين مسلح به تدريج انگيزه ھای ادام

پذيرند و با کشودن فصل نو زندگی   افغانی میۀموکراسی را در حد قابل ھضم برای جامعکنند ، د حمايت می

  . کنند  ناحيه افغانستان را تضمين میسياسی ، دفع خطر صدور نا امنی  از 

حضور دوامدار در افغانستان  و استمرار : امريکا در مخالفت مذاکره با مخالفين ، منطق جنگی خود را دارد 

  صلح میۀبا مذاکره و مفاھمه با مقاومت مسلح دشمن داخل پروس. کند  جنگ ايجاب موجوديت يک دشمن را می

ياست مداران و نظاميان امريکا تا حال ندانسته اند که در منطقه اين تنھا مقاومت س. يابد  شود و جنگ پايان می

  ...  جنگند  افغانی نيست که عليه آنھا می

مخالفين مسلح در . واقعيت اينست که جنگ توسط قوت ھای خارجی آغاز شده و بايد توسط آنھا خاتمه پيدا کند

حادثه (   تحميلی که به تدريج شکل ژنوسايد را گرفته است ۀموضع دفاعی در برابر يک جنگ نابرابر و ظالمان

ی ا نبرد چاره ۀ، جز ادام)  معين جغرافيائی است ۀتسلسل قتل عام مردم مسکون در ساح: لغمان تصادفی نيست 

  .  ندارند 

ی انتحاری را  استفاده از بم ھاۀبا کشتار مردم بيگناه ملکی ، خود انگيز) ا ، ن ، ب ( ال بزرگ اينست که آيا ؤس

  گذارد ؟  دسترس مخالفين نمیه ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 ضد استفاده از جنگ به مثابه افزار انتقام  جوئی ه سياسی از يک طرف  و داد خواھی بۀ وقتی درب ھای مذاکر

که به دليل ( نفرانس و پالن صلح  نتيجه نداد ، چه راھی جز بم انتحاری   بسته بود و شعار و کاز جانب ديگر

  ؟ماند به مثابه عکس العمل برای مخالفين مسلح سر و پا برھنه باقی می) ئيد نيست أظاميان مورد تکشته شدن غير ن

 حمالت ھوائی که خشک و تر را ۀشوند به پيمان دنبال آن افراد ملکی تلف میه استفاده از بم ھای انتحاری که ب

کند که در  سطح بد اخالقی تنزل میاين توجيه ناپذيری وقتی به . سوزاند ، غير قابل توجيه است ھمزمان می

ين ھم توجيه ناپذير تر صدور فتوای اعدام  مخالفين او از.  غياب دشمن انتقام جوئی از ملکيان انگيزه حمله باشد 

  . از جانب رسول سياف و چشم پوشی بيدريغ  در برابر جنايات خارجی است »  کابل ۀچار درواز« مسلح در 

 ، به دليل پيشرفت چشمگير ساينس و تکنولوژی ، دوران جھانی شدن ٢١رن تصور عمومی چنان است که  ق

اما وقتی جنراالن ناتو در يک جنگ تحميل شده و . ئی چون آزادی ، عدالت ، صلح و رفاه ھمگانی است ھاارزش 

 روح ٢١ماند که در قرن  کنند ، ديگر جای شک باقی نمی  بر مردم ملکی حمله میبه قصد انتقام جوئیظالمانه 

  » پايان « .                                          چنگيز کالبد جديدی يافته است 

          

  ٢٠١٢مبر   سپت١٨فرانسه ــ  

  

 

 


