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  افغانستان– کابل -ک ورداحمدشاه

٠۴/٠٢/١١  

  

  !نشوندقديم  کفن کش ی ھا دعاگویخداکند مصر
   

ارزات ب  ه مب راوان ب ااحترام ف اه ب وده ھ ق ت مال افریح ردم ش اي م ھدا ودرود فق دالت ،ی راه آزادیراوان برش  ع

  ! یوبرابر

اواني اذھان جھانی عربی روزھا حوادث کشورھانيدرا ونس ومصر عن ات؟ ت  ني رابه خود مصروف ساخته وانقالب

ل ا گردیاص انه ھ تدهي رس م درا.  اس ا ھ رم م تان محت ورد نظرنيدوس واتي م ال عزقي را ازطرشي خ  زي پورت

  . نمودندادي فراوان یني حواث به خوشبني داشتند وازهئراا،"آزادافغانستان-افغانستان آزاد"

هياز ه ودۀ گوشکي درنک ود کام ات خ ان حکوم اتوري جھ قوط مکت دي س ندهي ماکنن سانھا می خرس ه ان ردد،ي ھم  گ

اشهي زحمت کش ھمیخلق ھا!  مانند مصریخي بزرگ وتاریبالخصوص درکشور  ی ھای آزادشي خون خوی با بھ

و دان بشيخ ار ه را اززورمن د وت ت آوردن شرخيدس اختندتي ب ا س ه ھ ر ازحماس هيزھائي چیول.  را پ روز ک  ام

  :سازدي گوناگون روبرو میالھاؤ است وانسانرا با سیشتري بقيمل وتحقأ دارد قابل تاني جری عربیدرکشورھا

ردم ساالری مدافع  دموکراسروزيد  حکومات خودکامه تانيا -١ ه اصطالح م ه ی وب  ديردگي محسوب می غربنمون

  گرفت؟ين صورت نمآ ازی نوع انتقادچي وھکردندي میبانيشتين پآ ازروي با تمام نزمياليروجھان امپ

 اهي تروسی افراطزي مطلقه نی شاھني ازظالم ترقتي درحقی ولشدندي مدهي نامی حکومات که به ظاھر جمھورنيا - ٢

دي مانند عمل می وغربی عصری ھاوهيتر بودند، درظاھر باش ه کردن اا وب تند زي نکي دموکراتیصطالح نھادھ  داش

الفروي که باتمام نی حزبکي تر،يو توتال  مستبدی از نظام ھاري به غقتي درحقیول د،ي سرکوب مشراي خوني مخ  کردن

   نبودندیگري دیزيچ

ه غروب گذاشت ونيچه باعث شد که ستاره بخت ا - ٣ ا روب اآ ابوالھول ھ ه ترک قصرھا نھ ور ب  شي خویرا مجب

اتي کشورھا سراري ھم به سااي ومانند ی محدود به تونس ومصر میزي فرورني ااي آکردند؟ رده وچلتارھ  راني امی ک

   را به لرزه خواھد آورد؟راني ای وآخوند ھاجيحوزه خل

ستگ  روبط ونهيشي مطالعه پگردد،ي مطرح منجاي که درای مھمیالؤس امي رژني ایواب ا ب  یستياليري امپیورھاش ک ھ

اری درمرحله ازميالي ھا به استعمار وامپرمي رژني اکهيخدمات .ستا ل غور ودقت مخي ازت د قاب ام داده ان ندي  انج . باش
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ند ورولدي مثمر ومفی درراه منافع استعمار جھانگري ھا دمي رژني اگر ایعني هي نباش ان جنگ سرد ودک ا درزم  ر آنھ

  . خواھند رفتنيازب کامل نيقي به ندي نمای نتوانند بازگري کردند، دیاول قرن باز

ای از دست آوردھایکي یکي وتعدد رسانه ھا ومطبوعات الکتروناني بی که آزادستي نی شکنيدرا شری گرانبھ  تي ب

اديسف باأ با تی ولباشد،يم ه کاالھ ده بلکه داتي تولري وسای مصرفی گفت که مونوپول استعار محدود ب  محدود نمان

  . قرارداده استخود دي درزي انسان رانی آگاھیعني ی انسانهي بخش ازسرمانيمھمتر

د ی خبری آژانس ھانيبزرگتر  رديوناتي مانن رس، پ رانس پ ري روس، ف ان استعمار رهي وغرهي وغت رادوران جھ  کمپ

رده امي قاشراي درسراسر جھان انحصارخویلي وتحلیبوده که به تمام معلوما ت خبر د ک ه ن ا اغواکردن اذھان عام  وب

  .کنندياع م دفزمياليازمنافع امپر

  :  جنگ خانمان سوز کابل رای زمانه ھادارند اديھم وطنان ما خوب به  

م ني بشنوند وبه ھمی سی بی را از بی جنگ کوته سنگی تا شب منتظر بودند تا خبرھارخانهيمردم خ  منوال امروز ھ

ردمز غابه به م ریئزھاي مردم ادامه دارد وتنھا چی توده ھای باالزمي انحصاردرتمام ابعاد ژورنالنيا  سازندي وارد مم

اثريي که رسانه ھا درتغميپس اگر معتقد باش. دي نمانيکه منافع شانرا تضم ادي با، دارد ري افکار مردم ت راف نم  ميئ اعت

 وسبز یخملم وی ھا انقالبات نارنجتي ساگري بوک ودسيکه توسط ف استی که  سروکارما بازھم با گرگ کھنه کار

ه ھ. ندي نمای به آنھا کمک ماي واندازند ی را به راه مرهيوغ داکارميخواھي وجه نمچيماب ه ف ردم را نادی ھای ک  دهي م

ا چنۀسفانه تجربأ متی ولم؟ي نشولي قای آنھا ارجیدي  وخدانخواسته به رول کلميريبگ شان مني م دي ن ه دھ ره ھم ه ثم  ک

  . استدهيفت سالھا وقرن ھا ا کهافتد ی تالش ھاومبارزات توده ھا، باز ھم به ھمان  جوال ھا منيا

 کارگرفته ی ازآنھا صرف وقتیدارند ول  وجودشوندي متي که توسط استعمار حمای درتمام کشورھایتي نارضاعوامل

دشونديم ات ملي وتب ه انقالب دي ب د؟ درغگردن تعمار بخواھ ود اس ه خ ده وبري ک اخته ش ه س ه خف ه ی آن در نطف  رحمان

 گري سرنوشت دیدست ھم داده بااله  ھا دست بستيالي وجود دارد که امپریادي زیدرجھان مثالھا .گردنديسرکوب م

ه استه  بی به خواسته ھایھ توجچيملت ھا معامله کردند وھ ا .حق مردم صورت نگرفت د جنگ ھ  بخشي آزادیمانن

  .گري باروس وصد ھا مثال دني جنگ مردم چچس،ي افغان وانگلیکردھا، جنگ ھا

ه ااستي سداني درمی ولمي بودروزي جنگ پدانيکه ما افغانھا درم نديگوي مشهيمردم ما ھم  سی بلم؟ي باخت ا ه  باري ب ج

  :گفته اند

دازسيانگل- اگر به نتائج ھر سه جنگ افغان ا چنمي نظر ان وده استني واقع ار.  ب ان ت م چن ارزه بخيھ ده مب حق ه  زن

دل گرد ی و دھشت افگنیفروش نيرويمردم مجاھد ما چطور توسط استعمار به ھ اول مب ه . ديوچوروچپ م ک امروز ھ

واني طرف کشور ما ازنه سال به  اکياز انیستيالي امپری طرف توسط ق ا قرب ان م ه روزه کودک  ی اشغال شده وھم

ا توسط ھمی ھم مقاومت مردمی ازطرفو گرددي مبرالي لوي نزميفاش ه ني م ا ب اي ھ رول ومھندسغم رده شده، کنت  ی ب

 داني ازموسفیکي یبل.  ما گم شده استنيوسردرگم ساخته اند که دزد وصاحب خانه درب چي را چنان گومردم گردديم

  :گفتي اطفال مني واکسني ما دروقت کمپاۀيقر

   کنند؟؟داي راپشاني اارهي تفنگ وطیري نشانه گتي تا کالن شوند تا قابلکنندي مني کودکان مارا واکس

بادي زدي نظرمن، نبابه ات کشورھاني خوش ه انقالب ود ک ردم عرب راازری عربی ب د مشکل م  و دي حل نماشهي بتوان

اهي پاخواھدي وچھره مافهي قريي شود؟ بلکه استعمار با تغدهي چشي ھایئ وسودجوزمياليدامن امپر  شي خوتي حاکمی ھ

ساعاريع) زاشنيگلوبال( ی عصردي جداتيراگسترش داده ومنطقه را بنابر ضرور راید ساخته وبستر م تثمار ی ب  اس

  . ببخشدیشتري بی بقاشي خوني ننگی مساعد ساخته وبه زندگنده،ي آاني سالیمردم منطقه برا
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اریاستوار است که تجربه س ! ترسدي مسماني ازردهيمارگز:  کهشي گفته مردم خوادي من بر بنليتحل ا ازت اله  م  خي س

ردم ا.  مطلب استنيگواه ا  ما،زيزنده کشور عز ه  نيم ا منطق ا داشتن ذخ رژمي عظريب ورد توجه ی ومنرالی ان  م

 نه درغم حقوق مزياليورنه امپر.  جانش شده استیبالپوست روباه : وھجوم استعارگران قرار گرفته وبه گفته مردم 

نندهي آیزنان وکودکان ما  ھستند ونه آرزو اني برای روش ا موجود شم ه ب ردم منطق ار، ی صفتطاني دارد بلکه م  مک

ا – کاي امرزمياليچون امپر ا دع ل م ابقه را مث ن کش س ردم مصر کف ه م شود ک رو ھستند وخدانخواسته ن اتو روب  ین

  .نديمغفرت نما

رالي لوي نژستانيت بزرگ که توسط ستراانهي مشرق ذی و طراحفي تعرب ه تحقق پ  کي نزدیري شده آھسته آھسته ب

ط ثابت شود و  . استناي جرني تونس ومصر آغازگر اري که به نظر بنده حوادث اخشوديم ه من غل ه کفت دا کندک خ

دي بگشيدستان خوه  برا شي خویھا ی تحت اسارت استعمار بتوانند ثمرات فداکاری کشورھاريمردم مصر وسا  رن

ود افتخارات خوادي جنگ، صرف به ی ھای ھا درعوض ھمه مصائب وبدبختچارهيونشود که مانند ما ب اء شي ب  اکتف

  :نديگوي که مکرد و به گفته مردم وندينما

ا ھزاران مصميدار" خرپ" خود صرف ی ھای ماھم ازفداکار"!!مي ی په خرپ دم،ي نه یگازره په خوند د"   ائب ب

  . ماشده استري که دامنگی واجتماعیماد

ات مقتي حقکي قاي شمال افرري اخحوادث نادي رابه اثب رای ودرس خوبرس ال وگماشتگان مزدور است؟ی ب  نيا  عم

دفتيفر اج وتخت باگان ق ه استعمار ھديرت وت د ک د؟ وصرف سود یمي ودشمن دایمي وقت دوست داچي بدانن  ندارن

ند کاستي ھمه سنيبنابرا. سنجندي را مشيومنفعت خو داران متوجه باش اهي پاه م هي حکومات ی مردمگ اه هي تکگان  گ

داریمشروع برا اميرژ.  است وبسی زمام اتوراني مزدور ودی ھ ه توسط کت ه ک تعمارباال خودکام ایاس وده ھ  ی ت

ای خواھند رفت وتوسط ولیستي به گودال نیگري دی پیکي دندي گردليمردم تحم شناب ی نعمتھ د کاغذ ت ه مانن  شان ب

  .شونديبه دور انداخته م

ورد ونس نظر م ادرم ستي حوادث مصر وت ه امپرن دي مزميالي ک د ازفرورخواھ ا ،یزي بع راط گرا  ابولھول ھ  یئاف

ه اصطالح نجات ه  داده وبعدا بی خوب گوشمالشاني راتوسط ااري مسلط ساخته و مردم آن د را درآنجایمذھب خاطرب

ذاریب قالی دموکراسی ھاهي حمله ور شده و پاشي خودي جدی با تکنالوژشانيا داب گ د،ي نمای می را تھ ان ن م چن  وھ

ذھبیئخواھد گفتند که ما خطر افراط گرا ودی م ه مي را درست محاسبه نکرده ب ا ا ک ار ت ايک تانیبل.  بکشدنج !  دوس

ه دست اعراب افراطی ومردمی قسم مقاومت ملنيھم  سپردند ؟ چطوردروازه ی مارا درزمان جھادمقدس چطور ب

از گردی به رونيپي وفلايزي تا اندونقاي ازشمال افریسالم ای کشورھای زندان ھایھا افر ودزد دي ھمه ب سلمان وک  وم

د کاررابه جبھات افغانستتيوجنا ود؟ وايآ. ان آوردن داکار مواجه ب ان ف ود جوان ا کمب ا ب ا ااي وطن م  استعداد را ني م

ا زميالي امپرني ھمم؟ي بخشیئ رھارا شي تا کشور خوميداشتن اد، القاعده را بن را تجھنھ ستند زي آن رد، تاتوان  ومسلح ک

د وامروز ازعقب اد پول دادنشانيبرا ا انداختن ردم م ه گردن م د ونشاي وبعدا آنرا ب ار خراب   آمدن انه م ه وکاش  خان

  .کنندي ھا جور مونيکسي ما کلی وازکله ھاسازنديم

ه استعمار٣٠٠ از شيبا ب  کھنه کاراستعمار شته ھای سال تجرب  چطور ی جاسوسی مسلکی وداشتن ھزاران کارک

ود شاني اکيژي ازپالن ستراتیئ اشتباه نبود وجزني مرتکب شود؟ ای اشتباه بزرگني چنتوانستيم ه مشاور . ب ه گفت وب

 را شي خوی دشمن داشته باشند تا بتوانند زندگدياآنھا ب ) کرد؟مي خواھنيبازھم چن ( یژنسکي بژويگني زبکاي امرتيامن

  .ادامه دھند

 وسقوط نظام یصادت دارد تا بتواند ازرکوداقی ضرورت به دشمن سازشي خوی درونتي بنابرماھیستيتالي کاپاقتصاد
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و وگتفرت د وازطرفیري خود جل ا فابری کن د پس صد ھ ر جنگ نباش م اگ لحه وتانک وطداتي تولۀکي ھ  اراتي اس

د نيشتري بی استعمارارگر انحصی وکشورھاماند ی مکاري باسقوط مواجه شده وھزاران نفر ب،شرفتهيپ  بخش از درآم

اجيقبل ازجنگ اول خل .دھنديرا ازدست م) فروش اسلحه( شيخو صاد بری وجنگ ھ ه بزايتاني بالکان اقت رر ک  نيگت

وددھد،ي ملي تشکی نظامداتيتولرا بخش درآمد آن  ا.  با سقوط مواجه ب ه ھ ان بیگل اري ازجوان  ی درجرمنسي انگلک

 سياقتصاد انگل)  فارس وبالکانجيخل( مھمۀ با مشعل شدن آتش جنگ دردومنطقیول.  کشورھا دنبال کار بودندريوسا

  .ديارھا مھاجر گرد ھزرشي گرفت ولندن آماده پذینفس تازه ا

صادني وبزرگترکنندي می سپررا شي خوی اقتصادی روزھاني سختریستيتالي امروزکه جھان کاپنکيوا   ی کشور اقت

شني کره زمی رادررودي که مناسبات جدخواھند یم  تا گلو درقرض غرق شده،ايدن رار ساخته ونق سدي جدۀ برق  مي تق

اریبل.  ادعاستني بزرگ سرآغاز ھمۀانين شرق موجود آورده  که پالن بندي نماليجھان را تکم اردکي خي ت  گري ب

د صادیفورمولبن ری اقت شمندان ومتفک ه دان صادني راک ال ی اقت د، تفي تعرشيپ  صد س وده بودن  دي نمای مديئأ نم

   .سازدي ماني را نمارش،ي وبحران فراگزميتالي کاپی رکود اقتصادیريوناگز

    حرمتباعرض


