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  دارپورتالارسالی يک ھوا

٠٧.٠٤.٠٩  
          

  "دفاع يا اشغال" اندرباب 
    

که ديده ميشود به اندرين باب مقاالت ونوشته ھای ارزشمند منتشره درپورتال را خواندم، با اينحال تاجائي
طی ھشت سال اشغال کشورما توسط امريکائی ھا ومتحدين شان افکار . مقداربيشتری کار درين زمينه نيازاست

افغانستان الگوی دموکراسی امريکائی، از "ونظريات گوناگونی پيرامون آن ارائه شده است که درين سلسله کتاب 
اين اثر ريشه ھای . ژ به نظرم جالب وجامع ومستند آمده استآئي. نوشتۀ و" تحميل تروريسم تا صدور دموکراسی

تجاوزامريکا واھداف شوم آنرا، ماھيت امپرياليسم وعملکرد آنرا ومسايل زياد مربوط به کشورما را به وجه احسن 
رند  که به اين کتاب ارزشمند تا ھنوز دسترسی نداه ایحيفم آمد عد. ی به خواننده ميدھدشرح داده ومعلومات زياد

 -لذا برآن شدم تا اين اثرتحليلی و گويا ومدلل را از طريق پورتال افغانستان آزاد. از مطلعۀ آن برخوردار نشوند
  .آزادافغانستان به دسترس خوانندگان عالقه مند بگذارم 

*********************************************************************************************  
                      آئيژ. و

  

  افغانستان الگوي دموكراسي امريكائي،
   از تحميل تروريسم تا صدور دموكراسي

  
  شگفتاريپـ

                                                 
ه  جھان بودین كشورھاي ازخبرسازتریكيش از دو دھه ي بینحال طي با ایر وعقبمانده، وليست فقيافغانستان كشور 

سم درمنطقه خواندند و به يالي آنرا نمونۀ اعمارسوسی گروھی بار.ع درآ ن رخ داده استين وقاي تریو افراط
ختند و ي برسرمردمش ری قلمداد كرده و چون بالئل هللاي سبیشتن رامجاھد في خوی دسته ایدند، زمانيخونش كش
امارت وتحقق اسالم ناب دمار از  خالفت وی با ادعایا ولحظه ای ھم  داره. ت شان نمودندقتل وغار

وحال .  بدل كرده اندء از شھدای از خاك و گورستانین مجموعه، آنرا به تليسرانجام، ا. روزگارمردمش درآوردند
ن يند انبار مواد مخدرجھان است، درعيگوي ناتو قراردارد، میكا و قواياالت متحد امريھم با آنكه دراشغال كامل ا

ھا و كشتار يرانيطھا، وين افراط و تفريۀ ايدرعقب كل! خوانند؟ي درمنطقه میكائي امریراس دموكینكه آنرا الگويا
را  م شاني مستقیھاي جھان ومنطقه و دست درازین قدرتھاين كشوركوچك، تصادم تضادھا و منافع بزرگتريدر
 یگاھھا و رسانه ھاغات گستردۀ دستيان جفاكارآن و تبليع توسط مجري وقایكه وارونه سازيدرحال. ديتوان ديم
ل يھا درتحلين اغواگريرغم ا یعل. انندينماياه ميد را سيد و سفياه را سفي كشانده سی شان افكار را به گمراھیغاتيتبل

گاه ي مطابق خاستگاه و پای درجامعۀ ما مطرح است كه ھركسیاديل زيع پرسشھا و مساين وقايو فھم راز ا
ت پاسخ دھنده را در جامعه يگاه و وضعيل است كه جاين مساي به ایپاسخ دھ. دھديش به آن پاسخ مياجتماع

ك فرد يث ي است مشخص ساخته و به حی را كه از نظرمن عمده و اساسیليمن ھم برآنم تا مسا. سازديمشخص م
  . كنميل مي راتحمیژگين نوشته دو ويدر. ك پاسخ درخور توان خودم را بدھميشھروند افغان به ھر 

  . فھم مطرح كنمل مطروحه را ساده وعاميكوشم مسايت ميت كه درنھانسي اول ایژگيو
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دگاه ي با تفكرات و دیئتھاي ازكتابھا، مطبوعات وشخصینست كه با كاوش افكار و آوردن نقل قولھائي دوم ایژگيو
 مدارك ا را از زبانيكنم تا قضايه ميتك...  وان، دوكاندار، كارمند دولت وی مختلف، اعم از روشنفكر، تاكسیھا

ل ينست كه مسايانتظارمن ازخوانندۀ  محترم ا. ح كرده باشميتوض)چپ وراست( مختلفیدھايواسناد وطرز د
رد، يات و استدالالت درست بگيجۀ خود را ازفكتھا، واقعيردنبال كند و نتيمطروحه را بدون حب و بغض تا اخ

  . كيست دموكراتين برخورديو ا. افتيت ق دسيافت حقاي به دریتوان با وجدان پاك علميق است كه مين طرياز
    

   شھریداد  در پھنايكند  بيظلمت  شب م
  ی تو اش باقصه وافسانه ایخوانيصبح م

  
 ائتالف یروھاي نیر نامھاي زی خارجیروھاي كه ھم اكنون درجامعۀ ما مطرح است، حضور نیل  عمده ايمسا

  به  I S A Fا ي ین المللي كمك رسان بیروھايو ن)  مسلحیرويست ھزار نفرنيب(كا ي امریسم به رھبريضد ترور
در رابطه به حضور . ج حاصله ازآن استين حضور ونتاي، عوامل ا) مسلحیروي ھزار ن١۵ ـ ١٢(  ناتو یرھبر

 یلگوا  افغانستان ايبرد؟ آي كرده ؟ و آنرا به كجا میسم درافغانستان چيالينكه امپريروھا دركشور ما و اين نيا
؟؟ ...ايسازند؟ وآي شان میي اھداف  منطقه ی برایگاھيا ازآن مستعمره و پاي منطقه خواھد شد؟ وی  برایموكراسد

  : توان درجامعه مشخص ساختي سه نظررا مًعمدتا
دانند و به آنھا ي ملت ما میسم را درافغانستان شانس طالئيالي حضورامپرًروھا و كالين ني حضور ای  عده ا-  ١    

 ھم ازآن فراتر رفته ینگرند و گاھياز ستم طالبان م”  نجاتبخش ملت مایروھايسم و نين ضد تروريمبارز“به مثابه 
ژه جنراالن يوه ، بی خارجیروھاي و تمدن را بردوش نیسم و گشودن راه دموكراسيرسالت مبارزه با فئودال

 درلفظ و نوشته  تقابل به ی، حتروھاين نيرند كه ھرگونه تقابل با ايگيجه ميگذارند و لذا نتي میكائيوسربازان امر
 خوانده و درصف ی و باغیاغيز يت تقابل به منافع ملك وملت است و تقابل كننده را نيخواست مردم و درنھا

  . دھندين قرارمي مثل بن الدن و گلبدیستھايترور
  است،یدرجامعۀ ما ضرور” خالص گر“ به عنوانی خارجیروھايند حضور نيگويگر مي دی گروھ– ٢    
خت و ي قبل برسرھم و برسر مردم خواھند ری ـ طالب باز مثل سالھایشۀ جھادي شقاوت پیرآن گروھھايدرغ

 یھا ندارد، عده اي از خارجیشترين نظرانتظار بيا. بت خواھند انداختيدوباره جامعه را به گرداب جنگ و مص
  . ن نظر انديز طرفدار ھمي ازمردم عوام نیاديز

سم، دركشور ما جھت تحقق اھداف خودشان و يالي، و كال امپری خارجیروھايباوراند كه نن ي ھم بدی برخ– ٣    
ش از دو دھه دركشور ما گذشته است محصول و ي بیسم و جنگساالران آمده اند وتمام آنچه طي با فئودالیدرتبان

 است و ی فئودال– یستيالي مختلف امپری ھاین منافع جناح بندي درجھت تامیني ذات البیجۀ تصادم تضادھاينت
ن صلح يست كه تاحال اعمال شده وھرگز ھدف آن تامي پالن شده ایز حاصل پروژه ھايز موجود نيط غم انگيشرا

داند و يرا تجاوز واشغال مگانگان مسلح دركشورخودين نظرحضوربيا.  مردم نبوده استی برایوثبات و دموكراس
  .  دھدي مبارزه با آن فتوا میبه نوع

خ ي تاریسم خورده است و درھرجاين ضربت را از فئوداليشتريكنند كه جامعۀ ما بي نظر اول استدالل مطرفداران
ه ي ھم كه تاحال علی، مبارزاتیخوريسم برمين و سركوبگر فئودالي، اختناق آفری به نقش استبدادیما كه نظر افكن

چ يھ. كندي حاكم است ومسلحانه ظلم وستم مستم منحط كماكان برجامعهين سيسم صورت گرفته كارآ نبوده و ايفئودال
 یلذا ھم اكنون كه ضربت بخشھائ.  با آن را نداردیاروئي ھم درجامعۀ افغانستان توان مبارزه و رویروئين

سم قرار گرفته يكا درتقابل بافئودالي امر٢٠٠١ سپتامبر١١كا وارد آمده بعد از ي حساس امریسم به جاھايازفئودال
ن يا. افت وكماكان ادامه داردين پروسه در افغانستان از سقوط دادن طالبان آغاز يا. ت بزندومصمم است آنرا ضرب

كا مصمم اند تا يحكام امر.  استی و واقعیك امرجديسم در افغانستان يكا با فئودالينظر معتقد است كه تصادم امر
 را كه ھم اكنون درافغانستان آورده یطياچنانكه شر. شه كن كننديسم را رياورند و فئودالي بیبه افغانستان دموكراس

افته  يت يشود، دھا حزب و سازمان اجازۀ  فعاليه منتشر مير شد، به صد ھا نشريه جرگه دايدولو.  سابقه استیاند ب
م، ي ھستی و بعد پارلمانیس جمھورينك درآستانه انتخابات آزاد رئيا.  پاس شده اندیگرين دي و قوانیو قانون اساس
  . . . افتند و يرون شدن ازخانه را ي شده، دختران اجازۀ درس خواندن وزنان اجازۀ بمكاتب باز

ل و اصالح كرد و يرا تعد” چپروانه “یو برخوردھا”چپروانه  “ید تمام برنامه ھايمت است و باين فرصت غنيا
دان آمد و ي به می وعلنیونك قانيت و تشكل دموكراتيرش به حاكميك قابل پذيد با برنامۀ دموكراتيط بايمتناسب باشرا
دشمن عمده را  شان ین تفكر درفورمولبندي ایسن ھايتئور. ع كرديان حاكم تسريسم را ھمراه جريزدن فئودال

سم يالير با امپري ناپذی آشتیريدانند كه ھم اكنون به قول آنھا درتقابل و درگي مسمياخوان وتضاد عمده را با فئودال
) سم واخوان يفئودال( حل تضاد عمده و زدن دشمن عمده یبرا: ن است كهي نظر چننيو لذا رھمنود ا. قرار دارد

دست داد كه به اساس آن ه د بھانۀ  بيوھرگز نبا.  رساندیاريكا عمل كرد وآنرا ي با امری و ھمراھید درھمسوئيبا
  .  از افغانستان خارج شوندی خارجیروھاين
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 غارت، -داندينكه آنراتجاوز ميرغم ا یفغانستان ـ عل به ای خارجیروھايرش ني درپذیاستنادگاه نظردوم
 دو دوره حكومت ی و طالب است كه طیشي ـ ملی جھادیروھاين...  وی وستمگری، كشتار، سركوبگریرانگريو

 یس شخصي و نوامیس ملي كشاندند، برنوامیه و نابوديز را به تاراج بردند، كشور را در مرز تجزيشان ھمه چ
ن نظر يا. ك كالم كارد را از استخوان ھم گذشتاندنديرپا گذاشتند  و دري را زیه حقوق انسانيكلمردم دست انداختند، 
ش و طالب ي ـ ملی، درندگان جھادیرومند مليل نيك بدي و نبود ی خارجیروھايرون رفتن نيمعتقد است كه با ب

 را ندارد و لذا وضع موجود را به یئگرتحمل چنان رنجھايملت ما د. شوديند و بدتراز گذشته ميآيدان ميدوباره به م
  .  رديپذيم” بد ازبدتر“مصداق انتخاب

ش ھا ي ھا، ملیمنظورجھاد( ن ھارا يھم: ند كه يگوين مردم عوام، مي دربین نظر، حتي از طرفداران ای جمعیول
 یم ھاينشان تنظيھا و متحديكائين امريدھند كه خودشان ساختند، ھمي ساخت؟ وخود پاسخ میك) وطالبان است

 ھا بن الدن را به افغانستان آوردند و یكائين امريه كردند، ھمي را ساختند و آنھارا آدمكش وخرابكار تربیجھاد
 شان یحاالھم جلو ھمگ.  و مسلح كردندینشان طالبان را سازماندھيھا و متحديكائين امريگاه ساختند، ھميش پايبرا

شه در ترس باشند و از ي نگھداشته اند كه مردم از آنھا ھمست و آنھا را ھمچنان مسلح ھایكائيدر دست امر
 یل ميش را بزند، بازخودش به چه دلي، طالب و ملیاگر جھاد. نجا درافغانستان بماننديھا بخواھند كه ھميكائيامر

. كننديمرون يھا رامثل روسھا بيكائيگرامريك روز ديك روز نه يشناسد كه يمردم افغانستان را م. نجا بمانديتواند در
تواند به يچون با وجود آنھا است كه م. كا استيش وطالب مسلح به نفع امري، ملیل است كه بودن جھادين دليبه ا

ن مردم يا.  خود برسدی داشته باشد و به اھداف منطقه اینجا حضور نظاميسم دري مبارزۀ ضد تروریبھانه ا
 را ی خارجیروھايد رنج جنگساالر و فشار ني بازھم با ی آزادی دادن براین ھمه قربانيافغانستان است كه  بعد از

  . ”م حال چھل روس آمد يديك روس را كشي“ فھمد كه ي نمیتحمل كند و گر نه ك
ژه يوه  ھا، بیداند و خارجي را دركشورش تجاوز میرغم آنكه حضور اجنب ین است كه علين نظر چنيا ۀفشرد
 و یت مبارزاتي و نداشتن باور به ظرفیبازھم از ناتوان. شناسد يالب م ـ طینعمت وسازندۀ جھاديھا را وليكائيامر

 ـ  در دستور ی خارجیروھاي جنگساالر را ـ آنھم توسط نۀلأدھد وحل مسيط موجود تن مي به شرایل مليك بدينبود 
  . دھديروز قرار م

. د نكني می لحظه نگریار دارد، ولع موجود سروكي با وقایز توجه دارد دونظر فوق به نحويتا آنجا كه خوانندۀ عز
پردازد و لذا بر منافع ينده  كمتر ميل گذشته وآيت را درخود نھفته دارد به تحلي واقعین دوخط كه ھر كدام مقداريا
ان ي خالف جریط كنوني ھم ھست و درشرای جنجالیل دراثبات نظرسوم كه قدري اقامۀ دلیواما برا. كنديه مي تكیآن

 را كه ی مختلفیت ھاي موقعین واپس نگريم و دري كنی واپس نگرید ابتدا قدريد، باخواھد حركت كنيآب م
 كوتاه به اشاره یلي مختلف قرار گرفته است، ولو خیل مورد تجاوزات قدرتھايكشورما داشته است و به ھمان دل

 یخ قطوريھا تارن تجاوزات و مقاومت مردم افغانستان در برابرآنيك ازيداست كه شرح ھريناگفته پ.  ميريبگ
 و یك مورد آن كه تجاوزشورويز از يشما خوانندۀ عز. مي را ندارین قصۀ درازينجا سر گفتن چنيشود و ما دريم

 تان نمونۀ باشد ازسرنوشت تجاوز به یتواند برايد وميم داريج آن تجربۀ مستقينتااز ه آنست و يمقاومت مردم ما عل
نجا ي ھا چرا بدیكائيژه امريوه  ھا، بیم غربينيبد بينحال بايباا. ن برخورد مردم مانسبت به آین كشور وچگونگيا

  خواھند؟يده شده اند؟ و واقعا چه ميكش
ل يشم، دروازۀ ھند، منطقۀ حاي باختر وخاور جھان، گذرگاه جادۀ ابری فرھنگھایم كه افغانستان محل تالقيدانيھمه م

 به مراكز نفت و یابيبر عبور از جنوب به شمال و دست استعمارگر جنوب و شمال بوده وھم اكنون معین قدرتھايب
.  سابق استی باز مانده از شوروی كشور ھایدن به بازار ھاين و راه رسيرۀ كسپي و بحی مركزیايگاز آس

وسته افغانستان را ي خودش است كه پی و اقتصادیاسي، سی فرھنگی ھا به عالوۀ داشته ھایژگين ويدرست ھم
 مختلف ی تجاوز گر وغارتگر ازسمت ھایروھاي توسط نیزيتاز و غارت و خونردرمعرض ھجوم، تاخت و 

  . نش آنرا به آزمون گرفته انديكا و متحدينبارامريكه ا. قرارداده است
  ست؟يكا به عنوان قدرت حاكم موجود درافغانستان چه بوده وھدف آن چيم نقش امرينيبحال ب

    
   به افغانستانيكا درتجاوز شوروينقش امر

     
 خان ی م توسط محمد ول١٩٢٢ یكا درجوالينھا با امرك افغاي دپلوماتین تماس رسمين اوليرخؤبنا به قول م

” نگيھارد“امان اله خان را به عليحضرت اكا برقرار شده كه او در آن سفر، نامۀ ي سفرش به امری طیدرواز
كا به ي امری دوجانبه وھمكار روابطی درآن نامه خواستار برقرار"امان هللاه ش". كا سپرديس جمھور وقت امريرئ

و ) یت مورايواالش سم( ۀ شرق شناسان شان مثلي ھا به توصیكائيامر. ده اش شده بوديكشور تازه به اسقالل رس
  .  با افغانستان نگرفتندی به ھمكاریدانستند عالقۀ چندانيس ھا مينكه افغانستان را منطقۀ نفوذ انگليل ايھم به دل
دار يك ارتباط محكم و پايجاد ي ایزبراي داود خان نیدر اعظم و پس از آن كوششھا شاه محمود خان صیتالشھا
ران را ي ھا پاكستان و ایكائين زمان امريچون در.  دو پروژه محدود ماندیكي را نگرفت وفقط به احداث یجائ

ورند ي م خط د١٩۵۴مان درسال ين پياتو ھم ساخته بودند، كه ھميمان سيعمال درتصرف خود در آورده و شامل پ
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كا با يشه مانع ارتباط امري كه با افغانستان داشت ھمیپاكستان با اختالفات.  پاكستان اعالم نمودین الملليرا سرحد ب
ن دوكشور يا. ساختيران برآورده ميق پاكستان واي را ازطرودخ یيكاھم تمام اھداف منطقه يشد وامريافغانستان م

.  بودندیخصوص درارتباط با اتحادشوروه كا بي امریكز جاسوس و مریيژه پاكستان، ابزار منطقه يوه ب
  . كا بوديار امري شان ھمه دراختیج و بنادر تجارتي خلیج فارس ومنطقۀ نفتي خلیكشورھا

 ی آن شد تا شورویكا درپيدانست، امريل مي راھم دخیتنام، كه درآن شورويكا در ويپس از شكست مفتضحانۀ امر
سم و يالي را كه درپس سوسیشورو ۀرد وھكذاچھريتنام را ازآن بگيقام شكست خود در وندازد كه انتي بیرا درتلك

لۀ ي ازنقاط جھان گسترده بود، به وسیاريش را دربسيطرۀ استعماريخواھانه پنھان شده وسي آزادیدفاع از جنبش ھا
ك يۀ بوروكراتيطرۀ سرمايرسي كند و آن مناطق و بازارھا را از زی به افغانستان، بدترازخود معرفیتجاوز نظام

  .  به اصطالح آزاد در آوردیۀ انحصاري به تسلط سرمایشورو
نۀ ي ھا درافغانستان انجام شد زمیم شوروي كه به دخالت مستقی ـ پرچمیش  خلق١٣۵٧ بد فرجام ھفت ثور یكودتا
حق ه ب جوش عكس العمل ومقاومت خود.  مساعد ساختی ھا با شورویكائي امریروئاي روی را برایخوب

 را شعله ورتر ساخت و برآن یكائي حكام امریري حس انتقامگیه كودتاگران مزدورشوروين مردم ما عليگاوخشم
  CIAنينجاست كه متخصصياز.  شان را ضربت بزنندیف شوروي مردم سلحشور افغانستان حریشدند تا به بازو

كنند و با يگرانۀ شانرا به داخل افغانستان دراز م دست نا پاك و تجاوزی برده منشانۀ حكام پاكستانیبه ھمكار
 یعني ش ١٣۵٨ یششم جدۀ كنند تا كار به فاجعيك ميشتر تحريشتر و بيمداخالت غرض آلود شان روسھا را ب

 با به خون یكا و شورويد وامري به افغانستان انجامیش از صد ھزار سرباز شورويانه وخونبار بيتجاوز وحش
ن فاجعۀ قرن را يران ساختن كامل دار و ندار افغانستان بزرگتريون ھموطن مظلوم ما و ويك مليش ازيدن بيكش

  : یدين تراژي ایكائيم از گردانندگان امرين رابطه بشنويدر. رقم زدند
  :كا درحكومت كارتر گفته استي امریت ملي مشاور امنینوبرژنسكيزبگ

ز ما ين پروژه پاكستان نيند و دري نمای به افغانستان تجاوز نظامم تايق نمودي ھا را تشویم كه شوروين ما بوديا “
   )١( ”  كردیرا ھمراھ

فقط . رديل بگي به افغانستان را به تحلی تجاوز شوروین المللي و بینجا عوامل داخلينگارنده سر آن ندارد كه در
 ین دست درازيد وثابت كند كه ات آن از جھاد افغانستان روشن بسازيكا را دررابطه به حماياست امريخواھد سيم

  .  انداخته استیگرير نام جھاد به چه منجالب وحشتناك ديبخش ملت مارا زيھا، جنبش آزاد
  : ديگوين مصاحبه اش مي درھمیبرژنسك

 ارتش سرخ دام گسترده ی برای ھائینينه چي ارتش سرخ درافغانستان بازمیروھاياده شدن نيشش ماه قبل از پ“ 
  ” .تنام خودش را داشته باشدي ویغانستان شده و شوروشد، تا داخل اف

ن يان طالب به قدرت ھستند ـ ازيادگرايكه بني زمانیعنيا امروز ـ يال خبر نگار كه آؤن سي در برابرایبرژنسك
  : ديگويد؟ ميستيمان نيبرنامۀ خود پش

 روسھا را موفقانه به افغانستان یام و پي كه طرح نمودید به خاطر پالن عاليخواھيا ازمن ميمان باشم؟ آيچرا پش “
ما اكنون فرصت : س جمھور كارتر نوشتمي كه روسھا وارد افغانستان شدند من به رئیم؟ روزيمان باشيم پشيديكش

 یتيعما درمدت ده سال تمام، روسھا را درموق. ميتنامش را بدھي ھم  ویر شورويم كه به اتحاد جماھيافته ايآنرا 
را  را ضربه زدند، اسلحۀ شان ن مداخله اقتصاد شا نيآنھا با ا.  بودی مسلسل جارم كه خون شانيقرار داد

  )٢.(”را از دست دادند  شانیرا زدودند و درفرجام امپراطور ات ارتش شانياستھالك نمودند، معنو
 ینگريختند نيريكا و ملل متحد مي در امری كه به انتقاد از تجاوز شورویتمام آن اشك تمساح ھا! ديخوب دقت كن

چ يكا ھي امری شان برای وقربانیرانين مقطع افغانستان و مردمش و ويد كه دريتوان دي میخوبه ش نبوده و بيب
كا مھم ي امریگذرد براينكه برافغانستان و مردمش چه ميا. فش را بزنديخواھد حريكا ميامر.  نداردیگونه ارزش

  . دست آورده استه ن شانس را بي بھتریز شوروله مطرح است كه درانتقام گرفتن اأن مسيكا اي امریبرا. ستين
ر با احساسات داغ  و ي، مردم آن سلحشور وسلطه ناپذیكي ومساعد به جنگ چری كوھستانینيافغانستان سرزم

 كه ی و انقالبی مدبر ملیالت سالم و رھبري و فاقد تشكی ونظامیچ گونه امكانات مالين ضد تجاوز، اما بدون ھيآتش
 سالم یكار برد و با طرح ھاه سود خلق و كشورش به  كند و امكانات را بیرا درست رھبربتواند جنگ مقاومت 

 یگريك استعمارگر به كام استعمارگر ديرد و نگذارد كه كشور ازچنگ ي را بگی اضافی ھایرانيجلو تلفات و و
  . فتديب

ر ينام امه ُ عرضه را بیته و ب خود فروخین مساعدت ھا و نامساعدتھا عده اينش با سؤ استفاده ازايكا و متحديامر
ل كردند كه با يخواھانه مردم ما تحميت و برگردۀ جنبش آزادي خرابكار تربیندان و جمعو رھبر و قوم

 خود ی و گروھیسود شخصه  معامله بی وطن را سنگ ترازوی سر جوال گرفتند و سنگ گورشھدایھرغارتگر
  . ساختند
 قرار داشت كه با معامله به خاك و خون آن اغراض شوم یرگان جفاكاي ھم افغانستان درجوار ھمسایازسوئ

  . گرفتندي از افغانستان انتقام میساختند وحتي خود را برآورده می ـ اقتصادیاسيس
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گردن پاكستان انداخته و ه نش ابتدا طوق خودرا بيكا و متحدي است كه امریط و ضعفھائيبااستفاده ازھمچو شرا
ه ست بيرانگر و تروري ویادگراي بنیابند و با ساختن گروھاي یروش دست م خود فروختۀ وطنفیتوسط آن به مشت

ستھا كه يان و تروري  اسالم گراًاءكنند، بني جزم میف شان شوروي زدن حری، عزم را برای جھادیم ھاينام  تنظ
ز را ي چنش ھستند كه ھمهيكا و متحديكا با آنھا درافتاده است محصول وخواسته و ساختۀ دست امريا امرياكنون گو

 از یدند اگر كسيكشيقبل از آن مردم ما خجالت م. ده انديون انسان را به خون كشيك مليش ازيران كرده اند و بيو
  : سدي نوی مید خبر نگار سرشناس پاكستانياحمد رش. داشتين افراد نسبت ميآنھا به ا

 و  C I Aشتند، اما توسط پول و اسلحۀ  ندایف شده ايگاه تعريان در جامعۀ افغانستان جايقبل ازجنگ اسالم گرا “ 
   )٣(” .افتنديت پاكستان نفوذ فوق العادۀ يبا حما
جاد حكومت درافغانستان نداشتند ي ای برایچگونه طرحي درافغانستان ھیكا و پاكستان در آوان حضور شورويامر

 شان مطرح بود یت خود برا تفاوت بودند، جنگ بذایندۀ مردم افغانستان بيندۀ جنگ و آيو در برابر سرنوشت وآ
چارد يبه قول ر.  آنیج بعديخكوب كنند نه نتاي جھان بدنام و درافغانستان مرد را یلۀ آن بتوانند شورويوسه كه ب
 كه دركشور شان ی نسبت به سرنوشت مردمی تفاوتیكا عبارت بود از بي از مواضع ثابت امریكي... “یمكنز

” .ف كندي را تضعی اتحاد شورویكيوپولتيت ژينكه موقعيد ايشدند، به اميمكا مسلح ينۀ امري نامطلوب با ھزیروھاين
)۴(  
ست معطوف يرانگر و تروري ویروھايجاد و مسلح ساختن نيكا توجه اش را به طور عمده به ايم كه امرينيبيم
مول است كه أن مي برآوردن ایبرا. ران سازديو و”  كند یمسلسل خون جار “یدارد تا به قول برژنسكيم
ن يرتري شر  C I A ق يكند واز طريجاد ميست درپاكستان و بعد درافغانستان ايۀ تروري متعدد تربیگاھھايپا

ن راه به ياردھا دالر را درايكند و مليرميارانش را به افغانستان سرازي اسالم گرا مثل بن الدن و یست ھايترور
  . رسانديمصرف م

 وطن ما متقبل یراني را جھت كشتار مردم و ویز مصارف ھنگفتي ھا نین شورون تناسب و درتقابل با آيھمه ب
ون نفر جانشان را از دست دادند و كشور به يم مليكنيست سالۀ افغانستان يدرجنگ ب“: سدينويد مياحمد رش. شونديم
نه يارد دالر ھزي سابق ساالنه حدود پنچ ملیاتحادشورو “یرانين كشتار و وي ایدر راستا” .ل شدي تبدیرانه ايو

ن مبلغ را يھم. ن كمك كرديارد دالر به مجاھديم چھار مل١٩٩٢ تا١٩٨٠ ین سالھايا الت متحده بيا. . . كرد
  ) ۵(”. ن، به آنان كمك كردندي مجاھدی و اروپائیان اسالميگر حامي و دیعربستان سعود

 یم كه خون شان مسلسل جاريرار داد قیتيما درمدت ده سال تمام ، روسھا را درموقع“د يگوي می وقتیبرژنسك
 ساختن خون ھر ی جاری مدت دھسال برایكا طينست كه امريه ايگر قضينگرد، جانب ديه ميك جانب قضيبه ” بود

خون ه  را به ای خون ھر سرباز خود منطقی روسھا به ازایآر.  كرده استیروس دھا وصدھا افغان را قربان
اعدۀ يكردند ير آوار بمباردمان ميا زيم از زن و مرد وطفل و كھن سال گناه آنرا اعيوتمام باشندگان ب. دنديكشيم
  . كردندي قتل عام منرکله ھاا مثل منطقۀ  كري را به رگبار  ميبستند و یاديز
 ی وھوائیني زمیروھاي  نفر از ن١٣٣١٠ش از  يدھند كه بيافت نشان مي كه بعد ازجنگ انتشار ی شورویآمارھا“

 ی نفر از آنھا بخاطراستفادۀ  نادرست از سالح ھا، نگران۵۴٠، . . .ن رفتندينستان از ب در طول جنگ افغایشورو
  . . .  ھا مردندیماريھا و ب

                                                     ) ۶."(ر بوده استيون نفر متغيك مليتا . . . تلفات افغانھا " 
زنند و ي نمیرف ھا از آن حیكائي شده است و امری نفر افغان قربان٧۶ن آما ر دربرابر ھر كشتۀ روس، يبه اساس ا
 شده ی جاریگري دی شدن خون روسھا درافغانستان چه خون ھای جارید كه به ازايخواھد بگوي ھم نمیبرژنسك

 فقط به منافع و مقاصد شوم خود یكائيرحكام امري و سای پرداخته است؟؟؟ چون برژنسكیمت گزاف را كين قيوا
 لحظه ینك دودي نداشته باشد وعیاگر انسان غرض ومرض یول.  ملتھایا ھستيات انسانھا و يشند نه به حي اندیم

 به كشور و مردم یكائي و رقابت امریرين انتقام گيجۀ ايند كه نتيبتواند بي را از چشم خود دور كند مینگر
 ی، گرسنه وشكنجه شده ازدست انواع ستمكاران ونسلی زخمیران، ملتي وی ازشھدا، كشوریافغانستان چه بوده؟ تل

 مسلح ی جھادیم ھايز، تنظي خونری مسلح عقبگرای آن گروھھایدرپھلو. . .  ش و يگردان و روانپرآواره، سر
 ی و روشنفكرانی گوی بلی فرصت نگر و بلیش مستبد، سازمانھا و گروھھايانحصارگر، اقتدارگرا و كھنه اند

. . . خود وه شه بيند باور وغرق ایر، بيخسته، ضربه خورده، راحت طلب سازشكار، فرارطلب، سازمان ناپذ
  .  خت استين شكست و ريمحصول ا

كسان نشده؟ كدام خانواده ازمردم زحمتكش ما را يخاك ه ن ما، از شھر و ده بي سرزمیند كه كجايبتواند بي میھركس
ا پرستو ي دنیخته و تا كجايھم ره  بی ھائی ننشسته اند؟ چه زندگیاشھدائيد و يد كه درسوگ و رنج شھيسراغ دار

 یم؟ چه تجاوزاتيگانگان تحمل نكرده اي از بین ھائير وتوھيده اند؟  چه تحقيره و مھاجر افغان پر نكش آوایھا
  ...  كشور ما صورت نگرفته است؟ ویس ملي ھا و نوامیبرفرھنگ، دارائ

ل كرده اند كه جز به منافع يزور تحمه  را بر سرنوشت ملك وملت ما بیدرعوض ھم اكنون گروھھا واشخاص
ازفروش وغارت خون وخاك وطن و . شندياند یگر نميز ديچ چي خود به ھی و گروھیالت شخصي تمااربابان و

  كه به قول یالتيدھند، تمايالت شانرا آب ميبرند، و تمايكنند و از رنج مردم لذت مي میوطندار ثروت اندوز
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مشخصۀ آن ” خته است يم آم كه درآن پول، لجن و خون بھیالتيد، تمايگراي میدرآن لذت به شھوتران “ یدانشمند
  .است

سم ينش در زد وبند با فئوداليكا و متحدي پالن شدۀ امریاستھايند سين وضع تاسف بار درھمه ابعادش محصول فرايا
ن برنامه بازھم وحشتناكتر است يكا بود، تداوم اي از برنامۀ امرین ھنوز قسمتيا.  جنگساالرن استیعنيوۀ آن يو م

دست ه ل پروژۀ وحشتناك طالبان بي ھا و پس ازآن تحمیل و قتل عام مردم آن به دست جھاد كابیرانيكه منجر به و
  م چگونه ؟ ينيحال به ب.  نش درافغانستان شديكا و متحديامر
  

  دارد                                                         ادامه 
   


