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  موسوی

  ٢٠١١ می ٧

  " آی.اس.آی"تجارت خون 

  با

  کودک کش آن" تيم ھای مرگ" و "ای.آی.سی"

١  
و، رسانه ھای خبری امپرياليستی که از شام يکشنبه گذشته، يعنی دقيق از آخرين ساعات تاريخ اول ماه می بدين س

به حق بدان قوۀ چھارم را نام گذاشته اند، بدون استثناء با بوق و سرنا می کوشند جنايت رھزنانه، تروريستی و 

دھشتناکی را که در خاک کشور ديگری انجام داده اند، با ھزار حيله ونيرنگ تبليغاتی نه تنھا از قبح و ماھيت 

اين حرکت که چيزی نيست . بلکه آنرا تا سرحد يک حرکت قابل تقديس به خورد مردم بدھندتروريستی آن بکاھند، 

خبر ، آگاھانه در آن ت ھای بخش ، از ھمان نخستين ساع"بن الدن"به غير از کشتن و يا ربودن مردی زير عنوان 

تو گوئی ھمه ھوش و ذکاوت ال به الی دروغ ھای ھدف مند و فريبکارانه تقديم خوانندگان و مردم جھان می گردد، 

  .خود را از دست داده و شعور شان تا سرحد پذيرش اين اراجيف ته کشيده است

آنھا با آن که خود می دانند که دورغ می گويند و اين را ھم می دانند که خلقھای جھان نيز بر دروغ گوئی آنھا وقوف 

  :چنانچه . کامل دارد، باز ھم به دروغ پردازی ھای شان ادامه می دھند

از موضع وزير خارجۀ امپرياليزم جنايت گستر امريکا، ضمن مصاحبه " ھيالری کلينتن"ھمه به ياد داريم که خانم 

ای به صراحت ابراز داشت که ما بدين موفقيت دست نمی يافتيم، اگر پای کمکھای بی شائبه و گستردۀ دولت 

که يک ساعت قبل از آغاز عمليات، دولت پاکستان در پاکستان در ميان نمی بود و ھمزمان با آن گفته می شود 

جريان يک جلسه اضطراری مقامات ذيصالح را در جريان آن امر قرار داده است و يا اين که در جريان عمل از 

، ضمن آن که جريان عمليات به صورت زنده گزارش داده می شود، "ھيبت آباد"طرف يک تن از افراد حاضر در 

ان که دستور خاموش کردن چراغھا و خارج نشدن از خانه ھا را به باشندگان آنجا به صورت از نقش دولت پاکست

، مقامات پاکستان کوشش می نمايند قسمی وانمود نمايند که گويا از آن گردداکيد کوشزد می کرد، گزارش می 

  . نداشته است ویه شدنتی را در قبال فروش فرد مزبور و به خون کشيديحرکت ھيچ اطالعی نداشته و مسؤول
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، تا تمام اين کالشی ھا که در نفس خود توھين به ميزان ھوش و ذکاوت خلقھای سراسر جھان است ايجاب می نمايد

به اين قضيه اندکی مکث بيشتر صورت گرفته، ضمن آن که در حد توان ابھامات آن برداشته می شود، و به پرسش 

اما . عواقب آن بر افغانستان، منطقه و جھان نيرمورد غور قرار گيردچرائی و چونی آن پاسخ داده می شود، نتايج و 

  :اين دو تذکر را گوشزد نمايم الزم است یاز ھر آغازقبل 

  در مورد بن الدنبار گوناگون در صورتی از اعتھای  تمام تحليل ھا، اگر و مگرھا، مناقشه ھا و بررسی احتمال-١

در غير آن .  داشته و آن جنايتکار طی اين ده سال زنده بوده استدوجو" نیبن الد"برخودار است که بپذيريم اساساً 

  .بايد بيشتر خود را روی چرائی خلقت چنين دروغ بزرگی متمرکز ساخت

با تمام شاخ و پنجه ھای آن در " بن الدن"اين قلم را اعتقاد بر آنست که ھر دو طرف دعوا يعنی که از آن جائی  -٢

با تمام اعوان و انصار آن اعم از داخلی و يا خارجی، ھمه و بدون " رياليزم جنايت گستر امريکاامپ"و " القاعده"باند 

استثاء باز ھم ھمه، نه تنھا دشمنان مردم و سرزمين ما ھستند بلکه دشمن بھروزی و ايجاد جامعۀ انسانی در سطح 

د خواھد که در جائی و قسمتی جنايت و تمام جھان اند، لذا طی اين نوشته بار ھا و به دفعات اين امکان به وجو

دھشت افکنی اين و در جای ديگری قساوت و بيرحمی آن ديگری، تبارز بيشتر يابد؛ لذا از ھمين آغاز قيد می نمايم 

" مپرياليزم ا"و باندش را کسی حق ندارد و نبايد به معنی دفاع از " ن الدنب "که  ھمان طوری که افشای جنايات

و شرکاء را در سطح کشور، منطقه و " امپرياليزم جنايت گستر امريکا"مان سان افشای جنايات توجيه نمايد به ھ

و باندش تلقی نموده، موضع اين قلم را که از ھمان آغاز تجاوز " بن الدن"ی پشتيبانی از  به معنجھان نبايد

 طرف قرار داشته، توطئه گرانه امپرياليزم و روياروئی آن با دست پروردگانش در افغانستان، در تقابل با ھر دو

  .تخطئه نمايد

به خاطر انسجام نوشته و به منظور آن که از ابھام و پراکندگی ھای اجباريی که رسانه ھای رسمی می خواھند بر 

اختصاص را به چند قسمت منقسم ساخته، بخش اول آن را بحث خويش جلو گيری نموده باشم، فضاء حاکم سازند، 

  :اتی که می توان از آنھا به مثابه مسلمات و نکات انکار ناپذير ياددھانی نمودمی دھم به برخی نک

به مثابه يک تذکر بايد افزود، ھرچند در جريان نوشته طبق معمول نمی خواھم ذھن خواننده را با دادن مآخذ پيھم به 

ستند بوده ھريک از خوانندگانی منظور اقناع وی پراکنده سازم، مگر تمام نکاتی که در اين نوشته تذکار می يابند م

که خواسته باشد در آن باره بيشتر تحقيق نمايد، اين امکان وجود دارد تا مآخذ ادعا ھا را برايش به صورت مستقيم 

  .ارسال نمايم

  

  : مسلمات– اول

رق ميانه و جنايتکار آن در اقصا نقاط جھان اعم از اروپا، ش با آن که امپرياليزم جنايت گستر امريکا و شرکای -١

 در آغاز تجاوز گستاخانه و رھزنانۀ سوسيال امپرياليزم شوروی بر ميھن ما، افغانستان را از دست رفته شرق دور

و رسيدن به فارس دانسته و در بھترين صورت با صراحت ابراز می داشتند که پيشروی شوروی را به طرف خليج 

ی خيزش پرخروش و طوفان آسای خلق ما را در پيکار کبير زمان وقتمرورآبھای گرم تحمل نخواھند کرد، مگر به 

ميھنی شان مشاھده نمودند، خالف يک عده از عناصر خود فروخته که امروز ھويت وابستۀ آنھا به امپرياليزم 

 "جنگ دو ابر قدرت" گرديده و تا آخرين روز دوام تجاوز شوروی زير چتر تئوری خاينانۀ امريکا اظھرمن الشمس

ه نموده و از دور بر فرزندان راستين کشور پارس می نمودند، امپرياليزم امريکا يخوانۀ خلق ما را تخطئخيزش آزاد

و امثال وی، آوردگاه افغانستان را بھترين " کسينجر"و شرکاء به استناد گفتۀ ستراتيژيست ھای نامدارآنھا از قماش 
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ف دانسته، تالش به عمل آوردند تا به ھر شکل ممکن مکان برای يک روياروئی غير مستقيم و انتقام جويانه با حري

  .حريف را در اين رزمگاه خونين به چھارميخ تاريخ بکشند

تا حريف زورمندی چون شوروی آنروز را در مقابل خود می ديدند که که  برای انجام اين مأمول، از آن جائی -٢

، کشور ھای امپرياليستی و در رأس ھمه  دادرا به خود راه نمیدندان مسلح و ھيچ ترسی از گسترش ميدان جنگ 

پاکستان و و ارتجاعی امپرياليزم جنايت گستر امريکا با مزدوران بی مقدار منطقه ئی آن از قماش دولت نظامی 

سعودی، تالش ورزيدند تا ضمن آن که خود را در قضايا بی غرض نشان می دھند، به ارتجاع اسالمی عربستان 

 نھاد ھای استخباراتی شان از سراسر جھان نوکران وابسته به امپرياليزم را در عوض سرباز مزدور جمع وسيلۀ

  .آوری نموده به افغانستان گسيل دارند

آنھا با اين عمل خويش از يک طرف می کوشيدند تا ماھيت و محتوای نبرد آزاديخواھانۀ مردم ما را در بيراھه ھای 

 از طرف ديگر حريف زور مند شان را در کوھپايه ھای ،سوق دھند" ی اسالمیجمھور"و " انقالب اسالمی"

ھندوکش، بابا و سليمان ميخکوب نمايند و از ھمه مھمتر برای فردا ھای دور تر يک ارتش مزدور، جنگ آزموده و 

  .ايداز خود گذر را به وجود بياورند که در ھر کشمکشی بتواند، کفۀ ترازو را به نفع غرب سنگين تر نم

 خاستگاه طبقاتی اش بيشتر بر آگاھانه -يک تن از ھزاران جنگجوئی بود که در اين مسير آگاھانه" بن الدن" -٣

عربستان سعودی و استخبارات " المخابرات العامه" و يا نا آگاھانه  با ميانجی گری -عمل کردن وی داللت می نمايد

  .و غير مستقيم موساد اسرائيل کشانيده شد" ای. آی. سی"، به منجالب ھمکاری با "آی.اس. آی"نظامی پاکستان

 که آخرين مزدور روس قدرت را به ھمپالگی ھايش طی يک روندخاصی تسليم می نمايد، ١٩٩٢ الی ١٩٨٠ از -٤

عربستان سعودی و " المخابرات العامه"،"آی. اس. آی"به مثابه نزديکترين و معتمد ترين متحد و عامل " بن الدن"

 افغانستان نقش بازی نموده در واقع دست دراز امپرياليزم غرب و ارتجاع منطقه در یدر قبال قضايا" ای. آی. سی"

  .افغانستان به شمار می رفت

 طی آن مدت نه تنھا با ھزاران وسيله کوشش به عمل آورد تا خيلی از رسوا ترين و جنايتکارترين افراد را به -٥

 سراسر جھان داخل افغانستان جمع نمايد و با بذل پول و به کار انداختن تيغ  ازکمک نھاد ھای استخباراتی ياد شده

جالد، ھرنوع آزاديخواھی را در افغانستان به مثابه کفر تبليغ نمايد، بلکه با تدوير ھزاران مدرسۀ مذھبی و اعزام 

جھانی که در آن زيست می از  فرزندان ميھنمان در آن ظلمتکده ھا، نسل آيندۀ فرزندان اين ميھن را لجام گسيختۀ

  . قرن به عقب بکشاند١٤نمودند بيگانه ساخته، 

 در تمام مدت اقامت در پاکستان، با تربيت و پرورش باند ھای تروريستی ، آن کشور را برای نيروھای -٦

در و ايران آزاديخواه و انقالبی افغانستان به جھنم ديگری مبدل سازد که آن مردم مجبور باشند به مانند افغانستان 

می بايست در پيوند با " کميته اتريش"مگر اين که نھاد ھائی از قماش . مخفيانه زندگی نمايندنيز پاکستان 

  .تعقيب و ترور مصون می ماندنداز قرار می داشتند تا " آی. اس. آی "و" ای.آی.سی"

و باندش، به ده " بن الدن" به اعتبار طقه ئی آن،ن امپرياليزم جنايت گستر امريکا با شرکاء، متحدان و مزدوران م-٧

 به خصوص ھاوان  گرفته، تا ستينگر، توپھای بی پس لگد، انواع ھاوان٣٠ و سکر ٢٠ھا ھزار راکت از سکر 

و ميليونھا عد فيت تخريب در در دخل سنگر را نيز دارا بود، و صد ھا نوع سالح خفيف و ثقيل ديگر،  که ظرۍَغَرنَ 

 و آزاديخواھانۀ مردم را در جريان يک روند جوشومت خوداسيل داشتند تا ضمن آن که مقا به افغانستان گماين ر

طوالنی به منجالب وابستگی و انقياد جديد می کشانند، به ده ھا ھزار انسان دربند افغان را که ھيچ گناھی به جز 

  .ی نمايدناتوانی در برآمدن از افغانستان نداشتند، طعمۀ مرگ ساخته سيل خون آنھا را جار
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 کشتار وحشيانه و ددمنشانه حين حمله بر جالل آباد و تصرف خوست در زمان حاکميت نجيب اين آخرين مزدور -٨

 اين .و باندش در داخل افغانستان از خود به ياد گار گذاشتند" بن الدن"آشکار روس، کار نامۀ سياه ديگريست که 

وابسته به روس را که به اميد دولت  تن از سربازان ارتش ٣٠٠بود که در ھمان اولين مرحلۀ جنگ، " بن الدن"باند

مبارزه عليه نوکران روس از سنگر ھايشان برآمده بودند و آزادانه و بدون اجبار خود را به آن افراد تسليم نموده 

شد برای عملی که زمينه ای . ندسر بريددر جالل آباد بودند، زير نام بھره مند شدن از ثواب غازی شدن، شنيعانه 

  .مقاومت سايرين و قبول شکست افتضاح آميز مھاجمان

ساختن مقاومت ضد روسی، جبھات مقاومت " اسالميزه" با خريدن افراد سست عنصر و بی مايه و تشويق آنھا به -٩

 آن طريق می خواستند دروازه ھای بھشت را بر افراد ازضد امپرياليستی را به خاک و خون کشانيده، گويا 

 در ھمکاری با –" کوه صافی" و کشتن افراد آن در "ساما"چنانچه در نابودی جبھات . ر خويش بکشايندجنايتکا

" قندوز و اندراب"؛ "سياف"در ھمکاری با باند " پغمان" مسعود؛ -حزب اسالمی خالص و جمعيت اسالمی ربانی 

و باندش " بن الدن"نھای ديگر دست  ھا تن از افراد سازما صددر ھمکاری با شورای نظار و ھم چنين در قتل عام

  .تا مرفق به خون نيروھای انقالبی افغانستان سرخ می باشد

  . تسليحاتی برای طالب و به قدرت رسانيدن آنھا– از تمويل گرفته تا ھمکاری نظامی -١٠

وران حاکميت  دامن زدن به بردارکشی و ايجاد جنگ شيعه و سنی در افغانستان با وجود آن که روسھا در تمام د-١١

اين آنھا .  در افغانستان مرتکب شدندو باندش" بن الدن"خود بدان دست نيافته بودند، يکی ديگر از جناياتيست که 

 اھل تسنن افغانستان را به کشتن شيعه مذھب ھای آنجا ،"وھابيت"بودند که با فتوا ھای برخاسته از دامن ننگين 

  .، باميان و مزار شريف به راه انداختندتحريک نموده؛ درياھای خون را در يکاولنگ

و باندش بود که آگاھانه  يا نا آگاھانه چرخ خشونت ، عقب گرائی و زن ستيزی را که غرب به " بن الدن" اين -١٢

 ھزار انسان نا ٢٥موجه جلوه می دھد، به دوران انداخته با آوردن بيش از را   افغانستانرھمان بھانه تجاوزش ب

ود يک دھه ميھن ما را به د کرۀ زمين و سپردن تيغ تعصب، جھالت و انتقام به دست آنھا برای حانسان از سراسر

  .می بردندزندگان بر مردگان حسرت : چنان گورستانی مبدل ساختند، که می شود گفت

عالم ا" دارالحرب"ا و باندش بود که به تأسی از فتوا ھای چند سلفی و وھابی، افغانستان ر" بن الدن" اين -١٣

 ماندند برای مردم نه فرزند و نه تاک و يا باغی، ھر آنچه را قابل غارت بود، بردند و آنچه را نمی داشته، نه زن

  .توانستند، بی باکانه تخريب نموده به آتش کشيدند

. سا. آی" می گذرد، - به فرض آن که زنده بوده باشد-"بن الدن" در تمام اين حدود ده سالی که از مخفی شدن -١٤

نه تنھا از مخفيگاه وی اطالع داشته است، بلکه ھمان طوری در در اين روز ھا به اثبات رسيد، خود برايش " آی

  .جای امنی را تدارک ديده بود که ھيچ نيروئی را توان ضرر رسانيدن به او نبود

١٥-...   

  ادامه دارد

  

  


