
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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  موسوی

١۴.٠٧.٠٩  

  تعميق فاجعه ويا تحقق يك پيشبيني
ستان آزاد"خوانندگان ارجمند پورتال ستان-افغان ه " آزاد افغان ای شان را ب ه خصوص آنھائيکه وقت گرنبھ دنب  خوان

ا "زير عنوان " اوباما"شته ھای اين قلم اختصاص ميدھند، شايد جمالت آتی را که در آغازين روز پيروزی نو ا م اوب

  :نوشتم ، به خاطر داشته باشند" نيست 

کشور اشغال شده، حاکميت يک اداره مستعمراتی ومزدور بيگانه، سرکوب خونين مردم، فقر، مرض، عدم امنيت، " 

د بيداد مواد مخدر وقاچا د ودردمن سان دربن ا ان ون ھ ات وممات ملي ق، حاکميت بی چون وچرای اسالم سياسی برحي

ه از اوضاع  ه عالوۀ آن ک ا را ب ۀ م راد جامع رد از اف جامعه وده ھا مصيبت وفاجعۀ ديگر ھمه عواملی اند، که ھر ف

ای مقدسی" تغيير"کنونی متنفر ومنزجر می سازد؛  ه رؤي ا ب دوضعيت کنونی را در نزد آنھ دل می نماي ا .  مب مگر ب

م زده  ا رق تأسف از آنجائيکه طی اين سه دھه، بيشتر از آنچه خود سرنوشت خويش را رقم زده باشيم ديگران برای م

ره ایاند؛ بدون آنکه به نقش خود در تغيير پديده ھا باورمند وحتا متوجه باشيم،  وده  ھر خرمھ ايان فرض نم ُ را درش

ال آن دجال اميد رسيدن به کاراوان به ه دنب ھر . مھدی موعود زمانی به دنبال اين دجال به راه می افتيم وزمانی ھم ب

ر  ته، کمت ُنفيری را آوای داوودی وھر زخرفی را  وحی منزل وده فرمان الھی پنداش اذبی"ُ ه " خضر ک ا ب ه م است ک

يکی . الق اسارت وبردگی نغلتيده باشيماميد رسيدن به آب حيات خيالی به دنبال آن راه نيفتاده وبدان وسيله باسر دربات

وارد  ان م ستن"از ھم ل ب روزی " دخي ه پي ا " ب ده "اوبام االت متح وری اي اتی رياست جمھ ارزات انتخاب ست در مب

  ."امريکا

  

يد از اين می گذريم شر رس ه ن شته ب ی آن نب نفکران" که وقت به روش ه " ش شان داده وچگون ی ن ان چه عکس العمل افغ

ه اصطالح برخی اين قلم را  راد ب ان اف تيغ " سرعقل"مباح الدم اعالم داشتند، خوشحالم که اکنون ھم ر س ده دگر ب آم

ا "دخيل نجات"" اوباما"برچه ھای افراشتۀ  ه ب د ک رورش می دادن ز در خود پ ن شھامت را ني د، ايکاش اي  نمی بندن

ه -.پس می گرفتندرا نيزحکم قتل  آن ،تقاد از خود آشکارننوشته ھای قبلی شان برخورد نقادانه نموده، ضمن ا ايد ب  ش

 آنچه در اين ميان از اھميت بسزائی برخوردار می باشد، با -اين اميد نفس سر آيد مگر از اين قماش افراد آتشی نجھد

  :شتار خلق ما است چه وقتی نوشتمرابطه با گسترش ساحه جنگ وتشديد کتأسف صدق پيشگوئی اين قلم در 
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اس " اوباما "برطبق گفتۀ" ه مقي شتار ب ی وک ستان است ، جنگ ، ويران ه افغان که خواستار اعزام سربازان بيشتری ب

  "ھای بيشتری در کشور ما ادامه خواھد يافت،

ه  ده وچگون ا دي ھيد م د وھردم ش  اين را به نيکوئی می ديدم که سرمايه نظامی چه خواب وحشتناکی برای مردم دربن

تنباطی دست يافت . ردۀ غفلت بکشندمی خواھند بر رسوائی ھای مفرط شان پ ين اس ه چن واما اينکه از کجا می شد ب

  :ما از تحليل آن عاجز مانده اند بايد افزود"شبه روشنفکران"وچرا 

ه هصرف نظر از آنعد ط را ب ل ھای غل  مزدور وخود فروخته ايکه منافع طبقاتی شان ايجاب می نمايد تا آگاھانه تحلي

ضاخورد مردم بدھند، ھستند کس سند واز ق زی بنوي د چي ان نوشتن ءانيکه دلشان می خواھ ا زم سند ام م بنوي  خوب ھ

ارا در را فراموش می کنند که ديالتيک قضايا وپديده ھا ده ھ د در نتيجه پدي رار بدھن ام خويش ق ار واحک  در محور ک

ام  د، برش ھای مقطعی را شکافته واحک ر آن عوض آنکه در يک توالی زمانی مورد بررسی قرار دھن خويش را ب

ه نمی . استوار می نمايند رھن است ک د مب اب می دھ از ت چنين طرز ديد وتحليلی که نوعی از يک جانبه نگری را ب

  .رزمان، درستی خويش را به اثبات برساندتتواند با تغيير پديده در بس

  ":اوباما"واما در رابطه با 

ی–بوش "وجود آورد تا کاخ سفيد ودر رأس آن  سپتمبر، زمينه ای را به ١١می دانيم که حادثه المناک  أثر "  چن از ت

سترده حمالت  ه وگ ه جانب اجمی ھم تراتيژی تھ دوين يک س ا ت وده ب تفاده را نم وبھت مردم سراسر جھان حد اکثر اس

دنموده با شدت ھرچه تمامترآغاز  نظامی خودرا بر افغانستان وبعد ھا بر عراق ه دھن ی . ادام کيفيت وظرفيت تخريب

اکم در کشور ھای اشغال شده از جانب ش اشغالگر امريکا ومتحدينشارت م ھای ح  از يک سو وناتوانی دفاعی رژي

د در حرکت  ای بلن ا گامھ تراتيژی خويش ب ديگر، تصور کاذبی را به وجود آورده بود که گويا کاخ سفيد در تحقق س

ردم اين م. بوده در کمترين فاصله زمانی به اھداف معينه اش خواھد رسيد ی خيزش م ه " فلوجه"ًدت که تقريبا ال علي

ود  ه کمب ده، ھيچگون ه شمار آم ی ب د نظامی می توانست يک دوران طالئ ه داشت، از دي ائی ادام غالگران امريک اش

اجم . ونقصی در راه تحقق ستراتيژی مدونه به نظر نمی خورد ا ضمن آنکه در يک تھ ه ارتش امريک ی ک دان معن ب

ت از رار داش تراتيژيک ق اجم س ته، تھ ت داش ت دس ل را در دس ار عم احات ابتک ع س ز در جمي اکتيکی ني اظ ت  لح

 تداوم چنين حالتی در جريان يک جنگ می .ستراتيژيک خويش را با تھاجم تاکتيکی  درتمام زمينه ھا کامل می نمود

  . تواند مرگبار ترين ضربتی باشد، عليه نيروی ھای رقيب

ر در چنين حالتی بود که اشغالگران ا ه ب ا تکي ان ب ردم جھ مريکائی ومتحدين آن ھدفمندانه به منظور تصرف افکار م

دودی از  ا ح ياھيی ت ر س شان دادن ھ پيد ن ا س انی، ب ايل اطالع رس رين وس شرفته ت املترين وپي رين، ک ازمانيافته ت س

  .ندبرخوردار گرديده بودمتحد باالترين حد مقبوليت حد اقل دربين کشور ھای 

ا " فلوجه"خيزش مردم  وأم ب ستان ت ا در افغان ری ھ شديد درگي االی عراق وت به مثابه نقطه عطفی در تجاوز امريکا ب

واه افشای جنايات جنگی مھاجمان در ابوغريب، بگرام و گوانتانامو ه نيروھای آزاديخ ه وجود آورد ک  زمينه ای را ب

وئی  ده ، خار گل اکتيکی دست يازي اجم ت ه تھ ومترقی، در بطن تھاجم ستراتيژيک دشمن ، در ساحه ھای مشخصی ب

  .گردند برای امپرياليزم در ممانعت از بلعيدن کشور ھای اشغال شده

ھميشه از خوراک تبليغی تازه ای برخوردار می گرديد، ظرف تداوم اين مبارزه که بربستر تشديد جنايات امپرياليزم 

تراتيژيک برکاخ سفيد " چنی-بوش" سال دوم حاکميت۴ آنھا را در يک موضع تدافعی فرو برده ، در حقيقت تھاجم س

د  ا مانن ه ھ اير زمين ده در س اکتيکی  برخوردار گردي اجم ت ۀ نظامی از تھ  سياسی و"ھمه جانبۀ آنھا صرف در زمين

  .  ناگزير به دفاع فر ورفتند"غیتبلي
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ی صاحبان سرمايه ھای  ا يعن ان اصلی امريک د حاکم ه از دي ود ک زی نب ا چي تراتيژی امريک شکست يک بخش از س

د وم مان فيد در . نظامی ، نفتی واليگارشی مالی مکت اخ س ه شکست ک د، ک ه خوبی می ديدن ا ب صاحبان اصلی امريک

اخ ھرزه در آوردهمين زير پای آنھا را به ليک است ززمينه ھای سياسی وتبليغی نزد ا  ، ک درت انحصاری آنھ ای ق

ر . را ويران نمايد ز ب سبی ني ه از مقبوليت ن ازه نفس ک روی ت در نتيجه آنھا می بايست تصميم می گرفتند تا با يک ني

ا . دنخوردار باشد، اھداف غارتگرانۀ خود را دنبال نماي د ھ ه کاندي ان ھم ر سر پس چه بھتر که از مي درت را ب از ق ب

فيد  اخ س ه ک رود آورده وی را ب ه، ف شه جانب زور را گرفت ات ھمي ه در طول دوران حي شه ک ی ري ه ب ياه بچ يک س

  . بفرستند

ه  پتمبر در زمين ه س ای اول حادث ه روز ھ دن اوضاع ب ده دارد، بازگرداني ه عھ اليزم ب ن دلقک امپري ه اي ه ايک وظيف

اجم مقبولي. مقبوليت سياسی وتبليغی است يله تھ دان وس د وب ور دھ تی که دفاع تاکتيکی را دوباره به تھاجم تاکتيکی عب

  .ستراتيژيک را با تھاجم کامل نمايد

الحق يکی از موفق ترين زمامداران کاخ " اوباما" که  نوشتبدون آنکه از يک واقعيت چشم پوشی صورت گيرد بايد

 وی موفق شده طی اين مدت با سخنرانی ھا، .ع کنونی می باشدو کار آمد ترين فرد سرمايه امپرياليستی در مقطسفيد 

اليزم  ر سياست ھای امپري ه ب شروی موج حمل و پي ل جل صور، حد اق ل ت ر قاب از ھای غي فريبکاری ھا وشارالتان ب

  . امريکا را در سراسر جھان را متوقف بسازد

ا آنکه " تکزاس"ه از جالداو بدون آنکه کوچکترين تغييری در سياست ھای کلی کاخ سفيد وباز ماند ا ب داده باشد وحت

ده است " نمونه اعزام بيست ھزار سرباز بيشتر در افغانستان"در بعضی موارد بر شدت آن نيز افزوده است  ادر ش ق

ا را  ادی ھ ا وبرب ی ھ ۀ ويران شيده ، دامن ا ک ام امريک باز ھم پردۀ ساتری بر عملکرد ھای جنايتکارانۀ ارتش خون آش

  .شتری ببخشدوسعت وعمق بي

اين حيله گر تاريخ در نقش يک نجات دھنده نتنھا آتش جنگ وکشتار را در افغانستان وعراق فروزانتر نموده است ، 

ا زود آگاھانه منطقه را ھرچه بيشتر در آتش جنگ غرق نموده بعيد نخواھد بود ھرگاه به دنبابلکه  ر وي ل پاکستان، دي

  .ن در ايران نيز جاری گردانددريای خو

اير ملت " اوباما"خالف برداشت آنعده از افراديکه فکر ميکنند امريکا با آمدن  وق س به طرف به رسميت شناختن حق

اجم  د تھ ا دقت کامل می خواھ ه ب شان داده است ک ھا حرکت می نمايد، بايد گفت عملکرد وی تا کنون به وضاحت ن

ی سياسی وتبليغی را نيز ضم تھاجم نظامی نموده کشتار بی دريغ وع ديگر ان معرف انی از ن ه را قھرم ای منطق  خلقھ

  .نمايد

ردم  يش چشم م ده است در پ ادر ش ستان ق ا افغان ته می شود، در رابطه ب ن سطور نگاش ه اي ون ک ين اکن چنانچه ھم

سراسر جھان ومردم افغانستان، تھاجم گسترده و وحشيانۀ ارتش آن کشور را بر واليت ھلمند به مثابه يک ضرورت 

  . رايط مناسب به خاطر پيشبرد انتخابات کذائی جلوه بدھدتأمين ش

د و از طرف ديگر  گذشته از تأسف جای ننگ برای کسانيست که از جانبی ادعای سياست ومبارزه سياسی می نماين

د نا می نماين ارد آش ا ک وی خويش را ب وده، گل ه طرف دام حرکت نم . ًبه مانند يک خرگوش آزمايشی مستقيما خود ب

اطراينھا ن ه خ ا ب ای می دانند ويا نمی خواھند بدانند که تمام سروصدا ھ ا ابق د وي زدور جدي زينش يک م ات وگ  انتخاب

ل  ردم وغاف مزدور قديم بر مسند قدرت کذائی، مرمی ھای رساميست که از طرف دشمن مردم ما به منظور فريب م

  .ساختن آنھا از آنچه در ھلمند می گذرد، می باشد
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ام " ھلمند" عمليات ،ياليستی متحد ورقيبوقتی نيروھای امپر د از جنگ ويتن را بزرگترين عمليات از نوع خودش بع

ارزيابی می نمايند، می توان حدس زد که در آنجا چه می گذرد، يعنی از زمين وفضاء بر باالی مردم افغانستان آتش 

  :ما به چه چيزی مشغول اند" فکرانشبه روشن"مگر . ومرگ می بارد، يعنی برای مردم نه خانه می ماند نه زندگی

ه  دگی زندگانيکه ب ه وضع زن رداختن ب رد، در عوض پ د م ز خواھن عده ای که با ننگ بزرگ شده وبا ھمان ننگ ني

تعفن مرده ھا صفحطرف مرگ کشانيده می شوند، با استخوان  ا الشۀ م د، برخی ديگر ب ات انترنت را سياه می نماين

ر موده اند تو گوئی در افغانستان نه ارتش خارجی وجود داردانتخابات چنان خود را سرگرم ن م از مرگ ومي ه ھ  ون

  .يه ھا وروستا ھای کشور خبری ھستوبمبارمان قر

نفکر"ًاين بی خيالی اگر قسما محصول عقب ماندگی شعور سياسی به روش ست " ش ز دستآوردي سما ني ست، ق از ًافغاني

  .م جنايت را عمق وپھنای بيشتر ببخشد، که موفق شده است با تحميق مرد"اوباما"آن 

دهللا  رزی، عب ين ک درت ب ه جنگ ق پيشنھاد مشخص من در اين مقطع برای تمام قلم به دستان متعھد کشور آن است ک

دد  ات"واحمد زی را از سنخ جنگ شغاالن دانسته با محکوم نمودن انواع متع ات " مضحکۀ انتخاب ده جناي ه خود آم ب

ری امپرياليزم را ھر چه بي ی خب ستان در سکوت ننگين وب شتر افشاء نمايند ونگذارند مردم ھلمند وساير نواحی افغان

ه خاطری از ا. خجالت آوری به قربانگاه فرستاده شوند ر ب ن ام اليزم ولواي ه امپري د ک ر خوردار باش د ب يت می توان

انی  ه جھ دھدفمندانه و آگاھانه وقايع ھلمند را از انظار مردم افغانستان وجامع ان می نماي شان می . کتم ان ن نفس کتم

  .دھد که درھلمند باز ھم جوی خون به راه افتاده که بايد در حد توان عليه آن ايستاد

  

  

 


