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 Political سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

  ٢٠١٠ آگست ٧برلين ــ 
  
  

    
  

   ِ "یّرِس"اسناد گويا هياهوی افشای 
  

   به جنگ افغانستانمربوط 
  

 "داکتر مير عبدالرحيم عزيز" و جناب "سيد حسين موسوی" صاحبنظر ما، هر يک جناب ومبارز، دانشور دوستان 
، روشنی کافی جنگی اتازونی برپا کرده بود" رمَمح"طی مقاالت اخير شان بر هياهوئی که افشای اسناد به اصطالح 

نظر گرفته و حدسهای خود را مد " اسناد" گوشۀ خاصی ازين اين قلم . وع را شگافتندانداخته و زوايای مختلف موض
اصوًال مگر بايد . در ميان ميگذارد" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"را در زمينۀ آن، با خوانندگان عزيز پورتال 

  :بگويم که
طويل و ضخيم و حجيم دولت امريکا با پشتوانۀ قوی و قد نميدهد، که از دستگاههای عريض هرگز من کوتاهقد عقل 

ند، خصوصًا وقتی که پای ی داخلی و خارجی آن کشور، اسرار و اسناد َمحرم ، به بيرون درز کنو بردربر جاسوس
  باالخص جنگی که ناتو و خود اتازونی، بدان انهماِکدر ميان باشد،" جنگ" مهم و سرنوشت ساز نظير موضوعاتی

و ترديد مينگرد، افشای اسناد گويا از نگاه منی که اوضاع و معامالت سياسی جهان را پيوسته با شک . دارندمستقيم 
  )٢("َپرغلط دهندۀ" و )١("بازارتيزانه" حرامزادگيهای هميشگی، جنگی افغانستان، از سرچشمۀ" سری و محرم"

و باصطالح خودشان " آسمان خراشهای نيويارک"امريکا همان قسمی که موضوع مشکوک . اتازونی آب ميخورد
"Nine-Eleven "ء کرده  پشت سر خود کشاند و بهانۀنها انداخت و بالوسيله جهان را اغوارا خلق کرده، سر زبا 

تکتيک اغواء گرانۀ همان  همان مجرا و با استفاده از تهاجم امپرياليستی را بر وطن ما راست کرد، اينک باز از
  .ديگری را از پرده بدر ميکشد" پس پردۀ"و " خطير"، امر  و معمول خودمرسوم

  
ضمن برجسته گردانيدن و در به عقيدۀ من، . هرگز هدف اين نوشته نيست، يا مستند بودن اسناداشاره به جعلی و 

انظار کشاندن نکات اغواء گر مد نظر و اصلی، طيفی وسيع از نکاتی هم قصدًا درين مجموعه گنجانيده شده است، 
،  غربيانادعای خود ميکنند، که بی موادی را احتواءاين اسناد حت. که از ارزش فرعی و خيلی جانبی برخوردار است

 و مريکا و ناتو و افشای جواسيسابه همه معلوم هم بوده اند؛ مثًال برمال ساختن صحنه های جنگی و عمليات نظامی 
فاش ساختن اين البته . و غيره "معلم عطاء نور" و "رشيد دوستم"مثل " سی آی ای"افغانی معروف  )٣(َرپوچيهای

  . خاص و با تکتيک و مهارت تبليغاتی امپرياليستی، خيلی قابل توجه و تأمل است و حساساسناد در يک فرصت 
رژيم " آغشته نشان دادن"نهفته است، همانا " حرمی و َمّرِس"از نظر من مهمترين نکته ای که در اين اسناد گويا 

اين اسناد که بعدد بيشتر از نود " ناچيز"بلی؛ گوشۀ نچندان . است" طالبان"ايران با "  ــ آخوندیکربالئی ــ فاشيستی"
، نشان ميدهد و اين "طالب پروری"هزار قلمداد گرديده است، انهماک رژيم ايران را در  تمويل و تقويۀ طالبان و 

  .  انجام ميدهدبه هدف خاصکار را کامًال  آگاهانه و 
  

ايران وارد خواهد " خوندی ــ کربالئیفاشيستی ــ آ"بر رژيم کاری که امريکا سرانجام ضربه ای جهان خوب ميداند، 
 رژيم بر سر ِ  احمق"رهبری"و شيرين تر اينکه، . برای اين کار از سالهاست که زمينه ميچيند و بهانه ميسازد. کرد
، خود بهانه و زمينۀ يک حملۀ "محمود احمدی نژاد" ايران و خصوصًا رئيس جمهور کودن آن کشور، اقتدار

  . بجنگاند"شاخ گاو" بدن خود را با "نرمگاه"راهم ساخته و در واقع ميخواهد عسکری را برای اتازونی ف
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انکشاف و  توليد "از برکت تبليغات و پروپاگندهای شباروزی و ماهرانۀ اتازونی و شرکای امپرياليستی آن، موضوع 
 و اين امريست که .ساخته استو مصروف ، از مدتهاست که اذهان عامۀ جهان را بخود معطوف "بمبهای اتمی ايران

و پشتوانۀ ملل " مشروعيت"را برای اتازونی، حتی با " جلوگيرانه" يا Preventive" پريونتيف"چوکات يک تهاجم 
اتاوزنی از چندين سال بدين سو باالی اين نکته کار ميکند و فقط منتظر فرصت مناسب . متحد، مهيا ساخته است

برای اين کار هر روز دانه . دازدام انده  دارد که ميخواهد مرغی را بادی شباهتدولت اضالع متحده به صّي. ميباشد
   !!!!!!!! حرکت کرده ميرود"دام"يده  و بطرف را چها  را بنگر که يکرنگ دانه "مرغ احمق"انداخته ميرود و آن 

گردد، با د ميتجري ايران روز در داخل که روزتا"آخوندی ــ کربالئی ــ فاشيستی"ش ــُرژيم ضد مردمی و انسان ک
 کاری ميکند، که مردم مردم ايران را تور داده ميرود و" کاذب" احساسات ناسيوناليستی پيش کشيدن پروژۀ اتومی،
" استکبار"اصطالح ه بانحصارطلبانۀ استبداد  را فراموش کرده و فقط و فقط متوجِه مشکالت داخلی کشور خود

يری احتمالی، حتی از دولت کربالئی و سرکوبگر ايران، حمايت  در يک درگردمداری اتازونی، گردند وسه جهانی ب
  !!!!!  هم بکنند

سه خود  امريکا را مهيا ساخته و در واقع ايران سه زمينۀ عمدۀ دشمنی"   ــ کربالئیيستیآخوندی ــ فاش"رژيم بيخرد 
  :عسکری اتازونی آماده ساخته استَمهيب بهانۀ عمده را برای يک ضربت 

  کارای اسرائيل به نابودیهالوکاست و تهديد آشــ انکار 
  "میواستفادۀ صلح آميز از انرژی ات"ــ انکشاف اسلحۀ اتمی زير عنوان ظاهری 

  ــ تقويت طالبان، از طرق مختلف
 .هر سه نکته چلنجی مستقيم به اتازونی شمرده ميشود، چون دولت امپرياليستی امريکا تحمل هيچکدام آنها را ندارد

 رژيم منحط آن )٤("بيخ ُبر کردن"ن سياسی و صاحبنظران بدين عقيده اند، که پالنهای حمله بر ايران و تحليلگرا
رويدادها در قبال مايند و در هر صورت؛ . ، تکميل گرديده اند و فقط انتظار صدور قوماندۀ عمليات را ميکشندسامان

  مدت  ايران چه" ــ آخوندی ــ کربالئیفاشيستی"  امريکا بر رژيم گنهگار خود خواهيم ديد، که حملۀانما با چشم
 صحنۀ بودن اين حمالت حکايت ميکند و تشکيل" قريب الوقوع"حدس و گمان من، از .  در بر خواهد گرفتیگريد

  . شمرده شودی در زمينه نهائبايد سگنال، "اسناد سری و محرم"افشای  مبتنی بر  اخير اتازونیرائی و صحنه آتمثيل
و چندين صد هزار سپاهی اوباش پاسدار شهاب و مهاب  و بی عقل ايران غره به چند هزار راکت رژيم ددمنش

صدام . انقالب خود است و فکر ميکند، که اين امر حريف را ترسانده، مانع عمليات نظامی عليِه ايران خواهد ساخت
به چشم سر ديديم که امريکای شيطان  دل بسته بود و ما شاهد بوديم و عين توهم بی بنياد و هوائی حسين نيز به 

  !!!!!چطور وی را بدام انداخت و گليمش را جمع کرد
  

  ام اندازدــجه  ار باده ازين دست بساقی"
  )٥("دام اندازدرب ُم را همه در ُشارفانع

  
 و بيهوشیُسکر جنايتگستر اتازونی بادۀ ِ "ساقی"کوتوال جهان،  تمکينی که با تکتيک و

  در حالِتيريزد، زود باشد که رژيم را احمق و عارفنمای ايران میهادر جام آخوندرا 
   !!!!!!!دگردن بزنيکسره فلگير کرده  و اغگير و " مطلق تیِ مس"
  

روی خواهد به تقابل جنگی  ايران فکر نکند، که اتازونی به سبک کالسيک رژيم بيخرد
مَّم و عمامه پوش و عـَآورد، تا محمود خان احمدی نژاد و مال خامنه ئی و آخوندهای ُم

خود را بر اهداف امريکائی در منطقه، و موش و موشک ، بعدًا هزاران راکت قبابدوش
   !!!!!!و ممالک خليج، پرتاب کننداسرائيل کشور صهيونيستی شمول ه ب

 و اتازونی که سر شيطان را خاريده است، چنين بد اين طور نخواهد شدهرگز  ؛نه خير
  !!!!!!را نخواهد کرد

 "جراحی پالستيکی"دست به يک اتازونی در اولين فرصت قسمی که من حدس ميزنم، 
خواهد نمود؛  پرتاب راکت ايران را خنثی  و تأسيساتتمام سيستم قومانده و مخابرهزده، 

ن  خواهد را از بيخ و ُب" منطقهزخم ناسور " وقتی که اين کار صورت گرفت، خود و
  !!!!!!دکــَن

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :اتتوضيح
، که به هزار اصطالح عاميانۀ دری کابل است و به فروشندۀ تردستی اطالق گردد) بدون اضافت"(بازار تيز"  ــ١

روشی "قيد و در معنای " بازارتيزانه. "اسم مصدر اين کلمه است" بازارتيزی. "نيرنگ خريدار را جلب و فريب دهد
  .بکار ميرود" که بچشم مردم خاک بزند و ايشان را بازی بدهد

استعمال " اه ساختنگمر"و "  پایرِدگم کردنِ  " کابليست، که در معنای اصطالح عاميانۀ دری" َپر غلط دادن"ــ ٢
  .می گردد

و . است" جاسوس"عربی  ملک ما برای کلمۀ معمولبوده است، اصطالح " ور چیراپ" اصًال که" رپوچی" ــ٣
) صيغۀ مبالغۀ عربیــ " ساطور و فاروق و سالوس و طاغوت"نظير ــ " فاعول " صرفیبر وزن(" جاسوس"

" جاسوسی کردن " و معنای مفهومبهرا " تجسس"اعراب کلمۀ بد نيست بدانيم که . "بسيار تجسس نمايد"آنست، که 
  Report  "ريپورت"تلفظ فرانسوی از کلمۀ " راپور". است" جواسيس"، " جاسوس"جمع عربی  .استعمال ميکنند

" گزارشگر"معنای  و بReporter "ريپورتر"لغتًا ترجمۀ " رپوچی"ع در واق .است" گزارش"و در معنای انگريزی 
  .را بخود گرفته است" جاسوس"طالحًا مدلول است، که اص

، که  اصطالح دهقانان کابلزمين استبالخاصه و اصطالح زيبا و خيلی رسای عاميانۀ کابلی" بيخ ُبر کردن" ــ ٤
  .را ميدهد" به کلی محو کردن"و " از بيخ کــَندن "،" از بيخ ُبريدن"معنای 

  :؟؟؟نکنمنقل جهت انبساط خاطر کل آن غزل ناب را ا زل مشهور حضرت حافظ است و چر غ"مطلع" ــ بيت، ٥
  

  دام اندازد ُم رب شـُ در را همه    ارفانـــع      ام اندازدــ به ج  دست  ازين   باده ساقی ار
  که به دام اندازدرا   د ــــَرـخـِای بسا مرغ        نهد دانۀ خال  زلف  مــــــَور چنين زير خــ

  سر و دستار نــــــــــــــداند  که  کدام اندازد      ه در پای حريفای خوشا دولت آن مست ک
  پخته  گـــــردد  چو نظر بر میِ  جام اندازد       خــــــام که انکار می  و جــــــــام کندزاهِد

   چــــــــون آينه  در  زنِگ  ظالم اندازددلِ         که می خوردن روز وشــــــروز در کسب هنر ک

  ــــرگاه  افق  پردۀ  شام اندازدگـِــــرد  خــــَ      ن زمان  وقت می صبح فروغست که شبآ
  د  باده ات و سنگ به جام اندازدـــــوَربخـــُ      باده بــــــــــــــا محتسب شهر ننوشی زنهار

  گوشۀ خورشيد برآرله ـــافظا  سر ز کــُحـــ
   تمام اندازدـــــرعه  بدان ماِهبختت از قـــــُ

  


