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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩برلين، دهم سپتمبر 
  
  
  

  عاصردو روز جلی در تاريخ ُم
  

 بخش دوم ــ حادثۀ يازدهم سپتمبر
  

. ش صورت گرفتگساالر احمد شاه مسعود و ارتباطش با يازدهم سپتمبر اندکی کاودر مورد قتل جندر قسمت اول 
 ، و نکات مربوطش  Nine-Eleven" ناين الون"ر و به گفتۀ امريکائيان ببه خود يازدهم سپتمضمن بخش حاضر، 

پتمبر يک حادثۀ اولين نکته ای که ميتواند مطرح گردد، سؤاليست مبنی بر اينکه آيا يازدهم س. ه ميشودتماس گرفت
  بوده است، يا اينکه پيش منظر و تمهيداتی هم بر آن مترتب بوده ميتواند؟" غير متقرب"مجرد و 

بهانه ای گشت، تا اتازونی آهنگ اشغال " گندمِ  آدم فريب" ، که ظاهرًا به مانند ٢٠٠١من ميگويم، که يازدهم سپتمبر 
از نظر من اتازونی از دهها سال پيش قصد . ی بوده نميتواندو آن" حادث"افغانستان را نمايد، قطعًا يک موضوع 

من بصورت قطع ميتوانم حکم کنم، که . تسخير کشور ما را در سر می پرورانيد و برای آن يکرنگ مقدمه می چيد
از آسمان نازل گرديده " ريسپان"اشغال افغانستان بدست قوای عسکری اتازونی،  موضوعی نبوده که دفعتًا و بدون 

  . را آماده ساخته ميرفتروی آن کار کرده و زمينهچندين دهه اشد، بلکه اتازونی ب
بی نياز از تذکر است، که موقعيت فوق العاده حساس افغانستان در آسيا، اين سرزمين را از هزاران سال بدين سو، 

ميزند، کشوری بنام و آخرين جهانگيری که دست به تسخير اين آب و خاک . آزگاِه جهانکشايان قرار داده است
  .ست" اتازونی"اضالع متحدۀ امريکا و به لفظ شيرين فرانسوی 

مقاله ای منتشر " اميد"بنده حدودَا هشت سال پيش و بالفاصله بعد از تهاجم هوائی امريکا بر افغانستان، در جريدۀ 
  : چنين است، که عصاره اشساخت

ر عنفوان زمامداری ظاهرشاه و در زمانی طرح گرديد، که پالن اتازونی برای تسخير افغانستان داز نظر من، « 
شاه محمود خان در آن زمان بطرف اتازونی روی آورد، تا با . کاکاهای وی قيمًا زمام امور مملکت را بدست داشتند
از اتازونی مگر به استثنای يکی دو تشبث کوچک در افغانستان، . اتکاء بر آن ادارۀ امور افغانستان را سرشته بدهد

تا آنکه سردار داوود سمت صدارت . قبيل پروژۀ هلمند، ديگر کدام روی خوشی به حکومت وقت افغانستان نشان نداد
وی روابط حسنه با اتحاد شوروی قائم کرده و دروازۀ افغانستان . افغانستان را بدوش گرفته و کار را يکطرفه ساخت

 در ساحات سياسی ، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و غيره با روابط. باز کردچارپالق  ،را بروی همسايۀ شمالی خود
چون اتازونی ميخواست، که يکبار اتحاد شوروی راه . اتحاد شوروی جوش خورد و اين عين آرزوی اتازونی بود

 و اين ماندۀ آسيائی را با خود گره زدهخود را در افغانستان باز کرده و شاهرگ های اقتصادی و نظامی اين کشور پس
در واقع اتحاد شوروی در دام افغانستان گير ماند و خود را مالک .   خود درآوردحصاِر را دربست، در انکشور

 افتاد و راه مستقيم اشغال افغانستان باز گرديد و اين عين  اينکه بهانه ای بدستشتا. بالمنازع کشور ما ميدانست
يکرد، چون ميدانست، که اشغال افغاستان به اتازونی برای همين منظور، لحظه شماری م. منظور اتازونی بود

مقاومت افغانان غيور و سالحشور مواجه خواهد گشت و کاری صورت خواهد گرفت، که دامنگير همه جهانکشايان 
   .ولبندی متفاوترم تا اينجا نکاتی از آن مقاله، ولو با فا».در اين کشور شده است

اتازونی با آگاهی کامل از تاريخ، سنن  و روحيۀ مردم ما، وقتی دست به کسب سيطره بر افغانستان زد، که دشمن 
" خسته از جنگ"و مردم ما را " از پا درآورده"تاريخی و خونين خود، اتحاد شوروی را در ميادين نبرد افغانستان 
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" فاتح" از افغانستان، زمينۀ برادر کشی بين مجاهدانِ  همينکه بالفاصله بعد از خروج عساکر اشغالگر شوروی. ديد
فراهم ميگردد و امريکا و متحدانش بال فاصله بعد از بقدرت رسيدن مجاهدان افغانستان را ترک ميکنند، تا جهاديان 

ر يک ند و بعد زمينۀ عروج طالبان فراهم گردد، تا ايشان بيايند و پوست از سد زده و خود و ملت را بفرسايبين خو
ترک موقت صحنۀ افغانستان از طرف غرب، کامًال عمدی و هدفمند : برکنند، خود ميرساند که و خسته ملت مظلوم 

  .صورت گرفته است
و روی کار شدن حکومت تنظيم ها، تمام ممالک غربی سفارتها و اهللا عجب است که با سقوط دولت داکتر نجيب 

اين به کدام معناست؟؟؟ اين بدين معناست، که غربيان در اشتعال . دندخود را از کابل بيرون کردپلوماتيک پرسونل 
 و با کنار رفتن خود از افغانستان در جنگهای داخلی نه تنها دست داشتند، بلکه  اين جنگها عين مراد و آرزويشان بود

سقوط دولت نجيب، آری؛ بعد از . را نشان دادند" جنگهای ذات البنی و تنظيمی"و " زد و خورد"واقع سگنال سبز 
، تا هرج و مرج داخلی رونما شده و زمينۀ ندبايد تمام ساختارهای اداری، امنيتی و دفاعی افغانستان از بين ميرفت

ِ  خود انجام داده و "گوش بفرمان"غرب اين مأمول را از طريق تنظيمهای . عملی مداخالت خارجی مهيا ميگرديد
  . ميساختترد را نزديکمرحله به مرحله زمينۀ تهاجم مستقيم خو

مردم ما از يعنی . ج و مرج مملکت صورت ميگرفتتهاجم غرب بايد در جوشاجوش ناآرامی و بی نظمی و هر
منتظر و چشم .  تنظيم ها و بعد طالبان آنقدر به بينی ميرسيدند، که محتاج و چشم براه ناجيی می نشستندتباهکاريهای

بلی؛ ذهنيت . را باآلخره ازين مخمصه نجات بدهدو بفرياد رسيده  به ستوه آمده براه ناجيی می نشستند، تا بيايد و مردم
"  سگ هار " دقيقًا در چنين شرايطی».سگ بيايه، مقصد آرامی بياره« : مردم ما چنين آماده ساخته شد، که ميگفتند

  . ــ نظامی افغانستان پديدار گشت سياسیاز افق
زمانی . رن جامه بدل مينمايدـرن به قـ، که از قاست" هزار داماد"وزۀ  سگ هار استعمار و آن عج"سگ هار"اين 

ژی شيطان ي، بعد استعمار سوسيال امپرياليستی روس و اينک استعمار ناتوئی به ر و شرکاءزير نام استعمار برتانيه
  .ه است، وارد بازيگاه سياست جهانی گرديده و صنعت آزمندی خود را به جهان عرضه کرد" اتازونی"بزرگ، 

ظاهرًا در واقعيت امر کار خود دولت اتازونی بود ، ولی  تجارت جهانی، که  و حادثۀ مرکز٢٠٠١ سپتمبر ١١روز 
و چنين بود، که به . بهانه ای گرديد، تا پوست از سر مهماندار و ميزبان القاعده بر کنند القاعده انداخته شد، به گردن

بار بار و  و دهور  باز گرديد؛ کشوری که در مسير اعصاری در قلب آسيابهانۀ القاعده و طالبان، راه تسخير کشور
  !!!!!!!متجاوز را داده استسزای هر به تکرار مورد تجاوز قرار گرفته، ولی هر بار 

 هزاران را با خون" سر بر افالک"مغرورِ   تسخير اين خاِکتلخ و حنظلیِ  ن ناتوئی نيز مزۀ زود باشد که متجاوزا
  !!!!!!! بچشند خود سپاههایاهی سپاهی و تب

  
  

  ميگرددتکرار  "يک شکل"به همان بی شک که درين خاک تاريخ 
  

  ، سفيهانه تاريخ پند ناپذيرانو
  

  !!!!نندميجنگا" سنگ افغان "اخود را ب" شيشۀ"
  
 
 


