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  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق

  
  )ت و سوم مقالۀ بيس( 

  
  

 دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی
  ٢٠٠٧  نومبر ٣٠برلين ، 

  
  

  
  

  روزی ز سر سنگ عـقابی به هـوا خاست
  مه پر و بال بياراستـــــــــــــبهر طلب طع

  

  "کوتاهـنگری ها"اتازونی در چنگال " عـقاب بلند پرواز"
  
دوستی عـزيز چند هـفـته پيش ضمن صحبت تلفـونی همان قـطعۀ مشهور ناصر خسرو بلخی را خواند و وضع امريکا  

چه تشبيه زيبائی کرده ايد که می سزد، : "گفـتم . ، مقايسه کرد"کوتاهبين" پرواز مغرور ، ولی را با آن عـقاب بلند
وعـده داد و من منتظر که مقالۀ موعـودش را ." عـنوان مقالتی جالب قـرار گيرد و چه بهتر که چنين مضمونی بنويسيد

صبر کردم  و بسيار  صبر کردم، ولی از مقالۀ  و  صبر کردم. مطالعه کنم" افغان جرمن آنالين"هـر آن  در پورتال 
و مفکورۀ آن " آيديا"طاقـتم طاق گشت و  دست  و  انگشت  به کمپيوتر بردم، تا  . آن دوست خبر و اثری ديده نشد

البته اين نوشته مانع آن نميگردد که آن عـزيز هم درين موضوع قـلم رنجه . ارجمند را در قالب اين نوشته بگنجانم
  .ه و مقاله ای تقـديم خوانندگان ارجمند نمايدفـرمود

پيش از رفـتن به اصل مسأله ، الزم می افـتد که آن قـطعۀ زيبا را که بحال و احوال جهانبان يکه تاز ، اتازونی ، سخت  
  :می چسپد،  به تمام  و  کمال  نقـل کنم 

  
  مه پر و بال بياراستـــــــــــــر طلب طعـ      به به هــوا خاست   روز ز سر سنگ عـقابی

  بر راستی بال نظـــــر کرد و چنين گفـت         امروز هـــــــــمه روی زمين زير پر ماست
  گر اوج بگــيرم بپـــــــــــرم از نظر شيد         می بينم اگـــــــــر ذره ای اندر تک درياست

  ن آن پشــــــــــــه عـيان در نظر ماستگر بر سر خاشاک يکی پشـــــــــــه بجند         جنبيد
  بسيار منی کرد و ز تقــــــــدير نتـــرسيد         بنگر که ازين چــــرخ جفاپيشه چه برخاست
  ناگه ز کمينـــــــــــگاه يکی سخت کمانی         تيری ز قـضا و قـــــدر انداخت بر او راست

           وز ابر مر او را بسوی خــــــاک فـروکاستبر بال عـقــــــــاب آمد آن تير جگر دوز
  بر خاک بيفـتاد و بغلتيـــــــــــد چو ماهی         وانگه نظر خويش فـگند از چپ و از راست
  سختش عـجب آمد که ز چــوبی و ز آهـن        اين تيـــــزی و تنــدی و پريدن ز کجا خاست

  گفـتا ز که ناليـــم که از ماســت که بر ماست        زی تير نظــر کرد و پر خويش دران ديد
  

  )١ ) (١٣٧٢ ديوان ناصر خسرو ، به اهـتمام مجتبی مينوی ، دنيای کتاب ، چاپ سوم ، ٤٩٩صفحۀ ( 
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  . سطری چند در اين ارتباط تقـديم خوانندۀ ارجمند نمايم، ميروم کهب  جالبعد از نقـل مکمل اين قـطعۀ
   

گ عمومی دوم ، يکی هم  پايان يافـتن سيطرۀ اروپا بر جهان و  در صدر قـرار گرفـتن امريکا به از ارمغان های  جن
با ترقـيات و پيشرفـت های فـوق العاده ای که در ساحات جديد تکنالوجی در آستانۀ جنگ دوم و . جای  اروپاست

بر جاپان به اوجش رسيد، قـدرت خصوصًا در دوران جنگ دوم  نصيب اتازونی گرديد و با  پرتاب دو بمب ذروی 
  . اتازونی ديگر حد و مرز نمی شناخت

نه شهرهايش ويران گرديدند و نه . امريکا در جنگ شرکت کرد، اما هـرگز بمانند ممالک اروپائی صدمه نديد
نسبت ُبعد جنگ بدرجۀ اول در اروپا و بعد در آسيا و افـريقا پيش برده ميشد و امريکا . فابريکه ها و صنايعش تخريب

ساحل  (Pearl Harbor"پرل هاربر "مسافـت از دسترس تعرض قـوای محور مصون مانده بود و به غـير از 
پيش از وارد شدن رسمی  . در بحر پاسفـيک،  ديگر هـيچ نقـطه ای از قـلمرو امريکا آسيب نديده بود) مرواريد

کمک های تسليحاتی ، پولی ، " متحدين" به قـوای امريکا به جنگ، اين کشور در واقع عـمًال  درگير جنگ بود و
مالی و حتی ارتزاقی ميرساند ، خاصتًا به روسيۀ شوروی و انگلستان که در برابر قـوای دول محور و خصوصًا 

فـرانسه تسليم گرديده بود و قـبل از آن پولند بعد از . قـوای فـوق العاده مجهـز و متحرک هـيتلری مقاومت ميکردند
ـته نبرد مردانه و مقاومت سرسختانه و جانبازانه و پس از تحمل تلفات  سخت سنگين انسانی که تا سرحد شش هـف

. شش مليون نفـر ميرسيد ــ البته به شمول مليونها يهودی که از دم تيغ تيز جالدان نازی گذشتند ــ مسخـر شده بود
 به استثنای درآويزی های خرد و پراگندۀ ممالک خرد و ريزۀ اروپائی همه در تصرف قـوای محور درآمده و

اضالع متحده در واقع در آوان جنگ سيطرۀ خود را بـر اروپا . پارتيزانی، ديگر اثری از مقاومت در آنها ديده نميشد
  . جاپان، در صدر ممالک فاتح قـرار گرفـت) ٢( پهن کرد و بعد از استعمال دو بم ذروی بر هـيروشيما و ناگاساکی 

 در سالهای دهۀ شست قـرن گذشته در زادگاِه ارجمندم ، حضرت کابل، بودم، به مطالعۀ کتب جنگ زمانی که
، نويسندۀ Franco Bandiniاثر فـرانکو باندينی " جنگ دوم"کتابهائی از قـبيل . عـمومی دوم زياد اشتياق ميورزيدم

 Rise and Fall of  the Third Reich The" ظهور و سقـوط رايش سوم"ايتاليائی را، در دو جلد قـطور و کتاب 
 امريکائی را که نيز کتابی بس ضخيم بود ، ميخواندم و هـنوز که هـنوز  William L. Shirer اثر ويليم شايرر

موضوعاتی را که  در ارتباط  جنگ عمومی دوم می نويسم، . است، بسا مطالب آن کتاب ها در حافـظه ام زنده است
 حجيم منشأ ميگيرند و چون اين دو کتاب اکنون در دسترسم قـرار ندارند ، به مدد حافـظه عمومًا از همين دو کتاب

  .نکاتی از آنها را در نوشته هايم ميگنجانم و اميدوارم که حافـظه مطالب نادقـيق را بر زبان قـلمم جاری نسازد
از دو مزيت فـوق العاده برخوردار جنگ عمومی دوم قـد برفـراشت، " فاتحِ  فاتحان"امريکا بعد از اين که بحيث 

اول انکشاف سريع و محيرالعـقـول در ساحۀ فـزيک هـسته ئی ــ که انکشاف بمب های اتمی را بدنبال داشت ــ و . بود
رشد صنعت راکت سازی که عمدتًا بحيث محصول کار دانشمندان به يغما بردۀ المان نازی در دسترس اين کشور 

  .ر انکشاف سريع و آسيب نديدۀ اقـتصادی و تکنالوژيکو ديگ. قـرار گرفـته بود
" پينه ميونده"مذکور است، که المان نازی تنها در آزمايشگاههای زيرزمينی " ظهور و سقـوط رايش سوم"در کتاب 

Peenemünde ) داشتند ــ مصروف " انجنيری"و " دوکتورا"با ده هـزار دانشمند ــ که کمترين ايشان درجۀ ) ٣
ادن اسلحۀ جديد بود و خصوصًا در رشتۀ فـزيک اتمی و تکنالوژی راکت  به پيشرفـت های بزرگی نايل انکشاف د

گرديده بود و اگر اين آزمايشگاههای تحت االرضی با حملۀ گستردۀ هـوائی متحدين مواجه نميگرديدند، المان نازی به 
افـت و احتماًال  می توانست خواسته های خود زودی زود و به مراتب پيشتر از امريکا ، به اسلحۀ ذروی دست می ي

بعد از آن رخ داد، که " پينه ميونده"اين حمالت هـوائی گسترده بر . را بر جهان بقـبوالند و به اصطالح ديکته کند
دانشمندان فـزيک اتمی المان که در هجرت  امريکا بسر ميبردند، به حکومت امريکا هـشدار داده بودند، که اگر 

  .زود نجنبند، المان نازی موفـق به ساختن اسلحۀ اتمی گرديده و کار جنگ را يکطرفه خواهـد ساختمتحدين 
، که "يک و نيم لنگ" ــ همان فـتنه گر کوتاه قـدِ  Josef Goebels"يوزف گيوبلـز"وزير تبليغات  المان نازی  

اسلحۀ معجزه "ن و خصوصًا متحدين را از چرچل او را خطرناکتر از هـر نوع سالح المانی ميناميد ــ بار بار جها
همين آزمايشگاهها و باالخص " های تک" ميترسانيد و هـدفـش بدون شک دست آوردهای Wunderwaffen" آسا

  .   بمب های ذروی  و راکت های دور پرواز بوده است
دانشمندان نامدار اروپا و بايد تذکر داده  شود، که در اثنای جنگ عـمومی دوم  و اندکی پيش  و پس از آن،  سيل 

" البرت اين شتين"از قـبيل پروفـيسر .  بدرجۀ اول المان هـيتلری به اتازوی سرازير گرديدند و يا که بدانجا برده شدند
 ، Prof. Albert Einstein  ورنر هـيزنرگ"پروفـيسر  "Prof. Werner Heisenberg در رشتۀ فـزيک ...  و

  Prof. von  ، پروفـيسر فـن شوارتسDr. Wernher von Braun" راونورنهـر فـُن ب"ذروی، داکتر 
Schwartz ــ  که هـنوز هم زنده است ــ و ديگران ،  در رشتۀ صنعت راکت سازی و غـيره .  

 اين هم بايد بصراحت گفـته شود، که شوروی های ستالينی نيز بسا دانشمندان فـزيک و تکنالوژی ذروی و صنعت 
ر رشته های پيشرفـتۀ تکنالوژی را بحيث غـنيمت جنگ با خود به روسيه بردند و از ايشان در اين راکت سازی و دگ

فـرق تنها در اين است که امريکا شهرت اين دانشمندان دست اول . استفاده های سرشار کردند" های تک"رشته های 
ند ، شهرۀ آفاق گرديدند و در کمال احترام به يغما برده را فاش ساخت ، و اين دانشمندان در کمال عـزت و آبرو زيست

ولی روسيۀ شوروی  نه تنها هـويت دانشمندان ربوده شدۀ  المانی را فاش نساخت، بلکه شيرۀ . چشم از دنيا پوشيدند
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مغز و انديشۀ ايشان را مکيد و جهان ندانست که اين دانشمندان انديشه مند ، در کجا و در چه شرايطی زيستند و در 
شوروی ها بسا فابريکه های المان مغلوب و مسخر را نيز از بيخ کندند و در . ط چشم از جهان فـروبستندچه شراي

البته فاتحان هـرچه از دستشان پوره . قـلمرو خود نصب کردند و شايد از بعض از آنها تا به امروز هم استفاده ميکنند
  .ده  چنين بودهباشد ، در حق ممالک مفـتوحه روا ميدارند ،  و تا جهان بو

گريز از اصل مطلب بخاطر اين بود، تا دانسته شود که در عـقـبگاه و در پشت پرده ، چها گذشت تا امريکا و روسيۀ 
امريکا بحيث فاتحی که هم فـتح درخشان در جنگ نصيبش گرديده  و  . شوروی اولين قـدرتهای اتومی جهان گردند
  ايعش جهش آسا پيش رفـته بودند، چه کرد و چه ميکند؟؟؟سرزمينش آسيب نديد  و نيز اقـتـصاد و صن

ــ  نو خاسته در سياست و اقـتصاد و " سرخيل ميدان"ــ و به فـرمودۀ دلگی مشر قـسيم خان فهيم " غـول ميدان" اين 
صنايع و خصوصًا صنايع حربی، بعد از جنگ عـمومی دوم  سمت آقائی بر جهان را کسب کرده  و خواسته های 

ا بر جهان ديکته ميکرد و اين دکتاتوری تا به امروز که امروز است، نه تنها خيره نگشته بلکه جلی تر و جری خود ر
اتازونی که اکنون به ذروۀ قـدرت خود رسيده و شاخ کبرش آسمان هـفـتم  و کالهگوشۀ ماه و . تر نيز گرديده است

و هی ميکوشد، با ذرايع و از طرق مختلـف سيادت خود را خورشيد را ميخراشد، در فـکر جهانبانی بالمنازعه افـتاده 
  .بر جهان پهن گرداند

  
خوشبختانه و از طالع خوشِ  جهان که اتازونی به همان عـقاب بلند پرواز حکيم ناصر خسرو بلخی شباهـت پيدا کرده 

و "  آخر سر خود راه  داردکوه هـر قـدر بلند باشد، "که جهان را زير پر خويش می بيند  و غافـل است از اينکه،  
ببينيم که اتازونی با وجود دور انديشی ها و با وجود طرح پالنهای ستراتژيک  و . هم دارند" افـتادن ها"  "دويدن ها"

ديررس برای کسب سيطره بر کرۀ زمين و با آنکه با دستگاههای استخبارات و اکتشافات الکترونيک بيحد پيشرفـتۀ 
" کوتهنظرانه"در چه مخمصه های " دوربينيها"پشه را در هـوا هـم ميخواند و با وجود همه " نر و مادۀ "خود حتی 

  .گير آمده و گير آمده  ميرود
  

  :درگيريهای عمده و مستقـيم  و غـير مستقـيم  اتازونی بعد از جنگ عمومی دوم تا به امروز ازين قـرارند 
   کوريا         درگيریــ 

  ــ  جنگ ويتنام
  افغانستانو جنگ آزادی بخش ملی د ــ  جها

  )جارج بوش کالنجنگ (           ــ  جنگ اول عـراق 
  )٤ ()جارج بوش چوچه اول جنگ  (            افغانستاناشغال ــ  

  )جنگ دوم جارج بوش چوچه  ( ــ  اشغال عـراق              
  )جنگ سوم جارج  بوش چوچه  (   ــ  تدارک حمله بر ايران

  
  . جمله فعًال بر دو مورد تبصره ميکنم ، و به موارد ديگر به اغـتنام فـرصت در آينده خـواهـم پرداختازين

  

  :حمله بر افغانستان ــ جنگ اول جارج بوش چوچه 
جهانيان آگاه خوب ميدانند، که امريکا ابرقـدرتی بهانه جو و بهانه گير است  و کابليان ارجمند از قـديم و نديم گفـته اند 

" بهانه جوئی. "يعنی اگر کسی بخواهـد بهانه ای بيابد، حتمًا آنرا خواهـد يافـت. » بهانه گير را بهانه بسيار است« که 
جهانيان و توجيه عمليات و فعاليتهای غـير مشروعی که ) ٥(هـم نقـشی ديگر ندارد، غـير از فـريب دادن و غـوالندن 

الع متحدۀ امريکا و هـر جهان خوار ديگر، بدون بهانه هم ميتوانند به البته اض. قـرار است سر دست گرفـته شوند
  .اهـداف آزمندانۀ خود دست برنند

پيدا " قـلب تپان آسيا"رخ داد و يا که به صحنه درآورده شد، تا دليلی برای حمله بر افغانستان و اشغال " ناين الون"
رموزی که کس دنبال کشف حقايقـش نميگردد و شايد تا  ــ حادثۀ م٢٠٠١گفـتند که حادثۀ يازدهم سپتمبر . گردد

سر و سامان داده شده و " القاعـده"اتازونی ابرقـدت ترکتاز و يکه تاز جهان بماند ، مکتوم بماند ــ  بدست  سازمان 
غـير آن را به اتازونی تحويل بدهـند، در " اسامه بن الدن"است،  بايد  رهـبرش " القاعـده"چون رژيم طالبان ميزبان 

گير " غـيرت افغانی"  و )٦"( ننگ لنگوته"چون طالبان به اصطالح کابلی در . رژيم طالبی نابود خـواهـد گرديد
را به دشمنش  اجازت نميدهـد ــ و اين نکته را اتازونی " مهمان"مانده بودند و اين دو فـقـره به ايشان تحويل دادن 

 تهاجم هوائی خود را بر افغانستان ٢٠٠١تيار گرديد و به تاريخ هـفـتم  اکتوبر دقـيقًا درک کرده بود ــ  بهانۀ اتازونی 
هـدف ظاهـری البته قـلع و قـمع کردن رژيم طالبی بود ، اما هـدف و منظور اصلی تسلط  بر کشور ما . شروع کرد

  .بوده که گرهگاه نقاط  فـوق العاده مهم و ستراتژيک  منافع غـرب است
ه درست آمد و امريکای جهانکشا و جهانگير ، بر گوشۀ مهمی از جهان کهن تسلط  پيدا کرد، آن به هـر صورت بهان

امريکا به عـوض بکار انداختن قـوای پيادۀ . هم بدون اينکه خون يک عـسکر و سربازش درين تهاجم  ريخته باشد
 را استخدام کرده و بعد از سر و "شورای نظار"و در رأس همه " ائتالف شمال"خود، قـوای متواری و ازهم پاشيدۀ 

و " کته سران"البته امرکا دقـيقًا ميدانست که . سامان دادن و تسليح مجدد ، ايشان را عـمًال در خدمت خويش درآورد
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همه چيز خود را ) ٧"(برگ سبز"شورای نظار قابل خريد و فـروش اند و در بدل چند " سرخيل های ميدان"
ــ  ، با تحويلدهی بوجی های " ظاهرًا سری" تعامالت ظاهـرًا سری ــ به تأکيد ميگويم  همان بود که ضمن.ميفـروشند

و چرا امريکا جائی که با . دالر همه سرخيالن شورای نظار و ائتالف شمال را خريدند و در خدمت خويش درآورند
ض به خطر انداختن جان صرف پول از تلفات عـساکر خود جلوگيری کرده بتواند، پول مصرف نکند؟؟؟ چرا در عـو

سربازان و سپاهيان خود، از صرف پول کار نگيرد؟؟؟ امريکا دقـيقًا همين کار را کرد و ديديم که مليشه های وحشی 
ــ در قـدوم بادار جديد   شورای نظار )چشم گرسنۀ(گشنۀ  و خصوصًا مليشه های بی بند و بار و چشم ائتالف شمال ــ

را به " رزم  آوران خدا"عقـيب و کشتار طالبان کوفـته شده  و جان برلب، پرداخته و دوان دوان و پايبوسان، به ت
ــ  و نظير طعامی که آشپزی ناقابل  از " وارداتی"و " ديموکراسی فـرمايشی"زمينه برای آوردن . جنوب گريختاندند

ظاهـرًا دنيا صميماتی گرفـته شد و پروسۀ بن به راه انداخته شد و ت. بپزد ــ  فـراهم ساخته شد" نسخۀ آشپزی"روی  
  .گل و گلزار گشت

اين ظاهـر امر بود و بدو کار، امريکا صرف نظر از اشغال يک مملکت مستقـل که در ذات خود به هـيچ قانونی ــ به 
هـيهات که . استثنای قانون جنگل ــ جور نمی آيد، مرتکب اشتباهی گرديد که همه جهانگيران ارتکاب ورزيده بودند

رور دفـتر عـظيم تاريخ را ورق نزده بود، ورنه ميدانست که  کاله و دستار بسا جهانکشايان تاريخ در ـامريکای مغ
زرگ ستراتژيک که بگذريم، ب اتاهب اشتاز .اين سرزمين،  بر زمين خورده و اين بار نيز تاريخ اشتباه نخواهـد کرد

  :يد، که در اينجا بر يکی از آنها اشارت ميگرددب گردرتکاشتباهات فـراوان ديگری را نيز مـاتازونی 
، بزرگترين اشتباه امريکا، به اريکۀ قـدرت نشاندن جنايتکاران ائتالف شمال و در رأس " اشغال افغانستان" بعد از

مردم افغانستان . همه خائنان شورای نظار بود، و اين اولين سنگ کج در ديوار نظام نوين افغانستان شمرده شد
د ــ و کامًال بحق ميپرسند ــ که اگر قـرار بود جنايتکاران در رأس قـدرت بمانند و يا که قـرار داده شوند، چرا ميپرسن

به تناسب طالبان جنايات به " شورای نظار"و " ائتالف شمال"طالبان از قـدرت کنار زده شدند؟؟؟ چون عمال بدعمل 
 دقـيقًا ميدانند که عـلت اصلی تولد و عـروج طالبان، وجود و مردم ما. مراتب هـولناکتری را مرتکب گرديده بودند

  . کارروائی های ضد انسانی همين گروههای تنظيمی رقـيب بود، که روز روشن را بر خلق خدا شب تار ساخته بودند
ائتالف شمال رويدادها نشان دادند، که اين شک و ترديد مردم افغانستان کامًال بجا بوده ، زيرا تکيه زدن جنايتکاران 

قـسمی که صاحبنظران درک . و بالخاصه شورای نظار، زمينۀ بروز هـزار و يک فـساد و تباهی را فـراهم گردانيد
کرده اند،  يکی از اهـداف اوليۀ طالبان خلع دوبارۀ عمال بدنام  اين ائتالف و اين شورای خاطی و فـساد پيشه  ميباشد 

مکررًا ميگويم، که . درت باشند، طالبان هـرگز دست از فعاليت برنخواهـند داشتو تا اين جنانيان و خائنان بر سر قـ
هـرآئينه و بدون شک عمده ترين دليل و عامل  عـروج مجدد طالبان ، به قـدرت رسيدن جنايتکاران ائتالف شمال و 

يان اشغالگر، و اين فاحش ترين خبطی است که امريکائ. شورای نظار است" جنايت نشان"عـلی الخصوص عمال 
  . سهوًا و يا عمدًا مرتکب گرديده اند

ايشان خواستند با تقـويه و . قابل تذکر است که منسوبان ائتالف شمال در تجهيز دوبارۀ طالبان هم رول بارز داشتند
. تجهيز طالبان ، حکومت کرزی را زير فـشار بگيرند و نگذارند، که يک حکومت قـوی مرکزی عـرض اندام کند

های بدون " پخپل سری"ان ائتالف شمال گمان ميبردند، که با ضعيف نگهداشتن حکومت حامد کرزی، زمينۀ منسوب
هـرگز " نزديک بين"اين اما ظاهـر کار بود و اين جنايتکاران . چون و چرای ايشان کماکان برقـرار خـواهـد ماند

به فکر  ايشان نرسيده  بود، که . ريشۀ خويش ميزنندحساب اين را نکرده بودند، که با تقـويۀ طالبان در واقع تيشه به 
ايشان "  جنايت انديش"مغز کوچک ملخی  و . عـروج مجدد طالبان زمينۀ زوال خود ايشان را فـراهم ميگرداند

  .هـرگز حدس زده نميتوانست که طالبان به مجرد آمدن  روی صحنه ، اول سر ايشان را زير بالشان خواهـند کرد
نوشتم، امريکا و ممالک هم پيمانش در ناتو که امکان  تقابل " زوال  ائتالف شمال در سراشيب " الۀ چنانکه در مق

دوامدار را با طالبان در خود نمی بينند، بدين نتيجه رسيده اند که با طالبان بايد کنار بيايند و ايشان را در دولت سهيم 
د ورزيد، که جنايتکاران ائتالف شمال و خصوصًا جنايت البته طالبان هـرگز در دولتی اشتراک نخواهـن. بسازند

بدون شک که اولين شرط طالبان برای اشتراک در قـدرت . همه کارۀ آن باشند" شورای نظار"گستران خباثت پيشۀ 
اين هم  مبرز و مبرهـن است که وقـتی اهـداف . دولتی، حذف و خلع اين جنايتکاران مشهور ، از دولت خواهـد بود

برای . ا ايجاب کند، از لنگ نوکران حلقه بگوش و خطاکار خود گرفـته و همه را بيرون خـواهـد انداختامريک
، اشتباه عمدۀ خود را بعد از "گم کردن گور خود از افغانستان"از امريکا راه ديگر نمی ماند ، غـير از اينکه پيش 

خود را به زباله دان فـراموشی و به " ای نظارشور"شش سال تأخير باآلخره پس بگيرد و اجيران ائتالف شمال و 
  .      بسپارد"  مستراح تاريخ"
  

  :ــ  تدارک حمله بر ايران  ــ جنگ سوم جارج  بوش چوچه 
اعـتبار ) ٨(اين مثل قـضافـلکی ". چيزی که دو شد ،  سه هم ميشه"در ملک ما ضرب المثلی ورد زبانهاست ، که 

  :مگر اگر از دانش عاميانه بگذريم . ته و گمان نکنم که اين بار بی اعـتبار گرددخود را در عـمل بسيار قائم ساخ
بعد از پيروزی انقـالب اسالمی ايران که آيت اهللا خمينی را در رأس يک حکومت  تئوکرات خشن و رديکال در 

دوامدار  " رشکستگیس"ايران نشاند، در جمهوری اسالمی بدوًا کار هائی صورت گرفـت که ميتوان آن را  انتقام  
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 روزۀ ايشان در چنگ ٤٤٤ دپلومات امريکائی و نگهداشتن ٥٢اوج اين انتقام گروگانگيری . ايران از امريکا نام نهاد
امريکا هم اين واقعه را . بود، که جبروت امريکا را بر زمين زد" دانشجويان خط امام"به اصطالح خودشان 

تحريک اتازونی صدام حسين را به تهاجم بر ايران، اولين . نتقامها بودفـراموش نکرد و در صدد انتقام و بلکه ا
خمينی بصورت فـضيحتباری " جام زهـر"ضربه ای بود که جمهوری اسالمی ايران متحمل گرديد و بعد با نوشيدن 

صۀ انرژی قـ. امريکا مگر هـنوز انتقام اصلی را از رژيم ايران نگرفـته و مترصد فـرصت مناسب است. خاتمه يافـت
خود به دست " جمهوری اسالمی ايران"ذروی ايران و غـنی سازی يورانيم در آن سامان، بهانۀ خوبيست که رژيم 

عالوه بر آن رژيم آخوندهای ايران بهانۀ ديگر و دلپسند تری را نيز در دسترس امريکا گذاشته . امريکا داده است
محمود احمدی .  ــ ارتباط ميگيرد"اسرائيل جان"قه ــ يعنی امريکا در منط" دست راست"و " نورچشم"است، که با 

سخن گفـته ، و  پيشبرد ديوانه وار پروژۀ اتومی ايران " اسرائيل"نژاد بار بار از نابود کردن و امحای کامل کشور 
رت بهانه ابرقـد« من در زمينه مقالۀ مستقـلی  زير عـنوان . بر جنبۀ عملی اهـداف پشت پردۀ  ايران صحه ميگذارد

بيرون داده  و چيزهائی نوشته ام ، که » ايران " سياست بازان"و " بازان سياست"گير و ساده لوحان بهانه ده ــ  
  :قـسمتهائی از آنرا  درينجا نقـل  ميکنم 

  
ايران بدين موارد بسنده نکرد، بلکه گامهای ديگری را نيز برداشت، که سرحد حوصلۀ غـرب را ميخراشيد و ...  « 

شهاب چند و چند و چند که " دور پرواز"ازين جمله است توليد راکت های ". قـتقـتک می داد"به  اصطالح کابلی 
ازين جمله است ، . اسرائيل و ماورای آن کشور را تا آستانه های بر اعـظم اروپا زير شعاع خود گرفـته ميتوانند

 ندارد و پيشبرد جنون آسای آن ؛ با وجود اعـتراضات پروژۀ ذروی ايران که بدون شک هـدفی جز توليد اسلحۀ اتمی
اينکه آيا يک کشور اسالمی اجازۀ توليد اسلحۀ ذروی را . (  ملل متحد" شورای امنيت"شديد بين المللی و تهديدات 

دارد يا ندارد، در حالی که کشور کوچک ، زورگوی ، غاصب و متجاوز اسرائيل بيش از دو صد و پنجاه عـد بمب 
ازين جمله است تهديدات صريح و بی پردۀ ). خود نگهميدارد، موضوع اين بحث  نيست" آرسنال اتمی"را در اتمی 

احمدی نژاد ، رئيس جمهور ِشـق و زورگوی ايران ، بار بار و در هـر موقع . ايران مبنی بر نابود کردن اسرائيل
از نقـشۀ جهان برداشته و به اصطالح مکتبيان ما بايد اسرائيل : اسرائيل را تهديد به مرگ  کرده و گفـته است که 

باز گفـته است که کشور اسرائيل بايد ازين منطقه برکنده شده و مثًال به المان و اتريش و يا . زده شود" پنسل پاک"
 . را برکنده و بجائی منتقل بسازد" مملکت"و " کشور"شمال امريکا انتقال داده شود، تو گوئی انسان ميتواند يک 

را انکار کرده و بالوسيله هم يک واقعيت تاريخی را رد ميکند و نيز رگ غـيرت " هـاالکاست"احمدی نژاد بار بار 
رول " اتازونی"هـزاران يهود متنفـذ جهان را که در اقـتصاد و سياست جهان و خصوصًا در اقـتصاد و سياست خود 

  .برجسته و انکار ناپذير دارند، به شور می آورد
 اسالمی ايران اين کار ها را پيوسته و همه روزه ميکند و با وجودی که می بيند، که از طرف شرق و جمهوری

ايران . غـرب و قسمًا حتی جنوب  و شمال در محاصرۀ  نظامی امريکا قـرار دارد، از عاقـبت کار خود نمی هـراسد
ن در همسايگی های باال و پائين خود ميبيند، با وجودی که قـوای امريکا و ناتو را در افغانستان و عـراق و همچنا

امريکا و ناتو جنگ می اندازد و هی به کارهای تحريک آميز خويش در افغانستان و " درفـش"خود را با " مشت"
از يکطرف به شورشيان طالبی کمک تسليحاتی و پولی و غـيره ميکند و از طرف ديگر . عـراق ادامه ميدهـد

عمًال با سالح  و مهمات و مواد انفالقی و پول و حتی آموزش و تعليم دهی  دهـشت ، گروههای ترور عـراق را 
شايد ايران فکر کرده که تا اوضاع در افغانستان و عـراق نا آرام بماند، امريکا آهـنگ ايران نخـواهـد . کمک ميکند

پشت ورق را ميتواند بخواند، حتمًا اين محاسبۀ ايران در ظاهـر امر شايد درست باشد، اما امريکای مفـتن که . کرد
ميداند که تا رژيم دژخيم جمهوری اسالمی در ايران برحال و بر همين منوال بماند، عـراق و افغانستان روی صلح و 

  پس راه حل چه بايد باشد؟؟؟. آرامش را نخواهـند ديد
يقـين است ــ و اين را جهان . بردارد" عمليات"را از طريق " دانۀ سرطانی" يقـينًا امريکا تصميم گرفـته که اين 

خوب ميداند ــ که امريکا پالنهای عمليات نظامی خود را تکميل کرده و فـقـط منتظر فـرصت مناسب است، تا با 
شايد مثل قـديم کابليان عـزيز . حمالتی که ايران قابليت جلوگيری و تدافعـش را ندارد، بيخ جمهوری اسالمی را برکند

  .درين زمينه هم صادق افـتد" ، کندن استدرد دندان"که 
 زمامداران جمهوری اسالمی ايران به شهاب و مهاب و اردوی يک ميليون نفـری خود غـره نباشند، که جنگ 

کافـيست که . از طرفی امريکا گمان نکنم که فـکر تهاجم بر ايران را داشته باشد. است" جنگ های تک"امروزی 
نامرئی ميباشند، بفـرستد  و در يک حملۀ گسترده و شبانۀ " رادار"  را که برای  Stealtطيارات  بم انداز ستلت 

  .هـوائی بيخ تمام پايگاههای راکتی روی زمينی و زيرزمينی  ايران را از ريشه برکند
در فـرانسه جدًا حمايت " سرکوزی"ايران با وجود شهود خطر جدی از ناحيۀ امريکا که اينک از طرف حکومت 

" مورچه که مرگش ميرسه ، بال ميکشه"شايد فـرمودۀ عـوام کابلی  که . د، به تحريکات خود ادامه ميدهـدميگرد
  ». جمهوری اسالمی ايران گردد" بال کشيدۀ"درين مورد هم درست  ثابت گشته  و جهان شاهـد مرگ رژيم 

ا کار رژيم قـرون وسطائی و همه قـرائن حکايت از آن دارد، که امريکا فـقـط منتظر فـرصت مناسب است، ت
حدس صاحبنظران بر اينست که از بين بردن رژيم ايران نه تنها ممالک منطقه . سرکوبگر ايران را يکطرفه بسازد
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را از شر اين رژم  زورگوی و مفـتن نجات ميدهـد، بلکه بار سخت گرانی را از دوش ملت ستمديدۀ ايران نيز 
  .  برخواهـد داشت

ارمان بدل خواهـد ماند، اگر به تقاعـد سوق داده شود و پيش از آن کار رژيم  ، جارج بوش چوچهبه حدس اين مسکين
  . ايران را يکسره  نساخته باشد" آخوندی ــ کربالئی"
    

نشر گرديده اند و " افغان جرمن آنالين"را قابل تذکر ميدانم که هـردو در پورتال    پر ارزش مقالۀ دو در اين مسير 
 ه زير عـنوانکرا مير عـبدالرحيم عـزيز صاحب جناب داکتر يکی مقالۀ . ۀ هـردو را جدًا سفارش ميکنممن مطالع

 و ديگر مقالۀ همه جانبه و بسيار  صائب جناب .فـته پيش نشر گرديدـندين هچ "شكست دوآتورين جورج بوش"
در " يا تدارک برای جنگ ای صلح وتالش برـرانس اناپوليس ــ  کنف"  عـنوان موسوی را که در همين روزها زير

در حالی که خوانندۀ ارجمند،  مقالۀ نسبتًا مطول آقای موسوی را همين اکنون در صفحۀ . پورتال انتشار يافـت
 حسن ختام اين مقال عـينًا نقـل کرده و تحليالت پورتال مطالعه کرده ميتواند، مقالۀ جناب داکتر رحيم عـزيز را

  : ميگردانم 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  
 ٢٠٠٧اآتوبر                                                                                         زيزـبدالرحيم عـيرعم

  
  

  شكست دوآتورين جورج بوش
 اين ناآامی نه تنها متوجه اداره بوش است،  . قابل جبران مواجه شده استغـيردوآتورين جورج بوش به شكست 

يده ـقـل امريكائی اظهار عـ صاحب نظران عاق .بلكه در مجموع حيثيت جهانی امريكا را هم زير سوال برده است
 نمايد و آبروی   بود آه نتايج زيان آور دوآتورين بوش را جبيرهخواهـد سال ديگر قادر ن۵٠ تا   آنند آه امريكامی

وت نظامی نميتواند آمال و نيات يك آشور را بر ـدرجهان آنونی صرف ق. اين آشور را باز ستاند از دست رفتۀ 
يزم شوروی در افغانستان و امريكا در ويتنام ميتواند تضاح آميز سوسيال امپريالـ شكست اف .ديگران تحميل نمايد

درت های جهانی را از پا ـ ارادۀ ملی و مقاومت مردمی بزرگترين ق .بارز ترين مثال در تاريخ معاصر جهان باشد
  . دوآتورين جورج بوش هم به همان سرنوشت مرگبار مواجه شده است .در آورده است

دوآتورين پيش گيرانه و پيش دستانۀ جورج بوش غـرض   رسيده اند آهت ـ موافق اآثر صاحب نظران به اين
آه با  )طبق آرزوی امريكا (مبارزه با تروريزم، ممانعت از اشاعۀ اسلحۀ اتمی و دموآراتيك ساختن شرق ميانه 

 مشكل دوآتورين بوش بيشتر در طرز عمل آن  . آغاز گرديد، ورشكست شده استعـراقافغانستان و  تجاوز بر
 آند و دشمنان ترغـيب  درت اول جهانی است آه ميتواند متحدين راـ ق امريكا:  است تا در برداشت نظری آنهـفـتهن

نظم نوين   خلق يك جانبۀ  .ايجاد يك نظم نوين جهانی سر اطاعت بگذارند را وادار سازد آه به خواست امريكا در
 جهان وابسته به يك ديگر و متشكل از قدرت های  .جهانی ماورای توانائی امريكا و يا آدام آشور ديگر است

 دوآتورين بوش موفـقـيت عمده در سطح دنيائی دارند، نقـش دولتی آه غـير و  متنوع، موجوديت موسسات دولتی
 فـلسفی، مردم امريكا جهات ٢٠٠٢بعد از اعالم دوآتورين بوش در سپتامبر سال . را در مرحلۀ اول خنثی ميسازد

های نخست ان در روزدر ساير نقاط جه" امريكائی" را در راه پخش دموآراسی و ترويج آزادی اين دوآتورين
   سائر آشور ها  تجاوز و تحميل نيات امريكا را بر  شكل  اين دوآتورين مسخ شدهۀ اما حينيكه روحي .تندـپذيرف
   .ت در داخل اين آشور هم رو به تزايد گذاشتـ، مخالفگرفـت

درت ـ ادعای امريكا را در ابر ق ف جهان آه ميتواند يك البراتوار آزمايش دوآتورين بوش باشد،سير در نقاط مختل
   و اشغال مصيبت بار آن آشور بيانگر ناتوانی سياسی و اخالقیعـراق تجاوز بر  .بودن از ريشه باطل ميسازد

زايش امريكا در ـ اف لفات در حال ت : رو به صعود است  فهرست ناآامی های امريكا در منطقه .امريكا بوده است
روج ايران منحيث يك ـ، ععـراق و شيوع جنگ داخلی و تعدد گروه های جهادی، مقاومت بی نظير مردم عـراق

، آشمكش ميان نيرو های سنی، شيعه عـراقان ي قابل انكار اين آشور بر شيعغـير نفـوذزايش ـ و افمنطقـویدرت ـق
 بی تفاوتی امريكا نسبت به بدبختی های مردم  ،٢٠٠۶زب اهللا لبنان در سال و آرد ها، شكست اسرائيل توسط ح

  روجـو ع  مختلف در افغانستان و استخدام اجيران درين آشوراقـواملسطين، پاليسی تبعيضی امريكا به ارتباط ـف
شور را در يكه تاز  امريكا و ادعای اين آ  بين المللیموقـف و نظامی افغانستان  دوبارۀ طالبان در صحنۀ سياسی

، عـراقبر عالوه، چور و چپاول عمدی موزيم های تاريخی .  داده استقـرار سوال  بودن در سطح جهانی مورد
بران سياسی ـدايت احتمالی رهـيب به هغـرساآر امريكائی در زندان ابوـارتكاب اعمال ضد شرافت بشری توسط ع

 دين اسالم و اعمال ضد آرامت بشری امريكا با زندانيان اتمقـدسی به قـصد بی حرمتی  نظامی اين آشور، و
 مخفی، حمايت بی شرمانۀ امريكا از قاتالن،   و بگرام و سائر زندان های قـندهارگواتاناما، زندانيان محابس 
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 اخالقی   حيثيت ناموس مردم افغان ساآر امريكائی بهـع باالخره تجاوز و بران و ويرانگران در افغانستانـقاچاق
  . آًال به زمين زده است  بشرحقـوقرعايت   امريكا را به ارتباط

 مردم امريكا را از عملكرد ادارۀ بوش و تطبيق دوآتورين وی نفـرت، ٢٠٠۶ نتايخ انتخابات ماه نوامبر سال  
" امريكائی" مرور دوآتورين جورج بوش برای مردم امريكا ثابت ساخت آه حتی آرمان های  .بخوبی ثابت ساخت

   بوسيلۀ دوآتورين بوش آامًال منهدم شده  بين المللی  بشر و همكاری هایحقـوقدالت، آزادی، دموآراسی، ع
ته و اختالفات ذات البينی ـ دوآتورين بوش آرزو های آسانی را آه اميد وار بودند جهان بسوی قانونيت رف .است

  . شد، به ياس مبدل ساخته استخواهـدآشور ها طور صلح آميز حل 
 و يك تعداد آشور های   به دوآتورين بوش روی خوش نشان نداده در اروپا، يك تعداد از آشور های اين قاره 

ی هعـراق همراش بر وسيه و آلمان امريكا را در تجاوز، رفـرانسه  .ربانی همكاری با امريكا شده اندـديگر هم ق
، اين آشور را در يك تگنای سياسی ٢٠٠۴ مارچ ١١حملۀ تروريستی در مادريد پايتخت اسپانيه بتاريخ . نكردند

 در شرق   همكاری انگلستان با امريكاۀ لندن، نتيج  در٢٠٠۵هـفـت جوالی  تروريستی ۀ همچنان حمل .قـرار داد
  .  ميانه و تائيد دوآتورين جورج بوش بود

تماد آرده تا امريكا را ـ اعساد و خانه جنگی است،ـب آسيا، امريكا بر پاآستانی آه دچار فغـردر جنوب و جنوب 
 نظام فعلی پاآستان خود در همكاری با سازمان های تروريستی  . ترور در آن گوشۀ دنيا آمك نمايدعـليهدر جنگ 

 را هـند واشنگتن از ترس  .ين نظام دست نشاندۀ فعلی آابل استـمتهم است و خاك پاآستان هم محل اختفای مخالف
 سعی اينكه بتوان يك ائتالف جاپان،  . چين استعمال نمايدعـليهور را در روياروئی رشوه ميدهد تا بتواند اين آش

 نشنليزم رو به  .يچ گونه نتيجۀ دلخواه برای امريكا نداشته استـ چين خلق نمود، تا حال هعـليه را هـنداندونيزيا و 
ن ـ تجاوز جاپان را در ذه خاطرات تلخ جنگ جهانی دوم ازهـنوزصعود جاپان، آشور های اين منطقه را آه 

 اين آشور از نقـشن ي هم به تعيهـند  .راس انداخته و آنها را بيشتر بسوی چين متمايل ساخته استـ به ه دارند،
 را با چين آغاز اقـتصادیجانب امريكا تا چين را به مبارزه بطلبد، جواب رد داده و حتی همكاری نزديك سياسی و 

  . ساختخواهـد نظامی، سياسی و اخالقی امريكا را متزلزل  نفـوذر های اين منطقه،  ميان آشو  تفاهم .آرده است
ل آسيای ـمداخالت بی لزوم امريكا در آشور های نيمه مستق.  امريكا رو به زوال استنفـوذدر آسيای مرآزی 

 نفـوذ بار ديگرت آه  مسكو قادر شده اس . دادقـرارمرآزی، اين منطقه را دوباره در زير سيطرۀ امپرياليزم روس 
 پهن نمايد و انحصار تيل و گاز ترآمنستان را آه امريكا در صدد بدست آوردن  خود را بر مستعمرات سابق خويش

در ساليان اخير، قاپيدن  اقـتصادی بعد از سرشكستگی های پی در پی سياسی، نظامی و  . حاصل آند آن بود،
 بشمار منطقـوی در سطح جهانی و   برای مسكو برزگ ستراتژيك   يك پيروزی آسيای مرآزی از چنگال امريكا

  . ميرود
 در   دوباره  جنبش های چپ . و مداخالت بی لزوم امريكا رو به تزايد استنفـوذ عـليهمقاومت در امريكای التين 

نسيو يال و لويز او آن بدست هوگو چاوز رئيس جمهور ونزيوقـسمتبری يك ـه و رهگرفـتامريكای التين جان 
سته خود را از زير يوغ ـسته آهـ در صدد است آه آه  امريكای جنوبی همچنان .تاده استـرئيس جمهور برازيل اف

 نماينگر   خود يه ايرانـقـ واليت ف  با ارتجاع  نزديكی اجباری جناح چپ اين گوشه ای از جهان .امريكا برهاند
   . به روش امپرياليستی امريكاست كای جنوبی نسبتانزجار عميق مردمان آشور های امريكای التين و امري

 آشتار عـليه در مجادله  يچ نوع موثريت اخالقیـ امريكا ه .ته استـ، امريكا جای پائی برای خود نيافافـريقادر قارۀ 
 ميليون ها تن حيات خود را درين  . و سودان در حال آنونی نداشته است١٩٩۴دسته جمعی در راواندا در سال 

 امريكا يا قادر نبود و يا نخواست آه در  . نسبت خانه جنگی ها و جنگ های بين الكشوری از دست داده اندقاره
 به ارتباط آشور  .ی بازی آند زيرا مفاد مادی از آن برای امريكا متصور نبودنقـش آشی جلوگيری ازين انسان 

مند ه آه به اعطای آمك های انسانی عالق س آشوری پ . داردقـرار، امريكا در آخر لست افـريقاه به هـندهای آمك د
  .بران آن گوش ميدهدـتار ميان خالی رهـ ارزش های انسانی باشد و نه آسی هم به گف نيست، نه ميتواند مبلغ

يق ـبر اجنبی مجال توفـ هر گونه تجاوز باعث ميگردد آه عاليترين دوآتورين يك رهعـليهمقاومت ملی و مردمی  
 دوآتورين   ناآامی  و اعمال روش نادرست درين آشور ها، امريكا زمينۀعـراقاوز بر افغانستان و  با تج .نيابد

بران سائر آشور ها است ـبران امريكا و رهـ برای ره  يك درس آموزندۀ ديگری  اين .بوش را فراهم ساخته است
بری ـ ره  يك . را احترام نمايند ر مللنگ ديگـرهـيزند و حاآميت و فـر نوع تجاوز و اشغالگری بپرهـآه بايد از ه
س هيچگاه ـوی و متكی به نفـبر قـ يك ره . ديگران گرددحقـوق بشر باشد، نميتواند حامی حقـوقض ـآه خود ناق
 به بهانۀ موجوديت اسلحۀ عـراق با تجاوز به  . بوش برعكس آن را ثابت ساخت .ور نميشودغـر و م خودخواه

 داليل ادارۀ بوش دال بر موجوديت اسلحۀ آيمياوی در  . پائين ترين سطح نزول آردندآيمياوی، بوش و امريكا به
اين ادعا از اول تا آخر بر مبنای دروغ و توطئه استوار بود تا امريكا بيك .  صدام حسين نادرست ثابت شدعـراق

گرداند و جبران شكست اين تۀ امريكا را باز ـور از دست رفغـر دست يابد، عـراقنحوی بتواند به چشمه های تيل 
 دوآتورين بوش را در آغاز محكوم به شكست عـراقول مردم ـ الآن مقاومت محيرالعق . بنمايد آشور را در ويتنام

 بشر در شرق ميانه نيست، بلكه دسترسی حقـوق نيات اصلی دوآتورين بوش تعميم دموآراسی و حمايت از  .ساخت
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درال اعالم آرد آه ـ الن گرسپين رئيس سابق ادراۀ ذخاير ف . استعـراقند به ذخاير تيل يك آشور اشغال شده مان
  ". تجاوز آرده استعـراقامريكا بخاطر تيل به "
 بر طبق طرح ادارۀ بوش، با  . يكی ديگر از نتايج جانبی دوآتورين رو به زوال بوش است روج اسالم سياسیـع

 بدور  ر های اسالمی، ميتوان يك حصار مستحكمی راتشويق و تعميم دموآراسی در شرق ميانه و سائر آشو
يچوجه خوش آيند نبوده است ـ طرح در عمل برای واشنگتن به ه  اما نتايج چنين يك .تروريزم اسالمی اعمار نمود

 جهانی مغاير نظرات و دوآتورين بشر  زيرا عملكرد و روش امپرياليستی و حاکمانۀ امريكا در صحنۀ سياست
ظ منافع خود ـبل برای حفـهمين آشور بود آه تا چندی ق. ر مبلغ آن ميباشدـ اين آشور در ظاه  آهخواهانه ای است

. درت سياسی آمك مينمودـبی مورد حمايت امريكا استفاده ميكرد و حتی آنها را در غضب قـ مذه  تندروان از
انتخابات مورد حمايت امريكا در   .افغانستان ميتواند يك مثال برجسته از عملكرد ضد کردار بشری امريكا باشد

رم ـلسطين، حماس را آه از نگاه واشنگتن يك سازمان تروريستی است اما تابع اوامر امريكا نيست، در راس هـف
   اسالمی های تندروگروه  تيوری تشويق و تعميم دموآراسی،از مصر تا پاآستان، تطبيق .قـرار داد  سياسی

امريكا در همان دامی . بول نيستـ سياسی گذاشته است آه برای امريكا قابل ق بهتر موقـفمخالف امريكا را در 
امريكا آرزو دارد آه نتايج انتخابات آزاد طبق دلخواه امريكا باشد، يعنی . تاده آه خود برای ديگران گذاشته استـاف

بی هم ـاگر تندروان مذههم مردم به پای صندوق های رای بروند و هم به نفع آانديد های مورد نظر امريكا حتی 
 اگر همان انتخابات آزاد  .انتخاب سياف و حاميان وی در ولسی جرگه ميتواند بهترين مثال باشد. هـندباشند، رای د

بی هم نباشد، روی صحنۀ سياسی آورد، واشنگتن به نتايج همان انتخابات ـگروه ضد امريكائی را ولو آه مذه يك 
 امريكا بر  س معلوم ميشود آه دوآتورين بوش بر مبنای تزوير، استعمار و تسلط پ .دـآزاد روی خوش نشان نميده
دم اول برای طبقۀ حاآم امريكا ـ امريكا در قاقـتصادیط منافع سياسی، نظامی و ـ حف .سائر آشور ها استوار است

اسالم و روش ضد  بدنامی امريكا در جهان  .رًا آزادـ بشر و انتخابات ظاهحقـوقارزش دارد، نه دموآراسی، 
 گروه های تندرو اسالمی را در يك انتخابات آزاد تثبيت موفـقـيت، عـراقوای امريكا در افغانستان و ـاخالق بشری ق
  .يت ميدهدـميكند و مشروع

 تا اآنون پاليسی امريكا  .بعد از شش سال تجاوز و آشتار در افغانستان ، امريكا تن به مذاآره با طالبان داده است
 خواهـدنموده و آنار نز سازمان های تروريستی مذاآره نيچ يك اـين اساس استوار بوده است آه اين آشور با هبر ا
 سپتامبر در ٢٩ حملۀ تروريستی  . ترك اين پاليسی شكست بدون ترديد دوآتورين بوش را تسجيل نموده است .آمد

 نشاندۀ امريكا را در آابل وادار ساخت آه اعالم رد دستـ ف  حامد آرزی آابل آه منتج به تلفات صد ها تن گرديد،
تار ـ اين گف ."بر حزب اسالمی ديدار نمايدـبر طالبان و گلبدين حكمتيار رهـاو حاضر است با مال عمر ره " نمايد

آرزی در خالل شش سال . وی است آه بايد آنرا در عمل پياده نمايده  جورج بوش ب دايتـآرزی نيست، بلكه ه
در آن زمان پاليسی امريكا چنين . يچ وجه حاضر نيست با مال عمر و حكمتيار مذاآره آندـت آه به هـهميش ميگف
يم به تقاضای امريكا، ـ مستقغـير صرف نظر از جواب رد و يا مثبت طالبان به تقاضای آرزی و يا  .حكم ميكرد

 نظامی امريكا را در افغانستان ثابت  ورشكستگی سياسی و شكست، بال طالبانـامريكا در قموقـف  يكبارگی ريغـيت
  .ميسازد

بر يك آشور را بزور بم و تانك ـوا به يك آشور آافی نيست آه بتواند دوآتورين بی مفهوم رهـتنها تجاوز و ارسال ق
 امريكا چنين  . نمايد بر يك ملت مظلوم تحميل وم ديگرـ قعـليهوم ـو استخدام اجيران بی وجدان و يا استعمال يك ق

 طبق شهادت  . آرده است  لمس  شكست خورده و نتايج زيانبخش آنرا هم هاش را بارها تجربه آرده و باررو
وای استعماری را باالخره ـ در آشور های اشغالی، ق  مبارزات ضد استعماری نيرو های ملی و مردمی تاريخ،
يلم ويديوئی ـ هموطنان تمنا ميكنم آه ف از . دادخواهـد آرد و همان آشور را از سيطرۀ اجانب نجات خواهـدمنهدم 

   پايان. جورج بوش پی ببرند  ناآام رمايند تا به معنی واقعی دوآتورينـده فـرا مشاه" آاروان مرگ"
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات 
 ــ بعض ابيات اين قـطعه با ثبت ديوان های ديگر فـرق دارند و نيز با آنچه عالمۀ مرحوم عـلی اکبر دهخـدا در ١

 را "وز ابر مر او را بسوی خاک فـروکاست"مصراع . خود گنجانيده است" امثال و حکم" جلد اول ١٤٧صفحۀ 
 درج کرده است و من آن را در جائی ديگر در هـيئت "از عالم افـرازش زی شيب فـروکاست"مرحوم دهخدا بشکل 

" دهخدا"و مرحوم " مينوی" ديده  ام و اين ورشن آخرين را از ثبت مرحوم "از عالم عـلويش به سفـليش فـروکاست"
مصراع دوم مطلع را مرحوم .  بلخی می انگارمبهتر و سازگار تر با شيوه و سبک گفـتار حکيم ناصر خسرو

پر را ز پی طعمه به پرواز " و مرحوم دهـخدا بصورت "از بهر طمع بال و پر خويش بياراست"بشکل " مينوی"
وانگه نظر خويش فـگند "مصراع  .  ثبت ميکنند و من آنرا به همان شکلی که آورده ام، از ديوانی بياد دارم"بياراست

وانگاه پر خويش کشيد از "مينوی مرحوم  گرفـتم، زيرا در ثبت "امثال و حکم دهخدا" را از "تاز چپ و از راس
  .ن به نظر نميرسدـمتقاستوار و مده که  آ"چپ و از راست



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

متأسفانه .  در ابيات ديگر هم بعض فـرقها در دو ثبت فـوق و آنچه من از دواوين ديگر به خاطر دارم، موجود است
ی اشعار و متون منثور قـدما را به زعم خود اصالح ميکرده اند ، در حدی که استنساخ يکدست و به کاتبان ، ديوانها

  .را درين عـرصه به ندرت می يابيم" متحدالمآل"اصطالح ديوانی ما 
  
 دو بمب اتمی را بر  شهرهای هـيروشيما و ناگاساکی پرتاب نمود، و آن ١٩٤٥  آگست ٩ و ٦امريکا به تاريخ   ــ ٢
تسليم "نی که جنگ در ديگر جبهات ماهها پيش خاموش گرديده و جاپانِ  امپراتوری کامًال بزمين خورده و آمادۀ حي

 هـزار نفـر ١١٠ هـزار نفـر گرديد و ١٥٥اين دو بم باعـث هالکت فـوری . هم گرديده بود" شدن بی قـيد و شرط
تعداد کسانی که در طول سالها و . واکتيف هالک گرديدندديگر در هـفـته های اول بعد از پرتاب بر اثر تشعشعات رادي

  .دهه های بعدی  بر اثر تشعشعات  راديو اکتيف جان سپردند، نيز تا به يکصد هـزار نفـر  ميرسد
   
گهوارۀ فـضا پيمائی است يا زادگاه  اسلحۀ ترور و " ،  "پينه ميونده"در انترنت ميپرسند که جزيرۀ  ــ  منابع المانی ٣

  ."هـردو درست  است" و بعد جواب ميگويند، که " جمعی؟کشار
  

Wiege der Weltraumfahrt oder Brutstätte von Terrorwaffen und 
Massenvernichtungsmitteln? - Peenemünde ist beides.  

  
  . عاميانۀ کابلی استدری به حساب George Bush Senior / Juniorترجمۀ " جارج بوش کالن و چوچه" ــ ٤
  
اصطالح عاميانۀ کابلی است که بيشتر در بين روستائيان رواج دارد و در معنای ) به واو مجهول" (غـوالندن" ــ ٥
مشعر بـر " بچه غـوالندن را ديده بودم و بابه غـوالندن را نی"مثل مشهور . بکار رود" بازی دادن"و " فـريب دادن"

بی "برخاسته باشد که در اصطالح عوام ما در معنای  " غول"از کلمۀ " غـوالندن"شايد ترکيب . همين معناست
يعنی " غـول گير کردن"را در مفهوم " غـوالندن"و در اين ارتباط ميتوان . استعمال  شود"  ساده لوح"و " عـقـل

  .بکار برد" غـول پنداشتن"
  
ی بخاطر حفـظ آبروی خود کساصطالح مشهور کابلی و در موردی بکار رود، که " در ننگ لنگوته گير آمدن" ــ ٦

  .به کاری ، ولو مخالف منافعش ، دست بزند
   
 ترکيباتی بودند که در اتحاد شوروی  ملعون و معدوم و ممالک اقمارش بکار ميرفـت "کاغـذ سز"يا " برگ سز" ــ ٧

حاضر به " برگ سبز"مردم اين سرزمين ها برای بدست آوردن چند دانه .  بود"دالر امريکائی"و منظور از آنها 
رژيم روسيۀ   داشت، که دستپروردۀ "شورای نظار" و چه توقعی ميتوان از عمال .انجام دادن هـر کار  بودند

  ." چاکران همان کنند که باداران همی کنند"شوروی بودند، غـير از آنکه 
  
" از قـضای روزگاری الهی ، از قـضااز روی اتفاق ، اتفاقًا، " اصطالح عاميانۀ کابلی و در معنای "قـضافـلکی" ــ ٨

 .  است"خدا وکيلی"به کار رود، که  ُمعادل ايرانی آن 
  
 

 
 


