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  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
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 Political سياسی

  
  :يادداشت

وارسال نبشته ای تحليلی "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "به پورتال " آرشام غنی" با تشکر از تشريف آوری آقای 

يم صفحات پورتال را از خود دانسته برای ھميشه در کنار ساير ھمکاران قلمی، و عالمانه از جانب ايشان، اميدوار

  . اين رزم سترگ را به پيش برند

                             با محبت فراوان

 AA-AA                       اداره پورتال 

  یآرشام غن
٠٨.١٢.٠٩  

  
  
  

  شتري، تداوم استعمار ب"ديجد "یژيسترات
             

  

 و ی و نظامی بزرگ صنعتی ھای و صاحبان کمپنهي سرمای شمار با غول ھای بی ھایزني اوباما بعد از رابارک

سر " ديجد "یژيدر سترات. خود را در قبال افغانستان اعالم نمود" ديجد "یژي ستراته،ي جھان سرماارانزاستگيس

 سر یم و زحمتکش کشور ما و چاق شدن تمام و تداوم استعمار مردم محروی جز بربادیزيدسته تجاوز و غارت؛ چ

   . شودی نمدهي دیگري دیزي چه،ينظام سرماۀ  طرح شدی ھااستي سقيسپردگان استعمار و باالخره تطب

 ري غی ھزار جان٧ و یالدي م٢٠١٠ سال اني مردم ما در جرۀ بر گردگري ديیکاي امری ھزار جان٣٠ شيافزا

   .رودي به شمار میژي ستراتني استعمار، ارمغان کوچک اۀن الني کشور عضو ناتو ا٢۵ توسط يیکايامر

  : نمودیادآوري ني چن٢٠٠١ سپتمبر ١١ خود از حادثه ی از سخنرانی در قسمتاوباما

 ی را ربودند و از آن ھا براارهي مرد، چھار ط١٩ ، ٢٠٠١ سپتامبر سال ١١ خيتاره ب. ميخواست جنگ را ننيما ا" 

آنھا جان .  ما را مورد تھاجم قرار دادندی و اقتصادیآن ھا مراکز مھم نظام. رفتند تن کار گ٣٠٠٠ ًبايکشتن تقر

اگر اعمال قھرمانانه .  شان را نکردند  و نژاد و موقفني دی پرواچي گناه را گرفتند، و ھیمردان، زنان و اطفال ب

 کرد ی در واشنگتن اصابت میاسموکري دی عالیھا  از نشانه یکيبود، ممکن به   ی نمھا ارهي از آن طیکيمسافران 

  .ت کشی را مگري دیاديو تعداد ز

 اني ادني از بزرگتریکي که نام اسالم را که ی گروه افراطکي.  آن مردان مربوط به القاعده بودندم،ي دانی که میقسم

 يینستان بود، جا القاعده در افغایاتي عملگاهيپا.  و بد کردندفي گناه، تحری قتل عام مردم بهي توجی است، برایعال
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 بود که کنترول کشور ی کننده و افراط  رحم، سرکوبی بکي تحرکي خود نطالبا. که طالبان به آن ھا پناه داده بودند

 گري و دوستان ما به جانب دکاي که امریدست گرفته بود، زمانه  بی و جنگ داخلی بعد از اشغال شورویرا سال ھا

  .متوجه بودند

 که به آن گروه پناه يی ضد القاعده و آنھاه بی سپتامبر، کانگرس اجازه داد تا از قوت نظام١١ چند روز بعد از فقط

  ". اجازه و کار ھنوز ھم تا به امروز دوام داردنيداده بود کار گرفته شود و ا

  

ولت  منتظره بوده و دري حادثه، نا خودآگاه و غني ایوي گردد که سناری استنباط مني اوباما چنی متن سخنراناز

 الي از آوان تجاوز سوسکهي باشد، در حالی گناه می آن بی سپتمبر و حوادث بعد١١ در قبال وقوع حادثه کايامر

 آن تا ی بعدی ھاامدي تجاوز و پهي ثانهي در ثانکايامر خونخوار زميالي سابق به افغانستان، امپری شوروزمياليامپر

 ھفتگانه در زمان جنگ ی گروه ھاحي از تسلکاي امرزمياليامپر.  قابل انکار داشته استرياکنون دخالت آشکار و غ

 جادي، اISI و CIA  توسط دست پروردگانی ضد بشراتي و جنای داخلی شروع تا بروز جنگ ھایضد روس

 دهي کس پوشچي ھدي بوده که از دلي غالمان حلقه به گوش دخني ایً طالبان و بعدا سقوط آنيیگروھک قرون وسطا

   .ستين

  

 و کاي امری و نظامی صنعتکري غول پی ھای سپتمبر نه القاعده، بلکه صاحبان کمپن١١ساز وقوع حادثه  نهيزم

 از دست پروده یکي باشد که القاعده ی مکايس آن امرأ خونخوار و در ری ھاستيالي امپریخصلت جنگ افروز

 شلي اثر م*" شدن یجھانجنگ و  "ۀ موضوع الزم است تا نوشتني اشتري وضاحت بیبرا. ( آن استیھا

 چاپ فرانسه مرور کيپلماتي در روزنامه لوموند دیقي مقاالت تحقۀسندي استاد پوھنتون در کانادا و نویشوسودوفسک

  ).گردد

  

  : کتاب، نوشته شده است که ني از ای قسمتدر

 یبود و حت شروع جنگ ی برایزي دستآوقتي بھانه است و بن الدن و شبکه القاعده در حقکي" زميجنگ با ترور""

 ني با بن الدن رھبر اکاي امری سازمان جاسوسیگان محلندي از نمایکي سپتمبر ١١ از وقوع حادثه شيچند ماه پ

  ". داشته استداري دی دوبيیکاي امری شفاخانه ھااز یکيشبکه مخوف در 

 ی بعدیدارھاي و دداري دنياما ا. ستي در دست نقي دقی اطالعاتدهي رد و بدل گردیلي مالقات چه مساني در انکهيا 

 و در کي و ستي ساز آتش  جنگ در قرن بنهي و زمکاي امرزميالي از دست پروردگان امپریکي که بن الدن رسانديم

   .د دارتي باشد که کشور ما در آن موقعی از جھان میمنطقه ا

 و پنتاگون نه یھان سازمان تجارت جی که طراح حمالت بر برج ھادھدي نشان م٢٠٠١ سپتمبر ١١ حوادث ۀ پردپس

 آن به مرحله ی سال کار روني چندی باشد که طی مکاي در امرهي نظام سرمای اقتصاداستگذارانيالقاعده بلکه س

   . گرداندساعد تجاوز را به افغانستان مۀني زمقي طرنياجراء گذاشته شد تا به ا

دست " زميجنگ با ترور"اوز آشکار تحت نام  تجني به ای جھانی ھاستيالي امپرري و ساکاي امرزميالي چرا امپرنکهيا

   .ردي بر آن صورت گی تا مکثدي نمای مجابيزد، ا

 است، ی قدرت اتمیکه دارا)  ھند و قزاقستانران،ي پاکستان، ان،ي چه،يروس (ی پنج کشوریگي در ھمساافغانستان

 ني در ای و نظامیاسيس ،ی گردد که حضور اقتصادی جھان محسوب مکيژي از نقاط ستراتیکي دارد و تيموقع
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به .  فوق، محسوب گرددی فرق کشورھار بلي چون پاشنه آشتواندي می نظامی ھاگاهي پاجاديًمنطقه و مخصوصا ا

 منطقه از ني اتي نشاندھنده اھمکستاني و تاجزستانيستان، قرققزاق در ازبکستان، ی نظامی ھاگاهي پاجادي الي دلنيھم

مناطق سرشار از نفت .  باشدی ھمدستش می ھاستيالي امپرري و ساکاي امرزميالي امپری جنگني ماشیجھان برا

 به فصل دوازدھم کتاب نهي زمني در اشتري کسب معلومات بیبرا(ً مخصوصا ترکمنستان یکز مریاي آسیکشورھا

 به یگري دلي ھا دلستيالي امپری نفتی از حد غول ھاشيو حرص و طمع ب.) دي شدن مراجعه نمائیجنگ و جھان

 دالر ثروت اردي ھزار مل۵٠٠ که در حدود دھديًعالوتا برآورد صورت گرفته نشان م.  گرددیجاوز محسوب مت

 لي از دالگري دیکي. دياي تجاوز به حساب بی برایلي دلتواندي مزي ننيدست نخورده در افغانستان وجود دارد که ا

 ی ھاستيالي امپری از آن باشد که پای دالرارديلي م۴٠٠ ساالنه دي مواد مخدر و عواتوانديھرچند کوچک اما مھم م

  . انددهي نقطه از جھان کشاننيخونخوار را به ا

ً منطقه از جھان مخصوصا ني آن در ای جنگني به ھدف تجاوز و حضور ماشدني به منظور رسکاي امرزمياليامپر

 تجربه گرفته و راه حضور  کشور درس وني ھزار ساله ا۵ خي در طول تارني متجاوزريافغانستان، از شکست سا

 یبرا"  سپتمبر١١حادثه  "ی سازنهي زمجادي آشکار نه بلکه در ای لشکر کشاستي کشور را در سني و اشغال ایميدا

 حادثه ضربه مھلک بر نيبا آنکه ا. دانست" یجامعه جھان"و اتحاد تحت نام " زميجنگ با ترور "قيتجاوز از طر

 دالر به اردھايلي وارد نمود و سه ھزار نفر را به خاک و خون کشاند و  مکايامر زميالي اقتصاد و اجتماع امپرکريپ

   .ستي جزء خون و آتش نیزي چزميالي امپری نمود، اما خصلت ذاتوارداقتصاد آن ضرر 

 به یابي جھت دستی و جنگ افروزی توسعه طلبزم،يالي امپری از مشخصه ھایکي بر ھمگان مبرھن است کهيطور

 باشد که ی به مواد خام فراوان می کار ارزان و باالخره دسترسیروي نمودن نداي فروش کاال، پی براعي وسیبازارھا

  . باشدی نمزميالي امپرۀ مشخصني خارج از ایآشفته بازار کنون

  :دي گوی مني غارت و تجاوز چنۀ سر دستني خود ای از سخنرانگري دی جادر

 و فقط بعد از آنکه طالبان از سپردن اسامه بن الدن انکار یالملل ني بتي و مشروعی اتحاد داخلني ارقيتحت ب"  

 ني از عاملیاريبس و پاشان شد و تيدر ظرف چند ماه، القاعده ت. مي ما عساکر خود را به افغانستان فرستاد–کردند 

   .آن کشته شدند و طالبان از قدرت بر انداخته شدند و پشت کار خود رفتند

 ري که توسط ملل متحد دایدر کنفرانس.  کردداي پیلي دالیدواري امیترس و وھم بود برا دھه در ني چندکهيکشور

 شد تا سيسأ تیالملل ني بتي کمک امنی قواکيو . دي گردسيسأ تی حامد کرزاستي حکومت موقت تحت رکيشد، 

  ". زده کمک کند  کشور جنگني به اداريدر آوردن صلح پا

. ردي صورت بگگري کشور بر کشور دکي موجه از طرف لي تواند بدون دلی نمی تجاوز نظامکي و ستي قرن بدر

 را در تجاوز آشکار به افغانستان ی جھانی ھاستيالي امپرتي وقت اکثرني توانست به کمترکاي امرزميالي امپرنکهيا

 یستيالي امپریا که از طرف رسانه ھیغاتيو تبل" بر سپتم١١حادثه  "ۀ در ابعاد فاجعکطرفي از ديمتحد گرداند را با

 ني در ای که به دست آوردن منافع اقتصادزميالي در خصلت امپرگري صورت گرفت و از جانب دیبه نفع حمله نظام

 که ی دارهي و سرمایستيالي کشور امپر۴٠ آن امکان متحد ساختن اضافه از ريدر غ. منطقه از جھان است، دانست

  .. دشوار استیلي امر خکي شان وجود دارد، اني می و حادی جداريس بیتضاد ھا

 چي به ھکاي امرزميالي امپرکيژي متحد ستراتني طالبان دست پروردگان پاکستان ای و ضد انسانی ارتجاعیروين

 صورت ی خواست واقعني بن الدن، نداشته و ھرگز چنیمي بر تسلی باداران شان را مبنیعنوان توان رد تقاضا

 ني در ای نظامی ھاگاهي پاجاديکا، تجاوز و اي امرزميالي امپری جنگني ماشکيژيمه ستراتنگرفته است، چراکه برنا
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 دهي گردنيي تعهي جھان سرمااستگذاراني که در فوق از آن تذکار به عمل آمد از طرف سیليمنطقه از جھان بنابر دال

   .بود

 ني به ای تجاوز نظاماي نمود، آی ممي را تسل کرد و بن الدنی خواست را قبول مني که طالبان امي آنھم اگر فرض کنبا

 بن الدن نه یري دستگکاي امرزميالي که ھدف امپرميتواني کامل گفته منيقي گرفت؟ به یمنطقه از جھان صورت نم

   . بودفوق، لي منطقه از جھان بنابر دالني در ایبلکه حضور نظام

 ی به حساب مکي و ستي قرن بی ھاکتاتوري از دیکي که ،یاسي و سی اقتصاد،ی قدرت نظامی با تمامني حسصدام

 غار دور افتاده کي زمان و ني در کمترد،ي گردی محسوب مکاي امرزميالي امپرکي نزدني از متحدلي و در اوادمآ

 ١١ روز قبل از حمالت کي یحت" ( شدنیجنگ و جھان" کتاب سندهي گردد، اما بن الدن به گفته نوی مريدستگ

 گرده قرار زيالي ارتش پاکستان تحت درمان دی در ستاد فرماندھی راولپندی نظامیفاخانه ھا از شیکيسپتمبر  در 

    .ردي پذی آن را ھرگز نمیمي عقل سلچي ھکهيزي چده،ي نگردري سال تا ھنوز دستگ٨، با گذشت اضافه از )گرفته بود

 ستيالي فکر و ھوش امپرکبارهي ،ی و بربادی جاست که با گذشت اضافه از سه دھه تجاوز، غارت، تباھني اجالب

 صلح و ثبات در افغانستان توسط ت،ي گردد و در فکر آوردن امنی نقطه از جھان متمرکز مني به ای جھانیھا

 که تا گلو در کهي توسط کساناي و ه دست زدی اندوزهي و عشرت و سرماشي در غرب به عاي شود که ی میکسان

  . و قتل مردم زحمتکش ما غرق اندتيجنا

 استعمار است که با رانيو مدالگ" چپ "یروھاي  نی سالوسانه و ضد مردمی ھااستي از ھمه برخورد ھا و سجالبتر

 ري سه دھه اخی جنگتکاراني که جناخواھندي و از آنھا مدهي صف کشوناماي ھمنوا شده و مقابل دروازه زمياليساز امپر

    !!نديرا محاکمه نما

  : خود به جنگ عراق اشاره نموده و گفتیان از سخنریگري در قسمت داوباما 

مباحثه تند در مورد عراق به ھمه معلوم .  در عراق گرفته شدی جنگ دومکي مي، تصم٢٠٠٣ سال ليًبعدا در اوا"  

 عراق جنگ ،ی که در شش سال بعدميي است که بگوی کافنيا. ستي به تکرار آن نی جا ضرورتنياست و در ا

 رفتن به مي ما را به خود معطوف ساخت و آن تصمی ما، و توجه ملیمنابع ما، دپلوماس از عساکر ما، یقسمت بزرگ

   . آورداني جھان به مري و ساکاي امرني را بی بزرگیعراق خال

 که من قبل و بعد از گرفتن قدرت یقسم. مي کرده اداي در عراق را پشرفتي بعد از مصارف گزاف، ما راه پامروز،

   ".مي دھی مانيوالنه پاؤگ عراق را به طور مس بودم، ما جنوعده داده

 کاي امرزميالي امپری نفتی ھای که کمپنی نفت آن و سودی در چاه ھادي تجاوز به عراق را باۀ عمدلي کالم دلکي در

 نفت خود ی چاه ھای بھتر است گفته شود که عراق قرباناي ھا از آن به دست آورد دانست و ستيالي امپرريو سا

   .ديگرد

 که تجاوز را موجه ی نوع سالح اتمچي ھا صورت گرفت ھستيالي که از طرف امپریي عراق با تمام تالش ھادر

 از "**بغداد در سال صفر" کشور الزم است تا نوشته ني ای وضاحت تجاوز به عراق و تباھیبرا.  نشدداي پ،بسازد

  : کتاب آمده استني از ایدر قسمت.  مرور گرددني کالیناوم

 ی است که مگس ھایعراق مثل ظرف عسل بزرگ" گفته بود که ٢٠٠٣ در اکتوبر سال ني جان مک کورسنات "

 ني ماشنکهي بود که بعد از ای برتونز، بچتلز، و سوداگرانی از مگس ھا ھالیمنظور و.  را جلب خواھد کردیفراوان

 که آنھا را جلب ی شد و عسلاھندخو ري خود راه را باز کردند، به عراق سرازیزري لی با بم ھای برادلی جنگیھا

  ".  خواھد بودی نفتاني پایخواھند کرد ثروت ب
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 که ی و جنگ مذھبماري اقتصاد بکا،ي امرزميالي وابسته به امپرمي با رژراني کشور وکي  به ی عراق در حالامروزه

 فروخته کاي امرزميالي امپری نفتی ھای نفت آن به کمپنی است که چاه ھادهي مبدل گردرسديروزانه ده ھا نفر به قتل م

 وني تا ملديتجاوز به عراق باعث گرد.  نخواھد ماندی باقاني عراقی قطره نفت ھم براکي ندهي سال آ٢۵ یشده و ط

   . و مھاجر گردندیھا انسان کشته، زخم

  : ادامه دادنطوري اش را ای سخنراناوباما

 جا کي تان ی که با خانواده ھایي خواھد، اردوی مشتريب کار ی از شما حتمي تصمني دانم که ای ازھمه، من مشيب" 

 ني که جانش را در ايیکاي ھر عسکر امر  جمھور، من به خانوادهسيي رثيمنح. دي ادهيدوش کشه  را بیبار بزرگ

ه  که جا بی عساکریھا  و خانم ني را از والدیادي زی ھا من مکتوب.  کنمء امضا  نامهتيد تسلي بازد بایھا م جنگ 

. نمي روان بودند ببی ابدگاهي را که به جايیکاي تن امر١٨ یھا ام تا تابوت ام، و به شھر دور رفته  اند خوانده  ا شده ج

 فکر را نداشتم ني بود، و ای متحده با من نماالتي اتياگر غم امن.  کنمی جنگ را به چشم سر مشاھده میھا یمن تلخ

 فردا ني دادم تا عساکر ما ھمی امر می خوشاريان در خطر است، به بس در افغانستھا يیکاي و حفاظت امرتيکه امن

  .برگردند

آن منطقه .  ما در افغانستان و پاکستان در خطر اندیاتي ھستم که منافع حقنيمن مت. ستي نی من سطحصلهي فني اًبناء

 نيو ھم.  سپتامبر حمله شد١١ دھد و از ھمان جا بر ما در ی است که القاعده انجام می و اعمالتيمرکز تشدد افراط

 و ی خطر تصورست،ي نی خطر سطحنيا.  شودی مساخته گري زنم در آنجا پالن حمالت دیحاال که من حرف م

 ی که از مناطق سرحدميا  را در داخل سرحدات خود گرفته یاني چند ماه گذشته، ما افراطنيفقط در ھم. ستي نیاليخ

 ده بماند و القاعی منوال باقني فرستاده شده بودند، اگر منطقه به ھمیستيرور ت انجام اعمالیافغانستان و پاکستان برا

 ني ای و برام،ي فشار را بر القاعده ادامه دھديما با. افتي خواھد ادي خطر ازدني اد،ي عمل نمایبتواند از آنجا به آرام

  .مي کنهي خود را در منطقه تقوی شرکاتي و ظرفمي سازشتري ثبات را بديکار با

 طرف، ني سپتامبر به ا١١از .  که در جنگ استستي نکاي فقط امرنيا. ميدوش نکشه  ما تنھا بدي بار را باني االبته،

ّ القاعده بر لندن و عمان و بالیھا از پناھگاه  مردم و حکومات افغانستان و پاکستان .  صورت گرفته استی حمالتیً

 در گري داني که القاعده و افراطمي دانی ما مراي ز؛ استشتري ب،رد دایمو خطر در پاکستان که سالح ات. نددر خطر ا

  ". که آن را استعمال خواھند کردمي تا فکر کنمي دارادي زلي ھستند، و ما دالیم سالح اتیجو و جست

 ی به قواخواھدي است میستيالي امپری ھای عامل کمپنراني و مداستمداراني که مختص سی با حرامزداگاوباما

   .رندي در قتل عام مردم ما قوت بگشتري بدھد تا ھرچه بی و انرژروي ناشغالگر

 تا خانواده دهي باعث گردیستيالي امپری توسط رسانه ھاکاي اغفال مردم امرگري و از جانب دیکاري بکطرفي از

ت و  غارۀ سردستکهيزمان.  فرزندان شان را به قتل و غارت مردم زحمتکش و محروم ما بفرستنديیکاي امریھا

 کند، واضح است که مردم عام آن با او ھمنوا یصحبت م" کاي امرتيغم امن" از ی و چشم پارگيی درادهيچپاول با د

 شود ی مادي ی اتمی از سالح ھاکهيًمخصوصا وقت. ندي گردند تا فرزندان شان را به جنگ اعزام نمایشده و حاضر م

وجود آمده و ه  بکاي مردم امرني بیادتري گردد، وحشت زی مادي شبکه مخوف القاعده به آن افتنيو احتمال دست 

  . شودی نمدهي دشتري بی اعزام قواه بی ممانعتچيھ

وال  (ی و نظامی بزرگ صنعتی ھای منافع کمپننيمأ که جز تمي داریشماري بلي بداند که ما ھم دالدي اوباما بابارک

 داي فروش کاالھا، پی براعي وسی نمودن بازارھاداي بر تجاوز، غارت، پی مبنزميالي بارز امپرۀو مشخص) تياستر
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 چي ھیستيالي امپری و نظامیاسي س،ی باالخره منافع اقتصادو کار ارزان یروي نمودن نداينمودن مواد خام فراوان، پ

   . به تجاوز وجود نداردیگري دليدل

 نيبر گلوگاه مردم کشور ما و ا در خود ندارد، جز تنگتر کردن حلقه استعمار ی تازه ایزي چچي ھیژي ستراتنيا

 از مشکل مردم محروم و زحمتکش ما ھی گرچي گذشته بوده و نه تنھا ھی ھایژي تداوم ستراتديً ظاھرا جدیژيسترات

 گردد و احمقانه خواھد بود اگر  توقع داشت ی مافه اضشي از پشي بلکه بر مشکالت مردم ما بتوانديرا حل کرده نم

 ی ھا و جامعه مدنستيالي مقدار امپری که نوکران بیزيشکل افغانستان حل خواھد شد، چ مري اخیژيکه توسط سترات

  . کنندی مغيآنرا تبل
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