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  ۲۴/11/۲11۴                               عزیزي. ا.  ع  

 ! وکړم درته به عجیبه
 

 تاریخ په اوږدوكي یى غوښتل ، بشریت، ملت او یا خپل قوم.... ته مصدر دچوپړ اوخدمت وگرځی، بشریت د ټولو هغه چا چي، د

چي په شكل  یا دا او خوشباوریو په نتیجه كي یى یاخپلي ككرۍ خوړلی او قوم دسهل انگاریو بي پرواییو دهماغه بشریت، ملت او

 ښه اوژوندي مثالونه یى دادي؛ داشكالوله صحني نه ایستل شویدی؛

 ( پخواني زائیر اوسني كنگو. 16۲1 - 1691پاتریس لوممبا )  -

 امریكا متحده ایاالت . ( د 16۲6- 1691جونیور ) داكتر مارتین لوتر كینگ  -

 چه گوارا ) ارنستو رافائل گوارا دالسرنا ( ار جانتین . -

 ( چیلي . 1611- 1691) -سلوادور الییندا) سالوادور الندا (  -

 ( هندوستان1196 - 1691موهنداس كرمچند گاندي مشهور په مهاتما گاندي ) -

 ( افغانستان 116۲- 1691غازي امان هللا خان ( )  -مان هللا خان امیر امان هللا خان ) شاه ا -

 ( هندوستان . 1619- 1619ایندیرا گاندي )  -

 ( اضالع متحده امریكا . 1619- 1691جان فیتزجرالد كندي مشهور په جان . اف . كندي )  -

 مپراتوري .( دروسیى ا 1196 - 1691لیو داویدوویچ برونشتین مشهور په لئون تروتسكي )  -

 ( افغانستان 1161 - 1611افغان ) فخر خان عبدالغفارخان مشهور په باچاخان و -

 ( افغانستان  1۲61- 111۲محمد هاشم میوندوال )  -

 ( افغانستان  111۲ - 1119)خان سردار محمد داود   -

 و......... وغیره . -

از اشكال از  یشده اند ویا بشكل یا كشته ) ترور ( ۀدیم درنتیجه دسیس) بمثال مشت نمونه خروار ( نام بر را كه در فوقهمهء آنها 

آنها را پر  یخال یپیدا نه شده، تا جا یكس یسال گذشته، ول ی( سیاست به حاشیه رانده شده اند، كه بعضاً سالها ۀ)صحن ۀصفح

 كند. 

باعث ترور ویا خارج شدن  ا به شرایط زمان (اش ) عدم اعتن یكه اول حال ببینیم عدم اعتنا به شرایط زمان وعواقب خطرناك،

ازكدام  یاید، ناش یملت به بار م بروز فاجعه به كشور و ۀاش ) عواقب خطرناك ( كه درنتیج یدوم شخص مطرح از صحنه و

ح اشخاص مطری ل باید عملكرد وعاقبت عبرت انگیزئاین مسا یارزیاب و یتحقیق، بررس ،عوامل بوده میتوانند؟  بخاطر توضیح

 :دهیممی قرار  یكنجكاو فوق الذكر را مورد بحث، كاوش و
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بود بنام كنگو  واقع در براعظم افریقا كه با وجود معادن بزرگ یورانیم، مس ....و الومینیوم حد اكثر مردم  یلوممبا تبعهء كشور

 میكردند ومیكنند. ینمیر زندگ فقر بشكل بخور و  ان زیر خط

 ۀگنگو با مبارزات استقالل طلبان یاز اینكه راجع به مبارزه، عملكرد و سرنوشت لومومبا كه نامش منحیث قهرمان مل دراینجا قبل

كه كشور گنگو چه  یام را به چند شباهت یموزنده میدانم كه توجه وطنداران گرامآ این كشور عجین است به بحث بپردازم الزم و

 .مقایسه بگیرم و یافغانستان دارد جلب نموده به بررس اد ها با كشور ماچه از نظر روید معدنیات و یاز نظر غنا

 

 حصول استقالل؛  علل فقر قبل از

بند با عمال  و زد دولت شاهي بلجیم ) بلژیك ( ، كه مستقیماً ازطرف بلجیمي ها در ۀاین كشور مستعمره بود ، مستعمر :الف

 ت ملي.كنگویي شان اداره ) استثمار ( میشد یعني عدم دول

نموده بودند كامالً مسلط بودند، تا حدیكه  استخباراتي كه در كنگو ایجاد ۀدرتفاهم با بلجیمي ها ازطریق شبك MI9 و  CIA :ب

 یاین خصوص ارائه یك مثال كفایت میكند تا شما خواننده هاي گرام این دو سازمان طراحي میكند.  در ترور لوممبا را ۀنقش

هنوزهم دارد ولي امروزاز یك  داشته و امریكا كشور؛ انگلیس و دو چقدر اهمیت ستراتیژیك به هر وقت یتصورنمایید كه كنگو

 دیگر . ۀزاوی

ماده به انفجار را آ یاولین بمب ها ،نموده كه باالخره موفق شد یزمایش اتومآده ها  امریكا ۀاول قرن بیست اضالع متحد ۀنیم در

به  امریكا ۀال شود كه اضالع متحدؤمنحیث یك ابر قدرت به نمایش بگزارد. حال اگر سجاپان  یناگاساك هیروشیما و یها شهر در

ورد؟ جوابش نه بشكل عین آكجا بدست  مقدار بزرگ )غیر قابل تصور( مواد رادیو اكتیو كه عنصر یورانیوم بوده از این پیمانه و

 ك (.این خواهد بود كه از كنگوي بلجیم ) بلژی مستقیم الیقین بلكه مطلق و

 

 معادن وزخاير زير زميني: يابالي جان ؟

 ! Achtung , attention توجه،

امریكا جمع  ۀاضالع متحد یتولید ناخالص داخل ورد شده كه، مساویست باآتریلیون دالر ) دالر ( بر ۲9ارزش منابع معدني كنگو 

 بزرگ الماس در ۀده است و دومین تولید كننددا یكولتان را درخود جا ی% ذخایر سنگها 11اروپا. این كشور عالوه براینكه 

(،  zinc) یبزرگ قلعي، رو ذخایر یافریقا است دارا دنیا و بزرگترین تولید كننده مس در دنیا، بزرگترین تولید كننده كوبالت در

 نفت نیز میباشد. طال و

وسیع ومحصوالت  یل میداد، داراي جنگل هانرا یورانیوم تشكیآ ۀذخایر بزرگ معادن كه قلم عمد كشور كنگو ) زائىر( عالوه بر

 صادرات این كشور را تشكیل میدهد . ۀ، قهوه و كائوچوك میباشد كه همچنان قلم عمد یزراعتي ازقبیل كاكائو ، چا

 

 "STOPيا  " مكث و

زیر زمیني )  بزرگ هموطنان عزیز !! با درنظر داشت اینكه كشور عزیزما در مشابهت با كشور زائىر ) كنگو ( داراي ذخایر

نازلترین سطح زندگي  یمردم ) ملت ( زائىر كه عالوه بر اینكه دارا یمعادن ( است، نگزارید سرنوشت تان با سرنوشت بد

ذات البیني )  یكند. ملت بد بخت زائىر در جنگها میشوند، شباهت پیدا همچون گوسفندان سوق داده یدرقاره افریقا است، به قربان

 امروز دوام دارد ازهمین معادن ومحصوالت منشه میگیرد . تا شروع شد و 1691ر لوممبا در سال ( كه با ترو یقبیلو
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 يك مثال كوچك ؛

استعمار گران بلجیمي درگنگو براي مجبور كردن بومیهابراي انجام كارهاي شاقه ، زنان وفرزندان انهارا به گروگان میگرفتند 

( مي اوردند درغیر  Kautcshukوق نورم هاي تعین شده دردنیاي ازاد ( كائو چوك) تامقدار ازقبل تعین شده ) چندین برابر ماف

اینصورت خانه هاي شان سوختانده میشدند ، دستها ، پاها ، كله ها واالت تناسلي ) جنسي ( شان بریده میشدند واجساد شانرا به 

ري عمال كنگویى شان ) همچون عمال عرب ، .... اندازه طول شمشیرشان دونیم میكردند تمام این مظالم دركشور بكمك وهمكا

 افغانستان ، ولي بشكل دیگر ( صورت میگرفت . وپاكستان در

 

 ه:مشور

 ینسبت عدم وجود دولت ها أنها اكثرآوقت )مساعد(  استخراج پیش از ( ویهموطنان عزیز ! ازینكه معادن )ذخایر زیر زمین

( ، ی)جنگ هاي داخل یكه بتدریج  باعث نفاق قوم معادن، فجایع مرگبار را ایرذخ یدارا یممالك كنترول سالم در دلسوز ملي و

محتاط بود، تا  خلق میكند، باید بسیار هوشیار و جنایت و باالخره تجزیه كشور میشود، ایجاد و ، غربت، جرایم وی، بیسوادیبیكار

 یوجود یك دولت دلسوز مل كه صرف در یین معنتعجیل ترجیح دهید، به ا جیل را برأاین خصوص ازعقل سلیم كار گرفته ت در

.  langsam !!  eine nach dem anderen :چین كارگرفته شود المان، فرانسه و ازفورمول ) مقوله ( معقول رایج ذیل در

 یا قدم به قدم. و ،دیگر یبعد یآهسته !! یك

كار استخراج معادن )  ید عجله صورت گیرد تاباوجود یك دولت مدافع منافع اكثریت ) دولت منتخب ملي ( نبا یتوضیح؛ حت

عاجز خواهد بود ازدست برد نسبت عدم كنترول به  چندین معدن ( همزمان شروع شود زیرا دراین صورت دولت ولو دولت ملي،

 فساد میگردد. یاین خود بتدریج منجر به ایجاد النه ها نماید كه یجلو گر ی،موقع توسط اشخاص متعهد ومسلك

 

  :بنظر من

هم راجع به معدن  رابطه با استخراج معادن در مجموع و دن ( باید دراربط بالخصوص وزارت معیذ یدولت ) وزارتها :اول 

دست گرفته و قبل از بستن )عقد( قرار داد جهت  یرو دراز مدت را پالن مشخص كوتاه و ؟ ویمطرح ) گزیده ( یك ستراتیژ

 دهد. قرار یتحقیقي ومدن یو نهاد ها یل ارتباط جمعئبه دسترس وسا یسنجش وارزیاب

قرارداد سهم دولت  ن داده نه شود، مگر اینكه درآ( مجال عقد  یخایر زیر زمینذمورد معادن )  از قرارداد در کدوم:  به هیچ ی

 برد است.راه ایجاد موانع علیه دست باشد. سهم دولت شرط اول موفقیت درهم % 1شكار باشد، ولو این سهم آ افغانستان ثابت و

 

 كثرت اقوام وقبايل !

شاخه ( تقسیم شده است.    191قبیله همچون پشتونها )  ۲11منگو كه خود به  لوبا و یبنام ها گقوم بزر ت از دویواقع كنگو در

 از بین بردن محصل استقالل كانگو خصوصاً بعد از كسب استقالل و یزیر زمین ذخایر استخراج معادن و این تقسیمات با كشف و

 ( برجسته گردیده، همچون سمارق نمو نموده اند. 1691پاتریس لوممبا ) درسال  -
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 ۀقبیل یحام و یرا ناج ظاهر خود د ازطرف جنگساالران كه هركدام درنتمام این قبایل كه با یكدیگر عمداً بجنگ انداخته میشو

ما (  بوده اند ) همچون جنگساالران كشور یرجعمال خا كه به نوبه خود یعمال داخل یت مهره هایواقع خود میداند، اما در

 ن نام سوق میگردد.  آ تحت این و شار (فولي بسیار كثیف ) همچون جنگ ا یشده به جنگ برادر كش یرهبر

ه شار كابل دارد اما ازینكه بفا ۀبه فاجع نسي كه ولو شباهت زیادیك مثال؛ دركنگو شیوع تجاوز به عنف ودیگر خشونت هاي ج

زن به  911111بتعداد   ۲119و۲119  یماه ( سالها 1۲یكسال )  ی، طور نمونه طجلوه میكند تر شده وخیم یسانه اش را موقع

ل كشته شده اند ) مث ثله شده سوختانده وتجاوز م از شان بعد قرار گرفته اند كه، اكثر یسال مورد تجاوز جنس 96 -11عمر 

 كابل ( یبریدن سینه ها و ... درجنگها

ني وعدم خایر زیر زمیذ شته كه ازذدرنیم قرن گ ییلي داخلي ومنطقه اتحم یوجنگها یوه نمود كه اختالفات قبیله اباید عال

بل فجایع همچون فروش انسانها  بیگناه شده، معلول شدن ملیونها نفر میگیرد نه تنها باعث مرگ و اءدولت ملي منش کموجودیت ی

مثال افغانها( ه )ب -شدن ) هجرت (  اعراب درپاكستان(، بیسوادي وبیجاجهاد " باالي فروش دختران یتیم قربانیان جنگ "  :ل) مث

 نیز تجربه كرده وهنوز هم میكند. را

 

 يك مثال كوچك ؛

داخلي گنگو  یمجموع تلفات انساني درجنگ ها منتشرشد، ۲111( كه درسال  IRCبه اساس اعالمیه كمیته بین المللي نجات )

میرسد. این كمیته درگیري هاي كنگو را "  صد هزار نفر ارهچ به بیش از پنج ملیون و ۲111تا  1669 یدرحد فاصل سالها

 خون بار ترین جنگ " پس ازجنگ جهاني دوم نامیده است.

 

 عاقبت عبرت انگيز ! ،عروج ونزول  -لومومبا 

 ر(بود.ئیكنگو ) زاشور جمهوري دموكراتیك ( سیاست مدار واولین صدراعظم ك 16۲1-1691پاتریس لومومبا )

راه را براي استقالل  ،غاز كردآ یبا مبارزات كه ازجوان ( است . لومومباکل گنگو از استعمار بلجیم ) بلژیلومومبا رهبر استقال

) ده هفته حكومت به  یپس از مدت یول كنگو كوتاه ساخت، یبانكها را از منابع و ها یدست بلجیم زائىر از بلجیم هموار ساخت و

با استعمارگر  یتبان ( در KGBسازمان  -)درافغانستان  CIA و MI9ى به اثر توطئه سازمانهاي اطالعات صدراعظم ( عنوان

بینن  یقاآدر افغانستان یس جمهور وقت كنگو جوزف كازاوبو)توطئه رئ ی( درط یبلجیم ) درافغانستان اتحاد شورو -سابق گنگو 

گشت ) درافغانستان به  دفترنمایندگي ملل متحد پناهنده شد ( .  ین متوارآازپس  عزل شد والحاج دوستم؟(   سوان به طاقت

 ژرار سئورت مامور نظامي بلجیم )در افغانستان احمدشاه مامور باالخره جنرال موبوتو ) در افغانستان جنرال عظیمي ( و

ید مزدک ، وكیل وزیر خارجه ؟؟؟..... مهاجر ، فر ی، كاویان ی، بریال یدرافغانستان  علومها( وهمكارانش ) استخدامي روس

توخي (  و برادر و جفسر تان نجیب باواقعا تیز ( پس از قطعه قطعه كردن لومومبا ودو وزیر وفادارش )درافغانس -درستیز  یولو

 در خیرأاز ت عدنها  " نجیب با برادرش " را بآاندند )در افغانستان ختاجساد راهم سو یبقایا انداختند و کنها را در اسید سلفوریآ

 ، بد تر از لومومبا حلق آویز نمودند ( .زمان

دموكراتیك كنگو "  یزائىر سابق " جمهور در 16۲1نام داد ، درسال  ریها به پاتریس لومومبا تغی كه بعد -الیاس اوكیت اسومبو 

 یكنگو زاد وآ یبلجیم ، كنگو یكنگوكینشاسا،  ینامهاي كنگو فعلي كه براي فرق از " جمهوري گنگو " با پایتخت برازاویل ، با

 مد .آشناخته میشد ، به دنیا  لئو پولدویل نیز

 .وردآاستعمار بلجیم در سلطنت داشت كنگو را دربند 1616تا 1191لیوپولد دوم شاه ظالم وخونخوار بلجیم كه دربین سالهاي 

، وحیله زیاد مكر انجام دسایس و اكره وباذس ازده سال ممد . وي پآر پایان دادن به غالمي به میدان با شعا ءلیوپولد دوم درابتدا
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نوان ملكیت شخصي به ع است،  بار از بلجیم بزرگتر 11كشور كنگورا كه "  1119كنفرانس برلین درسال  باالخره موفق شد در

نها ساخت كه آجهنمي براي موزاند كه، درواقعت آنها بي آویت " را به رفته " تمدن وعیس نجاآخود اعالن نماید، تا بلجیمي ها به 

 دیده است . بشریت مثالش را در تاریخ كم

بخشد كه گنگو  مي طي وصیت نامه اي تمام ملكیت وثروت شخصي اش را به دولت بلجیم 1116این شاه خونخوار درسال  

 جیم تبدیل میگردد .رسماً به مستعمره بل یرفته شده وطي ان كنگوذپ این بخشش رسماً ازطرف مجلس 1616ن بوده . درسال آجز

افتن كار در یكي پس ازگذراندن دوره تحصیلي درمدارس مذهبي وی " بود كه بعدها Postلومومبا یك كارمند ساده پوسته خانه " 

ورد هم بحیث مبلغ عیسویت وهم بحیث تبلیغ وپخش كننده اعالنات آ سازي ) شعبه تبلیغ واعالنات ( شانس مياز شركت هاي بیر

درافغانستان سفر هاي اول شده ومظلوم تبادل نظرنماید )مردم این سرزمین چپ الیات كنگوي بلجیم سفر نموده بابیر به تمام و

 (.مردم استفاده شایاني نمود ر باتبادل افكا شناخت و ن درآ والیات بخاطر پروسه انتقال كه ازاشرف غني به 

گزاري نمود و  بعد از مبارزات خستگي ناپذیر درانتخابات سازمان سیاسي "جنبش ملي كنگو" را پایه  1611لومومبا درسال 

شروع به كار نمود.)دركشورما افغانستان با یك كمي تفاوت اشرف  ن خود ساخت وآپوست صدارت را از  1691نوري سال ج

 . " وشروع به كار مینماید ( ۲119ساخت " ماه سپتمبر سال  ن خودآام ریاست جمهوري راولولرزان بوده، ازغني مق

دسایس خارجي بین عمال داخلي شان   نتیجه مداخالت و قبل در لومومبا درزمان وشرایطي به قدرت میرسد كه كشورش كنگو از

كلیدي ، مقام هاي میگرفتندبنابر منافع شخصي ازحامیان خارجي شان دستور  والي ها تقسیم شده بود و تحت نام رؤساي قبایل و

ازگاو یك  یني كشور به اساس فورمول استعمار"رجي بودند ، تمام زیربنا وزخایر زیر زمدست عمال خا شت ساز دولت دروسرنو

والي ها تقسیم شده بودند وقواي مسلح كشور كه صرف براي سركوب مقاومت احتمالي ملت كنگو  " بین رؤساي قبایل وغدودش

ع وجنگ ساالران مزدور، بوالهوس وخون ورده شده بود ازطرف جنراالن مرتجآبوجود وتامین منافع استعمار گران خارجي 

، هفتاد درصد مردم كنگو زیر خط فقر بحالت بخور ونمیر كه امراض مالریا ، اسهال ، سیل و شدند قومانده مي خوار اداره و

ن میشد، آستخراج معادن ومزرعه باعث قابل تحمل كار در ا غیره كه سؤ تغذیه ، محیط الوده زیست ، شرایط نامساعد وغیر

این سپاه  -معضالت مقابل میباشد. ازبركت حامد كرزي و درافغانستان باكمي تفاوت اشرف غني باعین شرایطدگي میكردند.)زن

ه به بناهاي كشور مفت ازحساب كیسه خلیف ، اكثر زیرمسلكي ازقواي مسلح رانده شده اند -ساالر جنگجویان، اكثر عناصر ملي

، مقام هاي سرنویشت ساز وكلیدي دولت چه در مركز وچه دروالیات دراختیار ندورده شده اآملكیت هاي شخصي زورمندان در

، ر در پوست وگوشت دولت النه ساخته، مافیاي مواد مخداداري داد میزند -فساد مالي خارجي وجنگساالران قرار دارند.عمال 

رملیون جریب( نهاي دولتي ) چازمی پول هاي كمك شده بخاطر احیاي مجدد كشور چور وچپاول شده ، ملكیت هاي شخصي و

اختطاف گران ، بادي  ، اطفال بي سرپرست ، بیكاران ، بیوه ها ازیك سو وغصب شده ، لشكري ازایتام، معلولین، معتادان

این  -" طالبان وغیره ازسوي دیگر جمع جنگ " مقدس ...گاردان، سارقان، كیسه بران، بچه بازان، زنگ و جامن داران ، .

را به  قرارداده شده ،  كشور ISIطرف سران مزدور هفت گانه وششگانه به دسترس  شده مجاهدین گمنام كه از فرزندان یتیم

 بیت العجائب وغرائب تشبه ساخته است ( . دارالمجانین و

 صب) ناصالحات طریق باز نگري و لومومبا دروجود چنین وضع وشرایط ، قبل از اینكه دست به استحكام پایه هاي دولت نو از

نها احساسات شیطاني آدست میگیرد كه قبل از عملي شدن  ، عجوالنه اقداماتي را زیراشخاس وكادر متخصص، متعهد وملي( بزند

، لومومبا اشتباه  این خال و ، تحریك نموده با استفاده ازقبل كمین گرفته بودند را كه از س جنراالن اردوأر ، درعمال خارجي 

 صالحیت مینماید .  را قبل ازهمه خلع دست به اقدامات بالمثل زده او

 

 اقدامات عجوالنه لومومبا ؛

انهم درحالیكه نامش ازلست بیانیه  1691بیانیه تند لومومبا در مراسم استقالل كنگو ازپادشاهي بلجیم درسي ام جون سال  -

ف شده بود ، به این عنوان كه ، برخالف دیگر سخنرانان كه  ، دهندگان  بخاطرموضع تند سیاسي اش ازطرف رئیس جمهور حذ

 .(اهي بلجیم میخواندند )میدانستنداستقالل راازلطف پادش
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شته ذشبر مردم كنگو گ دوران مستعمره بودن كشور لومومبا دراظهارات جنجالي اش از " ظلم ، جور وچپاول " كه مدعي بود در

 ، حرف زد .

مقامات بلجیمي به مجادله بین او ومستشاران بلجیكي مي انجامد كه هنوزهم براستخراج وصادرات  مخالفت سریع لومومبا با -

 .نهاآرت میكردند ودستور به اخراج ( درجنوب شرق كشورنظا Katangaوالیت كتانگا)  معادن سرشار كنگو در

 كار گرفته میشود . نآ تحریك نظامیان از در " كهارگران ومامورین پایین رتبه ملكي" نه نظاميبلند بردن دست مزد ومعاشات ك -

 

 عكس العمل ها ؛

تانگا " اطالع داشت واز همین خاطر هم دستور كا یوالیت غن ها " خصوصاً در یبلجیم ذنفو ازاینكه لومومبا قبل ازانتخابات از -

 یكشورها یچومبه( ازحمایت قو این والیت ) موسي چمبه = ی، ولي ازاینكه والصادر نمود خروج سریع مشاورین این كشور را

را نداشت، دستور  یهیچ مقام دولت یمس ( برخوردار بود و پروا ) بنابر وجود معادن مهم یورانیوم و باالخص بلجیمي ها یخارج

به ) چمبه ( صرف لسابق به وظایف شان  ادامه میدهد. والي والیت كاتانگاا یرا نادیده میگیرد ومشاورین بلجیمي  كما ف لومومبا

 دموكراتیك كنگو " ی( را یك كشور مستقل بنام " جمهوراعت ننموده والیت خود ) كا تانگا( قناین نمایش )عدم اطاعت از مركز

ازحمایت مستقیم  عطا محمد " چمبه " كه همچنان -در افغانستان والي پر قدرت ولجام گسیخته والیت بلخ اعالن میدارد )

نظار كه نفوذ )  یحمایت شورا؟ پاكستان از یك طرف وه ، ج . ا . ایران وغیر مستقیمیخارجي درراس ج . ف . روس یكشورها

وامر مركز ) رئیس جمهور حامد كرزي ( اطاعت نه آبوده وهیچگاه از  دارد، برخوردار مسلح كشور ی( بیش از حد درقواقدرت

قدرت ه عبدهللا عبدهللا  ب یاقآ؟ بات كاندید مورد نظرشانتخا گر درپیش كش  این بهانه كه ا ارائه و مینمود و درجریان انتخابات با

 مستقل اعالم نمودن قسمت شمال كشور  به پیش خواهد رفت ( . -، متوصل به زور)كودتا( شده تا سرحد نرسد

شاهي را مراسم " استقالل كنگو "  گویا دم شاه بلجیم را زیر پا نموده ، فغان دولت  بیان واقعیت ها در لومومبا با ارائه و -

چه  نشده ( میدهد تا هر یعلن یتاریخ - یرسم یاخطار در نوشته ها ۀ) گرچه كلمكه به رئیس جمهور كنگو اخطار یمیكشد، تاحد

مقامش عزل مینماید كه باعكس العمل  رئیس جمهور بالمعطلي عمل نموده لومومبا را از عاجل لومومبا را خلع صالحیت نماید و

ن لومومبا كه از وانتخابي را ندارد. در همین حال جانشی یعزل صدراعظم قانون صالحیت مهور حق ولومومبا كه رئیس ج یقانون

 یأر نمایندگان سنا بار دیگر به لومومبا كنگو نشد و یاعتماد از مجلس سنا یأشده بود، به كسب ر یطرف رئیس جمهور معرف

 اعتماد دادند.

انان وجنراالن اردو درمقابل این اقدام لومومبا كه معاش منسوبین اردو را شدت گرفتن  این  اختالفات جمع عكس العمل قومند

تازه به استقالل رسیده كنگو فراهم ساخت،  تجزیه كشور مرج و هرج و یهمچون معاش مامورین ملكي بلند نه برد، موقع را برا

 سیاست . ۀن برداشتن لومومبا از صحنآ كه هدف واضح ؟ بود ویدرحال

 از )فقط ده هفته بعد 1691سپتمبر سال  16یدن به این هدف یكي ازجنراالن اردو بنام جوزف موبوتو بتاریخ همانا بخاطر رس

صدراعظم لومومبا را خلع قدرت نموده  و ( رئیس جمهور؟ ینظام یبقدرت رسیدن لومومبا ( ازطریق توسل به زور ) كودتا

 ( . یخانگ مثال حبسه را در محل كارش تحت نظارت میگیرد ) ب لومومبا

) بشكل  ایجاد شود یابلم هاپر فقیت باید معضالت ووصورت عدم م بوده كه در ی) در افغانستان در جریان انتخابات پالن طور

 یویزآدست  داده شود كه این خود بهانه و( قرار )ملغا ی، انتخابات ملغن بنابر " گویا " تقلب گستردهآنتیجه  ( كه یا دریمصنوع

نه  ییا رفتن به دور دوم انتخابات " ویا اگر این پالن كار ، یا ایجاد دولت مؤقت و یبراي ادامه زعامت كرز بود " یا یمساعد

 و یرا تحت حبس خانگ ی" ظاهراً " كرز یارگ ریاست جمهور طریق  تسخیر ادارات دولتي و افتد ، به زور متوصل شده از

 رون راند ؟ ( ازصحنه به بیاشرف غني بود)هدف حریف اصلي شانرا كه
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باشد كه  یدیگر ینام میبرد باید نظام كه ستر جنرال عطا محمد را یافغانستان خالف حدث  بعض رول جوزف موبوتو را در 

فقیت این پالن، كاندید اصلي كودتا چیان نه عبدهللا عبدهللا بلكه عطا محمد ونشده ، بخاطریكه درصورت م ءنامش هنوز هم افشا

 كودتا بود ( . بوده كه طراح اصلي نور

مبارزه  علیه كودتاچیان   یرام نه نشسته به تالش خود براآملل متحد محافظت میشد  یزطرف قواا یلومومبا كه درایام حصرخانگ

 نماید . یسازمان ده را دوباره  خود یواستعمارگران خارجي ادامه میداد، تا بتواند نیروها

رهایى بخشیده  تیبي كه امكان داشته خود را از این وضعیت ناگوارتا به هر ترین هدف كوشش مینماید لومومبا بخاطررسیدن به ا

 و یمل ۀیك جبه و روشن نموده در کملت را تحری افكار احساسات و  ،دسایس پالن شده یطریق افشا طرفدارانش از کبكم

را  فظین شخصي اش توانست خودمحا لومومبا بكمك  خدمت كاران و چنان هم شد و متحد نماید كه ، تنظیم ومقاومت یسراسر

هوادارانش دوباره  کكمه نجا بآاقع شده فرار نماید، تا شاید دربطرف ستینلي ویل كه درشمال شرق كشور و ازمحاصره خالص و

، دستانش " سانكورو" متوقف ساخته یحاشیه دریا را در او وفادار به جنرال موبوتو ینیروها اما دست بگیرد، بتواند قدرت را در

كشال كشال نزد موبوتو مي  ، وبسته كرده را ( اویزنجیر پشت یك موتر پیكپ) موتر نیمه باد نموده با کاز پشت سر ولچ را

 ناظر بودند. ،دنورد. درتمام این صحنه موظفین ملل متحد بدون اینكه مداخله نمایآ

والي  -من لومومبا ترین دش ادارش نزد خشندو وزیر وف را با ، لومومبار محل حبسیلت وكوب وتغی موبوتو بعد از چندین بار

 ند،شان زنجیر پیچ بودكه هرسه ی( بوده توسط طیاره درحالیس جمهور مستقل این والیت )كشورچومبه( كه دیگر رئسابق كاتانگا)

را تسلیم  نهاآد عت با پولیس خفیه چومبه میخواهدرمشای یید وافسران بلجیمآه طیاره در میدان هوایى فرود مي . وقتیكاعزام میدارد

، ولي باشند یه كه قابل حركت وشناخت نمكوب شد در داخل طیاره لت و ای بیند كه لومومبا با دو وزیرش به اندازه مي ،شوند

به چومبه احوال میدهند كه كارش را تمام  نجا هرسه اش را تیرباران میكند وآ در برند و یبهر صورت تسلیم شده طرف جنگل م

، شما هم یدآ" شما كشته  ؛ت ذیل كه باال خره ثبت تاریخ شد، جواب میدهدچومبه با جمال ؟ وند با اجسادش چه كنده ولي نمیداننمود

 را میكنید " جسد را سربه نیست كنید. براي من مهم نیست كه چگونه این كار

تكه تكه كرده بعداً  زیرش را اوالً و برادرش اجساد لومومبا ودو و ی" ژرارسئورت " افسر پولیس بلجیم اعتراف كرد كه و اً نهایت

چند گلوله  جسد لومومبا تنها تعداد از دندانها و از یافسر بلجیم . نظر به اعتراف این دوحل كرده است کاسید)تیزاب( سلفوری در

 .استخود نگاه داشته  یادگار با ماند كه منحیث یباق ،جمجمه او خورده بود كه در یمرم

 وارد كرد. به انقالب افریقا یامریكا دست داشت ضربه سهمگین بارات انگلیس ون استخآ قتل لومومبا كه در

 یهمچنان به غارت گر یچند ملیت یمعدن ی. شركت هاافریقاست در یء بي ثباتاكنگو منش کدموكراتی یز نیز جمهورحتي امرو

رد كه زجرش را مردم كنگو كه هنوز هم این منطقه ادامه دا در یثبات ینتیجه دامن زدن به ب در كنگو و یمنابع معدن خود از

 در قاره افریقاست میكشد . ینازلترین سطح زندگ یدارا

 را پركند.  او یخال ینشد جا پاتریس لومومبا كه تا امروز كسي پیدا -قهرمان مبارزات افریقا  کاین بود خلص قصه قتل ی

 

 درس هاي عبرت !

شان درضمن اینكه وطندوست ی نها نام بردم متوجه شوید اكثرآ فوق از شت اشخاصیكه درذسرگ ! اگر بتاریخ وهموطنان عزیز

كار میباشد، البته  از عجله در ن عبارتآ ند وا مشترك فاجعه بار بسیار خطرناك و ۀیك مشخص یوبشر دوست بودند همه دارا

را ولو  انك بوده اكثراً ماحولشوجدان )قلب( پا ضمیر و یشان. این نوع اشخاص ازاینكه دارا یرمانهاآعجله بخاطر رسیدن به 

 أضمیر خود میبیند واین همان خوش باوریست كه اكثر نهییآ شان را در مغرض تشكیل میدهند مگر تصویر اشخاص كثیف و

ازین  تاریخ بیشتر عبرت از یما باید با گرفتن درس ها ملتش میگردد و یهم برا خوش باور و یمرگبار هم برا یباعث فاجعه ا

 شان گردد. یخوشباور کپا ، ولویها هوستا رهبران )صادق ( ما شكار  هیمندرا مجال 
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شخاص سالهاي درازي چنین ا -الكس میك كنزي  -ازینكه " وارد عمل شدن بدون برنامه ریزي علت همه شكست هاست " 

ت رسیدن انرا منحیث برنامه عمل بپوشاند برنامه ریزي میكنند وبعضاً بعد از به قدر ۀرا  چطورجام رزوهاي خودآدرمورد اینكه 

 یاهمیت حیات كه اكثراً  ( راها )اقدامات ده ساختن برنامه اش كدام كارپیا تعمیل و یه الکش مینماید ولي هیچگاه درمورد اینپیشك

  .منجر به فاجعه شده اند أعدم انجام همین اقدامات است كه اكثر اند و نه اندیشیده ،انجام دهند داشته باید

 

 طورمثال !

فهمیده بوده، میخواست  و کدر فهمیده میشود كه شخص با اوراق تاریخ مبارضات لومومبا به وضاحت احساس و یازالبال

ازطریق برنامه اش مصدر خدمت به كشور وهموطنانش گردد، ولي همینكه بقدرت میرسد فراموش میكند ماحولش را چه 

كه قبل  یقبل ناسنجیده میگردد، به این معن د دیده با عجله وارد عمل ازضمیر خو نهییآ جانوران درنده گرفته، تصاویر شان را در

كثیف ظرف كثیف را  ۀلت متعهد گردد، با تقرر اشخاص نخبه و از طریق نصب و یادارات دولت نكه متوصل به اصالحات درآ از

 میسازد.  کپا

ي مصدر خدمت به كشور ومردمش گردد، سپري رزو كه زمانآراه رسیدن به این  در باالخره دیدیم؟ شخص كه تمام عمرش را

یكسان  کرزوهایش را به خاآظرف چند هفته نه تنها  ناسنجیده یارتكاب اشتباهات چند همینكه به قدرت میرسد با میكند، اما

 گاهانه. .....وآ گاهانه ، ناآ، نا می دهداش را ازدست  یمیسازد، بلكه زندگ

كه بیش از نیم قرن است، دامن گیر مردم  یدرقبال داشته میگردد، البته فاجعه ا ه فاجعه را؟ ك یگاهانه ،  مرتكب جنایتآ بازهم نا

 ن زجرمیكشند.آسرنوشت ومظلوم كنگو شده از یب

شد مدت  مردم كنگو  یافریقا كه محصول مبارزات لومومبا در قاره افریقا ؟ بوده وباعث بد بخت اینست بنا بر همین فاجعه در

خطاب به رهبران كشور  در كشور عزیزم افغانستان میگردم  و یكشور را هر چه عاجل كنسل نموده راه اقامت مجاز در این

 عزیزم عاجزانه عرض میدارم !.

من در مورد  یرئیس اجرایه عبدهللا ! ) ولي قبل از همه باید بگویم كه خدا كند حدث و ادعا یقاآ،  یرئیس جمهور اشرف غن یقاآ

نه فرضیه بلكه حقیقت ( بیرون  " درست ازاین فرضیه ) درواقعیتunconstantثابت "  نا –تكامل  عبدهللا مطابق به تیوري

 عمل بپوشد( . ۀمده جامآبر

ملت شده،  یغیر قابل تصور برا یرا كه هر بار منجر به فاجعه ا كشور وملت ما بیشتر ازاین تحمل اشتباهات رهبران خود

شهامت  با غیرت و با یتر( ومردم غریب ول د مصدر خدمت به این كشور ) ازتمام جهان زیباندارند. لطفاً اگر واقعاً خواسته باشی

تان به این  ینه شده قبل از پیاده ساختن برنامه ها نهاآتاریخ اسالف تان درس عبرت گرفته مرتكب تكرار اشتباهات  از ،ن شویدآ

زمان )خائین به  صورت حاضر نخواهد شدند امتیازات را كه در یچبه ه و اندیشید كه ماحول تانرا جانوران درنده احاطه نموده یب

شما این است كه قبل ازاینكه دست به تعمیل ه د. لذا پیشنهاد من بنازدست بده یداشته، مفت وكلذ یوطن  ومردم ( حامد كرز

 را خلع سالح و كي انهامسل برنامه تان بزنید ماحول تانرا بررسي دقیق نموده با اصالحات ونصب اشخاص متعهد و منشور و

 انتباه از این فكاهي !!! البته بنابر صالحیت نموده، به تقدیرشوم شان بسپارید.

" وایى یوتعداد چرسیانو غوشتل خپل وخت په خوشحالي سره د دریاب  په بغل كي تیر كري ، هغه وه چه پس لدینه چه چرس یى 

شكال ور په برخه كري نویى پریكره وكره چه دریاب ته د المبو په  ووهل ، نو یوه له دوي غوشتل چه خپلي نشي ته نوره هم

كومك ! كومك ! خوملگري یى چه دا صحنه لیدله او په دي  خاطر ورودانگي خو اوبو پسي واخیست اوچیغي یى پورته شوي

 زموژ یار؟ یى ". وویل ؛ زه وروره) بروبرادر ( هر چیرته چي یى ، خاطر چه المبویى نه وه زده نویى په جواب كي ورته

اما واما طوریكه دیده میشود اشرف غني ، و عبدهللا كه ملت امدنشان را به فال نیك گرفته ، دیده میشود كه ازدرس هایعبرت از  

تصفیه حساب  اختالس كابل بانك ازطریق پاك نمودن   -اسالف شان برخوردار نه شده مرتكب عین اشتباه كه، عجله بوده میگردد 
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معارف ازطریق گرفتاري دزد توسط دزد ........ وغیره ،  با لته كثیف ؟؟ ، تصفیه حساب غصب زمین هاي وزارتظرف كثیف 

درحالي كه اسالف "شان " ) اگر خواسته باشیم، "كه میخواهیم "عبدهللا را افتخار " شان " در جمع با اشرف غني دهیم ( با 

هاي شده كه ملت هنوز هم زجر انهارا كشیده بمثال قوم موسي در دشت سنا  ارتكاب همین اشتباهات باري چند باعث ایجاد فاجعه

 سرگردان میباشند.

فرزند راستین ومبارز گاهانه محبوب القلوب كشورمان امان هللا غازي این آور وكر باشیم كه ، اشتباهات غیر یا باید كآمگر  

 ریم ؟یگزادي ، استقالل و رفاه زندگي افغانان را درنظر نآحقیقي را ه 

انگشت شمارند وبه یكي ،  سف دركشورماألیل گر ومحقق تاریخ است كه به تپیوستن به این حقیقت وظیفه تاریخ دان نه ، بلكه  تح

... وپنج تا خالصه میگردد ، همچون اكادمیسن سیستاني كه با تحلیل وتحقیق تاریخي اش توانیست مسیر افكار ملت افغان را دو .

 حمن بسمت راه حقیقت تغیر دهد.در مورد امیرعبدالر

درجه 111 توجیه شده را بعضاً  یریخ سیر حركت مغز هاأرابطه با موضوعات ت جناب سید عبدهللا كاظم كه با تحلیل هایش در

مقابل پدیده  ر حقیقت مشایعت میدارد و جناب عباسي صاحب كه اگر تعصب كورش را درداده شخص مورد نظر را به دیا یریتغ

را نعمت  یمعقولش كوران دایم و یمنطق یفراز بوده درنظر نه گیریم بعضاً  با كمك تحلیل ها نشیب و یهمیشه داراتكامل كه 

 تاریخ نجات میدهد . با دور زدن ازگودال مرگبار بخشیده  یبصر یمعنو

قص  منجمله رشوت، سؤ مگر منطقي خواهد بود اشتباهات ابر شخصیت دیگر كشور عزیز مان محمد داود كه تقریباً از همه نوا

وطن  ،حالیكه همیشه صداقت مبرا بود در ایجاد نفاق بین اقوام ناموس مردم و استفاده، اختالص، غصب، دوختن چشم به مال و

وداشت درعمل  پیاده نماید، درنظر نگیریم وازانها منحیث درس عبرت استفاده  ،پیشرفت وطن شعار او بود و یمل ، غروریدوست

 نه بریم ؟ 

با اعمال خائینانه   ا انصاف خواهد بود اعتماد نجیب را باالي اشخاص كه حاضر شدند كشور را در معرض فروش قرار دهد ویآ

 نظر نگیریم ؟ شان ملت را با فاجعه قرن مقابل سازد، در

اظهار داشت )  ایدطریق ممكنه ب وعبدهللا از هر یدرخطاب به جنابان اشرف غن ال گزیر این اشتباهات را در نظرباید گرفت و

 را تحمل نه خواهد كرد. اخطار داد ( كه بیشتر ازاین ملت اشتباهات شما

 

 ملت ! یخواسته ها

 متعهد و یین و تقرر اشخاص نخبه، مسلكیدولت از طریق نصب، تع یهمه استحكام پایه ها قبل از - 

 یملت از وجود عمال خارج ۀتصفی -

  یخارج یوپالس یاعالم خط مش -

 ا وقارصلح ب -

 یكوشش درراه ایجاد احزاب محدود ) الي پنج حزب ( مل -

 ایجاد سیستم مدرن معارف  -

 یبي سواد ۀاعالن جهاد علی -

 یادار – یبا اطمنان كامل جهاد علیه فساد مال -
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 قطع كشت كوكنار و.....غیره -

صاحب،  یصاحب ، كاظم صاحب، عباس یانازاینكه موضوع فوق با سرنوشت كشور ما رابطه دارد، لذا از جنابان هر یك سیست

 نظر نمایند.  در مورد اظهارتا صاحب تقاضا مینمایم  یصاحب ..... ونجیب باركز ینور

 پایان -براي فعالً  
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