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 ۲۰1۵ / ۰۲/۰1                                               انوری حسین محمد انجنیر: مترجم

 

 طریق تخویف کردن طرف مقابل
 

 "تو نباید بکُشیاز کتاب " یبخش
 "تودن هوفر"مؤلف: دکتور 

 
دنام کردن و متهم نمودن طرف مقابل به عنوان جنایتکاران پالن آماده ساختن یک جنگ در مرحلۀ اول همیشه به ب

 آغاز میگردد.
قبل از آغاز هر جنگ، پالن بدنام ساختن طرف مقابل توسط وزارت جنگ که خود را وزارت دفاع می نامد، تهیه و 

 آماده گردیده و نشرات غرب در مورد آن تبلیغات وسیع را آغاز می نماید.
ش ، قتل عام وحشتناک و بیرون کردن طفل توسط برچه از شکم مادر در مطبوعات زمانیکه از شکنجه های مده

 غرب گزارش داده می شود، با اطمینان کامل میتوان گفت که جنگ در آن کشور به زودی آغاز میگردد.
اساسی کار صورت میگیرد. عمده ترین جنایات را که درپالن بدنام کردن طرف مقابل، بصورت عموم سالها بطور 

بصورت عموم دشمن را به آن متهم می سازند، عبارت از آن است که اهداف استراتیژیک و استعماری امپراتوری 
را امریکا حکومات فاسد و تاریک اندیش   امریکا را در کشور خود نمی پذیرند و نافرمانی حکومات آن کشور ها

 می نامند.
 است خارجی غرب را تشکیل میدهد.متهم کردن حکومات بی بندو بار و مستبد، عمده ترین سی

طورمثال فیدل کاسترو، نوریگا، صدام حسین، قذافی، بشاراسد و احمدی نژاد همه در ردیف خاص سیاست 
 استعماری امریکا قرار دارند.

 تصویر دشمنی مقابل اسالم
 ا و امروز مسلمانان.گذشته یهودیه گروپهای اقوام و کلتور ها در غرب بد نام معرفی می شوند، دراکثراً  بسیاری 

سال اخیر هرگز غرب را مورد حمله و تجاوز قرار نداده است، اما باوجود آنهم ۲۰۰با آنکه هیچ کشور اسالمی در  
ممالک اسالمی مانند عراق و ایران را بزرگترین خطر برای صلح  ستراتیژی پروپاگندی غرب  به سهولت توانست

 جهانی معرفی کند.
مسیحی از نیمۀ قرن هزارم و از زمان ) کریستوف ُکلمبوس (، در قسمت وسیع جهان حمله  اینکه ما اروپائیان  

قرار دادیم و به کشتار و قتل عام ساکنین آنها پرداختیم، با تأسف که آنرا درک کرده نمی توانیم، تجاوز مورد کرده و 
این  پذیرفتن ،ند سالی براه می اندازدجنگ های تجاوزگرانه ای بیشمار ایکه ایاالت متحدۀ امریکا هرچ درست مانند

 حقایق در ذهن ما اروپائیان نا ممکن می نماید.
جهان را نه (الاقل با یک جملۀ خود حق دارد که گفته است" غرب Samuel Hutingtonساموئل هو تنکتون ) 

لۀ برتری در استفاده بواسطۀ برتری عقاید و افکار خود  و ارزش های خود و یا دین خود اشغال کرده، بلکه به وسی
 از قوت و سالح خود."

ایکه غرب مرتکب آن گردیده است، در مقاسیه با جهان اسالم بطور دقیق و واضح به  در بیالنس تأثر آور کشتار
( است، ما همیشه ریگ را در چشم دیگرا می بینیم و ستون را در چشم خویش نمی بینیم.) کور 1۰ -1تناسب ) 

 ( خود، بینای مردم هستیم
، باوجودیکه نظرپرسی های صادقانه می شوند متهممسلمانان در غرب بصورت خاص به اعمال زور و خشونت 

 عکس آنرا به اثبات رسانیده است.
(، پذیرفته و تائید شده است که در شرق میانه و  Gallupطبق راپور ادارۀ تحقیقات نظرپرسی امریکا"گالوپ") 

ن مرتکب اعمال خشونت باالی اهالی ملکی می شوند و این زیاد است، فیصد مردم آ1۹الی  1۳شمال افریقا 
 فیصد است. ۴۹الی  ۴۷درحالیکه در امریکا و کانادا طبق راپور مؤسسۀ گالوپ این رقم بین 
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به اثبات میرسانند که ایاالت متحدۀ امریکا با یک فاصلۀ زیاد در استفاده بصورت عموم احصائیه های قتل و کشتار 
زور و خشونت ،خشن ترین کشور در دیموکراسی غرب است و نسبت به اکثر حکومت های غربی که از اعمال 

جنگ در آنها جریان ندارد، اعمال زور و خشونت در امریکا مانند کوکاکوال است، ولی خودشناسی امریکائی در 
 امریکا بگونۀ دیگر است.

رین گروپهای خشن ، بدسرشت و سرکش، امروز برای جنگ های " ضد تروریسم" ما مفید ترین و مساعدت
 در بسیاری کشور های  شرق میانه و شرق نزدیک وجود دارند.تروریست های اسالمی هستند که اکثراً 

یعنی آن عناصری بدسرشت و سرکش که  : nutzlichen Schwrken" توضیح مترجم در مورد اصطالح )
عد تشخیص میدهد. این اصطالحات  و نام هائی اند که امریکا آنها را جهت اهداف استعماری خود سودمند و مسا

مقامات امریکائی و اروپائی  خود آنها را اختراع کرده اند و منظور همان گروپهای تروریستی  اسالمی هستند که 
ظاهراً خود را انقالبی و قیام کنندگاه معرفی معرفی میکنند و هم در ظاهر خود ضد امریکا نشان میدهند، این 

در حقیقت علیه حکومت های اسالمی که فرمانروائی و استعمار امریکا را در کشور های خود  نمی پذیرند،  گروپها
می جنگند و از جانب امریکا و متحدین  آن در جامعۀ جهانی حمایت سیاسی می شوند و هم در خفا کمک های مالی 

 و تسلیحاتی امریکا و متحدینش را دریافت میدارند.(
به اعمال زور ل سرب عموم مبارزین آزادی خواه و قوای مقاومت  مسلمین را با افراطیون ایکه متواگر به مقیاس غ

( ۳۰۰۰۰۰و خشونت می شوند و همچنان تروریست ها را در یک دیگ بیندازیم، تعداد آنها به  سه صد هزار)
اگر همین مقیاس را در امریکا  در برابر یک و نیم میلیارد مسلمین جهان میباشد،٪۰،۰۲میرسد. این تعداد تقریباً 

تطبیق کنیم ، تنها تعداد افراطیون راست که اعضای آن به اعمال زور و خشونت مبادرت می ورزند، تعداد آنان به 
نظامی حمایت می شوند و آنهم در برابر سه صد و چهل میلیون  بهش  صدها هزار می رسد که از جانب گروپهای 

اعمال زور و خشونت متوسل می شوند، در ایاالت متحدۀ امریکا بیشتر است نسبت نفوس امریکا، افراطیونی که به 
 به جهان اسالم.

(، گروپهای گروپ  Ku-Klux Klanافراطیون در امریکا عبارتند از گروپهای نازی های جدید، کوکلوکس کالن) 
شبکۀ افراطیون (،  Skinheds(، گروپهای تبعیض نژادی ) arischer Terorgruppenهای ترور اریش ) 

 (. White Supdrmacy( و گروپ ) Bloonand Houndراست مانند ) 
بنام " تروریزم" یادمی  اینکه اکثر جنگ ها از جانب مردم ایکه باالی کشور های شان تهاجم امریکا صورت گرفته 

ارد که توسط فرد شود، در این احصایه مدنظر گرفته نشده است، اگر چه برای یک کودک افغان یا عراقی فرقی ند
 انتحاری یا بمب امریکا معیوب گردیده است.

جنگ های امریکا تروریزم ثروتمندان است، ایاالت متحدۀ امریکا بیشتر مرتکب اعمال خوشنت آمیز و زور می 
 شود، نسبت به جهان اسالم.

( میرسد که اکثراً از ۳۰۰۰۰بر اساس تخمین نویسنده اعضای واقعی القاعده در تمام جهان به تعداد سی هزار نفر ) 
سوریه ، عراق، پاکستان، یمن و سومالیا هستند.قبل از جنگ افغانستان و عراق تعداد آنها تقریباً چندصد نفر بود، 

 ، القاعده را شهرت جهانی داد.جنگ امریکا علیه " تروریزم " در افغانستان و عراق 
 اسب کشور های فوق الذکر هنوز قدم نگذاشته اند.در اروپا القاعده و گروپهای نزدیک به القاعده به تن

عملیات تروریستی که در اروپا صورت گرفت یا در طرح  ۲4۹از جملۀ  ۲۰1۰طبق راپور پولیس اروپا در سال 
عملیات 1۷4از جملۀ  ۲۰11اجرای آن ریخته شده بود، صرف سه عملیات آن جنبۀ اسالمی داشت، در سال 

عملیات تروریستی، فقط  ۲1۲از جملۀ  ۲۰1۲آنها از جناح اسالمی نبود، در سال تروریستی در اروپا هیچ یک از 
گروپهای وابسته به یک ایدیالوژی  عملیات  آن جنبۀ اسالمی داشت. اکثر عملیات تروریستی در اروپا از جانب 6

 اروپائی و چپ گرایان صورت گرفته است.
ۀ کشور های غربی صورت وزرای داخلمردم  از جانب و مشوش ساختن   این رقم برعکس، پروپاگند علیه اسالم

 میگیرد.
فیصد عملیات  4۲، ۲۰۰5الی 1۹8۰از سال  FBIنیز وجود دارد، طبق راپور  تناسب در ایاالت متحدۀ امریکا این 

 5فیصد توسط افراطیون مسلمان و  6فیصد توسط گروپهای چپی  و  ۲4تروریستی توسط مردم امریکای التین و 
 فیصد توسط گروپهای مختلف انجام یافته است. 4کمونیست ها و  فیصد توسط

اعتبار ندارد و در سخنرانی های مبلغین ایکه در مقابل اسالم کینه و نفرت تبلیغ میکنند، احصائیۀ فوق در نظر شان 
 خود میگویند که اکثر مسلمان ها تروریست نیستند، اما همه تروریست ها مسلمان  هستند.
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قرآن در غرب بصورت خاص کتاب جنگ و خشونت معرفی می شود، در واقعیت قرآن در آیات خود از جنگ 
دینی میان مکه و مدینه برای مبارزین مسلمان آن زمان بصورت مختصر توضیحات داده است و همین گونه در 

یحات جنگ، خونین تر تورات کتاب یهودی ها توضیحات داده شده است، با این تفاوت که در کتاب تورات توض
( روانشناس یهود نظریۀ تکامل تورات را یگانه  Steven Pinkerاست نسبت به قرآن، حتی ستیفن پینکر ) 

که جهان آن فوق العاده بی رحم میباشد که در آن انسان ها به بردگی کشانیده شده، تجاوز  توصیف خشونت دانسته 
ن و دزدیدن زنان جهت شهوت رانی در آن آمده است و هم یهوه) به ناموس، قتل اعضای فامیل، خرید و فروش زنا

 خدای یهود( خودش شکنجه میکردو صد ها هزار انسان را بدون دلیل به قتل میرساند.
آیت تورات که خود یهوه به حیث اجرا کنندۀ عقوبت ظاهر میگردید، در بیشتر از صد قسمت آن  1۰۰۰در میان 

 .امر کشتن انسان ها را داده است
(  که تعداد آن Bibel( در مورد کشتار انسان ها که در انجیل )   Mattew Whiteمحقق اعمال زور و خشونت ) 

 میلیون قربانی یاد شده است. 1،۲بصورت واضح ذگر گردیده، اقالً از 
د  و در ممالک غرب باالی این همه حقایق  تلخ که ُرخ داده است، موفقانه پرده انداخته شده و تجاهل می شو
 پروپاگند به منظور ایجاد خوف از اسالم و کشور های اسالمی یک ستراتیژی موفقانۀ کشور های غربی است.

بعد از ازهم پاشیدن اتحاد جماهیر شوروی، این ستراتیژی در غرب نسبت به گذشته خیلی مهم گردیده است. در سال 
او آهسته آهسته کشور های بدسرشت و  ( با تشویش شکایت نمود که برایColin Pawelکولین پاول )1۹۹1

سرکش اسالمی از میان رفته است و فعالً در نزد او فیدل کاسترو  و رهبر سابق کوریای شمالی  کیم سونگ ) 
Kim Sung.باقی مانده اند ) 

ر سیاست غرب چندان مشکل نمی شروع یک جنگ علیه حکومت های به عقیدۀ خودشان بدسرشت و سرکش از نظ
شر چند راپور دروغ  در مطبوعات که آنها دارای سالح کشتار جمعی  یا اقدام به ساختن بمب اتمی یا به باشد، با ن

 قتل عام پالن دارند، با چنین تبلیغات دروغ دیگر جنگ علیه این ممالک ممانعت ندارد.
 ینکه خالف حقوق بشراینکه امریکا به مقدار زیاد دارای سالح کشتار جمعی نسبت به دیگر کشور ها میباشند، یا ا

در هیروشیما و ناکازاکی به حیث یگانه حکومت بمب اتم را استعمال کرد و در ویتنام مرتکب قتل عام وحشیانۀ 
مردم بیگناه گردید، در نزد امریکا بی تفاوت است، چیزیکه برای قدرتمندان مجاز است، برای برای ضعیفان مجاز 

 نمی باشد.
عین گردید، قبل از آن حکومت آن کشور به حکومت ترور و بدسرشت متهم زمانیکه یک مملکت برای جنگ ت

نند افغانستان، پاکستان، میگردد، اما کشور هائیکه حکومات آنها تحت تسلط و فرمانروائی امریکا قرار دارند، ما
وبت ممالک دیگر سومالیا، یمن، مالی و نایجیریا، امروز پایگاه های دایمی طیارات  بی پیلوت ) درون( ، هستند و ن

 نیز فرا میرسد.
(است که از آن  Churchells bombingاستفادۀ مرگ آور طیارات بی پیلوت یک انکشاف تخنیکی بمب چرچل) 

بصورت موفقانه در عراق، فلسطین، یمن، سودان و شمال غرب هندوستان جهت تأمین نظم و دسپلین  ۲۰در قرن 
 در مستعمرات انگلیس استفاده بعمل می آمد.

اقتصادی و حفظ جان از لحاظ اینکه استعمال آنها تنها طرفداران طیارات بی پیلوت که پرندگان گیوتین است، نه 
پیلوت است، بلکه آنها را خوشایند برای فامیل ها می دانند، زیرا این طیارات توسط کمپیوتر از امریکا هدایت می 

 که باعث قتل مردم بی  شوند و مؤظفین آن بعد از بمباردمان ذریعۀ این طیارات
گناه می شود، در ختم عملیات به خانه های خود برگشته و با فامیل و نزدیکان شان محافل خوشی برپا میکنند. در 

آنرا تائید نکند، قتل به شیوۀ مافیا بوده و حقوق  حقیقت جنگ ذریعۀ طیارات بی پیلوت اگر شورای امنیت ملل متحد
 انسانها را پامال میکند.

اینگونه اعتراضات امپراتوری های بزرگ را در تاریخ جهان هرگز اخالل نکرده است. در هر کشورایکه اما 
ایاالت متحدۀ امریکا جنگ را در مقابل "تروریزم" آغاز میکند، هدف اساسی آن چیز دیگریست، در افغانستان 

نفت و در ایران به بهانۀ ساختن  تأسیس پایگاه های نظامی در آسیا، در عراق و لیبیا بدست آوردن ذخایر بزرگ
 بمب اتومی، فرمانروائی در شرق میانه می باشد.

 در حقیقت همیشه هدف اصلی تأمین نمودن عالیق امپراطوری امریکا می باشد.
در مالی مستعمرۀ سابق فرانسه بصورت استثنأ عالقۀ فرانسه بدست آوردن مواد خام است، خاصتاً یورانیوم کشور 

ا که فرانسه جهت تأمین انرژی برق به آن اشدی ضرورت داشت. اگر در افریقای غربی، مستعمرۀ همسایه ناجیری
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د: یادونه

 

( تا هر زمانیکه خواسته باشند (Malli ( و مالی Tuareqsسابق فرانسه صرف ریگ موجود می بود طوارق ) 
 فرق همدیگر را بشکنند، پاریس هرگز در آنجا مداخلۀ نظامی نمی کند.

 ندانهبهانه های شرافتم
همینگونه بهانه های شرافتمندانه کمک زیاد میکند تا بدین وسیله اهداف حقیقی جنگ را بپوشانند، اکثراً با هیجان 

کشوری برای جنگ انتخاب می ادعا میکنند که برای تأمین دیموکراسی و حقوق بشر و حقوق زن می جنگیم، اما 
برای یک هدف مقدس خوشایند است، ولی خود شان حاضر  شود که آنرا دشمن می پندارند و میگویند که کشته شدن

 نیستند در این راه کشته شوند.
ادعای سیاستمداران غرب که اظهار میدارند ما در اکثر کشور های جهان برای تأمین حقوق بشر مبارزه میکنیم، اما 

دوست بدارید همدیگر در چنین ادعا ُحرمت انسان در نظر گرفته نمی شود، همچنان ارزش های دین مسیحی که 
 دشمن خود را، در سیاست خارجی غرب مسیحی نقشی ندارد.خود را و دوست بدارید 

زمانی از مهاتما گاندی سوال شد که شما در مورد تمدن غرب چه فکر میکنید، گاندی چند لحظه بفکر فرو رفت ، 
 بعد جواب داد که فکر میکنم مفکورۀ خوب باشد.

 (Vaclav Havel نویسنده )  " و سیاستمدار چک از زندان در نامه های خود با مایوسیت برای خانمش " اولگاه
در این دنیای پر از دروغ که کلمات بزرگ ریا کارانه اظهار می شود ما به ایدیال خود خود خیانت " نوشت: 

شطرنج منفعت  آزادی، دیموکراسی، حقوق بشر و صلح سخن گفته می شود، دنیای امروز تختۀکردیم، هنگامیکه از 
 عامه هستیم، یک دروغ فاحش است." طلبی سیاستمداران خودخواه گردیده است و ادعای شان که ما در خدمت رفاه

امروز رهبری جنگ متأسفانه به همان اندازه ساده است که در گذشته بود، اگر طرف مقابل را درست بدنام بسازند 
 د که ما برای یک هدف شرافتمندانه می جنگیم.و در مورد جنگ دروغ های قابل باور ارائه نماین

( وجدان یک سیاستمدار فرانسوی را تسکین دهد که گفته بود : " ) Kurt Tucholskyممکن است که عقیدۀ ) 
 کشتن یک انسان ناگوار است، اما کشتن صدها هزار انسان احصائیه است."

 
 : معرفی مختصر مؤلف

میالدی، هجده سال عضو حزب  1۹4۰( متولد سال Todenhofer   Dr. Jurgen )" دکتور یورگن تودن هوفر 
CDU  به کشور های رو به انکشاف بوده و ضمناً وظیفۀ در پارلمان آلمان و نطاق آن حزب برای امور کمک

در  ارتباط جمعی اروپائی، دایماً در سفر سال کار در رأس یک مؤسسۀ بزرگ برای  ۲۲کنترول تجهیزات در طی 
محرک خود مانند: " برای  تألیفاتاز این وبوده  جنگ در شرق میانه و بیشتر در افغانستان و عراقمیدان های 

 عبدل و تانیه کی گریه میکند؟"و " أندی و مروه " و " چرا تو زید رامیکشی؟ "، شرح میدهد.
موصوف  با عواید به نشر رسیده است،  ۲۰1۰اخیراً اثر انتخابی او که بنام " بخت خود را قسمت کن " در سال 

را در  HIVافغانستان و یک شفاخانۀ اطفال ُمصاب به -این آثار اش با دیگر مساعدت ها دو یتیم خانه را در قندوز
کانگو ایجاد کرده و یک  پروژۀ آشتی اسرائیل وفلسطین را روی دست دارد و آنرا تمویل میکند. عاید این کتابش را 

 جروح سوریه اهدا کرده است." که به نشر رسیده است، برای اطفال م
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