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 02/00/2012          داکتر نجیب هللا بارکزی

 کند؟ ریکا اشتباهاتش را تکرار میچرا ام

 شورویاتحاد ۀ امریکا در صدد مقابله با ایاالت متحد ،در جریان جنگ سرد بعد از تجاوز شوروی به افغانستان
رئیس جمهور وقت امریکا با همراهی کانگرس و دیموکرات ها طرحی را روی دست " ریگن رونالد". آمد بر

طریق آنها مجاهدین افغان را تجهیز  را انجام دهند تا ازپاکستان معامله یی  و اردوی .آی .اس .گرفتند تا با آی
گروه های وهابی را و د به این هم اکتفا نکردنعالوه ، دنگنننستان علیۀ شوروی ها بجو تمویل نمایند، تا در افغا

هدین افغان همکاری نموده و از سعودی و جا های دیگر استخدام نمودند، تعلیم دادند و تجهیز نمودند تا با مجا
 . در افغانستان مبارزه کنند بر ضد شوروی  مشترکا  

دف امریکا به ه. به مصرف رسانیدند هدف امریکایی ها به ملیارد ها دالر نقد و تجهیزات نظامی را برای این
طرف آب ه ب (شوروی) خواستند از پیشرفت ساحۀ کنترول رقیب شان زعم خودشان توجیه پذیر بود، چون می

 ...کردند های گرم جلوگیری نمایند و حتی کنترول آنها را باالی آسیای میانه هم تحمل نمی
 ترک گفتند و م1191سال  در و افغانستان را در افغانستان شکست خورد شوروی مگر زمانی که نیروهای

هم پاشید، چون امریکایی ها هدف شان را بدست امپراتوری شوروی سابق از م،1111سال  در بعد از آن اندک
اکثرا  ) داوطلب ان مجاهدین افغان وترک گفتند و صد ها هزار تن جنگجوی آورده بودند آنها هم منطقه را

تان و پاکستان در افغانس شان حال خود هاز اسلحه ب یبا انبار های خوب تعلیم داده بودند که را (وهابیان سعودی
گرای جهادی  میدان را خالی دید و به حمایت ازین نیروهای اسالم پاکستان که " .آی .اس .آی". رها کردند

 ...  شومش در منطقه، ادامه داد ستراتیژیک برای رقابت با هندوستان و بدست آوردن اهداف
 "اسامه بن الدن"به رهبری  (سعودی عموما  وهابیان) ستخدام شده بودندخارج افغانستان ا جویانی که از جنگ

زیادی را از کشورهای  د کرد و در مدت کم توانست جوانانایجا (جهاد جهانی)شبکۀ القاعده را با تیوری
 ... مختلف به این شبکه جذب نماید

های جهادی حفظ نماید و در ست کنترول سابقش را بر تنظیم نتوان "نجیب هللا"پاکستان بعد از سقوط رژیم داکتر 
کنترول  تحتکم تقریبا  تمام افغانستان را  انستند به مدتکه تو طالبان شد جاگزین مجاهدین یعنی جاد گروهفکر ای

 ... خود بیآورد
" اعده به رهبری به مرکز تجارتی جهان در نیویارک که به الق ریخیأسپتمبر، حملۀ ت 11بعد از حادثۀ  باالخره

امریکا در صدد نابودی کسانی بر آمد که روزی خودش آنها را خلق کرده بود، نسبت داده شد، " اسامه بن الدن
ترین جنگ  مصرفیشی ترین، طوالنی ترین و پر فرسا امریکا باالخره ...یز نموده و تعلیم داده بودتمویل، تجه

ن المللی از تن نیروهای بی 3233) تأریخ امریکا را تجربه نمود، به هزاران تن از نیروهای خود را قربان نمود
بدون  "م2012" ملیارد دالر را به مصرف رسانید و تا امروز صدها، به (امریکایی تن سرباز 2190جمله 
 .ۀ قناعت بخشی درگیر آن می باشدنتیج

 
را در عراق سقوط داد، و در عراق که " صدام حسین"رژیم با یک تصمیم عجوالنه " شجورج بو" ادارۀ 

 .حضور گسترده و در حال رونق دارد آن در اعده جای پای نداشت اکنونالق
 

گرا  که از جنگجویان اسالم هشتاد هستند، همانطوریامروز امریکایی ها در حال تکرار همان اشتباهات دهۀ 
در لیبیا " معمر الذافی"ار گرفت، امروز از اعضای القاعده برای سقوط رژیم کضد شوروی در دهۀ هشتاد  بر

رژیم اعضای القاعده برای سرنگونی  نیروی اکنون از.  ساخت هد، و لیبیا را ساحۀ امن برای القاعداستفاده کر
  ...ش را جنگ برای آزادی سوریه گذاشته استکنند و نام سوریه استفاده می

بانی و مصارف آیا بازهم روزی باید امریکا برای سرنگونی گروهای القاعده در لیبیا، سوریه و یمن هزران قر
 هنگفتی را متحمل شود؟

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barakzai_najib_tshera_amerika_eshtebahat_takrar.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barakzai_najib_tshera_amerika_eshtebahat_takrar.pdf
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 در آن بوضاحت این اشتباهاتست که بطور تصادفی به آن برخوردم که یا ویدیویی مقصد ازین نوشته کلیپ
بررسی اشتباهات مکرر  مقصد این برنامۀ تلویزیونی،می شنویم و  "هیلری کلنتن"زبان خانم  از را امریکا
 (The reality CHECK) ونیاز تلویز راآن لینک ویدیو کلیپ باشد کهمی امریکایی در تصامیم شان نرادامسیاست

یا  دوستانی که انگلیسی نمیدانند و برای کلیپ ویدیویی نترجمۀ کلمه کلمه ای ...در اخیر این نوشته گذاشته ام
 .، تقدیم استتوانندیکلیپ ویدیویی ذیل را باز کرده نم

 :ترجمۀ برنامه
 کند؟ آیا ایاالت متحدۀ امریکا، القاعده را در سوریه حمایت می :الؤس

 بلی: جواب
سقوط رژیم سوریه  صدد دهد که در سوریه را تشکیل می القاعده یک بخش اساسی مخالفین مسلح: حقیقت اول

 .است
 امریکا" .ای .آی .سی"گرایی اسالمی صورت نگرفته است، بلکه توسط دوسیله بنیاه ایجاد القاعده ب: حقیقت دوم

 .شده است، تا مشکالتی را برای شوروی سابق ایجاد کنند خلق
 ...شاید به نظر شما این یک استدالل احمقانه باشد

 گوید، چه میدرین مورد " اوباما" وزیر خارجۀ حکومت " هیلری کلنتن" بشنوید خانم 
 .کردیم اگر صادقانه بگویم ما باید مشکالت را برای اتحاد شوروی ایجاد می :نوخانم کلنت
 چطور؟ :گرداننده
عالی داشتیم  یطرحاوز کرد، ما یک مفکوره و ر شوروی به افغانستان تجیکه اتحاد جماه زمانی :کلینتونخانم 

با سالح های مختلف  ل و تجهیزایجاد کنیم، آنها را تموی رارویم و یک قوت نظامی از مجاهدین تا به پاکستان ب
د، ما بسیار درین کار خود مؤفق هم نها بجنگن داخل افغانستان به مقابل شوروی در از قبیل استنگر نمائیم تا

خدا " عالیســــــت" ما گفتیم، بودیم، چون در نتیجه شوروی ها شکست خوردند و افغانستان را ترک گفتند، 
 ...انحافظ ت

در آن زمان واقعا  ... در افغانستان و پاکستان ترک نمودیم با انبار اسلحهرا این نیروهای مجهز و تعلیم یافته و 
همه چیز خوب و " عالیست" کردیم که  ، ما فکر میستیم، چون خوش بودیم که شوروی شکست خورددان نمی

 هدر جنگ علیرا نها آ، دقیقا  کسانی اند که ما دنبهتر خواهد شد، ولی کسانیکه امروز به مقابل ما می جنگن
 ...ها حمایت کرده بودیم شوروی
سوریه و لیبیا در  رامروز د که این یک توطئه نیست، این تأریخ است که تکرار می شود، همان تأریخ :گرداننده

امروز ما به مقابل القاعده در افغانستان می " بکند که  را الؤشدن است، هر امریکایی باید این سحال تکرار 
تخریبات بزرگی می دهیم که منتج به  جنگیم، و اهداف القاعده را در پاکستان و یمن مورد بمباردمان قرار می

 .نتیجۀ همین بمباردمان ها به قتل رسیده اند صدها تن از افراد ملکی در یمن در 2012اول سال  ۀشود، در نیم
ته باشیم که ما باید به یاد داشما همچنان تاریخچۀ داخل شدن و بیرون شدن از پاکستان را داریم،  :نوکلنت خانم

سال قبل تمویل و تجهیز نموده ایم، افغانستان مورد تجاوز  20با آنها می جنگیم، آنها را  کسانی را که امروز
د، آسیای میانه کنترول داشته باش کشورهای بر خواستیم ببینیم که شوروی شوروی ها قرار گرفته بود، ما نمی

با مشارکت کانگرس ایاالت متحدۀ امریکا، به " رونالد ریگن"ما بکار آغاز نمودیم، در آن زمان رئیس جمهور 
و اردوی پاکستان وارد معامله  .آی .اس .این یک مفکورۀ عالی است، بیائید با آی" رهبری دیموکرات ها گفتند 

جا های دیگر هم  ئید یک تعداد دیگر را از عربستان سعودی وامجاهدین را استخدام کنیم، بی اینشویم، بیائید 
ها  ئید وهابی ها را هم استخدام کنیم و به این طریق شورویارا وارد میدان معرکه نمائیم، بی استخدام کنیم و آنها

ردیم، ملیاردها دالر مصرف شد، آنها عقب نشینی کردند، ما مقادیر هنگفت پول را مصرف ک . را شکست دهیم
نمودند، ولی اگر درینجا استدالل قوی وجود دارد که این یک سرمایه گذاری بسیار بدی بود که امریکایی ها 

 ...جز این نداشتیم، ولی حاال برای مدت طوالنی مصروف جبران این خساره هستیم ه ایفکر کنید ما چار
م خیلی مغلق است، یعنی که حکومت ما نقاط مختلفی را در سراسر حال چیزی را که باید ما بدانی :گرداننده

ق جائیکه القاعده حضور ادهد، تا القاعده را سرکوب نماید، در عر جهان مورد بمباردمان هوایی قرار می
همان القاعدۀ که برای به هدف ضربه زدن به شوروی . نداشت، امروز در حال پیشرفت و نیرومند شدن است

هزار تن از  30متحدۀ امریکا زمانی خلق شده بود، امروز در نتیجۀ جنگ علیه همان القاعده توسط ایاالت 
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 نیست، و باید هر امریکایی این یک واقعیت است و شایعه پراگنی. ستافراد ملکی در افغانستان به قتل رسیده ا
 :نگرس خود بپرسد کهاز حکومت و کا

 میانه سقوط  شرق را دردهیم تا یک حکومت دیگری  میبه اعضای القاعده پول و تجهیزات ا ـرا مــچ
 دهند؟؟؟ 

 ولی چه تضمینی وجود دارد که بعد از سقوط " ما مردم سوریه را آزاد میسازیم" گوئیم  که  امروز ما می
 رژیم بدست القاعده بازهم به سرکوبی کسانی که امروز آن را ایجاد کرده ایم، مصروف شویم؟؟؟

 
 :یدنکذیل کلیک لینک به آخرین دکمۀ پائین دست چپ ( Ctrl)با گرفتن دکمۀ کنترول پ کلیبرای نمایش ویدیو 
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