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 ۵۰/۵۰/۷۵۰۲       “حسان” عبقری هللا خلیل داکتر محقق

 ! برای آوارگان در جستجوى مملکت جدید
  جنگ شده پامال و ویران اروپاى .نمود تعین سال صد از بیشتر مدت براى را جهان سیاست مشی دوم جهانى جنگ

 هب احتیاج خود جراحات التیام براى و کشتتید مى رنج درازى ستتالهاى براى بودن مستتتعمره گزند از برداشتتت  زخم و
 .داشت پرستارى

  ندت مائوئیستی نظریات فلسفى تاریخى چرخش یک راه در ولى بود، ندیده آسیب چندان جنگ هاى مزاحمت از چین
 و برد مى  لذت عقب به قدم یک و پیش به قدم دو ستتیاستتى اندیشتته یک مزایاى از جوشتتانه خود و بود برداشتتته گام

 .اندیشید مى بهتر اقتصاد و تولید براى
 به دستتت مجردانه ها تستتنگ یان امپراطورى یک کردن زنده براى خود دید مى جنگ مصتترو  را جهان که جاپان

 خاک به و بود آورده در خود تصتتر  تحت را شتتمالى امریکاى خاک از هایى قستتمت تا و بود زده نظامى اقدامات
 خود اشغال تحت نیز را شوروى خاک از قسمتى که بود کرده نظامى عملیات وقت آن شوروى شرق قسمت  و چین
 .داد قرار مطالعه مورد ژوکو  ژنرال نام به درکتابى آنرا میتوان که بود آورده در

 هک شتتدند متوجه متحدین دوم جنگ پایان در که نمود پیشتترفت آنقدر استتت جزیره چند به مشتتتمل که کوچک جاپان
 .باشد مى امپراتورى تشکیل خواهان جاپان
 از ها جاپانى نمودن بیرون با و زد جاپان علیه نظامى اقدامات به دستتتتت( ۰٦٨١ -۰٦٨۲)  ستتتتالهاى در امریکا

  غنیمت و نموده مواجه شکست به دوم جهانی جنگ هنگام در را جاپان دریائى حمله پالن شمالى، امریکاى سرحدات
 جاپان شهر دو به پروازى طى جاپان تنبیه براى خواست بود، شده صاحب جرمنى از که را جهان اتومى بمب اولین

  نیستتتى خاک به را جاپانى هزار صتتد دو و کرده رها آن حامل نظامى طیاره بالهاى زیر از ناگاستتاکى و هیروشتتیما
شى صدمات و شهر دو آن خسارات که نماید برابر ست امریکائى هیچ وقت آن تا که اتومى بمب آن از نا   چه نمیدان
 .است مشهود تاحال آورد خواهد بار به را خسارۀ مقدار
 هاى پیلوت. شدند مى نزدیک جاپان سواحل به لحظه به لحظه امریکائى مهمات و عساکر از مملو نظامى هاى کشتى
 را امریکا نظامى هاى کشتتتتى خوار ماهى مرغان مانند و کردند مى بم و مهمات از مملو را خود طیارات جاپانى
 پروازى طى اش طیاره جنگ آن در بش دبلیو جورج پدر که نمودند مى دفاع خود وطن از و دادند مى قرار هد 
 .بنشیند سالم خود پایگاه به توانست ولى بود، گردیده شکا  بالش و  گرفته قرار گلوله اصابت مورد

  فرص اقتصاد با و خورده شکست مضمحل اروپاى جهان و بودند فاتح دیگر متحدانش و شوروى و انگلیس امریکا،
 ىرهبر و ایجادگرى و کار به نیاز و بودند االشتته زیر به دستتت درحقیقت ویرانى هکتار ملیونها و معلول ملیونها و

 . فاتح دنیاى اقتصادى هاى کمک به امید چشم و داشتند سالم
 نجها به نو که غرب و شرق متملکین که داشت آن استخراج و نفت بازار به چشم عرب دنیاى و پرورى عقیده به اسالم جهان

 نفت تجارتى هاى بازار به طمع چشتتم هنوز نمودند مى مهیا نفت ستتوخت راه از شتتانرا حیات تأمین و بودند یافته راه ماشتتین
 .بودند خود نفت استخراج پى در و بودند نگشوده اعراب
 کارگرى، هاى ایدیالوژى و کرد رشتد عرب و انگلیس و امریکا در دارى سترمایه هاى اندیشته و گذشتت منوال همین به ستالها

 را اسیونسی و جویان سود طمع چشم و ساخته متوجه را مکتبى جوانان پرولتیاریا دیکتاتورى ها اندیشه و مارکسیستى اقتصاد
.  کشتتاند شتتان ستترزمینهاى به را آنان پاى و نمود باز دور شتترق مرکزى آستتیاى و میانه شتترق و رشتتد به رو اروپای طر  به

 انش هاى سیاست کام در را رشد به رو جهان تا بود شان سیاسى هاى اندیشه پخش و تبلیغ مراکز یگانه آنها هاى خانه سفارت
 .سازند اندیشمند را مستضعفان شان هاى اندیشه زهر از و بکشانند

 و غرب و شرق هاى قطب به را جهان دور شرق و میانه شرق و سوم جهان پذیراى روح و دماغ بر ها آن سلطه و افکار این
  درتق دست ها منفعت جلب و سرمایه و سیاسى هاى اندیشه پخش روى از سیاسى تقسیمات این نمود تقسیم اعراب و سوم جهان
 درین جهان. کشاند ضعی  ممالک اشغال پى در را کدام هر و پیوست مدرن هاى سالح قبض  به را اندیشه و زر و زور مندان
 هر و بودند گردیده اندیشمند نو که بود سوم جهان و مستعمرات ازین گیرى امتحان حقیقت در ٠۵ الى ٦۵ هاى دهه یعنى وقت

 براى شانرا طمع و آز و حرص چشم و پرورانید مى شان عقیدوى و نظامى و کشورى سیاست شکم در را طرفدرانى مملکت
 ممالک و ایران هند، پاکستتتان، افغانستتتان،.  ستتاخت مى تر آماده روز هر ستتوم جهان در نظامى و ستتیاستتى هاى قدرت کستتب
 محمدعلى انورالستتادات، مبارک، حستتنى الجبال، ملک حستتین، صتتدام قزافى، خمینى، امام مانند اندیشتتمندانى خیز نفت و عربى
  ودیمود ابواالعلی ، شهید قطب سید شهید، البناى حسن امام تیتو، مارشال پهلوى، شاه رضا خان، هللا امان گاندى، مهاتما جناح،

 هاى قیام با ها ستال همین طى که ستاخت متبارز میانه آستیاى و عرب درجهان را دیگر کنندۀ تعیین و بارز شتخصتیت ها ده و
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 کام از و نمودند ایستاده پا به را ها ملت و  گرفتند بدست را نظامى و سیاسى قدرت خود ممالک در کامیاب روشنگرانهء و ملى
 و شتتوروى و امریکا مانند شتتان هاى ملت براى گاهى تکیه آنها از بعضتتى و کردند بیرون آنها تزویر و زر و زور اژدهاى
  تحت را شتتان هاى وملت بیافرینند خود از خواستتتند مى که را خواهانى وطن هاى اندیشتته و کردند معرفى را چین و انګلیس
 .فرستادند زندان به یا و اعدام را آنان بیشتر و کردند سرکوب نگذارند، دیگران اندیشه و سلطه
 و نمودند سترنگون را نظامهاى نظامى هاى کودتا طریق از مصتر ترکیه، افغانستتان، پاکستتان، لبنان، ستوریه، ، عراق ایران،
 و ها انقالب و شتتد نابود دیگرى بعد یکى آن از بیشتتتر و ۰٠٠١ ستتالهاى تا ستتلطه و قدرت این و گرفتند بدستتت را قدرت خود
  فرانسته و انگلیس امریکا، شتتوروى، چون های قدرت که استتت زمان همین. شتتدند گرفتن حال در را آنها جاى نوى هاى کودتا
 و نفت این. دوختند خود بنادر طریق از اعراب ستتوى به ها ستترمایه ریختن و اعراب نفت و ستتیاه طالى ستتوى به طمع چشتتم

  خرچ با و دادند قرار العاده فوق هاى استتتعداد و نوابغ و انجنیران و مداران ستتیاستتت ترین خوب خدمت در اعراب را ستترمایه
 شان دست و برانگیخت را جهان قدرت ابر دو هر حسادت حس کار این که آوردند بدست پول مشت صد پول مشت یک کردن

  الزوال و پایان بى هاى سرمایه این پشتیبان و مستحق را ها خود و بگیرند باج آنها از زور به تا نمود مجهز انتقام تازیانه به را
 با بینید مى شتتما و نمودند ظهور رقابت هاى میدان در گران هاى عمود با غرب و شتترق یالن که استتت اندیشتته همین. بدانند
 ، عراق ستوریه، ازبکستتان، و پاکستتان و افغانستتان چون هاى ملت امروز غرب، و شترق علیه جهاد و طالب ، داعش ظهور
  که گردیدند بدر در و آواره و شتتدند خانمان بى درآن خانواده و انستتان ملیونها که هستتتند هایى جنگ دچار همه....  لبنان یمن

 ترک را خود دیار معصومانه و نمایند مى نگاه خیره شنوند مى که آنهائى از و بینند مى هرکى سوى به حسرت چشم به امروز
 و فرزند و زن تا نمایند مى حرکت خدا امید به امید و پول هیچ بدون و شتتوند مى( جالله جل هللا) خدا دیار راهى و گویند مى

 .بدهند نجات حتمى مرگ از را خود معصوم اطفال

  ممالک سرحدات در و است بمباردمان تحت که بینند مى را خود هاى شهر و قریه و خانه تلویزیون صفحات از آنها
 بدون بلغارستان و شوروى حتى و پاکستان و انگلیس ترکیه، ایران، هالند، جرمنى، اطریش، فرانسه، مانند اروپایى
 یى اندیشتته و فکر هیچ دیگر ها دریا آبهاى به شتتدن غرق و ها جنگل میان در ستتوزان گرماى و خنک در ستترپناه
 .ندارند زندگى به امیدى هیچ خدا امید به جز و ندارند

 اشغال سالح بى را اروپا اینها که دهد مى اندیشه را پاپ کسى. نماید نمى رحم شان حال به کسى هم حال همین در
 بى و گرى شتتتورش دین را استتتالم گاهى و ، نمایند مى صتتتلیبى جنگ به اشتتتارت را مستتتترتبش گاهى و اند نموده

 .نمایند مى معرفى افگنى دهشت و ترور و عاطفگى
 عقب و فقیر و غریب هاى ملت ستترنوشتتت و دارند حضتتور جنگ هرمیدان در متحد ملل و بشتتر حقوق نام به اینها
 سلطت میخواهند و آورندمى تاثیر تحت دیگر حیل  صدها و رنگ و فرقه و ملیت و سیاست اقتصاد، طریق از را مانده

 .نمایند اعمال آنها باالى را خود سیاسى
 زا بردیگران سلطه و دارى کشور سیاست سابق در است خواست و آرزو همین قربانى عرب هاى ملت و افغانستان

 سیاست جمله از امروز تا که کن حکومت و بینداز تفرقه (Divide Rule) یافت مى تثبیت و توسعه انگلیس طریق
  پیوند (link Rule) یعنى بندیم بکار را فلستفه این عکس امروز بیائید. رود مى شتمار به ستوم جهان در موفق هاى

 .کنید حکومت و بدهید
 آنها براى مدارى سیاست هر که است بار تأس  چنان مهاجرین و افغانها  و اعراب بار فالکت حال هرصورت به

 در و جهانى هاى منازعه تمام میدان مرد که استتتت کرى جان و اوباما جمله آن از نماید، مى ستتتعى و دارد دلهره
 مى کلیشه حکومت و سازند مى پرآنچه مدار سیاست و ورزند مى سیاست هستند، ناظر و حاضر جهانى هرمشکل

 .نمایند
 که زبانى و قوم و مذهب ، دین از و ملت هر از جنگ درگیر ملتهاى تمام گان آواره براى بیایید جهان مردم اى

 و بشریت و بشر حیث به را خود ادعاى و نمائید هدیه را خود هاى خاک از قسمتى خود سرحدات جوار در هستید
 و انآوارگ این و نمایند باز بودند بستتته پشتتت از که را خود ستتخاوت دستتت میتوانند که نمائید ثابت متحد ملل انجمن

 جرمنى، روستتیه، افغانستتتان، ستتوریه، عراق، ، ایران) همجوارى در و بدانند خود عضتتو حیث به را قرن یوستتانأم
 از آنجا در را مهاجرین این و کنند ایجاد کوچکى هاى مملکت  ستتویس و ستتویدن ناروى، ، هالند اطریش، ه،فرانستت

 و جهان در را نوى هاى حکومت متحد ملل نظر تحت و نمایند جمع هم دور هستند که رنگى و نژادى و مملکتى هر
  تىسترپرست یا و نماییم تعیین انتخابات طریق از یا و جمهور رئیس و کالن آنها خود از و نمایند تصتویر جهان نقشته

 و نماییم فصل و حل خوبى نوع به را اروپایى مهاجرین معضله نموده کمک را آنها متحد ملل و بزرگ ملل مسؤالنه
 هدیه حیث به و نماییم ایجاد نو مملکت چند که روزى امید به.  بدهیم آوارگان و مهاجرین همه این براى اىتازه امید
 .بکشیم مهاجر و دیده رنج انسانهاى این سر بر امید دست الهى

 التوفیق هللا من و
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