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  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئسره اړيکه ټينگه کړله موږ  په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

    

  ٢٠١٥/ ٢٤/١٠  پيکارپامير

 

 م٢٠١٤ تا ٢٠٠١از افغانستان وقايع
  : ياددھانی

 پنجصد و يکھزار در است اثری" م٢٠١٤ تا ٢٠٠١از افغانستان وقايع " که عزيزميرسانم خوانندۀ اط�ع به ًقب�
 ھمچنان و اط�عاتی و اجتماعی تبليغاتی، روانی، فرھنگی، اقتصادی، نظامی، سياسی، قضايای دربرگيرندۀ و صفحه

 ھای مصيبت درقبال پسين دھۀ يکنيمً تقريبا مدت ظرف افغانستان ھای ھمسايه ساير و پاکستان غربی، کشورھای مواضع
 گرامی ھموطنان اختيار به و رسيده اثربچاپ اين آنکه از قبل واما. ونشربيابد چاپ تراقبال زود ھرچه اميد کشورکه
 آن�ين جرمن – افغان " وزين وباست ازمجرای بخش بخش بصورت را نظر مورد تابک مطالب خواستم شود، قرارداده

 حاضر کتاب درمتن پيوندند، می وقوع به درکشور اکنون ھمين که تلخی ھای رويداد اکثر زيرا برسانم؛ نشر به نيز" 
 گيرندۀ بر در که اول فصل ازنشر که برسانم بعرض بايد نيز را نکته اين. است شده پيشبينی حتا و بررسی تحليل،

 تحقيق وارباب نظر اھل بود بسيارضرورخواھد البته. جستم انصراف است، عراق و افغانستان اشغال مقدمات
   .آيد بعمل اقدام آن رفع تا قراردھند درجريان مرا نموده نشانی را ھا کمبود من، با وطندوستانه درھمکاری

  پيکارپامير

 سپتمبر يازدھم حادثۀ
 کشورھا واشغال امريکا حکومت سازی پوليسی رایب يی وسيله

 رييس بوش جورج که بود آميز التھاب چنان) سمپتمبر يازدھم حادثۀ درقبال (امريکا ِجانب  ِتبليغات و تحرکات 
 رياست دورۀ پايان تا که تقاضايی" (ميخواھيم را yدن بن اسامه مردۀ يا زنده ما " گفت جديت با کشور  آن جمھور

 را دالری مليون پنج و بيست جايزۀ يک امريکا، خارجۀ وزيرامور" پاول کالين " و!) نشد ھرگزعملی ش،ا جمھورش
 کانادا، متحده، اياyت در بخصوص غربی، درکشورھای ًع�وتا،. نمود اع�م اسامه ِدادن نشان يا دستگيری بخاطر

 تبارکه پاکستانی و تبار عرب ِافراد از زيادی دادتع سپتامبر، يازدھم حادثۀ از پس غيره، و جرمنی فرانسه، بريتانيا،
 وتعذيب شکنجه وانواع اط�عاتی و امنيتی ُِبازپرس مورد گرديده دستگيروتوقيف بودند، قرارگرفته سؤظن ِمورد

  ھا مکان درمرزھا، تروريستی فعاليتھای ضد العادۀ فوق ترتيبات و پيشگيرانه اضافی، ِاقدامات ھمچنان،.قرارگرفتند
 دو تحقيق يک باساس و نيويارک ازحادثۀ پس چنانکه.  گرديد عملی قدم به قدم مذکور، کشورھای ھوايی ھای دانومي

 تعداد به تروريسم، ضد و امنيتی ًظاھرا محرمانۀ ھای فعاليت به رابطه در امريکا ھای مقام ، "ُپست واشنگتن " سالۀ
 حدود مخفی، ِمکان ھزار ده خصوصی، ِشرکت يک و یوس ونھصد يکھزار سازمان، يک و ھفتاد و دوصد و يکھزار
 درحال ساختمانی محرمانۀ مجتمع وسه سی بسيارمحرمانه، امنيتی مجوز دارای چھاراجنت و پنجاه و ھزار ھشتصد
 غرض امريکا شھر درپانزده نظامی وفرماندھی فدرال سازمان ويک پنجاه و) زمين مترمربع مليون درھفده (ساخت

 )                 ١.  (آوردند وجود به ولپ جريان ِکنترول

 به ديگر منابع يا و" yدن بن اسامه " ازطرف) نقلی يا اصلی (پيام يا فلم گزارشی، خبری، ھرباريکه
. ميکردند عملی را تر وسختگيرانه " امنيتی"  ِمزيد ِاقدامات بھانه، و پيمانه بھمان کشورھا، اين ھای مقام نشرميرسيد،

 حزب به متعلق" نوين کاران محافظه " حلقۀ بخصوص امريکا، گيرندۀ تصميم ِحلقات که داشتند اظھار ياسیس ِتحليلگران
 بتوانند يکطرف از آن باساس تا آورند بوجود را مساعد ِبستر چنان داشتند، نظر در قبل مدتھا کشوراز آن ِجمھوريخواه

 ترين درخصوصی آورده بدست امريکا ِخارج و اخلبيشتردرد نظاميگرانۀ اجرايی ِقدرت و امتيازات ھا، ص�حيت
 کشورھايی اشغال و تازه ھای جنگ اشتعال غرض ھايی ديگربھانه سوی از و نمايند نفوذ شھروندان گی زنده بخشھای
 حادثۀ ھا، تحقيق و تحليلھا بنابرھمين. نمايند ايجاد) افغانستان ( ميانه آسيای جوار و قرب و) عراق (ميانه درخاور

 سپتمبر، يازدھم حادثۀ از پس فقط چنانکه.  گرديد تلقی راستا ھمين در سازيھا زمينه از يکی سپتمبر، يازدھم ِارخونب



  
 

 

  ٢تر ٢  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  وليښت تاسو ھمکارۍ ته رابنپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

 گی زنده پوليسی کشوری در ما اگر که نيست شکی : " داشت اظھار امريکا سنای مجلس در" گلد فاين راس " سناتور
 با و موقع ھر در  ميتوانست پوليس که ميکرديم گی زنده  یاگردرکشور بود، ترمی آسان تروريستھا دستگيری ميکرديم،

 تان الکترونيکی ھای نامه و نموده شنود را شما تلفنی ھای مکالمه کند، بررسی را شھروندان کاشانۀ و خانه دليلی، ھر
 که نيست کشوری ناي اما دستگيرکند، و شناسايی بالقوه و بالفعل را ھا تروريست ميتوانست دولت . . . و نمايد تعقيب را
 )                                                          ٢. "(کنيم گی زنده درآن بتوانيم ما

 صورت حمله چنين ما باyی وقتی  ميکنم فکر من : "  گفت امريکا ملی مشاورامنيت سابق " وگلبرگر yرنس"
 . "          نمود خواھيم مجازات را } ھا کننده حمله { وحشتناکی قوت و زور با ما گرفته،

 بوش جورج.  ميگذاشت نمايش به را نوين ِکاران محافظه حلقۀ و" بوش" الضمير مافی واقع در اظھارات، اين
 و اند داده انجام را تروريستی ِعمل اين کسانيکه ميان ما : " گفت سپتمبر يازدھم حادثۀ وقوع از پس سخنرانی يک طی

. "                                                                                               نيستيم قايل تفاوتی ھيچ ميدھند، پناه خود در ار آنھا که دولتھايی
 شان ھای سوراخ از را آنھا ما نمود، خواھيم پيدا اند، داده انجام را کار اين که را ماکسانی " گفت ھمچنان وی

 نيست اين امريکا مردم خواست سپرد، خواھيم عدالت پنجۀ وبه گرفتارنموده فرار درحال را آنھا ما کشيد، يمخواھ بيرون
 ..."                                                                     است وحشيانه رفتار عليه نبرد در پيروزی آنھا خواست بلکه باشند، انتقام دنبال به تنھا که

 ِکشور " چند پای سيا، سازمان سابق رييس" جيمزولس "که بود نوين ِکاران محافظه ھای ديدگاه ھمين باساس
 ِ امنيت ِسابق ِمشاور و " اند داشته دست جريان اين در خارجی کشور چند يا يک " گفت و کشيد ميان در را " مسوول

 بی نيرويی با قادريم ميکنند، حمله ما به زمانيکه داد خواھيم نشان آنان به : " هک گفت) برگر ايگل yرنس (امريکا ملی
 )                                                                                                                ٣ . "  (کنيم ت�فی } آنرا {رحمانه

 کشور، آن وزيرعدليۀ ھمً بعدا و امريکا جمھور رييس ِومشاورسابق دانان ازحقوق يکی" آلبرتوگونزالس "سخنان
 با نبايد امريکا  : "  رسيد نشر به چنين مي�دی ٢٠٠٥ سال دسامبر ماه ٣١ تاريخ " دموکراسی گفتمان " نشريۀ توسط
                                                                     ."                       آورد فراھم را خويش تضعيف اسباب بشر، حقوق به  گذاشتن احترام

 اظھارداشت تايمز نيويارک در يی مقاله ِنگارش طی" سافير ويليام " بنام امريکای ارشد ھای ازمقام ديگر يکی
 که دھيم قرار حمله مورد چنان را آنھا بايد کرديم، شناسايیً دقيقا کردند، حمله ما به که را آنانی ھای پايگاه وقتی " که

 حمايت ِمورد را آنان که دولتھايی با و پرداخت خواھند شکل چه به را اند کرده وارد ما بر که ھايی خسارت ِکيفر بفھمند
                               )                           ٤. "   (منجرشود شان پاشی فرو به که کرد خواھيم برخوردی مستقيم غير يا مستقيم اند، داده قرار

 با  مبارزه " شعار  غربی، کشورھای : "  که نوشت انگلستان جامعۀ مربوط " اينديپندنت " روزنامۀ بعدھا،
 و کردند مصرف زمينه اين در را فراوانی سرمايۀ و مطرح افغانستان و عراق در جنگ آغاز برای را " تروريسم

 ."                 گذاشتند پا زير را بشر حقوق  کرده سلب را وندان شھر آزادی

 از تا کرده ت�ش نيويورک ِشھر ِپوليس ادارۀ :" که نوشت" تايمز نيويارک " معتبر روزنامۀ بعد، درسالھای
 دyيل به که پاکستانی حسابداری دانشجوی يک و مصری ليموزين رانندۀ يک افغان، فروشندۀ ھمچون مھاجرانی ُکمک

 از نيويورک پوليس  : " که نمود ع�وه روزنامه ھمين. " کنند استفاده خبرچين  بعنوان بودند، شده ردستگي کوچکی
 ... است ميکرده استفاده ھا کتابخانه و ھا رستورانت درمساجد، خبرچين بعنوان ھستند؛ مسلمان آنان ِبيشتر که مھاجرانی

 ھای گروه و مسلمانان از جاسوسی خاطر به نيويورک ِپوليس از مسلمانان ِشکايت م،٢٠٠٢ درسال که درحاليست اين
  ."بود شده تسليم نيوجرسی فدرال دادگاه به مکاتب و رستورانتھا مساجد، در اس�می

  )دارد ادامه(    

 

 

 

 

 


