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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
   عثمان تره کی.دوکتور م

 ٢٠١٣ اپريل ٢٠
 

 گوسفندان استخباراتی
 و

 حمالت انتحاری
 

استفاده به موقع از تبليغات به قصد  ديگر در ارتباط مستقيم با ۀنيم  موفقيت جنگ بستگی به آتش سالح  داردۀاگر نيم

 .شود تجريد دشمن تلقی می

درگير يک جنگ تبليغاتی )  ب.ن. ا(بوعات ائتالف نظامی بين المللی در افغانستان از ده سال به اين سو ، مديا و مط

افع معين قصد تبليغ  دادن استقامت به حوادث خونبار در جھت من. نابرابر در مقابل مخالفين مسلح  قرار دارد 

گوسفندان «به قصد تحريف حقايق . ديده است ين راه  حقايق بسياری پنھان يا مسخ گرادر. ژيوپولتيک است 

 اول به منظور شست و ۀدرجه اينھمه ب.  کشانيده شده اند زيادی در کشتزار مطبوعات به نشخوار و چرا»  استخباراتی

 .    ز کشورشوی مغزی و انحراف نسل جوان ، اين نيروی آينده سا

به بحث به پروبلم ) پروگرام پرگار( سی . بی. روری ميز گردی از جانب سرويس فارسی تلويزيون   بیب ف٢٣به تاريخ 

 .عمل آمده از نويسنده نيز برای اشتراک در بحث  دعوت ب.  اختصاص يافته بود ٢٠١۴امنيت پس از 

 موضوعات مورد بحث به منظور انحراف اذھان عامه اً ردر کارزار افغانستان اکث: در پذيرفتن دعوت متردد بودم 

. به ھمين دليل دعوت قبلی ھمين برنامه رد شده بود. شود  داغ روز و ايجاد اغتشاش فکری  انتخاب میۀازيک حادث

 : باالخره دو انگيزه از موضع ترديد بيرونم کرد

.  با آغاز مذاکره با آن) . ب. ن.ا(ن  ازجانب حق مردم افغانستاه ــ  تغيير موضع در جھت شناخت واقعيت مقاومت ب

 . ابھام باقی مانده بود ۀوطنی مديا در ھال»  گوسفند ھای استخباراتی«واقعيتی که طی ده سال جنگ با لجن پراگنی 

 . مدياۀ گوسفندان استخباراتی در عرصۀ کوچک در تسلط انحصارگرانۀ ايجاد رخن

شود که   مديا خود آماده میۀين جانب به طرف مقابل  در شرايطی که گرداننداازــ  ندادن انتباه فقدان عالقه به بحث 

) در فضای آنچه دموکراسی ناميده شده استايجاد  سانسور در بيان عقايد مخالفين جنگ تھاجمی  (خالف معمول گذشته 

  قطع جنگ صحبت می بيان نظر کسانی را فراھم کند که خالف موضع قوت ھای مھاجم از اشغال ، مقاومت وۀزمين

 .نمايند 

 :   در بحث ميز گرد در دو مورد اصول ژورناليزم در حاشيه رانده شد

مين أابعاد ديگر موضوع ت. کيد بيشتر روی نقش اقوام در بی ثباتی آينده صورت گرفتأ  ــ  يکی خالف اجندای قبلی ت
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  . افتاد از نظر) حمالت خودی در اردو ، فرار وغيرهپروبلم انتقال ، (امنيت 

تعادل ژورنالستيک )  برابر يکدودر (اشخاص دارای نظر موافق و مخالف که در ترکيب سه نفری   ــ  ديگر اين

 .مراعات نشد

 : رويم به متن صحبت  می، مختصر  مھندسی بحثۀين مقدماپس از

غاز تشکل خود قرار داشت کشور ھای عقب نگاھداشته شده ملت به مفھوم مدرن آن در آاز در افغانستان مانند بسياری 

شود، در محتوای نوعی  نام ملت افغان ياد میه آنچه امروز ب. که کشور معروض به مصيبت تجاوز شوروی شد

کنند اين  و خارجی تالش می) طح تعليم يافته ھا در ساً صرف(معين داخلی حلقات . ھمبستگی ملی اقوام مطرح است 

 .معلوم شد که ميز گرد روی ھمين مقصد تنظيم شده استدر متن صحبت . برند ال بؤتساند را زير س

که مورد جدی  برای پيوند موضوع به صحبت رويدست وجود داشته  در جريان بحث يکی از اشتراک کنندگان ، بی آن

البته تاخت . ھای ته و باال  گفت حرف) مؤسس دولت معاصر افغانستان(حمد شاه بابای کبير باشد در مورد اعليحضرت ا

تازه استفاده به موقع از تريبون .   نيست  ایاز به سمبول ھای ملی ، ھويت ملی ، شخصيت ھای تاريخی چيز تازهو ت

يک سمبولی است که با وجود آشفتگی فعلی فکری در ميان  روشنفکران ، اقشار ه   به قصد بی حرمتی ب. سی. بی.بی

خوشبختانه مردم عوام در حمالت تروريستی به . عطف تاريخ معاصر اھميت قائل اند  ۀ نکتۀوسيع مردم  به آن به مثاب

ن آتر از پيوند ھويتی اقوام افغانستان قوی. مقدسات ملی با مشتی از تعليم يافته ھای تجريد شده از مردم  ھمنوا نيست

 . چند بيمار عصبی معروض به سؤال شودۀاست که با انفجار عقد

 در سطح بين المللی  در ميان قدرت ھای استعماری قرن نزده و بيست اءان محصول تناسب قوجغرافيای امروز جھ

.  کشور ھا وارد افغانستان گرديدندۀکشور ھای غربی با دنيائی از تجارب استعماری در آفرينش ، نابودی و تجزي.  است

شد ، بر غنای تجارب  صاحب تلقی میاستخبارات غربی پيش قراول لشکر مھاجم برای بلعيدن افغانستان که ملک بی 

آنچه  (خريب شخصيت ھا و سمبول ھای ملی ت.  خود در توطئه ، تفرقه ، جنايت ھدفمند ، معامله و سازش افزود ۀگذشت

چه در بند . س اجندای استخباراتی مھاجمين قرار داشتأدر ر)  ويرانگری شورويان باقی مانده استدنبال دو دھه ه ب

 دارای ھستی ملی و ی قومی به مراتب آسان تر از تسلط باالی مردمۀھويت و معروض به تفرقکشيدن يک ملت بی 

 و فکری به افتخارات تاريخی خود يافت برای دفاع تیباری که ملتی پيوند عقيد. مغرور از افتخارات تاريخی خود است

از ھمين رو لنگر جنگ در . گردد ن مبدل می بلعيدۀ چرب آمادۀبا گسستن ھمين پيوند به لقم. شود   قربانی میۀازان آماد

،  ) آخرين آن در کنر(جمعی شبيه ژنوسايد قتل ھای . دنيا آمده بوده  ب»باباه احمد شا«ھمان جغرافيائی متمرکز شد که 

 ینا امني( انتخابات ۀترور دو ھزار و پنجصد تن مشران قومی ـ مذھبی ، در حاشيه راندن مردم به دليل ناامنی از پروس

ھمه به قصد تسلط دايمی به يک افغانستان بی ھويت از طريق يک حاکميت مزدور و نيازمند )  که مھاجمين منبع آنست

 . سازماندھی شده استمين امنيت ، دقيقً أحضور قوای خارجی برای ت

ملی و فکری  ۀ انگيزاً غالبين بحث ھا ادر.  و دينی حمالت انتحاری بسيار صحبت شده استتیدر باب انگيزه ھای عقيد

 .موضوع از نظر افتاده است

که پايان دادن به زندگی  در حالی.  دينی رفتن به بھشت  بيشتر عمل انتفاعی  روحانی و شخصی استۀانتحار با انگيز

 و عمومی است که طی آن انتحار کننده تیدارای محرکات عقيد) ...عدالت ووطن ، مردم ، (  ارزش ھا خود به خاطر

 .شتابد ات و غرايز فردی در ھمبستگی با ايديال ھای جمعی به استقبال مرگ میبيرون از تلقين

 ۀ ضد سلطهکه در افغانستان و سائر ممالک اسالمی ناسيوناليزم ھميشه زير پوشش مذھب وارد ميدان نبرد ب با آن

موکراتيک و  دگرايش ھایتالش به خرچ داده  تا در افغانستان ) . ب. ن.ا(خارجی شده است، ماشين تبليغاتی 

 ۀيعنی  به حمالت انتحاری بيشتر انگيز. قرار بدھد)  !راديکاليزم(ناسيوناليست را در تقابل با افراط گرائی مذھبی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 مذھبی به حمالت انتحاری انبوه روشنفکر ۀچه ھيوال سازی مذھب و دادن انگيز. مذھبی اعطا کند  تا محرک ملی 

 .   دھد  مھاجمين قرار می را در خدمتتیھای عقيد بيگانه از ارزش

کند ، سر راست خود را در  روشنفکر وقتی آگاھانه يا ناآگاھانه ، ارادی يا غير ارادی سمبول ھای ملی را لگدمال می

 فکری جنگ را برای ۀ تغذيۀکه زمين مھم تر اين. دھد خدمت پالن ھای ويرانگر قوت ھای مغرض خارجی قرار می

 ۀھر حمل: کند  بم ھای انتحاری را تدارک میۀکه انگيز خطرناکتر اين. نمايد  م می فراھ»باباه احمد شا«فرزندان 

 ين حا به يقين میادر... کشاند   انتحاری را در معرکه میۀترورستی به سمبول ھای ملی ـ مذھبی ، ده ھا داوطلب حمل

دوش روشنفکر ه سوزد ، ب سفانه خشک و تر يکجا میأوليت اولی حمالت انتحاری که طی آن متؤتوان گفت که مس

 .   بيگانه استۀبريده از مردم و جاه خوش کرده در بستر توطئ

 »پايان «

 فرانسه

 ٢٠١٣ اپريل ١۶

 تره کی.  ع.دوکتور م

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


