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ﭼﺮﺧﺸﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎ در ﺟﻬﺎن
در ﻣﻘﺎﻟﮫ ی زﯾر ﻋﻧوان )ﺗﻔﻧﮓ و ﺑﺎروت( در ﻣورد ﭘﻼﻧﮭﺎ و ﺑﻌﺿﯽ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻋوام ﻓرﯾﺑﺎﻧﮫء
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﻣﺧﺗﺻرأ ﺗﺣرﯾر ﻧﻣوده ﺑودم ،ﻣﮕر اﻣروز ﭘﻼن ھﺎی ﺷﺎن روز ﺑﮫ روز در ﻣﻘﺎﺑل ﻣردم
ظﺎھر ﺷده ﻣﯾرود ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﻋوام ﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ اﯾﺷﺎن ﮐﺷور ھﺎی ﮐﮫ از ﺳﺎﺑق ﭘﻼن ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷده ﺑود ،ھر روز ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﮑل ﭘرﮐﺗﯾﮑﺎل ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ و ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ ﺷﺎن را ﺑﺎﻻی ﮐﺷور ھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎﯾر ﮐﺷور ھﺎی ﺑﺎ ھم ﻣﺗﺣد ﭘﯾﺎده ﻧﻣوده و ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .
اھداف اﯾﺷﺎن روی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺿد ﺑﺷری ﮐﮫ دارﻧد ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯾرود .ﺑﺎزی ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ را اﻣروز ﺑﮫ
ﺷﮑل ﭘرﮐﺗﯾﮑﺎل و آزاداﻧﮫ اﯾﻔﺎ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺳﯾﺎﺳت ﺗﻧﮭﺎ روی ﻣﺳﺎﯾل اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻣﺎم ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی
ﺣﯾﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﺗﺣت ﺳﯾﺎﺳت ﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ ﺧود ﻗرار دادﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﺎﻣﻸ روﺷن اﺳت ﮐﮫ از ﺳﺎﺑق ﺑﺎ
ﻣداﺧﻼﺗﯽ ﮐﮫ در ﮐﺷور ھﺎ داﺷﺗﻧد ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ طرف ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺗوﺟ ُﮫ ﺟدی ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد ،ﺗﺎ روزی در
ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﭘرﭼم ﺧوﻧﯾن ﺷﺎن در اھﺗزاز ﺑﺎﺷد .ﻣﮕر ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﻣروز ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی اﯾﺷﺎن ﻋﻣﻸ ھوﯾدا
ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟز از اﯾﺟﺎد ﭘراﺑﻠم از ھر ﺟﮭت دﯾﮕر ارﻣﻐﺎﻧﯽ را ﺑﮫ وﺟود ﻧﻣﯽ آورﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ﻣردم ﻣظﻠوم
و ﻏرﯾب ﭘرور در ﻣﻧزل و ﯾﺎ ﮐﺷور ﺧود در زﯾر ﭼﺗر اﻣن ،ﺻﻠﺢ ،اﻗﺗﺻﺎد و ﺻد ھﺎ ﭘراﺑﻠم دﯾﮕر
زﯾﺳت ﮐﻧﻧد .داﻋش ﮐﮫ در ﻗﺎﻟب )طﺎﻟب و ﯾﺎ اﻟﻘﺎﻋده( ﮐﮫ ﺑﺷﮑل ﺗﻧد ﺗر و ﺑﯽ رﺣم ﺗر ﮐﮫ از ﺳﺎﺑق زﯾر
دﺳت اﯾن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی ﺧون آﺷﺎم ﺗرﺑﯾﮫ ﮔردﯾده اﻧد اﻣروز ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در دﯾﮕر ﮐﺷور ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻠﮑﮫ
ﺣﺗﯽ در ﺳرﺣدات ﺳر زﻣﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳرا زﯾر ﻣﯾﺷوﻧد و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﻣردم رﻧﺞ دﯾده
دارﻧد .ﺣﺎﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧراﺑﯽ ﮐﮫ ﻣردم ﻋزﯾز ﻣﺎ در داﺧل و ﺧﺎرج از ﮐﺷور دارﻧد ﺗﻣﺎم ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی
ﻋوام ﻓرﯾﺑﺎﻧﮫء ھﻣﯾن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی ﺧون آﺷﺎم اﺳت ،ﮐﮫ از اﻗﺗﺻﺎد ﮔرﻓﺗﮫ ﺣﺗﯽ ﺗﺎ ﺣﺎﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ ھر ﻓرد اﻓﻐﺎن و ﺳﺎﯾر ﮐﺷور ھﺎی ﺟﮭﺎن را زﯾر ﭘوﺷش ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ ﺧود ﻗرار داده اﻧد ،ﮐﮫ ھر
روز ﻣﺎ از طرﯾق رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺧﺑر ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ ﭼﻘدر ﭘراﺑﻠم ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺑﯾن ﻣردم وﺟود دارد ﮐﮫ
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ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺷری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ و اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرای آﻧﮭﺎ اﯾﻔﺎی وظﯾﻔﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣﮭم
اﺳت و ﻗدر دارد و دﯾﮕر ﻣردم اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑرای اﯾﺷﺎن ﻣﮭم ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺑﮫ ﺷﮑل اﺑزار از آﻧﮭﺎ ﮐﺎر ﻣﯾﮕﯾرﻧد.
ﭼﮫ در داﺧل ﻗدرﺗﮭﺎی ﮐﮫ ﺗﺣت اﺳﺗﻌﻣﺎر و ﺗﺄﺛﯾرات ﺷدﯾد ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻣرﯾﮑﺎ و ﻣﺗﺣدﯾن ﺷﺎن ﻗرار دارﻧد و
ﭼﮫ ﺧﺎرج از آﻧﮭﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣردﻣﯽ را در ﺑﯾن اﻗﺷﺎر ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻋﻣﻠﯽ از اﺳﺑق اﯾﺟﺎد
ﻧﻣوده ﺑودﻧد ﮐﮫ اﻣروز ﺛﻣرهء ﺷﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯾﮕردد در ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﭘﯾﺷرﻓت و ﺗرﻗﯽ ﻣردم
و ﮐﺷور ھﺎی ﺗﺣت ﺳﯾﺎﺳت اﯾﺷﺎن ﻣﺛﻣر و ﻣﺛﺑت ﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﻣردم در ﺑﺣر ﺧون ،اﻗﺗﺻﺎد ﺧراب و ﺻد ھﺎ
ﭘراﺑﻠم دﯾﮕر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .اﯾن ﺑود ﺳﯾﺎﺳت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و ﺑﮫ ﻗول ﺧود ﺷﺎن و ﻧوﮐران ﺷﺎن ﮐﻣﮏ ھﺎی
اﯾﺷﺎن ﺑرای ﺑﺷرﯾت .اﺷﺧﺎص ﺻﺎدق ،ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ،ﻣردم دوﺳت ،ﺑﺷر ﭘرور ،رﻧﺟﺑر و ﺑﺎ درک ﻋﻣﯾﻘﺄ ﺑﺎ
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﭘﺎک ﺑﺷری و ﺑرای ﺷﮕوﻓﺎﯾﯽ ﮐﺷور ھﺎ و ﻣردم اﯾن دﻧﯾﺎ ﮐﮫ از ﮔذﺷﺗﮑَﺎن ﺧود روی ﭘﻼﻧﮭﺎی
اﮐﺎدﻣﯾﮏ و ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﮫ داﺷﺗﻧد و اﺑراز ﻧظر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑﺎ ﺳﻠﯾﻘﮫ ھﺎی ﻧوﯾن و ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ دارﻧد و ﺑﮫ طرف
ﺣرﻓﮭﺎ و ﺳﺧﻧﺎن ارزﺷﻣﻧد اﯾﺷﺎن دﻗت ﮐﺎﻣل ﺻورت ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣﯾزان ﺑﯽ ﻣﺳووﻟﯾﺗﯽ ﺑﺎ
ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ارﺗﺑﺎط ﻋﻣﯾق ﺗﺎرﯾﺧﯽ دارﻧد در ﻣﻘﺎﺑل ﻣردم و ﮐﺷور ھﺎی ﻣﺗﺣدﯾن اﯾﺷﺎن.
اﺷﺧﺎص ذﮐر ﺷده در ﻓوق ﺑﮫ دﯾدﮔﺎه آﻧﮭﺎ و ﻧوﮐران آﻧﮭﺎ اﺷﺧﺎص ﻣرﯾض ،ﺗﺧﯾﻼﺗﯽ ،دﯾﮑﺗﺎﺗور و ﺑﮫ ﺻد
ھﺎ ﻧﺎم ﮔوﻧﺎﮔون ﺧطﺎب ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺗﺣت ﺗﻣﺳﺧر ﻗرار ﻣﯾدھﻧد.،.
اﯾن ﻏرق ﺷدن ھﺎی ﻣردم در داﻣﺎن ظﻠم و ﺳرﻣﺎﯾﮫ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻣﻸ ھوﯾدا kردﯾده اﺳت ﮐﮫ ﻣُﻔﯾد و
ﻣﺛﻣر واﻗﻊ ﻧﮕردﯾده و ﻧﺧواھد ﮔردﯾد!
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