
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
 دپلوم انجنير معروفی: نويسنده 

  ٢٠١۶ نومبر ١٠
  

  ت قھرمان در جناي "ھيلری کلنتن"
  :به جای مقدمه

طوری که از روند .  جمھوری امريکا نوشته بودماين مضمون را يک روز قبل از انتخابات رياست: خوانندگان گرانقدر

انتخابات، افکار، تبصره ھا، تشخيص و پيشگوی وانمود می شد که بايد ھيلری کلنتن به حيث رئيس جمھور امريکا به 

که   اما اين.، نخست وی را در محراق توجھم قرار داده، برخورد نسبت به ترمپ جايگاه دوم يافتقدرت رسانده شود

ل به نام دونالد ترمپ زده شد، به يقين برای اکثريت مردم چه در امريکا و چه ھم در ديگر کشور ھای جھان به اقرعۀ ف

طوری که ما می دانيم در نظام سرمايه داری، سيستم اقتصادی، نظامی و .  بودپيشبينیشمول دولتمداران غير قابل 

.  سرمايه رھبری می شوددارندگان  از یشور به دست مشتسياسی امپرياليسم امريکا و ھمچنان روند انتخابات در آن ک

 در جريان روند انتخابات، با برداشت از روحيه، افکار و نظرات مردم امريکا نسبت به ھمان مشت،از چه معلوم که 

 داخل و خارج امريکا نسبت به سوابق سياست خارجی یھيلری کلنتن وھمچنان با در نظرداشت گزارشاتی که رسانه ھا

 بود، با تغيير پاليسی  در آخرين لحظات انتخاباتی دونالد ترمپ را برندۀ انتخابات اعالم ه بشری کلنتن پخش گرديدضد

  . ه باشندنمودن

*****  

  .قھرمان گفت اما نشد

مردم عادی امريکا نيازمند يک : "ھيلری کلنتن در يکی از سخنرانی ھای انتخاباتی خود خطاب به مردم امريکا گفت

  .چه بھتر از اين که قھرمان نشد". ھستند و او می خواھد اين قھرمان باشدقھرمان 

اما قھرمان دربحران . به يقين که اين خانم نه تنھا می خواھد قھرمان باشد بلکه قھرمان بوده و در آينده ھم خواھد بود

  .جھانسياسی و اقتصادی امريکا و قھرمان در جنگ و جنايت، قتل و قتال در اکثريت کشور ھای 

خواھان که اھداف واعمال آنھا  نمايند، حزب دموکراتھا و جمھوريدر امريکا فقط دوحزب است که اجازه دارند تا فعاليت

 ۀی است که ھر چھار و يا ھر ھشت سال فقط شکل وچھررداددو حزب قرا. در خطوط کلی کمترين تفاوتی با ھم ندارد

  . آنھا به وجود بيايدھای ستراتيژيکدر سياست که ھيچ تغييری  ھای شان عوض می شود، بدون اين

تعلق دارند، بعد از منازعات، حمالت و نامبرده به يکی از دو حزب ھر يک که " دونالد ترمپ"و " ھيلری کلنتن"

را  ديگر تھديدات در نمايشنامۀ انتخاباتی و ھمچنان رسواکردن مسايل سياسی داخل قصر سفيد و مسايل شخصی، يک
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ت می توان گفت که شاھد شرم آورترين نوع حاز حجم لجن پرانی ھای آنھا بگذريم، به وضااگر ابات که در پروسۀ انتخ

  .را از طريق رسانه ھا شنيديم و از نظر گذشتانديم  انعکاس گسترده ای آنچنانچه. دموکراسی در جھان بوديم

بود، وی با تأئيد سياست " اوباما"ی  متحدۀ امريکا در دورۀ اول رياست جمھورع اضالۀوزير خارج" ھيلری کلنتن"

و " اوباما"با به قدرت رسيدن . آغاز نمود" اوباما"پسر ھمکاری خود را در کابينۀ " رج بوشجو"خارجی ضد بشری 

، دامنۀ جنايات، قتل و قتال، دربدری و ھزاران بدبختی ديگر نه تنھا در کشور ما افغانستان بلکه در اکثر "ھيلری کلنتن"

  .گسترش داده شدنقاط جھان 

، که ما شاھد اوضاع جھان ھستيم حمالت و مداخالت نظامی امپرياليسم امريکا در کشور ھای آسيائی، افريقائی طوری

 . و عراق سوريهدو مسلخ آندر حال حاضر به خصوص  و کشوراوکراين نبايد ناديده گرفته شود امريکای التين 

صورت " کلنتن"يسم ناتوئی در جھان به راه انداختند، ھمه زير نظر شخص ی را که امپرياليسم امريکا و امپريالجنگ ھا

  . قسمی که  بيشترين قربانيان اين حمالت زنان و اطفال بودند. گرفت که باعث کشته شدن ميليونھا انسان شده است

ست که فريبکارانه در اين جا.  وی می خواھد که در جھت اعادۀ حقوق زنان و اطفال کار کند،"کلنتن" خانم یطبق ادعا

  .اين ھم يکی از دروغھا و حيله ھای امپرياليستی است. می خواھد ھويت مادرانه و زنانۀ خود را بروز بدھد

اين بردۀ جنگی فرھنگ مرد ساالر در غارتگری منابع ملی و جنايت در حق توده ھای به زنجير کشيدۀ آنھا گوی سبقت 

  .استرا از مرد ھا ربوده 

دان ارشد سيستم امپرياليستی امريکاست که در عرصۀ سرسپردگی به جنايات و جنگ شھرۀ ای از شييک"ھيلری کلنتن"

  "من کارھائی را که انجام دادم، افتخار می کنم: "که خود اظھار می نمايد طوری. فاق استآ

.  بوده استوی در سياستھای تجاوزکارانه و جنايتکارانۀ امريکا به خصوص در رابطه با افغانستان مسقيم دخيل

حاد جامعه و به خصوص در حق زنان وارد نمودند، به يقين که ھرگز آضربات مدھشی را که اين درنده خويان بر تمام 

  .از خاطره ھا محو نخواھد شد

ظلم . زنان ستمکشيده ای که ھر روز فرزندان و نورچشمان آنھا قربانی اميال امپرياليستی و جھان کشائی شان می گردند

به خصوص اطفال و زنان . جر و شکنجه، خشونت، سرکوب و تحقيرخلقھا در کشور ما تا به امروز ادامه داردو ستم، ز

  .افغان زندگانی خود را در بد ترين شرايط انسانی می گذرانند

خالف اقدامات وی در زمان خدمت به وزارت " ھيلری کلنتن"قرار گزارشات رسانه ھای صوتی و خبری، نظرات 

  .استخارجۀ امريک

وی تأکيد نموده بود، " زنان و دختران مرکز سياست خارجی ھستند"او می گويد" نيويارک تايمز" بر اساس گزارش 

  .ی که به حقوق زنان احترام می گذارند، افراطی گرائی را کمتر اشاعه می دھندئکشور ھا

 ۀ ضربات خصمانۀاز می دارد، آيا ھمزنی که در بارۀ حقوق و آزادی زنان سخنرانی می کند و حمايت خود را ازآن ابر

که بر پيکر زنان وارد شده و می شود، کور است که نمی بيند که چطور جگر گوشه ھای آنھا دسته دسته توسط قوای 

در مجبور به ترک ه که آواره و درب نظامی امريکا و اعمال تروريستی آنھا در خاک و خون می غلتند و يا اين

  ؟.کشورھای شان می شوند

به حيث يک زن ادعا می کند به مفھوم به اسارت کشيدن، سرکوب " ھيلری کلنتن"ا آزادی و اعادۀ حقوق زنان آنچه را آي

  و توھين و تحقير زنان جھان به شمول زنان افغان است؟

در جھان زنان را سرکوب می کند و حقوق زنان را زير پا می گذارد اما از يش از ھر کشور ديگری بعربستان سعودی 

  .است" کلنتن"متحدان امريکا و حامی 
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. کمک ھای اقتصادی صورت گرفته است" بنياد کلنتن"طبق گزارش رسانه ھا از سوی برخی از کشور ھای جھان به 

به ھمين ترتيب قطر، بحرين و ديگر کشور ھای . اشدمی ب" بنياد کلنتن"عربستان سعودی مھمترين تأمين کنندۀ خارجی 

  .عرب حاشيۀ خليج فارس

 امريکا را به ۀدر زمانی که وی پست وزارت خارج. کمک ھای اين کشور ھا البته بدون ھيچ چشم داشتی انجام نگرفته

  . اين کمک ھا جھت جلب ھمکاری وی بوده است٢٠١٢ تا سال ٢٠٠٩عھده داشت يعنی از سال 

به عنوان وزير خارجه به نفع کشور ھای خود " کلنتن"که بتوانند از جلب حمايت  سانه ھا شايع است، برای اينحتا در ر

ولی در حقيقت . کمک ھای به اصطالح انسانی نمودند" بنياد کلنتن"برخوردار شوند، با پرداخت دالر و آنھم تحت نام 

که بعضی افراد از جانب وی تحت فشار  و ديگر اين. ری کردندپشتيبانی کلنتن را به نفع دولتھا و گروه ھای خود خريدا

به حيث وزير " ھيلری کلنتن"را کمک نمايند و از اين طريق به راحتی بتوانند به " بنياد کلنتن"قرار می گرفتند تا 

  .خارجه دسترسی پيدا کنند

. ھستند" بنياد کلنتن"کمک ھای مالی به مقامات سعودی بزرگترين اھداء کنندگان : نظر به تحقيقات رسانه ھای امريکائی

اين بنياد طی . از جملۀ قدرتمند ترين بنياد ھای موجود در جھان است" بنياد کلنتن"اين تحقيق ھمچنان ثابت می کند که 

ليست سياه کشور ھای ناقض حقوق بشر جمع سالھای اخير دھھا ميليون دالر از سوی کشورھائی دريافت نموده که در 

  .دقرار دارن

ما به متحدين ھر چه بيشتر : کرد و گفت" اوباما"ر رژيم در ليبيا از پالنھای شوم اين زن بود که پيشنھاد به يتغي

  .ضرورت داريم

" معمر قذافی"در ظاھر به بھانۀ اين که .  دولتی مدرن را تخريب کرد، ليبيا٢٠١١اين عفريت جنگ و غارت در سال 

  .ًد، اين گزارش دايما پخش و تکرار می شدمی خواھد مردم کشورش را قتل عام کن

 ءبود بی درنگ در ليبيا به اجرا" قذافی"که تغيير رژيم و نابودی را " کلنتن"اتحاديۀ اروپا با اياالت متحدۀ امريکا پالن 

  .گذاشتند

الل قذافی در در قارۀ افريقا و به خصوص استق" قذافی" نفوذ . کشور ليبيا بزرگترين توليد کنندۀ نفت در افريقا است

در نتيجه قذافی از سوی جھاد طلبان و متعصبان مذھبی که . تحمل ناپذير بود" کلنتن"امور سياسی کشورش برای خانم 

با تبسم جلوی رسانه ھا به شنيدن " ھيلری کلنتن. "از پشتيبانی امريکا و ناتو برخوردار بودند به شکل فجيع به قتل رسيد

اين خاطرۀ نفرت . "ما به تطبيق پالن خود موفق شديم. ما آمديم، ديديم، اومرده است: " دست زد و گفت" قذافی"قتل 

  .انگيز ھرگز از ذھن انسانھای بشردوست محو نخواھد شد

ضربات ھوائی ضد بشری را عليه ليبيا انجام داد که اھداف آنھا بيشتر غير نظاميان بوده "  شمالیپيمان انتالنتيک"

  . به گورستان جمعی که توسط صليب سرخ کشف شد، جنايات آنھا را بر مال ساختاست، چنانچه تصاوير مربوط

جنک افزاز ھای کشتار جمعی که امروز کشور عراق با تھاجمات داشتن به " صدام حسين" به ھمين ترتيب متھم کردن 

  .و جنايات امپرياليسم امريکا به خاک يکسان شده و ھزاران نفر به قتل رسيد است

طوری که ما شاھد اوضاع عراق ھستيم از زمان . خون درعراق پشتيبانی کرد ی کردن سيلکلنتن ازجار

تجاوزامپرياليستھا تا به امروز کشور عراق ميدان تاخت و تاز سازمانھا و گروپھائی که از آموزش نظامی و حمايت 

  .امپرياليسم امريکا و ناتو برخوردار اند، گرديده است

تھای عراق و ليبيا توانست به منابع نفتی اين دوکشور بدون کنترول دولتھای اين کشور ھا غرب با تجاوز و نابودی دول

  .ديابدست 
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 وی با سياست تجاوز، ، به يقين که]می شد[به حيث رئيس جھمور امريکا انتخاب شود" ھيلری کلنتن"در صورتی که 

ريکا در کشورھای ھمسايۀ عراق گسترش  که دارد، تجاوزات و تھاجمات امپرياليسم امروزیجھان کشائی و جنگ اف

که منافع اقتصادی و ستراتيژيک امريکا و يا   وبه ھمين ترتيب در ديگر کشوری ھای جھان، در صورتیيافتخواھد 

به .  وی با تجاوز و تطبيق پالنھای ضد بشری از ھيچ نوع فجايع دريغ نخواھد ورزيد،اھدافی شوم ديگری در ميان باشد

 مادی امريکا از مدافعان سيستم سرمايه داری و اعمال دست نشاندۀ استعماری و باند ھای ھمين منظور حمايت

  .تروريستی آنھا زيادتر خواھد شد

به حيث و چين به خصوص که امريکا امروز ديگر تنھا کشور قدرتمند اقتصادی و نظامی نيست، ظھور مجدد روسيه 

به " پوتين"خصوص  با مداخالت مستقيم نظامی رئيس جمھور  نظامی و اقتصادی در صحنۀ سياست جھان به ھایقدرت

. اوکراين و سوريه، باعث خواھد شد تا روند پالنھای امريکا نسبت به مسايل ستراتيژيک در خاورميانه، تغيير بخورد

  . لی نمايندرا عم آنھنوز  بعد از پانزده سال تجاوز به کشور ما افغانستان قادر نشدند تا ءپالنھائی که امريکا و شرکا

که اوضاع به ھمين منوال پيش برود، جنگھا ميان قدرت ھای بزرگ شديدتر و کشور ھای خاورميانه و  در صورتی

  .کشور ھای افريقائی ميدان تاخت و تاز و حمالت ضد بشری آنھا قرار خواھد گرفت

و چين دو کشور مسلح به ھيچ ترديدی بر جای نگذاشته که برای جنگ عليه روسيه " ھيلری کلنتن"به خصوص که 

سابقۀ سياسی وی به حيث وزير خارجۀ امريکا آزمونی است که وی با تجاوزات، . ی، آماده استئجنگ افزار ھسته 

  . آزمون ديگری نداردکدام ھيچ نيازی به اثبات و گذراندن شته اشعام گذھای تھاجمات و قتل 

ايه داری امپرياليستی امريکا با افزايش احتمالی اقدامات به حيث رئيس جمھور نظام سرم" ھيلری کلنتن"جھان کشائی 

نظامی در قفقاز و خاور ميانه و روياروئی با روسيه در بن بست کشانده خواھد شد و منجر به جنگ سوم جھانی خواھد 

  .شد

  

  

  

  

  

 

  


