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  ٢٠١٢ می ٠٣

  

  نطق امپرياليستی و استعماری اوباما در افغانستان
  

 در پای سند بردگی شخصاً ان داشت تا سوی افغانسته اوباما از ترس جان، سفر شبانه و مخفی به تاريخ اول می ب

زعامت فاسد کابل .   داخل سازداً  نموده و کشور ما را در حلقۀ استعمار جھانی خود  رسمءافغانستان به امريکا امضا

کرزی و ائتالف شمال و ساير سگان .  ين حادثۀ ننگين اظھار شادمانی می کننداو حاميان بی وجدان امريکا سخت از

يقين دارم که اين خاينان روزگار تاريکی در افق  . سم به ھم ميھنان ما فخر خيانت و رذالت می فروشنددرگاه امپريالي

  .خواھند داشت

وسيلۀ نيرو ھای اشغالگر ه بين دو قدرت نا مساوی، به تداوم اشغال افغانستان ب" معاھدۀ  ستراتژيک"امضای 

ھمچنان اين معاھده  برای نيرو ھای متجاوز امکان سرکوبی . ئيد گذاشتأ  مھر ت٢٠٢۴امريکا و ناتو حد اقل تا سال 

محتويات قسمت مھم .   خيز تجاوز در منطقه ميسر می سازدۀمردم ما و در آينده استفاده از افغانستان را منحيث تخت

 شود که نسبت حساسيت کشور ھای منطقه تصور می.   اين سند غالمی از انظار عامه ھنوز پنھان باقی مانده است

سيس مراکز نظامی دايمی امريکا در افغانستان و عکس العمل احتمالی مخالفان نظام مستعمراتی کابل، أبه ارتباط ت

  .را پوشيده نگھداشته اند" معاھدۀ ستراتژيک"مواد حساس 

  :ره پوش ھا، مردم امريکا را مورد خطاب قرار داد و گفتزاوباما در ميدان ھوائی بگرام و در مقابل 

  

 نمودم که يک نوع رابطۀ ءيک موافقتنامۀ تاريخی بين امريکا و افغانستان را امضامروز  ا

مين امنيت کشور شان أول تا در آينده افغان ھا مسؤ--  می کند جديدی بين کشور ھای ما را معين

يک  آينده ای که .  بوده و ما ھمکاری و مشارکت مساوی را بين دو کشور مستقل بنا می نمائيم

  .رسد و فصل جديدی آغاز می يابد ان میجنگ به پاي

  

 اوباما، تناقضات واضحی را هدر ھمين جمالت کوتا.  جعل کاری و تقلب از آغاز تا ختم در نطق اوباما ھويدا بود  

  وجود ه ای قبالً چه نوع رابط.  اوباما از يک نوع رابطۀ جديد بين امريکا و افغانستان متذکر شد.  مشاھده می نمائيم
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 تغير نخواھد خورد و اين کشور مستعمراتی افغانستان اصالً وضع .  ست که به رابطۀ جديد تعويض گرددداشت ا

که در خالل ده سال گذشته اين حالت بر افغانستان مسلط بوده  کماکان در تسخير امريکا باقی خواھد ماند، طوری

ن است که روابط بين يک کشور ين جھان پر از نيرنگ و خدعه و جنگ و ستيز ممکاھمچنان چطور در.  است

به کدام دليل و به کدام منطق؟ نظام فعلی کابل را امريکا خلق .  جھان مساويانه باشد" آخر"جھان و کشور " اول"

قوی نظامی و سياسی را در ھای فيودال .  کرزی و ساير ارکان دولت را امريکا به کرسی نشانده است.  نموده است

کشمکش ھای قومی، زبانی و سمتی را  برای تحکيم قدرت . وجود آورده استه  ببخش ھای مختلف کشور امريکا

از جنگ ساالران و قاچاقچيان مواد مخدره امريکا حمايت نموده .  استعماری خود امريکا بيشتر دامن زده است

تواند  پس روابط بين حاکم و محکوم چطور می.  قسمت اعظم قوانين کشور را امريکا فرمايش داده است. است

اوباما ھمچنان مزورانه .  کسی اين گفتار ميان تھی را می پذيرد که يا ديوانه باشد و يا مزدور امريکا.  مساوی باشد

  :اظھار داشت

  

مشترک عليه تروريسم و اين معاھده اساس ھمکاری ما را در دھۀ بعدی به شمول مبارزۀ 

 ھا در تسريع انکشاف و وقار از تالش افغان... دھد کيل میکراتيک تشسسات دموتقويۀ مؤ

جانب افغانی به شفافيت و ھکذا اين معاھده شامل تعھدات . برای مردم شان حمايت می نمايد

  . شود  مردان و زنان، پسران و دختران می–وليت و حمايت حقوق بشر کليه افغان ھا مسؤ

  

بار ھا .  ای رئيس جمھور امريکا شودتواند مجذوب کلمات بی محتو کدام انسان عاقل و دارای عزت نفس انسانی می

عساکر بی حيثيت امريکا به زنده و مردۀ افغان ھا بی عزتی روا داشته و حقوق بشری ھزار ھا افغان را پامال نموده 

امريکائی ھای متمدن ادرار پاشی بر اجساد مرده گان ما، تجاوز بر زنان افغان  و قتل عام فاميل ھا توسط .  اند

امريکا از خون آشامترين و ظالمترين .  نمونه ای از وحشتی است که امريکا در افغانستان ھر زور اعمال می کند

امريکا از دستگاه فاسد و ضد دموکراتيک .  انسان ھا در افغانستان برای مقاصد سياسی و پولی حمايت می نمايد

امريکا بی کفايت ترين انسان را در اريکۀ قدرت نشانده .  يبانی می کندحکومت دست نشانده اش در سطح جھانی پشت

تواند  پس چطور اين معاھدۀ استعماری می.  امريکا حقوق بشر ھمه افغان ھا را بدون تعلل زير پا نموده است.  است

و بھشت برين مبدل بر ادعای ھای نادرست اوباما خط بطالن بکشد و افغانستان پر از فساد و بدبختی را به گلستان 

ين اواخر فزونی يافته است که حاميان پروپاقرص آن حاال اکثافت کاری ھای امريکا در افغانستان آنقدر در.  سازد

  .از نفس افتاده  و يا سرافگنده شده اند

ش از خوشحالی به سينه می کوبند روی ملحوطات خاص داخلی مراکز نظامی امريکا که مزدورانسيس أموضوع ت

سيس مراکز نظامی دايمی در أ اشاره نموده که امريکا در صدد تتلويحاً اوباما ھم .  اھده درج نشده استدر مع

ندند، ننگھار و يدانند که امريکا از ده سال بدينسو در بگرام، مزارشريف، ش  ميھنان ما میاما ھم.  افغانستان نيست

خواه در .  رسد ه با مراکز نظامی مخفی به صد ھا میده ھا محل ديگر مراکز دايمی نظامی برپا نموده است که ھمرا

سيس مراکز نظامی بخشی أت. علنی درج گردد يا نه، فرقی به حال افغانستان اشغال شده ندارد" معاھدۀ ستراتژيک"

به ھر جا که تجاوز نمايد، بايد در آن جا برای عمليات نظامی مراکز . از سياست ھای جھانی امريکا را می سازد

افغانستان ھم جزء تطبيق ھمان روش ھای تحميلی .  اعمار نمايد ورنه کاری از پيش برده نمی تواندنظامی 

  .  امپرياليستی امريکا در منطقه و جھان است
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که، خيزش ھای مردمی رو به صعود است و  اول اين: امريکا در افغانستان با سه معضلۀ  بزرگ مواجه است

توده ھای وسيع مردم به استثنای چند تن .  تلف مردم ما دوباره جان گرفته استشعور ملی آھسته آھسته در اقشار مخ

ين ناحيه در ھراس است که با کدام تاکتيک اامريکا از. مزدور، امريکا را مانند شوروی سابق اشغالگر می پندارند

وسيع در سرکوبی مردم ما اين امکان را طور " معاھدۀ ستراتژيک"عقد .  بتواند ندای آزادی را در نطفه خنثی نمايد

تداوم و .  که، امريکا در افغانستان ھمکار ستراتژيک منطقه ئی ندارد دوم اين.  دھد در اختيار امريکا قرار می

ازدياد بی اعتمادی بين اسالم آباد و واشنگتن، امريکا را وادار ساخته است که يک جانبه عمل نمايد و حتی االمکان 

زمينه ساز حالت قابل قبول برای امريکا " معاھدۀ ستراتژيک" عقد   بناءً .ستان تقليل بخشدنفوذ پاکستان را در افغان

فساد اداری، .  در جھان استنظامھا که،  نظام دست نشاندۀ فعلی يکی از بی کفايت ترين  سوم اين.  خواھد بود

را در کام خود پيچانده  ستانی، خويش خوری، تبعيض و قاچاق مواد مخدره حکومت کرزی و دارودسته اش ترشو

 و با مشروعيت دادن تصنعی، يابددر افغانستان حضور دايمی " معاھدۀ ستراتژيک"خواھد با عقد  امريکا می.  است

  .ر دھدياشغال را تداوم بخشد و شرايط بازی ھای سياسی را در افغانستان طبق دلخواه تغي

اتباع امريکا خواه .  را بر افغانستان تحميل کرده است، امريکا کاپيتاالسيون "معاھدۀ ستراتژيک"در به اصطالح 

نظامی و يا ملکی مرتکب ھر جرمی که گردند مورد بازخواست قرار نگرفته و قوانين افغانستان بر آنھا تطبيق نمی 

از ھمين لحاظ، اتباع امريکا در .   سرزمين ھای زير اشغال خود تطبيق می کندۀامريکا اين حالت را بر ھم.  گردد

ما .  شوند ھر کشور اشغال شده با غرور و تکبر حکمرائی می نمايند و بدون تشويش مرتکب ھر گونه جنايتی می

  . بار ھا شاھد جنايات بی بازخواست امريکائی ھا در افغانستان و عراق بوده ايم

زدوران استعمار داده  جديدی برای م را مستعمرۀ امريکا ساخته و نويد افغانستاناستعماری ستراتژيک عمالً معاھدۀ 

افغانستان ساليان درازی در اختيار امريکا قرار خواھد داشت و دست نشاندگانش بر مال و جان مردم .  است

تواند کشور مصيبت زدۀ ما را از کام  صرف خيزش ھای ملی و استقالل طلبی می.  حکمروائی خواھند کرد

  .   تاريخ بسپارداستعمار برھاند و مزدوران استعمار را به کثافت گاه 

  

  

  

  

     

  

 

 


