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  باویعبدهللا
  ٢٠١٣ دسمبر ١۵

   

  " امنيتیۀتوافقنام"
  ! افغانستانۀھای ستمديد  زنجير ديگری بر پای توده

  

 ت افغانستان به يکی از مھمترين اخبار افغانستان تبديل شده و دولامريکابين "   امنيتیۀموافقتنام"مدتی است که بحث 

ی انستان شکل گرفته است ، حامد کرز امنيتی در بين مردم افغۀبا توجه به مخالفت ھائی که عليه اين توافقنام.  است

 ملی، بزرگترين مجمع بزرگان ۀجرگ( اين کشور امضای آن را به تصويب لويه جرگه ۀرئيس جمھور دست نشاند

ی جھت ا به تصويب رساند اما باز ھم کرز، اين توافقنامه ر رغم اين که اين نھاد سرسپرده منوط نمود  و علی) کشور

 اين کشور از امضای آن خود داری کرده و با آن مانور می دھد و ۀ حاکمۀمردم فريبی و تحکيم موقعيت خود در طبق

 .امضای آن را به سال جديد ميالدی موکول نموده است

 اعالم نموده بود امريکا و متحدينش در ناتو، دولت امريکا ارتش ۀاقعيت اين است که به دنبال اشغال افغانستان به وسيلو

 برای امريکاو حال با فرا رسيدن اين زمان دولت .  نيروھای خود را از اين کشور خارج خواھد نمود٢٠١۴که در سال 

 افغانستان و سراسر جھان نياز دارد که باقی ماندن نيروھايش در اين  و چه درامريکافريب افکار عمومی چه در داخل 

 امنيتی اھميت يافته تا ۀبه ھمين دليل ھم اين توافقنام. کشور را به طور رسمی خواست مردم و دولت افغانستان جلوه دھد

سيس پايگاھھای نظامی در أت" در اين کشورکه شامل امريکاای شود برای باقی ماندن نيروھای نظامی امپرياليسم  وسيله

  .در افغانستان می باشد" امريکائیدراز مدت و مصونيت سربازان 

" احترام به حق حاکميت ملی، تماميت ارضی و استقالل افغانستان"در حالی که در ظاھر به "  امنيتیۀتوافقنام"در اين 

کيد دارد که سربازان اين کشور از أ تاامريکاشاره شده و اين حق حاکميت به رسميت شناخته می شود اما دولت ) ١(

رسميت شناخته شده بر روی کاغذ را ھم نقض ه برخوردار می باشند و به اين ترتيب ھمان حق ب" مصونيت قضائی"

معنائی جز " امريکائیمصونيت سربازان "اما بر کسی پوشيده نيست که . کرده و پايمال حضور نظامی خود می کند

ئی يکی از اھالی امريکادر زندگی واقعی معنای آن جز اين نخواھد بود که اگر يک سرباز کاپيتاالسيون ندارد، و  

 اين سرباز را دارند ۀھای افغانستان نيستند که صالحيت محاکم افغانستان را بکشد و يا به کسی تجاوز نمايد اين دادگاه

 خواھد شد و اين ءاش اجرا ن ھا گرفتند در باره سپرده شود و ھر تصميمی آامريکابلکه اين سرباز بايد به دادگاھای خود 

جالب است که وقتی که در داخل افغانستان عليه اين بخش از . خود به روشنی يعنی نقض حق حاکميت مردم افغانستان

در ھر کشوری که "که  و با وقاحت تمام اعالم کرد صحبت شد و با آن مخالفت شد ، کاخ سفيد رسماً "  امنيتیۀتوافقنام"

  ". محسوب شودءتواند يک استثنا  برخوردار بوده و افغانستان نمیئی حضور دارند از مصونيت قضاامريکائیوھای نير
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تجاوزات و جناياتی . دھد  را در مقابل چشم ھمگان قرار میامريکا امپرياليسم ۀ تجاوزگرانۀواقعيتی که بار ديگر چھر

حمله به خانه ھای مردم، بمباران  مردم بيگناه و  ،تند از جمله افغانستان سال ھاست شاھد آن ھسۀھای ستمديد که توده

ئی و ناتو يا بيشرمانه آن ھا را تکذيب می کنند و يا حداکثر به گردن امريکاحتی تجاوز جنسی به زنان که نيروھای 

  .نيروھای خود می گذارند"  ۀخودسران"برخورد ھای 

مردم " احترام به حق حاکميت ملی"و " امنيت"ضمين  ھرگز برای تامريکادر ھر صورت امر روشنی است که 

خود اين اصول را به رسميت بشناسد چون "  امنيتی ۀتوافقنام"افغانستان به آن کشور يورش نبرده است که حال در 

يورش نظامی به اين کشور خود به معنای نقض حق حاکميت اين کشور بوده و می باشد، و اين يورش به اين خاطر رخ 

ژيک در آسيای ميانه می ي ستراتۀترين منطق  با اھميتۀمثابه  از نظر سياسی به افغانستان بامريکا که  امپرياليسم داد

تواند   با تسلط بر آن میامريکاای قرار گرفته است که امپرياليسم   در منطقهژيکيافغانستان از نظر سترات. نگرد

ت کنترل داشته و در رقابت ھای امپرياليستی از آن سرزمين کشورھای ھمسايه ھم چون چين و ھند را از نزديک تح

ژيک روسيه بر آسيای ميانه جلوگيری و يا در آن اخالل ايجاد کرده و اين کشور را از يو نيز از نفوذ سترات. استفاده کند

اقتصادی آسيای نظر سياسی در اين منطقه ايزوله کند و از جانب ديگر با تسلط بر افغانستان به عنوان شريان حياتی 

تواند نبض اقتصاد واردات و صادرات کشورھای آسيای ميانه را در دست بگيرد ھر چه بيشتر روسيه را از  ميانه می

 کالً . نظر اقتصادی در تنگنا قرار داده و نيز بتواند در سياست ھايش در مورد کشورھای ديگر از روسيه امتياز بگيرد

  . از اھميت بزرگی برخوردار می باشدامريکارای پيشبرد سياست ھای آينده امپرياليسم  نظامی ب پايگاهۀافغانستان به مثاب

گذرد و آن   سال می١٢  بيشانجام شد اکنون" مبارزه با تروريسم "ۀ به افغانستان که به بھانامريکااز يورش امپرياليسم 

شور و ظلم و جوری است که به آن ھا شده و ھای افغانستان در اين مدت طوالنی شاھد آن بوده اند ويرانی ک چه که توده

با " پيمان"ذکر شده در اين " حاکميت ملی"به اصطالح . شود و نيز تبديل کشور به يک پايگاه بزرگ نظامی است می

و تبليغاتی " ھا توافقنامه"و " پيمان ھا" ، خود گويای رياکارانه بودن  چنين امريکائی ھزار سرباز ۴٠حضور بيش از 

به حاکميت رساندن نيروھای ارتجاعی، از بين .  جھت توجيه جنايات خود راه انداخته استامريکامپرياليسم است که ا

بيکاری، تجاوز بر زنان و دست آورده بودند، ه ھای طوالنی ب  که خلق افغانستان طی مبارزهئیبردن تمام آزادی ھا

اع بر جان و مال مردم، خود گويای مقاصد  و حاکم کردن ارتجکودکان، قتل و غارت، ناامنی و سرکوب عقايد

آمارھای منتشر شده از سوی خبرگزاری ھا تا کنون بيش از ده ھزار طبق .  در مورد افغانستان استامريکاامپرياليسم 

خواند   میئی که اسالم را نيروامريکاامپرياليسم . اند  کشته و ھزاران نفر ديگر زخمی، معلول و بی خانمان گشته افغان

کند  مين میأبا تمدن مخالف است خود در خفا با تمامی نيرويش از اين مذھبيون دفاع کرده و آن ھا را از ھر نظر تکه 

 با بيشرمی سنگسار را به عنوان مجازاتی اسالمی در قوانين اين کشور که  نمونه اش دولت کرزی می باشد که اخيراً 

  .مطرح کرده است

اند که  آن ھا با دشمنی مواجه. م افغانستان در شرايط خيلی سختی به سر می برندھای تحت ست واقعيت اين است که توده

 عظيم به آن ھا حمله ئیترين سالح ھا و با نيرو تمام نيروھای ارتجاعی خارجی و داخلی را به خدمت گرفته و با کشنده

 جنگيده و ھميشه سربلند بيرون آمده اما تاريخ مردم افغانستان نشان داده که آن ھا سال ھاست با اشغالگران. کرده است

 ئیاند و ديگر خواھان اين وضعيت نکبت بار نيستند ھيچ نيرو  که متحد شدهئیھا تجربه نشان داده  که در مقابل توده. اند

تواند آن ھا را برای ھميشه در چنگال ظلم نگھدارد، و خلق افغانستان از زن و مرد و پير و جوان سال ھاست که  نمی

ی نيازمند اند که آن ھا را برای رسيدن به آزادی ھدايت ضعيت نيستند و به رھبری انقالبياند که خواھان اين و ادهنشان د

  .کند

  !اش مرگ بر امپرياليسم امريکا و سگ ھای زنجيری
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  !پيروز باد مبارزات خلق ھای افغانستان عليه امپرياليسم

  

  یسپنتا مشاور امنيت ملی کرزھای دادفر  ـ از گفته١

  

     ٢٠١٣دسامبر 

 
 


