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 داکترميرعبدالرحيم عزيز

  ٢٠١١ جون ٢٤

  

  شکست دوکتورين اوباما
  تخريب و کشتار ادامه خواھد يافت

  

سوی ه سير تاريخ امپراتوری ھا را ب.  د جون اوباما شکست امريکا را در افغانستان تسجيل نمو٢٢بيانيۀ شب 

با وجود اعتراف .  بار ديگر ثابت شد که سرزمين افغان ھا جايگاه دفن امپراتوری ھاست.  دھد اضمحالل سوق می

غير مستقيم به عجز و ناتوانی در افغانستان، اوباما با شارالتانی سعی نمود که تجاوز به افغانستان را يک موفقيت 

اما اوباما اين را بايد بداند که صرف نشست يک قدرت مغرور و تجاوزگر با يک عده از .  لوه دھدبرای امريکا ج

افزايش عساکر امريکائی در افغانستان که . افراد ضعيف و ناتوان  خود نمايان گر پسروی تاريخی امپراتوری است

توانست موفقيتی برای ادارۀ اوباما به بار ساخت، ن محور اصلی دوکتورين اوباما را در ادامۀ تجاوز به افغانستان می

  . آورد

اوباما در بيانيۀ خود بيرون کشيدن حد اقل قوای متجاوز امريکا را از افغانستان وعده داد تا بتواند امريکا را از يک 

از مرگ را جنگ تحميلی تجاوزگرانه و شکست احتمالی آينده رھائی دھد و حيات  چند عسکر جوان امريکائی 

امريکا با مصرف ماھانه ده بيليون دالر پول ماليه دھندگان کمترين دست آورد در خالل مدت ده .  نجات بخشدحتمی 

شکست امريکا در تياتر افغانستان از روز ھای نخست تجاوز و اشغال تثبيت . سال تجاوزش به افغانستان داشته است

ود يک عمل وحشيانه و ضد حقوقی محسوب می اول اينکه تجاوز به يک کشور و اشغال  يک سرزمين  خ.  گرديد

 اصلی امريکا یدوم اينکه نصب افراد و گروه ھای ويران گر، فاسد و بی کفايت که در مجموع جزء خط مش. شود

با وجود بحران . سوی ناکامی در تطبيق اھداف استعماری شان سوق داده استه ن را بمتجاوزابود، خوشبختانه 

ن ھنوز از تخريب و کشتاز دست بر نداشته  پاليسی افغانی اين کشور، متجاوزاپوسيدگیسرمايه داری در امريکا و 

وعده برای بيرون کشيدن تدريجی يک بخش از قوای متجاوز .   و به اميد موفقيت ھای غير قابل پيش بينی اند

  .  امريکا از افغانستان فريبی بيش نيست و صرف جنبۀ تبليغاتی انتخاباتی دارد
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 تقريبی ده ھزار تن از قوای امريکا تا اخير سال جاری تقليل قابل مالحظه در ترکيب عددی قوای متجاوز بازگشت

محتمل است که برای فريب ستراتژيک .   و از کدام محل دور گرددءجنراالن دست آزاد دارند که کدام قوا.  نيست

نيرو ھای کمکی معموالٌ  .  افغانستان دور سازندتنھا قسمتی از نيرو ھای کمکی را که وظايف جنگی ندارند از تياتر 

اوباما در نطق خود متذکر شد .  دھند و از رويائی نظامی دوری می جويند قرار دادی ھا را مورد  حمايت قرار می

کذب و دروغ .  گيرد صورت می" موفقيت امريکاست که از موضع قوی"که بيرون ساختن  قوای امريکا نتيجۀ 

ٌ اتفاق افتاده .  برجسته است که جائی برای تبصره باقی نمی مانددرين ادعا آنقدر  اين موفقيت کاذب اگر ھم احيانا

.  باشد به قيمت قتل عام ھزار ھا انسان و ويران شدن ھزار ھا خانه و بی جا شدن صد ھا ھزار تن تمام شده است

 فروشان و دست نشاندگان امريکا در برای کارخانه جات اسلحه سازی و ميھن: البته که اين يک موفقيت ھم است

که يک  زمانی.   با طالبان مذاکره کردتا ھم پذيرفته شود، چه دليلی باقی می ماند یموفقيتچنين  ادعایاگر   .کابل

دور ميز بنشيند و التجای شفقت نمايد، " شکست خورده"شود با يک دشمن  قدرت خودخواه و زورگو حاضر می

لح ما اين حالت را در روز ھای اخير جنگ ويتنام و جريان کنفرانس ص.  آن متجاوز باقی نمی ماندی برای ئآبرو

  .نگ و و يتنام شمالی ديديمپاريس و رويائی امريکا با ويتک

سيس لشکرگاه ھای دايمی امريکا در افغانستان که أآمادگی برای ت.  امريکا افغانستان را طبق ميل رھا نخواھد کرد

  ستراتژيک امپرياليسم  امريکا را در منطقه نشان می–ت ميھن فروشان افغانی ھم است، اھداف  جيو مورد حماي

تصميم امريکا در حفظ تفوق نظامی اش و تسخير و يا حاکميت بر چشمه ھای نفت و گاز آسيای مرکزی .  دھد

ده در کابل و موجوديت سيستم يک نظام دست نشان.  مستلزم ايجاد لشکرگاه ھای نظامی در افغانستان خواھد بود

دھد که برای مدت طوالنی  فيودالی نظامی و اداری فعلی که مخلوق تجاوز است، اين اميدواری را برای امريکا  می

صحبت نمود و از جانب ديگر برای رازی ساختن نيرو " ءتقليل قوا"اوباما از يکسو از .  در افغانستان باقی بماند

در " تروريستی ضد امريکا" سازمان ھای ن کش امريکا وعده داد که جنک عليهساھای جنگ طلب و نظاميان ان

سازمان ھای تروريستی ساخت امريکا بدون تشويش بمباردمان کماکان به فعاليت خود .  پاکستان ادامه خواھد يافت

  .  ادامه خواھد داد

با وجوديکه غارت دارائی ھای  .  اردن امريکا مصرف د برای متجاوزاجنگ در افغانستان ماھانه ده بيليون دالر

تواند قسمتی ازين مصارف را جبران کند، با آنھم  زير زمينی افغانستان و عايد ناشی از قاچاق مواد مخدره می

داند که مردم  اوباما می.  ستون فقرات ماليه دھندگان امريکا در زير فشار مصارف کمرشکن نظامی خم شده است

که بيکاری در امريکا بيداد می کند و شرايط اجتماعی و سطح  وانیآز اند خصوصاٌ در امريکا مخالف جنگ و تجاو

روشنی "و " کاھش شدت جنگ"ينرو  داخل ساختن کلماتی مانند ااز.  رود زندگی طور بی سابقه رو به خرابی می

الی امريکا تداوم اوليگارشی م.  در بيانيۀ وی صرف برای انحراف ذھنی مردم امريکا و جھانيان بود" صلح امن

قربانيان اول اين روش ضد بشری مردم کشور ھای اشغال .  حاکميت خود را در تفوق نظامی و جنگ دايمی می بيند

  .  شده و کارگران بی بضاعت امريکا اند

 تن از عساکر خود را از ٦٠٠٠اوباما اظھار داشت که امريکا در جريان دو جنگ در افغانستان و عراق مجموعاٌ 

اما بی شرمانه از کشتار و تعداد تلفات مردم . داده و ھزار ھا تن ديگر در ميدان جنگ زخمی و معيوب شده انددست 

.   رفتهرفثار تاريخی افغانستان و عراق توسط نظاميان امريکائی طآافغان و عراق و تخريبات عمدی شھر ھا و 

زدوران افغانی در داخل و خارج ازين جنايات تواند به جزء از يک تعداد جنگ طلبان داخلی و يک مشت م کی می

  .  چشم پوشی نمايد و آنرا يک امر طبيعی جريان جنگ بنامد
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بيانيۀ اوباما از يکسو نويد تداوم جنگ را برای نظاميان و اوليگارشی امريکا داد، اما از سوی ديگر شکست امريکا 

تا زمان شکست نھائی، .   ی به سمع جھانيان رسانيدرا در افغانستان و کسوف احتمالی امپراتوری را در سطح جھان

  .    امريکا جنگ و کشتار را در افغانستان ادامه خواھد داد و دل وحشيان و مزدوران را شادمان خواھد کرد

   

  

 

  


