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 Political  سياسی

 
ميرعبدالرحيم عزيزداکتر  

٧/٢٢/٢٠١٠  
 
 

 کنفرانس استعماری در کشور مستعمراتی
 

 
تا شرايط استعماری را  جوالی در کابل اجتماع کردند ٢٠ن و مداخله گران به تاريخ متجاوزا

ی عکس قرار داد ھا.  قانونيت بخشندقبل از گذشته ردانند و مداخله را در افغانستان تعميق گ

ن و متجاوزا.  استعماری کابل علنی بودن شوروی، کنفرانس مخفی احمد شاه مسعود با متجاوزا

.  مداخله گران بيش ازين ضرورتی برای پنھان کاری ندارند زيرا کليه امور در دست ايشان است

  .فرمان می برند می دھند و غالمان در کابل آنھا فرمان

 

صادی تادامۀ کمک ھای نظامی، سياسی و اقمقامات عاليرتبۀ امريکائی و ناتو به کابل آمدند و به 

 و خاطر جمعی غالمان خود، برای اطمينان روحی.   دادنده ھا خود وعدزدورحکومت مبه 

اند چند روز يافت تا حکومت مزدور بتوکيد کردند که کشتار ھمچنان گسترش خواھد أن تمتجاوزا

 کشورن نيمه اطمينان داد که قوای نفرانس کابل حامد کرزی به متجاوزا کدلقک.  ديگر بقاء کند

ھمه .  مين نمايدأتامنيت کشور را  آماده خواھد شد تا بتواند ٢٠١۴مستعمراتی افغانستان تا سال 

 مقامات استعماری بار ھا چنين وعده ھای . ن معتقد بودند که حامد کرزی دروغ می گويدحاضرا

  .بخشدشنيده اند که ھيج يک را نتوانسته تحقق "  کرزی"پوچ را از 

  



www.afgazad.com                                                                                afgazad@gmail.com 2

گی مخلوق خود در کابل پی عمارگران به بيکارگی و فساد پيشدر کنفرانس استعماری کابل، است

تکب شدند، تباه بزرگی را را در نصب کرزی و عمال شورای نظار مربردند و دانستند که چه اش

زيرا .   اعتراف نماينددًاما عمدا نخواستند که از خر جھل پائين شوند و به خطای ستراتژيک خو

يک دولت ملی .  اگر يک نظام ملی در افغانستان مستقر شود، استعمار نابود می شودمی دانند که 

  حکومت .بپذيردرا در اصل ضد استعماری است که نميتواند انقياد و سرسپردگی بيگانگان 

حکومت مزدور کابل صرف نظر از حالت وابستگی اش به استعمار جھانی، از زمرۀ فاسد ترين 

بيليون ھا دالر پول ھای کمکی در جيب وطنفروشان  حرفه ئی .  در جھان محسوب می شودھا 

دولت مزدور کابل ادعا ميدارد  که  .  امروز طبل تجزيۀ افغانستان را می نوازندافتاده است که 

است که قسمت اعظم آن به دسترس ان جی " جامعۀ جھانی"يع کمک ھای زفساد بيشتر نتيجۀ تو

 جوالی، دولت مزدور کابل ٢٠ در کنفرانس استعماری ًبناء.   قراردادی ھا تعلق می گيرداو ھا و

مستعمراتی بگذرد تا بتواند دولت از طريق ادارۀ "  جامعۀ جھانی"کمک ھای تقاضا نمود که  

نمايندگان استعمار جھانی به اين .  کندو توزيع  ضرورت و تقدم کمک ھا را تنظيم نظر به

لت مستعمراتی تقاضای مزدوران خود زياد روی خوش نشان ندادند و منبع فساد را در خود دو

درينجا .  ندشتًمخلوق خود دانسته و آنرا قسما زادۀ استخدام افراد فاسد در پست ھای حساس پندا

بايست اذعان نمود که استعمارگران دست باال در استخدام انسان ھای بی کفايت دارند تا بتوانند 

گی  قدرت فساد پروری و فساد پيش. گردند آنھا در پياده کردن مرام ھای استعماری مستفيد از

ل کشور و دولت مستعمراتی کابل دست در دست ھم داده و برای چور و چپاو ھای استعماری 

اذھان انتقاد از يک ديگر صرف برای فريب .  عزيز ما  کارنامۀ سياه مشترک در پيش گرفته اند

  .مردم و تعميق استعمار است

  

ن و مداخله گران  متجاوزاندر کنفرانس استعماری کابل، برخورد ھای سياسی و ديپلماتيکی بي

 کنار سالون مجلس خزيده بودند  افراد دولت مزدور کابل بدون صالحيت در کنج و. صورت گرفت

 به مخلوق امريکا ھلری کلنتن.  و نظارگر مشاجرۀ بيگانگان در امور کشور وابستۀ خود بودند

کمک ھای امريکا به "او گفت که .  يعنی دولت مستعمراتی کابل وعدۀ کمک ھای طوالنی را داد

 کهھاريه چنين معنی می دھد اين اظ."  افغانستان ماورای فعاليت ھای نظامی ادامه خواھد يافت

ًاحيانا اگر امريکا يک قسمت از قوای خود . آمادگی می گيردافغانستان امريکا برای اشغال دايمی 

تصادی اش دست نخورده باقی ازد، حضور استخباراتی، سياسی و اقرا از افغانستان ھم خارج س
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ری از غنايم زيرزمينی اعمار مراکز بزرگ نظامی و آمادگی برای بھره بردا.  خواھد ماند

.  افغانستان، آزمندی ھا و نيات استعماری امريکا را برای اشغال دايمی افغانستان نشان می دھد

متکی وزيرخارجۀ نظام آخندی با انتقاد از حضور قوای خارجی در افغانستان اظھار منوچھر 

 دورنمای مثبتی با وجود افزايش نيرو ھای خارجی، وضعيت امنيتی وخيم تر شده و"داشت که 

ی است و ئران منطقه بحران افغانستان يک بح...در آينده نزديک ديده نمی شودبرای بھبود آن 

فتار وزير ًواضحا که گ."  کيد و توجه ھمه باشدأی بايد مورد تئاستفاده از ظرفيت ھای منطقه 

ابل بود که و ناتو و خود دولت مستعمراتی کامريکا  قوای متجاوز خارجۀ نظام آخندی متوجه

صحبت تصنعی و دلسوزانۀ وزير  .   داردءاتکابه قوای اشغالگر ماورای منطقه برای بقايش 

خارجۀ نظام آخندی به منظور ترحم و لطف انسانی به مردم و کشور افغانستان بيان نشد، بلکه 

ن خالی وزاا از ساير متجز ايران  افغانستان بايد  برای تاخت و تاوی در نھايت  اين بود که ھدف 

  .گردد

  

 و دارای يک نظام مردمی د نشود و استقالل خود را باز نيابدامن معتقدم تا زمانيکه افغانستان آز

با موجوديت متجاوزان و .  ر نخواھد شدنگردد، صلح و سعادت و  پيشرفت و ترقی  نصيب کشو

فرانس ھا  فقط راه انداختن ھمچو کنه گان، دزدان و خونخواران، باستقرار حکومت فساد پيش

  غرض تعميق و جاودانه ساختن استعمار است و بس

  

      

  


