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 تقلب ستراتژيک
 

در روابط استعماری، قدرت استعماری .  در روابط حاکم و محکوم، حاکم دستور می دھد و محکوم اطاعت می کند

نشيب و فراز و پيچيدگی در  .  فرمان می دھد و زعامت مستعمراتی سر به اطاعت و فرمانبرداری خم می نمايد

تواند  اين تنش ھم می.  شود و يا اينکه تنش ھای موقتی پديد می آيد جريان روابط استعماری گاه گاھی خلق می

.  قامات استعماری و خلف مستعمراتی پی ببرندتصادفی باشد و يا عمدی تا مردم عادی نتوانند به عمق ستراتژی م

  .  ناميد در روابط کنونی امريکا با افغانستان مشاھده می کنيم" تقلب ستراتژيک"توان آن را  اين حالت را که می

بعد از تجاوز يک قدرت استعماری به کشور ھای مورد نظر و استقرار يک نظام دست نشانده و مستعمراتی، 

ه چندی بعد سعی می ورزد برای خود وجه ملی دھد و با نيرنگ ھای متفاوت توده ھای عظيم زعامت دولت مستعمر

با ھمه .  مثال نجيب هللا آخرين رئيس جمھور دست نشاندۀ مسکو در کابل برای ھمه برجسته است.  را بفريبد

يت تاريخی را از ماھيت کثافت و محکومشارالتانی ھا و فريب کاری ھائی که از کی جی بی آموخته بود، موفق نشد 

توان گفت که نامش قبالٌ به  اما با قاطعيت می. حامد کرزی ھم دقيقاٌ به جای پای نجيب قدم می گذارد.  دور کند شنام

حيث شاه شجاع امريکائی و رئيس جمھور دست نشانده در تاريخ کشور محکوم ما ثبت گرديده و ھر گونه تقالء در 

  . خواھد شدزدودن نام ناپاکش  نقش بر آب

امريکا و افغانستان در داخل و خارج کشور ورد زبان ھا " ھمکاری ستراتژيک"درين اواخر، موضوع به اصطالح 

سيس لشگرگاه ھای امريکا متشکل اند از لوده ھای سياسی در امريکا أو ت" ھمکاری ستراتژيک"حاميان .  شده است

مستعمراتی کابل، بورژوازی کمپرادور، فيودال ھا و و اروپا، کليه ميھن فروشان چپ و راست، زعامت دولت 

ن مخالفا.  و بی تفاوت ھا در امور ميھن کانگستر ھای محلی، قاچاقبران مواد مخدره و روشنفکران بی دماغ ليبرال

سيس مراکز نظامی امريکا در افغانستان مشتمل اند بر افراد شريف و ميھن دوست، ملی أو ت" ھمکاری ستراتژيک"

واقعی، روشنفکران مبارز و انقالبی، کارگران و دھقانان زير ستم، محصالن پاکيزه خو و روشنفکران گرايان 

وجدان .  سوی خود آگاھی روان استه ملت ما ب.  اصيل که از تجمع پول و ثروت تا اکنون دوری جسته اند

ھمين رسائی .   می گيردمبارزاتی کتله ھای عظيم مردم  ھر روز تکامل می يابد و حالت خودجوش را به خود
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ر دايمی تاکتيک ھا وادار ساخته و در ين را به تغيه خودی مردم ماست که متجاوزا خود بیفکری و جنبش ھا

وادار " تقلب ستراتژيک"سرانجام امريکا را به ھا مجموع ھمين تاکتيک .  تنگنای سياسی مھيبی قرار داده است

  .ساخته است

روابط ستراتژيک امريکا و "ير کارکشتۀ امريکا در کابل اظھار داشت که سف)  Ryan Crocker(ريان کروکر 

چه تفاوتی به حال ."  افغانستان بر مبنای يک اعالميه نه عقد پيمان که عملی شدن آن سھل تر است تنظيم خواھد شد

آيا اعالميه .  ت نمايدافغانستان خواھد داشت که اعالميه نه پيمان روابط حاکم و محکوم امريکا و افغانستان را  تثبي

 ضد ملی دولت ۀنه پيمان استقالل و حاکميت ملی افغانستان را اعاده خواھد کرد؟ آيا اعالميه نه پيمان وجھ

ال ھا و ؤر خواھد داد؟  جوابات به اين سيمستعمراتی حامد کرزی و پارلمان دست نشانده را در جھت مثبت تغي

داند که چه می  اين گفتار سفير امريکا يک تقلب ستراتژيک است و او می.  ال ھای بی شمار ديگری منفی استؤس

ممکن برای زعامت کابل اعالميه نه .  فريب و دروغ در ديپلماسی کنونی جھانی جا و نقش برجسته دارد.  گويد

 گرايانۀ خود دانسته  و به رخ مردم خود شياری و ميالن ملیوتلقی گردد که آنرا زادۀ ھ" پيروزی"پيمان  يک 

اعالميه نه پيمان برای خائنين چھار آتشۀ ملی و لوده ھای سياسی .  بکشند که امريکا را چه کشت و ماتی داده اند

  .ميخواھند نه کمتر از آن" انقياد ستراتژيک"اين گروه ھا صد در صد چه .  يک مصيبت است

سيس مراکز دايمی نظامی در افغانستان أمندی  در ته امريکا عالق"ت که  ھمچنان خاطر نشان ساخ"ريان کروکر"

متوجه ."  خيزی برای تحت تاثير قرار دادن ھمسايه ھا استفاده نمايدۀنداشته و نمی خواھد که ازين کشور مانند تخت

س لشکرگاه سيأر عقيده  می دھد و به مفکورۀ تيمی شويد ھموطنان که چطور يک قدرت جھانی به يک بارگی تغي

اعالميه .  اين بار ديگر يک تقلب ستراتژيک برای فريب ستراتژيک مردم است. ھای نظامی دايمی پشت پا می زند

و يا پيمان ھر دو دست امريکا را در کشور مستعمراتی افغانستان آزاد خواھد گذاشت و به جز مبارزات مردمی نه 

تواند با  ،  امريکا می)؟(ايش کشيدگی واقعی با حامد کرزی در صورت افز.  طالبی،  مانع ديگری را نخواھد ديد

تھديد و يا اعطای رشوه ھای گزاف نيات  استعماری خود را از طريق پارلمان  و لويه جرگه بر کشور تحميل کند و 

از نگاه دايمی بودن و يا موقتی بودن لشکرگاه ھای امريکا ھم .   گرداندءاعالميه و پيمان را به آسانی مرعی االجرا

از تجاوز امريکا به افغانستان .  ری در موقف تجاوز کارانۀ امريکا پديد نخواھد آوردياستعمال کلمات کمترين تغي

آيا اشغال فعلی کشور درين ده سال فقط موقتی بوده است؟  چه مدت زمان را دايمی و چه مدت .  يک دھه می گذرد

 ھمچنان به حالت به اصطالح موقتی اشغال کشور تداوم خواھد زمان را موقتی بايد گفت؟  پس اعالميه نه پيمان

خواھد داد و کلمۀ موقتی را به جای دايمی ورد " قانونيت"سيس لشکرگاه ھای امريکا در افغانستان أبخشيد و به ت

  .زبان ھا خواھد ساخت

سفير امريکا واضح .  د کشور ھای ھمسايه استفاده نمی شوهسفير امريکا اطمينان داد که از خاک افغانستان علي

از نساخت که اگر افغانستان مورد تاخت و تاز کشور ھای ھمسايه اش قرار گيرد که ھر روز اتفاق می افتد، به دفاع 

 مداخالت و تجاوزات کشور ھای ھمسايه به کشور ما چنين استنباط می شود از جريان  ؟ت يا خيرخواھد خاسآن بر 

.  خالت کشور ھای ھمسايه و ثبات افغانستان ندارد زيرا خود متجاوز استمندی به قطع مداه که امريکا عالق

اعالميه و يا پيمان ستراتژيک که استقرار لشکرگاه ھای امريکا را به دنبال خواھد داشت برای دفاع افغانستان نه 

ی سياسی بی شرمانه خاينين  ملی و لوده ھا.  بلکه برای منافع ستراتژيک امريکا در افغانستان و منطقه خواھد بود

اظھار می کنند که  پيمان ستراتژيک و استقرار لشکرگاه ھای امريکا برای دفاع افغانستان از شر تجاوز کشور ھای 

  .  ھمسايه ضروری است، در حاليکه اربابان حد اقل در ظاھر نيات ديگری دارند
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رج کشور است که از ناموس کشور دفاع چه بايد کرد؟  وجيبۀ فرد فرد انسان ھای نجيب و مبارز در داخل و خا

  .  نموده  و استقالل و حاکميت ملی کشور را اعاده کرده و افغانستان را از شر اجانب و مزدوان آن ھا نجات بخشند

  

        

     

 

 


