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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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یاسيس  Political 

 
 

 شكشي خدمت هموطنان ارجمند پگري دكباري مضمون را ني بر افغانستان، اكاي سال تجاوز امرنيبا در نظر داشت هفتم
 .   آنمیم
 
 
         زي عزميرعبدالرحيم
 

  
 با بوش یستياليمپر اني  دوآتورتشابهات

 ژنفي بریستيالي امپرالي سوسنيدوآتور
 
 

 آه شوندي می هائني ها و دوآتوریوري متشبث به استفاده از ت،ی تجاوز و توسعه طلبی برای متجاوز جهانی هاقدرت
 منافع ني تامن،ي دوآتورنيهدف از خلق چن.   بخشدتي مشروعاي جلوه داده و ی  آنها را  موجه و منطقیستياليروش امپر

 تا كوشندي می استعماری آشور ها،یبا تجاوز و غارتگر. ت اسی  استعماری آشور هاكي و ستراتژیاسي س،یاقتصاد
 ی و اقتصادیاسي س،ی  نظامی هاتي را به  مرآز فعالی اشغالی هانيثروت ملل  مستعمره را به تاراج ببرند و  سرزم

 ني و دوآتوری شورویستيالي امپرالي  سوسني هر دو دوآتوریان قربري سال اخ٣٠افغانستان در .  خود مبدل سازند
 در امان نمانده ی ضد بشرني دو دوآتورني ایقي مناطق جهان هم از شر تطبريالبته سا.    گشته استكاي امریستياليامپر
 و حق ديوب تحت سلطه اش در هم آی را در آشور هاكي دموآراتی های آزادسم،يالي دفاع از سوسۀ به بهانیكي.  است

 و ی آشور ها را مورد تخطتي  حاآمزمي ترورهي  و مبارزه علی دفاع از دموآراسۀ به بهانیگريتجاوز را بخود داد و د
 ني بی آه فرقدي دمي نموده و خواهیابي را ارزني  هر دو دوآتوی و نظامیاسي سی جا محتونيدر.  دهديتجاوز قرار م

  . وجود نداردفي ضعی  آشور هادني در به اسارت آشندويا
 

.  دهدي ملي تشك٢٠٠١ سپتامبر ١١ یستي ترورۀ را بعد از حملكاي امری خارجاستي قسمت از سكي بوش نيدوآتور
 آنند، با آنها ی ها پناه داده و آمك مستي را آه به تروری حق دارد آشور هائكايامر":  آهداردي ماني  بوش بنيدوآتور

 نيدوآتور . دي بر افغانستان گردكاي بود آه منجر به تجاوز امرنير دوآتوني همۀيح رو".دي ها معامله نماستيمانند ترور
 ی هائمي رژ)كايبزعم امر( داندي خود را مستحق مكاي شده آه بر اساس آن امردي تاآ"ی دستشيتقدم و پ"بوش بر عنصر 

 بر كاي امری حقوقهيح و خالف رویتجاوز ضد انسان.   بردارداني از مشوند،ي می تلقكاي امرتي به امندي تهدكيرا آه 
 و زمي  غرض مبارزه با ترورانهي در جهان باالخص در شرق می دموآراسميهمچنان تعم.   مثال عمده استكيعراق 
  .رودي جورج بوش بشمار مني آشور مورد نظر، جز دوآتوركي در كاي امرۀ جانبكي ۀمداخل

 
زاد ليخل.   بوش دست باال دارندۀ اند آه تا اآنون در اداركاي امر جورج بوش، محافظه آاران نوني دوآتوری واقعطراحان

 نيا.  زندي می به آن متعلق است، دست بر هر آاركهي و منافع گروهی منفعت شخصی گروه است آه برانيهم جز هم
ه  آكندي بوش افاده منيدوآتور.   استی در سطح جهانكايامرروش تجاوزی  ی برالهي وسكي قتي در حقنيدوآتور

 افراد ی است آه منجر به آزاددي قابل تائی  از نگاه اخالقی دموآراسكي بی دآتاوركي ضي تعوی آشور براكيمداخله در 
 بوش و دهيبه عق( كي دموآراتی هاام نظراي است زی مداخله منطقني هم چنیكيژاز نگاه سترات.  همان آشور شود
   .دهنديش نم را پرورزمي اند و ترورزي  صلح آم)مخافظه آاران نو
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 قابل ی الدول هم تا حدني است آه در حقوق ب"دفاع از خود" به آن شده است، ی بوش متكني دوآتوركهيگري دۀيفرض
دفاع از " نكهي است آه مورد تجاوز قرار گرفته  به شرط ای حالت،  دفاع حق مسلم آشورني  در چن. ميباشدرشيپذ

 بوش مالحظه شده، حق دفاع از خود شكل مجازات نيدوآتور در كهي طور. ردي و تجاوز را نگیتقامجوئنا   حالت "خود
    . را بخود گرفته استیو توسعه طلب

 
 ١٩۶٨ سپتامبر ٢۶ ۀ بود، بار اول در اخبار پراودا منتشری شوروی خارجاستي  نمونه از سكي آه ژنفي برنيدوآتور

  ۀ خود در گنگرۀياني در بژنفيبعدًا بر.  دي به نشر رس"یستيالي سوسی آشور های المللني بۀفي و وظتيحاآم" عنوان ريز
  : نموددي تاآني به آن چن١٩۶٨ نوامبر ١٣ خي گارگران پولند بتارۀحزب متحد

 

 را یستيالي سوسی آشور های آشور بكوشند تا انكشاف بعضكي در سميالي دشمنان سوسكهيوقت
ور است، بلكه همچنان  مشكل و  همان آشۀ نه تنها معضلني منحرف سازند، اسميتالي آاپیبسو
   . خواهد بودیستيالي سوسی همه آشور های عمومینگران

 
 اي به چكوسلواآی تجاوز شوروی  را برانهي اجرا درآمده بود، زمۀ آه قبل از تجمع در پولند به مرحلژنفي برنيدوآتور

 را ی و اقتصادیاسيد و راه مستقل س مسكو برهانۀطري آه خود را از سخواستي در آن زمان مايچكوسلواآ .  ساختايمه
 قرار داشتند، ی شوروتي وارسا آه تحت حاآمماني پی آشور هاري سای قوای با همكاری شوروی هاروي ن. ديمايبپ

 مردم چك را یهنيو نهضت م سو مورد تجاوز قرار دادند هر را از اي چكوسلواآیباي آشور ز١٩۶٨ست گ آ٢١ خيبتار
 كاي امری تهاجمی هاروي نی از آشور ها در همراهی  تعدادی اشتراك قواكهي طور. ر ساختند واداینيموقتًا به عقب نش

  "وارسا" تجاوز آار ماني پی آشور هاري سای داشت، به همان نحو شرآت قوایشي نماۀبه عراق و افغانستان صرف جنب
 ري زاي خود را در اشغال چكوسلواآی جنگمي عظني هم ماشی در عراق، شوروكاي عملكرد امرنندما.  بودی و تفننیشكل

 هم تجاوز نموده بود آه نهضت ی به هنگر١٩۵۶ قبًال در سال یشورو.   براه انداخت"رساا ومانياقدام پ"عنوان 
 آه كردي افاده می معنني چنش، اتي تحت حاآمی بر آشور هایتجاوز شورو.  را در آن آشور نابود آندیاستقالل طلب

 استي و راه مستقل را در سگويد وارسا را ترك ماني پليق نداشت آه آزادانه و طبق م حی شرقی آشور اروپاچيه
  . ديماي خود بپیخارج

 
 در ژنفي بریستيالي امپرالي سوسني، دوآتور١٩٧٨ لي اپر٢٧ در ی و پرچمی مزدوران خلقی ضد ملیبعد از آودتا 

 آماده ١٩٧٩ به افغانستان در ماه دسامبر یوز شورو تجای را برانهي و زمافتي قي تطبی هم جا" وارسامانيپ"خارج از 
 و ضد ی و نظام دست نشانده اش در آابل، به عمل ضد حقوقی شوروني ب١٩٧٨ چهارم قرار داد سال ۀماد.  ساخت
 و دو مانيدو پ" جانب تحت عنوان نيلطفًا به مضمون ا( گذاشت دي غرض تجاوز به افغانستان مهر تائی شورویبشر
  آن آشور ی سفارت خانه ها،یدر هر دو تجاوز شورو.  )دفرمائي پورتال موجود است، مراجعه في آرش آه در"انتيخ

   . شان بودی به آشور هانيدر پراگ و آابل محل تجمع  توطئه گران و خائن
 

 افغانستان
  

 یلي تحمۀي سفر نمود و متعاقبًا اعالمكاي  آابل به امری دولت مستعمراتسي رئی، حامد آرز٢٠٠۵ سال ی م٢٣ خيبتار
 هي اعالمنيا.  دي دو آشور حاآم و محكوم صادر گردني اني  ب"كي ستراتژیهمكار" و افغانستان دال بر كايمشترك امر

 كاي امریتيالسي امپری قسمت از ستراتژكي  بلكه افغانستان دهد،ي نمی دو آشور معنني اني بكي ستراتژی همكارقتيدر حق
  ی براكي آه از نزدميلي گفته شده آه  ما مای استعمارۀي اعالمنيدر.  شودي بوش است، شمرده مني امتداد دوآتورآه همان

 هياعالم.  آنمی را مطرح متي جا صرف موضوع امنني  در".مي آار نمائتي و امنتي موفق،ی حكومتدار،یدموآراس"
  ):ی بوش، نه آرزیعني ( آه، ماديگويم
  

 اش در تي استقالل و امن،ی ارضتي آه تمامدي افغانستان درك نماكهي الزم در صورترياب ارتباط اتخاذ تدبه •
  .مي نمائی با هم مشوره مشود،ي مديخطر بوده و تهد

  .مي آنی مساعدت میتي بخش امندي افغانستان را در اصالح و تجدحكومت •
 .ميدهي را ادامه مزمي ضد تروراتي عمل،ی افغانی قوای همكاربا •
 ..مي آنی متيت ائتالف به حكومت افغانستان در پروگرام ضد مواد مخدره حما معاوناز •
 .مي دهی می ادامی اطالعاتی همكاربه •
 .مي نمائی مهي افغانستان را با ناتو تقوروابط •
   .مي آنی میباني پشتی سرحدتي  امنی ابتكارات برااز •
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 یاسي س،ی نظامیمستقل و آزاد بوده  و توازن نسب  همكاری آه آشور هاشودي مطرح می واقعًا زمانكي ستراتژیهمكار
  مشترك اتيبطور مثال،  عمل.   جانبه خواهد بودكي اي و یلي تحمی همكارني آنها برقرار باشد  و اال چناني میو اقتصاد

 ی تلقكي ستراتژی همكاركي تواندي دوم، می جنگ جهاناني در جری نازمان آلهي علی و شوروی غربني متحدني بینظام
  از قبل طرح شده، به ی آه با عقد همچو معاهداتستي نیگري دیزي چی افغانستان آمتر از وابستگیاما حالت فعل.  گردد

 یروش فعل.  دهدي متي مشروعی نظام دست نشانده و بقدرت رساندن عمال داخلكيتداوم اشغال افغانستان  و اسقرار 
   . داشته باشدیگري  دهي توجتواندي و نمداردي مانيحكوم را ب حاآم و مۀ صرف رابط،ی در افغانستان اشغالكايامر

 
 افغانستان آه در سال كي دموآراتی و جمهوری اول و چهارم قرار داد اتحاد شوروۀ مادحاتي به توضميپردازي محال

  :افتي انعقاد ١٩٧٨
 

 دو ني را بريپذ خدشه نای آه دوستدارندي خود را اعالم  ممي تصممني متعاقدنيي عالنيطرف:  اولۀماد
 خود بر اساس مساوات، احترام به ني را بی و هر نوع همكاردهي بخشقي و تعمتيآشور تقو

  . توسعه دهندگري همدی و عدم مداخله در امور داخل،ی ارضتي تمام،ی ملتيحاآم
 

 هر دو آشور، با ی ارضتي استقالل و تمات،ي  امنني غرض تامني متعاقدنيي عالنيطرف:  چهارمۀماد
  ی همكارگري  منشور ملل متحد با همدۀي و همچنان  با روحكي نیگي و همسای دوستی عنعنوۀيحرو

 ،یفاع دتي ظرفتيبه منظور تقو.  ندي نمای اتخاذ مگريآرده و اقدامات الزم را با موافقت همد
 ني بكهي مطابق به موافقت نامه هائی نظامۀني در زمی به انكشاف همكارني متعاقدنيي عالنيطرف
   . عقد شده ادامه خواهند دادنيطرف

 
 سميالي امپرالي قرار داد بود آه سوسني همی بعد از امضاقاًَيدق.  ميابي با آلمات را به سهولت درمی جا تقلب و بازنيدر

 آشور ما را مضمحل ی ملتي و حاآمی ارضتي تمامجهي به تجاوز به افغانستان را گرفت آه  در نتمي تصمیشورو
   .شت دادي تاآی ملتي و حاآمیارض تي تمایري ناپذی اول بر تخطۀ مادكهيساخت، در حال

 

 عراق
  

 ابتكار دست ني  به ع٢٠٠٧ نوامبر سال ٢۶ در ی و افغانستان،  بوش و مالككاي امرني بی مشترك استعمارۀي اعالممانند
 ی و خارجی داخلی هادي تهدهيل عراق عتي از امنكاي و عراق، بوش وعده داد آه امركاي مشترك امرۀيدر اعالم.  زدند

 هي را در مجادله عل"كيدموآرات" عراق "كاي امریقوا" رفته آه تذآار هي اعالمني دوم اۀدر ماد.  دفاع خواهد آرد
 آامل برخوردار بوده و ی  در عراق مانند افغانستان از آزاد"كاي امریقوا".   خواهد آردیاري یستي تروریسازمان ها

 كي عراق ه،ي اعالمني است آه درنيخنده آور ا.   خود را در عراق حفظ خواهد آردیالزم داند قوا كاي امركهيتا زمان
 همه ی الدول براني از نگاه حقوق بی عراق اشغالیموقف حقوق.  شناخته شده استی ملتي حاآمیآشور مستقل و دارا
 ش است آه نظام بر سر اقتداری ملتي حاآمی  دارای آشور زمانكي.  كندي را نمشتري بحث بجابيوضاحت داشته و ا

 بتواند آزادنه ی جهاناستي سۀ را در داخل در دست داشته و در صحنیاسي مردم بوده  و انحصار قدرت سۀ ارادۀزاد
 ري عراق و افغانستان را تغی قادر نخواهد بود آه  حالت مستعمراتی تصنعی های  گونه جمله پردازچيه . ديعمل نما

 است  آه هر مقاوله   بدون اآراه و فشار ني مستلزم ای المللني در حقوق بهم  وی هم در حقوق داخلعقد مقاوالت.  دهد
 آه تسلط آامل بر منابع دانندي را درعراق همه مكاي امركياهداف ستراتژ.   نخواهد داشتیمنعقد شود و اال  اعتبار حقوق

  . استانهيم بر شرق یاسي و  سی اقتصادۀ همه جانبۀطري آن آشور و سینفت
 

 در دفاع از ژنفي برني به دوآتوركي  شباهت نزد"كيدموآرات" به اصطالح ستمي بوش در دفاع از سۀ ادراتعهد
 برد تا نهضت ورشي اي بر چكوسلواآ١٩۶٨ در ماه آگست سال ی شوروژنف،ي برنيورت دوآیبر مبنا.   داردسمياليسوس
 عضو ی آشور هاتي و حاآمی وارسا به آزادماني پ٨ ۀ ماد.  را در آنكشور در هم بكوبدی ضد شورویخواهيآزاد

 ني مانند دوآتورژنفي برنيدوآتور . كردي مني عضو تعی آشور های آه مسكو برایتي اما  حاآم،شتگذاياحترام م
   .  خواهد دادرند،يگي قرار مدي آه مورد تهدیسيالي سوسی برادرانه را  به آشور های آمك هایبوش، وعده داد آه شورو

 
. ابدي می  بوش تجلني در وجود دوآتور١٩ قرون گذشته باالخص قرن سمياليآولن.  شودي هر چند بار تكرار مخيارت

 تاراج تي تمدن اما در واقعۀ اشاعۀ سرحدات آنها به بهانی در ماورای استعماری آشور هاتي امتداد حاآمسمياليآولن
 است آه امروز توسط  ی همان روشقًاي دقنيا.   ها بودنيزمن سري  مستعمره و برده ساختن  مردم ایثروت آشور ها

 آه اهداف ميرسي مجهي نتنيپس به ا.     شودی ملي  تمثطرهي  تحت سی  بر آشور  هاكاي امرتي بوش و  حاآمنيدوآتور
  ،یداقتصا منافع تي مردم  و تثبدني ملل، غارت ثروت و به اسارت آشی سلب آزاد)ژنفيبوش و بر( نيهر دو دوآتور

 .بوده است  ی و شوروكاي امركي و ستراتژیاسيس


