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 Political سياسی

  

 ميرعبدالرحيم عزيزداکتر
  ٢٠١١ اکتوبر٠٧

  

  دھمين سال تجاوز امريکا به افغانستان
  ادامه داردتوحش

  
افغانستان روز ، يعنی روز تجاوز شوروی به ١٩٧٩  دسمبر  ٢٧ھفت اکتوبر مانند  

 اکتوبر ٧قدرت اول امپرياليستی جھان در روز .  نکبت در تاريخ کشور مظلوم ماست
 يک کشور ناتوان، ضعيف و توته توته را به بھانۀ مجادله عليه تروريسم ٢٠٠١سال 

مورد ھجوم وحشيانه و بيرحمانۀ خود قرار داد و برای اين منظور از ھمکاری 
مدرن ترين اسلحه و پيشرفته ترين تکنالوژی برای .  بردمزدوران داخلی ھم استفاده 
از آن زمان تا کنون، کشتار متداوم مردم افغان جزء .  کشتار مردم ما به کار افتاد

دوکتورين دولت امريکا شده است که افغان ھای فرومايه و شرف باخته  ھم به آن مھر 
  .   تائيد گذاشته اند

  
پورتال .   شوم ترين بھانه را برای متجاوزين داد ٢٠٠١مبر  سپت١١تروريستی حمالت 

گونه فعاليت ھای تروريستی را از  ھرو مؤسسين آن  "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "
حادثۀ مصيبت بار .  جانب ھر فرد، گروه و دولتی که باشد به شدت محکوم می نمايند

عث شد که يکی از مبر که ھزار ھا تن را به کام مرگ برد، با سپت١١تروريستی 
کار ه بزرگترين و وسيع ترين عمليات تروريستی دولتی عليه مردم و کشور افغانستان ب

افتد و امريکا و پيمان تجاوز کار ناتو با غرور و تکبر  خود را مستحق پامال شدن 
  .حقوق ديگران بدانند

     
بقۀ حاکم ط. مبر بيان شده است سپت١١تروريستی نظريات مختلفی پيرامون حادثۀ  

ی اين حادثه امريکا القاعده و شبکه ھای تروريستی اسالمی را مبتکر و عامل اصل
 ديگری از دانشمندان آن را زادۀ يک توطئۀ پنھانی صاحبان سرمايه تعداد کثير. دانستند

پنداشتند که با اين بھانه امريکا بتواند به ھر کشوری که خواسته باشد حمله برد، منابع 
 آن کشور را بدزدد و سرانجام حاکميت جھانی خود را مستحکمتر طبيعی و ثروت
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مبر، درين جا بايد اظھار  سپت١١ل و عوامل حادثۀ تروريستی صرف نظر از عل.  سازد
بدارم که افغانستان و مردم ناتوانش قربانی اول تجاوزات امپرياليسم امريکا شده و اين 

ليسم در منطقه و ماورای آن گرديده  خيز يورش ھای بعدی امپرياۀکشور سرآغاز و تخت
فشانی ھای نبا وجود جا. و از ھمين جا ھم شکست امپرياليسم جھانی ريشه  گرفت است

مزدوران داخلی استعمار در نگھداری مراکز نظامی امپرياليسم، باداران و مزدوران 
  .يکجا در گودال تاريخ فرو خواھد رفت

  
  پيمان ناتو ۵ به افغانستان را بر مبنای مادۀ ادارۀ بوش و پيمان تجاوزکار ناتو تجاوز

  :  ناتو قيد نموده است که۵مادۀ .  متکی ساختند نه مواد ميثاق ملل متحد
  

اعضا موافقه می نمايند که يک حملۀ مسلحانه عليه يک يا چند 
کشور در اروپا و امريکای شمالی حمله عليه  ھمه تلقی گرديده و در 

 ميثاق ملل ۵١ه جمعی را بر مبنای مادۀ نتيجه حق دفاع فردی و دست
  .   متحد  خواھند داشت

  
 يعنی يک روز بعد از حملۀ تروريستی در امريکا، ٢٠٠١مبر سپت ١٢به تاريخ 

اعضای ناتو در بروسل تشکيل جلسه داده و قطعنامه ای را به تصويب رسانيدند که 
  :ينجا نقل قول می نمايمايک قسمت مھم آن را در

  
مبر عليه امريکا از  سپت١١حادثۀ تروريستی گرديد که اگر تثبيت 

رھبری شده، اين يک عملی تلقی شده که تحت  )  افغانستان(خارج 
  . پيمان اتالنتيک قرار می گيرد۵روحيۀ مادۀ 

  
بدين صورت تجاوز به افغانستان که از مدت ھا قبل مدنظر بود، شکل می گيرد و به 

حال کامالٌ .   در می آيدءاخلی به مرحلۀ اجرا اکتوبر به کمک مزدوران  د٧تاريخ 
طبق شواھد و .  اشکار شده است که افغانستان محل و آغاز گر توطئۀ تروريستی نبود

 بلکه در يکی از شفاخانه ؛نستان نهااسناد، بن الدن در روز حملۀ تروريستی در افغ
که در شھر عاملين اصلی ھمه عرب بودند نه افغان . ھای پاکستان زير تداوی بود

افغانستان .  لمان توطئه را پخته کردند و بعداٌ آن را در امريکا پياده نمودنداھامبورگ 
  .  به ھيچ وجه زادگاه عاملين و توطئه گران نبود

که کشور ھای پاکستان و عربستان سعودی مجازات گردند، افغانستان را بی  عوض اين
دانيم  را ھم می اين.  خود قرار دادندۀ موجب نشانه گرفتند و در زير ضربات خرد کنند

وسيلۀ سازمان ھای ه که ھمين افراد و گروه  ھای تروريستی به شمول القاعده ب
استخباراتی امريکا خلق گرديدند تا طرح ھای امپرياليستی را در يک مرحلۀ معينی از 

ه اين بعد از رسيدن به ھدف، امپرياليسم خواست ک.  تاريخ در ساحۀ عمل پياده نمايند
اينجاست که کشمکش بين خالق و . مخلوقات ناپديد شوند و مزاحم امپرياليسم نگردند

  .   شود گردد و در سطح جھانی کشانيده می مخلوق آغاز می
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 صادر ٢٠٠١مبر که در جريان ماه سپت) ١٣٧٣ و ١٣۶٨(دو قطعنامۀ شورای امنيت 

در آن توجيھی برای تجاوز و اشغال غير قانونی يک گونه شرايط  گرديد تحت ھيچ
ن ناتو به خاطر حمايت از در حاليکه متجاوزا.  کشور عضو ملل متحد وجود ندارد

تروريسم دولتی امريکا بيشرمانه تجاوز به افغانستان را به آن قطعنامه ھا نسبت داده و 
ر کشور ھای مورد متذکر شدند که شورای امنيت صالحيت تجاوز به افغانستان و ساي

تجاوز امريکا به افغانستان غير قانونی و جنايتکارانه بود و کسانی .  نظر را داده است
.  که اين جنگ را بر مردم افغانستان تحميل کرده اند، مجرمين جنگی و جانيان اند

امپرياليسم به ايجاد توطئه محتاج است تا بتواند به تجاوزات خود ادامه داده و به زعم 
  .  ش به آن مشروعيت بخشدخود

  
اگر مبارزه با  تروريسم و انھدام سازمان تروريستی القاعده ھدف بود، امريکا تا کنون 

  مشکل را حل )اگر واقعی ھم باشد(قتل بن الدن .  به نحوی ذلتباری ناکام  شده است
و توان گفت که امريکا در حقيقت در خالل ده سال آگاھانه  ت میبا جرأ.  نکرده است

القاعده .  يا ناآگاھانه بازيچۀ القاعده گرديده و در دام اين سازمان تروريستی افتاده است
  :به سه ھدف خود دست يافته است

  انھدام اقتصاد امريکا به ارتباط مصرف بيجای نظامی،. ١ 
تشويق امريکا به تجاوز بر کشور ھای اسالمی غرض بدنام کردن و گير انداحتن . ٢ 

  اين کشور و
  از دست امريکا که قبالٌ ستراتژيست ھا آن را قرن امريکا می٢١کشيدن قرن . ٣ 

  .  طبقۀ حاکم امريکا در ھمان دامی افتاده که برای ديگران نھاده اند.  دانستند
  

در ھمراھی درين جا الزم است که کمی از نقش مزدوران داخلی و خفاشان سياسی 
بی مقدار استعمار در داخل و خارج ئيد  تجاوز از جانب غالمان أن و تمتجاوزا

ن به افغانستان بوده و ه پيش آھنگ متجاوزاائتالف شمال ھميش.  افغانستان حرف زد
ن  پول خيانت به کشور را از متجاوزاھمراھی نموده و" پيروزی"آنھا را تا سرحد 

ای برو که در اکناف دنيا خزيده اند اند ، فروخته شدگان ديگری ھمچنان.  ستانيده اند
بقای استعمار و ايجاد مراکز نطامی دايمی در بدل پول زوزه می کشند و از خوان 

ھر دو .  فرقی بين اين دو گروه ناموس فروش  وجود ندارد.  امپرياليسم تغذيه می کنند
ھر دو فرومايه و اوباش اند و .  ھر دو مزدوران و اجيران اجنبی اند. خاک فروش اند

عکس .   دنائت در حق مردم و ميھن خويش دريغ نمی کنند گونه پستی وھيچھر دو از 
  . تواند خوشی خاطرخائنين به مردم و کشور را بار آورد ھای  پائين می
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که از نيات استعماری امپرياليسم و   عده مردمیدر آغاز تجاوز به افغانستان يک
نوکران داخلی شان آگاه نبودند،  تجاوز را به فال نيک گرفته  و آن را موھبت الھی 

ر داده ياما ده سال اشغال کشور زندگی ميليون ھا انسان بدبخت را از ريشه تغي.  دانستند
ه ده ھا و صد ھا تن بروزی نيست که .  و شيرازۀ زندگی آنھا را منھدم کرده است

کجاست امنيت و پيشرفتی که .  وسيلۀ قوای متجاوز و حمالت خودکشانه نابود نشوند
نيرو ھای متجاوز به مردم ما و  جھان وعده داده بود؟  بيليون ھا دالر صرف بربادی و 

طبق تخمين، امريکا ھر ساعت .  شود تخريب و نابودی مردم و سرزمين افغانھا می
برای اعمار مجدد بلکه در راه الر در افغانستان مصرف دارد، البته نه  ميليون د١٢

حمالت شبانه قوای اختصاصی به حريم خانه ھای .  مادی و معنوی افغانستان انھدام
 بدن زنان به قھر و غضب مردم افزوده و آنھا را بيشتر بسوی طالبان مردم و تالشی
 يکا اطفال را در گھواره می کشندقوای وحشی و بيرحم اختصاصی امر.کشانيده است 

سعادت درين جاست که تظاھرات ملی و .  و به والدين توھين و اھانت روا ميدارند
 نشانۀ باال رفتن شعور سياسی و اجتماعی مردم ما بوده مردمی در شھر ھای افغانستان

 .دسيسه ھای استعماری پی برده اند که به مروز زمان به عمق
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 رو به فزونی است و طور کتله ئی در سراسر کشور گسترش می احساسات ضد غربی
ت با جرأ.  به عکس باال نظر اندازيد تا شدت احساسات  ضد استعماری را دريابيد. يابد
توان گفت که افغانستان آبستن تحول شگرف در مبارزات ضد امپرياليستی خواھد  می
  .       بود

  
 امپرياليسم ھمچنان ادامه خواھد يافت و ھر مبارزات مردم افغانستان تا شکست نھائی 

ان و نيروی آزاديبخش ملی افزوده می گکه می گذرد بر کميت و کيفيت رزمند روزی
 .     شود

  


