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 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  Political سياسی

  

 زي عزميرعبدالرحيمداکتر

٢٠٠٩/٢/١٢ 

 

 ! اوبامایستيالي  امپرگفتار

 ابدي ی ادامه متجاوز
 

 جنگ ۀ چھار آتشی ھاروي ن   او با".ستياو ـ با ـ ما ـ ن"عكس درك نادرست  ناعاقالن و دست پروردگان استعمار،  

اوباما دربست .   استهيباالخره او با صاحبان سرما.    استی جنگعياو با  صاحبان  صنا.   استیافروز دست راست

 ی خودش و انعكاسی ارتجاعی لوژئودي اني به ارتباط افغانستان، مبی وۀيانيب.   شدیكائي خون آشام  امری جنرال ھاميتسل

 ی را زدود و برادي محافظه كاران جدشي تشوگر،ياوباما بارد.   بودیكائي جنگ طلب امریا گروه  ھیاز خواست ھا

 لي طبق مغانستان اوباما ثابث ساخت كه او به اشغال افۀنطق تجاوزكاران. دي كنندگان اسلحه آرامش خاطر بخشديتول

 ی نگھداری را براكاي دھندگان امرهي مال ھا دالرونيلي ادامه خواھد  داد و بی متماداني سالی براكاي امریصاحبان اصل

 .دي در كابل به مصرف خواھد رسانی نظام فاسد و مستعمراتكي

 را در یدي جدۀدياوباما پد.   جھان دادلي خود را تحوی و ضد انسانیستيالي  اوباما  نطق امپر،ی از تعلل طوالنبعد

 تحقق ًباي صحبت اوباما تقرۀي مردم در مورد روحاتيدسح.   نسبت به افغانستان وارد نكردكاي المدت امرلي طویستراتژ

 وانمود داني كرد كه تمام جوانب را خوش نگھدارد و خود را فاتح ماھد خوی بود كه اوباما سعنيتصور ھم ھم.  افتي

 ی اش  مخفی كردن ستراتژادهي او را در  پی دروناتي نتواندي نمشي ھمی برااستمداري سكي موجب ی بیزرنگ.  سازد

 و سازدي مرمال دو  پھلو را باستمداري ساتي نیني بشي قابل پري حوادث و انكشافات غري سی نخواھیخواھ.  نگھدارد

 جنگ طلب  كي نظراتش به ارتباط افغانستان، خود را مانند انياوباما ھم با ب.  گرداندي  ماني را نمااش ی اصلۀچھر

   . به جھان شناساندیواقع

 یكايامر.  دھدي و وجدان سالم  گوش نملي تعقل، دلی شخص به نداني كه اشوديوباما استنباط  م اۀ نطق تجاوز كاراناز

 تي آماج  فعالشتري  را بكايامرآن  نخواھد كرد، بلكه عكس نيمأ كشور  تني را درتي جنگ  امنۀ بداند كه توسعدياوباما با
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 در ی القاعده ضرورت داشته باشد تا تجاوزات پتيود به موجكاي حاكم امرۀطبق ديشا.   قرار خواھد دادیستي تروریھا

 عدم زمي مبارزه با تروری از راه ھایكي ست،ي ننياگر چن.   كندهي  توجی مورد نظر قانونی  را بر كشور ھاكاي امریپ

 ،كندي مكي ضد تجاوزگر  تحره مبارزه بی كشور را براكيتجاوز نه تنھا مردم .   كشور ھاستري ساتيتجاوز به  حاكم

 فھمد، ی علت و معلول را خوب مني اًقاي دقكايامر.    بخشدی ماديازدسبب گرديده و  را ھم یستي تروری ھاتيبلكه  فعال

 بلكه غرض تسلط بر مناطق ،ی نزمي به منظور محو تروركايپس مبارزه امر.  ورزدياما  به تكرار آن  اصرار م

  توانستيم  كاي امر  كهدي آ یم  برني چن ني و مطالعات محققكاي امری سنار بحث د انياز جر.  جھان است  كيستراتژ

 ی نمی در افغانستان و منطقه باقكاي  حضور امری برایلي بعد از آن دلراي الكن  نخواست زد،ي نماريالدن را دستگبن 

  .ماند

 و ی مردم ملكاديد ز اوباما اعالم نمود، باعث كشتار تعداكهي به افغانستان طوری ھزار عسكر اضاف٣٠٠٠٠ارسال  

 ی قواديبدون ترد.   را در جھان اسالم دامن خواھد زدیكائي ضد امری خود عكس العمل ھاني افغان خواھد شد و اگناهيب

 ی ھاروين.   دي نماكي ضد جنگ تحره كشور را ھم بني افكار عامه دردي كه شاديمتجاوز ھم متحمل تلفات خواھد گرد

.   اوباما فرستادندۀ  جنگ در افغانستان به اداردي و تشددياضات خود را در مورد تزئً قبال اعتركايضد جنگ در امر

ا خواھد ساخت و ي مھراني ھند، پاكستان و ای دولت ھای گسترش  اعمال ضد افغانی  را برانهيتداوم اشغال افغانستان زم

ثبات و ھم  تجاوزگران نياداخلی  عمال و دي كشور ھا مبدل  خواھد گردانني كشمكش  ادانيافغانستان ناتوان را به م

   . را به خطر مواجه خواھند كردافغانستان  تيامن

اوباما .   استی نظام فاسد و ضد ملكي كلمه ی به مفھوم واقعكاستي كه مخلوق تجاوز امری  كرزی حكومت مستعمرات

 حاال آگاه شده اند  كه چرا كايامر  مردم . اعتراف كردًاجبارا  كابل یھم در نطق خود به فساد در دستگاه دولت مستعمرات

  آنھا را تا اكنون گول زده و فرزندان آنھا را به ی مردمري نظام غني ازتي  به ارتباط حماكايو چطور دولت متجاوز امر

 ی كشور در اقدامات نظامني باعث شده است كه زعامت دركاي مردم امرۀ در شعور خواب بردیداريب.   داده استكشتن 

  ی و لسانی مذھب،ی اختالفات قومدي به تشد،ی استعمارالي تحقق امی براكاي متجاوز امریقوا. شديندي بوبار خود ددهنيآ

 ۀ را سرلوح"تفرقه افگن و حكومت كن" طرح رود،يھر جا كه استعمار م.   مردم افغانستان ھمچنان ادامه خواھد دادانيم

   .  استوار شده  استی طرح ضد بشرني ھمی بر مبنای فعلیساختار نظام مستعمرات.  دھدي  قرار مشيكار خو

 از گذشته شتري طالبان بی به افغانستان باعث خواھد شد كه مقاومت مسلحانه اما ارتجاعكايتوسعه و تداوم تجاوز امر  

طبق .   خود كشاندیسوه  مردم را در سطح روستا ھا بجهي و در نترديبخود گرا   "ی ملۀافيق"  ی و حتافتهيگسترش 

 و پاكستان دست هي برتان،ی طالبان ھمراه با عربستان سعودكيحر تتي در خلق و حماكاي امر،یخي تارريشواھد انكار ناپذ

ور تسلط بر افغانستان و ظ ضد حقوق بشر طالبان، بلكه به منخاطر روش خشن وه  نه بیانھدام نظام طالب.  داشته است

 ی جھانتي و در صدد حاكمدعالقه به اشغال افغانستان ندارامريکا  اوباما گفت كه كهيباجود.  منطقه صورت گرفت

   .دھدي اوباما را نشان مۀنرااکبي عكس  گفتار فری در افغانستان و در سطح جھانكاي الكن اعمال و كردار امر،يستن

 در مناطق مورد نظر كاير شدن امر ماندگاۀ نقاط جھان، نشاندھندري در افغانستان و سایاسي و سی نظامساتيسأاعمار ت

 .است
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 در داخل و خارج كشور محسوب ی و عناصر ضد ملی ارتجاعی ھاروي نی براكي فال نكيتوسعه و تداوم تجاوز    

 ی قوای رفتن ارادرونيدر صورت ب.  دانندي مكاي متجاوز امری قواوني خود را مدتي گروه ھا موجودنيا.  شوديم

 در افغانستان آغاز خواھد ی و ضد ملی ارتجاعیا ھروي نبتي شكست بر آنھا،  مصلي تحمايو  نيمتحدو  كاي امریاشغال

 به كشور ناني خانيا.   از دست خواھند دادیزوده  بوني دوستان و انقالبھني مورشيشد و تاب مقاومت را در مقابل 

وارد كرده اند كه گناه شان كمتر از تبه  افغانستان ی وحدت ملكري بر پیري صدمات جبران ناپذاني و پرچمانيمانند خلق

 ۀ ائتالف شمال باالخص شاخی ضد ملی ھاروي نیتوسعه و تداوم اشغال،  بقا.   ستي ناني و پرچماني خلقی ھایركا

وطن را ه  بانتي  خشتري خواھد كرد و به آنھا فرصت بني تر تضمی طوالنی مدتی قدرت براۀكي نظار را در اریشورا

 گروه نيا.   انددهي نورزی تجاوزگر خودداریجنب از فروش خاك وطن به ھر ای زمانچي عناصر ھنيا.  خواھد داد

 كماكان ادامه ۀ خود  شرافتمندانري خدمات غني اۀ به افغانستان بود  و به عرضكاي متجاوز امری ھاروي نشقراوليپ

   .دھنديم

اما .   افغانستان خواھد بودتي امننيمأول تؤس الزم  می با آموزش ھاندهي افغانستان در آیاوباما اظھار داشت كه اردو 

 ميالسي امپرالي سوسی قواۀليوسه  دوران اشغال افغانستان بی افغانستان مانند اردوی ضد ملی كه چطور اردوميديد

 پوقانه مشرب یجنرال ھا.  رساندي خود را به اثبات می ھر روز ناكامی کامل و ناتوانفي ضعاتي با روحیشورو

 رتاني غی بني نباشد، ایستيالي گاه امپرهياگر تك.   افراد كشور اندني ترني خاۀ افغانستان از زمری به اصطالح ملیوارد

 و سيپول.  اشت بار خواھد دبتي مصۀجي  اوباما نتیتعمار طرح اسنيا.   ھفته از دست خواھند دادكيتاب مقاومت را در 

 گر اشغالی منافع قوای صرف حامشوند،ي مهي و تقوليز جانب اجانب تمو افغانستان كه ای مخوف استخباراتیسازمان ھا

بعد از  خواھيم ديد که اما .   كنندي می اوامر اشغالگران سرشكنلي در تعمگانهي بی قوااري دستثي سازمانھا منحنيا.  اند

  .شد خواھند ري و خمخرد ی ضربات مردمريدر زاين سازمان ھای ضد ملی  متجاوز، ی ھارويشكست ن

   

   :گفتي مني چندي  بابود،ي انسان دوست و صلح خواه م،ی انسان واقعكي اوباما اگر

 

 .  پندارمی می عمل ضد بشركي و آنرا كنميبه  افغانستان محكوم مرا  كايتجاوز امر . ١

 و  و خالف حقوق بشر بوده ی عمل ضد كرامت بشركي یحامد كرزدولت مستعمراتی  از جنگ ساالران و تيحما  .٢

 . نخواھد كردتي حمای عناصر جانني من  منبعد ازۀادار

 حاضر به ھر گونه دي باكايً كشور جدا  معذرت خواسته  و امرني به  افغانستان،  از مردم اكاينسبت تجاوز امر .٣

 .جبران خساره شود

 ني  كه به چنكنمي تقاضا م خود ھمماناني فرصت از افغانستان خارج ساخته و  از ھم پنيزودتره  را بكاي امریاقو  .۴

 .ندي اقدام نمایعمل

 زي  را جامي مستقري غاي و مي مداخله مستقچگونهي حق سرنوشت شان آزاد گذاشته و ھنييمردم افغان را در تع  . ۵

 .دانمينم
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 یملكفساد در تمام ساحات .   موثر استري افغانستان از ھر جھت غیتي امنی ھا دالر، قواونيليبا وجود مصرف ب .  ۶

  . نخواھم كردتي حالت حمانيا از،ني ازشيمن ب.   استدهي دوانشهي ریو نظام

 ني به اكاي جمھور امرسي رئثيمن منح.    جھت در دو جنگ عراق و افغانستان كشته شده اندی بكايفرزندان امر  .٧ 

 .كنمي را تكرار نمی قبلۀ  نادرست اداریسي خاتمه داده و پاللهيغا

 كشور بر صلح جھان و احترام ني جمھور اسيرئحيث  نخواھد شد و من به نيمأ تی گری در نظامكايمر ایمنافع مل  .٨

  . خواھم كردديكء ت ھا  كشورتيبه حاكم

 

 و خود را به ابدي باز ی خود را طور نسبۀ از دست رفتی و انسانیاسي سۀھ وجتوانستي اظھار مطالب فوق، اوباما مبا

 نگھدارد و ی ھمه جوانب را راضتواندياوباما ھرگز نم.  دي نمای به جھان معرف"هصلح خوا" جمھور سي رئكي ثيح

 در هي تر از آنند كه گردانندگان قدرت و صاحبان سرمااريشمردم جھان حاال ھ.   از صحنه خارج شودنام كيخودش ھم ن

 كشتار و لي، الكن بعد از تحمسخن راند ٢٠١٠در جوالی  كاي امریرياوباما از ختم جنگ و درگ.  كنندي تصور مكايامر

مردم فقط .   از دست داده استگري  كشش خود را دزي با كلمات و فصاحت و بالغت غبن آمیباز.  شماري بی ھایرانيو

   . رد كندادي كه تجاوز را در بنی  و بس، آن ھم عملخواھندي ملو فقط عم


