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 Political سياسی

  

 داکترميرعبدالرحيم عزيز

  ٢٠١١ دسمبر ١١

  

  يا عمليات بردگی متداوم" بن دوم"
  

لمان آمدند تا در اخويش به غالمان افغانی تحت رھبری حامد کرزی برای پای بوسی امپرياليسم و التجاء برای  بقای 

از آغاز " بن دوم"سرگذشت کنفرانس .   دسمبر به راه انداخته شد، اشتراک نمايند۵که به تاريخ " بن دوم"کنفرانس 

صحبت ھا يکنواخت و خسته .  تا انتھا آنقدر مضحک بود که حتا افراد عادی ھم توانستند به بيھودگی آن پی ببرند

حامد کرزی رھبر .  رفت ک کنندگان  مانند ھلری کلنتن  از فرط بی مضمونی غمزه می و بعضی  اشترا کننده بود

 ٢٠١۴کرد که او و نظامش را بعد از   میالتماسغالمان افغانی نزد امريکا و پايدو ھای اين کشور در سطح جھانی 

ٌ پذيرفته شد مگر ننزد متجاوزااستدعايش .  زير بال خود بگيرند و از قھر خدا و مردم افغان نجاتش دھند  عجالتا

  .اينکه دست از پاچه خطا کند و خود را زير تيغ امپرياليسم اندازد

ن و ، اجتماع متجاوزا٢٠٠١دسمبر سال  ۵به تاريخ .  ده سال از تجاوز امريکا و نصب نظام مزدور فعلی می گذرد

دی را روی صحنۀ سياسی بردگان افغانی در بن شالودۀ نظام ضد ملی فعلی را پی ريزی کرد و خوکان جدي

در ظاھر امر ديگران ھم درين وحشی گری سھيم شدند تا .  کشور عمالٌ مستعمرۀ امريکا گرديد.  افغانستان آورد

اين حالت برای شرافت باختگان افغانی و .  تجاوز امريکا عادی معلوم شود و مستعمره بودن افغانستان آشکار نگردد

ٌ خاک فروشان مسلکی بسيار دلپسند ا اگر امريکا نباشه، خی چطو "کنند که  ال میؤکه س نھائیآست، خاصتا

اين ".  خی پيشنھاد شما چيس"يا اينکه "...اگر امريکا نباشد ما را ايران و پاکستان قرت می کنند"يا اينکه ...ميشه

 کودن و لوده که یان ھابرای يک تعداد ديگر اين قبيل انس. پذيرای استعمار اندبوده انسان ھا فاقد بينش، درايت ملی 

ھمين ھا اند که مگس ھر دوغ .  يک عمری را در حماقت جبلی سپری کرده اند، چيزی به نام منطق وجود ندارد

  .شده  و به دول ھر يک می رقصند و خدمتگار ھر متجاوز اند

عماری و مستعمراتی و از امريکا تا کابل مطبوعات است.  آغاز کرده اند"  بن دوم"حال چاکران استعمار به ستايش  

گشته و تداوم در بند شدن افغانستان را جانانه تبليغ می نمايند "  بن دوم"افراد معينی مبلغ روحيۀ قطعنامۀ استعماری 

ن را خائنابتواند بقای نظام ضد ملی  کابل را برای مدتی  تضمين نمايد و " بن دوم"زيرا به اين عقيده  اند  که شايد 

ھموار سازی " طبل بردگی را می نوازد و  اجتماع بن را ء صبح اسپنتا و شرکا٨اخبار .   کنداز قھر ملت محافظه
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ئيد تجاوز ده سال قبل امريکا و أسفارت دولت مستعمراتی کابل در واشنگتن با ت.  می داند" راه برای آيندۀ افغانستان

زعامت .  ای بقای افغانستان  مھم خواندرا بر" بن دوم" دسمبر اجتماع ٨رخۀ تايمز مؤناتو، در اخبار واشنگتن 

"  بن اول"عکس ه گروه شورای نظار که ب.  مستعمراتی در کابل ھم از شوق در حال مستی و باده گساری است

ود که چرا اينھا داشت، از نبود رھبران خاين خود مانند قانونی و عبدهللا شکوه نم" بن دوم"حضور  کمرنگی در 

وس يبزلمی رسول وزير خارجۀ بی شخصيت دولت مستعمراتی کابل و پا. ر جھانی نيستند استعمااينبار مورد توجه

شورای نظار در صف ساير وزرای خارجه فخر می فروخت که گويا او انسان با شخصيتی بوده و وزير خارجۀ 

  .يک کشور مستقل است

نستان حداقل برای ده سال ديگر بعد از  ماده ئی را تصويب نمود که بر مبنای آن افغا٣٣اعالميۀ  " بن دوم"کنفرانس 

  در زنجير غالمی استعمار جھانی باقی خواھد ماند و جزء حيطۀ اشغال گران و پيمان تجاوز کار ناتو قرار ٢٠١۴

 ايران، پاکستان، کشور يه بعدی علی خيز امپرياليسم برای يورش ھاۀتواند بھترين تخت افغانستان می.  خواھد گرفت

در واقعيت، اين امپرياليسم است که از کنفرانس .   و زير نظر داشتن  چين و روسيه به شمار آيدھای آسيای مرکزی

يک افغانستان مستعمره صالحيت چانه زدن و حتا اظھار نظر را در .  بيشترين استفاده را نموده است"  بن دوم"

روی  . را به راه می انداخت" بن دوم"خواست يا خير، استعمار جھانی کنفرانس  خواه کابل می.  ھمچو موارد ندارد

دورۀ انتقال "ميان افغانستان و جامعۀ بين المللی و از " تعھد دو جانبۀ"را " بن دوم"ملحوظات ديپلماتيکی،  اجتماع 

ھم ميھنان ما توجه فرمايند که برای در بند کشيدن ملت ھا چطور استعمار کلمات زيبا .  قلمداد نمودند" به دھۀ تحول

  .      دھد برد و عده ای از اجيران دوره گرد را به نفع استعمار دستور تبليغ می نده را به کار میو فريب

افغانستان را در زنجير غالمی استعمار بسته کرد که رھائی از آن صرف "  بن دوم" اعالميۀ  ١٣ و ٩، ۵مواد 

 و افغانستان با جديت  امعۀ بين المللی ج"شود که   متذکر می۵مادۀ .  وظيفۀ نيرو ھای ملی و انقالبی اصيل است

.  کردند٢٠١۵ -  ٢٠٢۴خود را وقف تعميق و توسعۀ ھمکاری تاريخی  از دورۀ انتقال به دھۀ تحول بين سال ھای 

با تائيد مجدد بر تعھدات ما طوريکه در اعالميۀ لندن و طرز العمل کابل تذکار رفته، اين تجديد ھمکاری بين 

ن المللی مستلزم تعھدات دوجانبۀ راسخ در ساحات حکومتداری، امنيت، انکشاف اقتصادی و افغانستان و جامعۀ بي

  درين جا مشاھده می کنيم که جامعۀ بين المللی با نا اطمينانی در معامله ."اجتماعی و ھمکاری ھای منطقوی  است

ن قيد و شرط نبوده بلکه مشروط با افغانستان صحبت می نمايد،  بدين معنی که کمک جامعۀ جھانی يک جانبه و بدو

جامعۀ "کند که   بيان می٩که مادۀ  خنده آور اين.   و سرسپردگی کامل  نظام مستعمراتی کابل دارد" روش سالم"به 

  ."بين المللی حکومت افغانستان را قادر ميسازد که صالحيت مستقل خود را در تمام ساحات  بکار ببرد

د حاکميت ملی و استقالل داخلی و خارجی باشد، چطور ممکن است که در يک کشوری که  فاق! ميھنانخوب ھم 

 بزرگتضاد .  صرف بازی با کلمات مشکل افغانستان را حل نمی کند.  حالت اشغال از خود ابراز صالحيت نمايد

بعد از .  رز بايد اول در صدد اخراج آنھا باشنددر افغانستان امروز موجوديت  قوای اشغالگر است که نيرو ھای مبا

حصول آزادی و تحصيل استقالل، نيرو ھای ملی و انقالبی تضاد ھای ديگری را از سر راه بر خواھند داشت و 

  . زمينه را برای پيشرفت ھمگانی ميسر خواھند ساخت

نظام سياسی آينده اش ادامۀ   "کهد کن در مبحث حکومت داری تذکار رفته است که افغانستان با قاطعيت اظھار می

مردم افغانستان  . خواھد بود که بر مبنای قانون اساسی افغانستان استوار ميباشد" کثرت گرا"بازتاب يک جامعۀ 

به ساختار يک جامعۀ باثبات، دموکراتيک بر مبنای حاکميت قانون که در آن حقوق بشر و آزادی ھای اساسی 

  کنفرانس استعماری بن ." زن که در قانون اساسی تضمين گرديده، ادامه خواھند دادرعايا به شمول برابری مرد و
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 را بر مردم افغانستان تحميل نمود و متوقع بود "کثرت گرا"،  نظام فعلی به اصطالح ٢٠٠١اول در دسمبر 

وش و گفتار  اشغال ين جا تناقض ھا را در راما در.  افغانستان گام ھای سريع پيشرفت را در تمام ساحات بپيمايد

تواند کثرت گرا  ھر نظامی که با قوت تجاوز گران در يک حامعه روی صحنه می آيد، منطقاٌ نمی.  گران می بينيم

تواند معنی يافته و مشروعيت يابد که ھمان کشور از ھر گونه تسلط اجنبی مبرا  کثرت گرائی زمانی می.  باشد

 نشانده بدون کمترين ترديد کثرت گرائی واقعی را در ھمان کشور اشغال يک کشور و نصب يک نظام دست.  گردد

کند،  زيرا اشغالگران افرادی را در قدرت می رسانند که مزدوران شان اند و مزدوران نمی  اشغال شده  نفی می

ن ملت مھمتر از ھمه اشغال گران به قاتال.  که مزدوران اجنبيان اند توانند نمايندگان ملت خويش باشند برای اين

مخلوق " کثرت گرای"افغان، دزدان، قاچاقبران مواد مخدره و گروه ھای ضد ارزش ھای ملی  دست باال در نظام 

پس چطور ممکن است در ھمچو يک .   اين افراد و گروه ھا زن ستيز و دشمنان حقوق بشر اندۀخود دادند که ھم

فقط و فقط " بن دوم"حترام قرار گيرد؟  کنفرانس نظام ضد ارزش ھای انسانی،  حقوق بشر و يا حقوق زن مورد ا

برای فريب مردم جھان و مردم افغانستان جمالتی را در اعالميه گنجانيده که بتواند شک و ترديد مردم را نسبت به 

نيات استعماری اشغالگران کاھش دھد و يا مزورانه رفع نمايد و برای استعمار و حاميان بی ھويتش چھرۀ انسانی 

  .يد اين اعالميۀ مضحک خواھند بودمؤکسانی که فاقد شعور بشری و شرافت انسانی اند .  دھد

سازمان ھای .  يکی از فاسد ترين نظام ھا در جھان است" بن اول" زادۀ جامعۀ بين المللی خوب آگاه است که نظامِ 

ده بر داشته و اين کشور را در مختلف بين المللی بار ھا از فساد در دستگاه اداری، قضائی و تقنينی افغانستان پر

ين  حالت گنديده، اشتراک کنندگان در ابا استشعار از.  صدر بی کفايت ترين دولت ھا در جھان به شمار برده اند

عمداٌ طوری جمله بندی را در اعالميۀ خود ترتيب داده اند که  گويا افغانستان دارای يک نظام " بن دوم"کنفرانس 

  .اند"  انسان ھا"احبان قدرت ھم از شريف ترين واقعاٌ مردمی بوده و ص

بی نياز " بن دوم"، اين کشور را از پاپندی به مواد اعالميۀ استعماری "بن دوم"عدم اشتراک پاکستان در کنفرانس 

ی  آرامی ھال در تداوم بحران افغانستان است و يکجا با ايران ناوپاکستان يکی از کشور ھای مسؤ.  ساخته است

نبود اين کشور در کنفرانس استعماری بن باعث .   وسيلۀ جواسيس خود در افغانستان خلق کرده استه را بفراوانی 

ندانسته و کماکان به مداخالت و تجاوزات خود در " اعالميۀ بن"خواھد شد که پاکستان خود را مقيد به مواد مصوبۀ 

ت نمايندگی ايران به أھي.  ھموار بود" بن دوم"انس ميدان تاخت و تاز برای ايران در کنفر.  افغانستان  ادامه دھد

منظور حفظ و توسعۀ نفوذ ايران، ايجاد و بقای مراکز نظامی امريکا در افغانستان را برای صلح و آرامش منطقه  

داند که در صورت تشديد بحران و يا جنگ گرم، امريکا از خاک  ايران خوب می.  مضر و خطرناک دانست

ل بار ھا به ايران اطمينان د کرد ولو که زعامت مستعمراتی کابت خود را عليه ايران آغاز خواھافغانستان ھم حمال

امريکا اصالٌ به اجازۀ دولت مستعمراتی .  داده است که از خاک اين کشور عليه ايران اقدامی صورت نخواھد گرفت

ئيد أ به تکمترين وقعقدرت ھای اشغالگر کابل ضرورت ندارد، زيرا افغانستان خود در اشغال امريکا و ناتو است و 

لذا با موجوديت و تداوم مراکز نظامی امريکا در افغانستان ، ايران ھم .  و يا اعتراض کشور ھا مستعمره قايل نيستند

نخواھد شد و به بھانۀ به مخاطره افتادن امنيت ايران مانند گذشته " بن دوم"مکلف به مراعات  روحيۀ مواد اعالميۀ 

  .  ور افغانستان به مداخالت خود ادامه خواھد داددر ام

اما اعالميه .  ورزد کيد میأبر راه حل سياسی  برای رسيدن به صلح و امنيت در افغانستان ت" اعالميۀ بن "١۶مادۀ 

متذکر نشده که صلح با کی؟  اگر مقصود طالبان و حزب اسالمی و يا شاخۀ حقانی باشد، ھر سه اين گروه کنفرانس 

تواند انگيزه ای برای  را تحريم کردند و پيش شرط گذاشتند که خروج قوای خارجی از افغانستان می"  دومبن"
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که دستور از جائی  معلوم نيست که آيا اين گروه ھا  خود تصميم در نيامدن به بن گرفته اند يا اين. اشتراک آنھا گردد

پس اگر .  گان افغانی نمايندگان مردم افغانستان نيستندحزب اسالمی اعالم کرد که اشتراک کنند.  ديگری بوده است

مستعمراتی کابل ھمين گروه ھا اند که در باال از آن ھا نام برده شد، چطور ممکن است جامعۀ جھانی دولت ن مخالفا

" بن دوم"و دولت مستعمراتی کابل با عدم موجوديت شان در بن، آنھا را مجبور به اطاعت و پابندی از اعالميۀ 

  .      نمايد

صرف برای رنگ آميزی دولت مستعمراتی کابل و تداوم استعمار و اشغال " بن اول"مانند " بن دوم"کنفرانس 

حامد کرزی کوشيد تا .  ين کنفرانس  اصالٌ مطرح نبودارفاه مردم افغانستان و استقالل کشور  در.  کشور به راه افتاد

ه جامعۀ جھانی عالق.  گروه دزد و قاچاقبر افغانستان را تحکيم بخشددر بند کشيدن افغانستان، حاکميت فاميلی و 

تواند بھترين  برای امپرياليسم  يک نظام مزدور و ضد ملی در کابل می.  مندی به آسايش مردم افغانستان ندارد

  .   تضمين برای تداوم استعمار باشد

  

  

     

  

 

 


