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 شکست دوکتورين تجاوزکارانۀ اوباما
 

  
ی متجاوز ی نيرو ھاافغانستان  و کاروائ موفقيت ھای دروغين در مبر اوباما به ارتباط  دس١۵بيانيۀ تاريخی  

ھمانطوريکه دوکتورين جورج .  حکايت کنندۀ سرشکستگی و ناکامی  امپرياليسم امريکا بوده استامريکا و ناتو 

ھمان سرنوشت مصيبت  بوش طعم شکست را در ھر دو کشور افغانستان و عراق چشيد، دوکتورين اوباما ھم به 

ضربات خردکننده ای گسترش می يابد و افغانستان در مقاومت و مبارزات مردمی ھر روز .  بار مواجه خواھد شد

  .و داخلی به زودی فرا خواھد رسيد روز شکست دشمنان خارجی بدون ترديد، . بر فرق متجاوزين وارد ميکند

  

به پيشرفت ھای غرض رسيدن به ھدف، ما : " در صحبت خود گفت اما عاری از معنابا غرور و تکبراوباما 

."  از افغانستان ، بيشتر زير فشار قرار دارد سال قبل ٩بعد از فرار  کدر رھبری القاعده  امروز.مھمی نايل شده ايم

 سال قبل ٩.  رت جھانی مغرور نميتواند جز شکست چيزی ديگری تلقی گردداين طرز کالم رئيس جمھور يک قد

به جھان اعالم ) موکراتمھم نيست که جمھوری خواه باشد يا د(حين تجاوز به افغانستان، زعامت آن وقت امريکا 

اما امروز اوباما صرف بر اعمال فشار بر آن ."   می کنيماز بيخ کنده و نابودالقاعده را  ريشۀ ما "نمود که 

 در مقابل يک سازمان تروريستی دو معنی را اين نزول نظامی و سياسی امريکا.   ميکندءسازمان تروريستی اکتفا

ريکا در افغانستان و منطقه نتايج خجالت باری  برای امريکا و ناتو داشته اميا روش تجاوز کارانۀ : افاده ميکند

القاعده قرار داشته  تا از اين سازمان در طرح ھای  رھبری ااست و يا اينکه امريکا در زدوبند مخفيانه ب

ستان نيست زيرا ھدف ما شکست ھر تھديد به امنيت افغان"اوباما متذکر شد که .  امپرياليسی آينده استفاده نمايد

افغان ھا قوای متجاوز امريکا زور ."  مين نمايندأکه امنيت کشور خويش را تسرانجام اين خود افغانھا خواھند بود 
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يک قدرت امپرياليستی مانند امريکا خوش به رضا چطور ممکن است که را می بيند و تجربه می کند، وگرنه 

  .  تسليم شود و به شکست خويش اعتراف نمايد

  

، ) حکومت دست نشاندۀ کابل و مزدوران ائتالف شمال ( افغانی ھمراه با ھمدستان" اظھار داشت که اوباما ھمچنان

را  ھای زيادی هما جا... رھبری  طالبان آغاز نموده و آنھا را از سنگر ھای شان بيرون می کشيمهما به تھاجم علي

اين ادعای اوباما ."  به منطقه و زمين خود بازگشته اند تعداد بيشتر افغانھا که در نتيجهاز وجود طالبان پاک کرده 

عکس ادعای اوباما، نسبت سياست ه ب. آنقدر مضحک است که حتا طالبان بر گفتار غير واقعی وی خنديدند

ام ساحات  تبعيضی و تجاوز کارانۀ امريکا در افغانستان ھر روز به قوت طالبان افزوده شده و حمالت شان در تم

 و تلفاتی بر جا مرتکب نشدهحمالت خودکشانۀ طالبان کدام روز نيست که .  کشور گسترش می يابدشمال به شمول 

وای متجاوز امريکا ضربات خود را بر قملی و انقالبی و ھمچنان کدام روز نيست که نيرو ھای مبارز .  دنگذارنمي

  .  دننو ناتو وارد نمی ک

  

حکومت پاکستان ميداند .  خود در روابط ما با پاکستان ادامه خواھيم دادهبه توج"ستان گفت که اوباما به ارتباط پاک

اين نظر ."  ًکه شبکه ھای تروريستی در مناطق سرحدی يک تھديد به ھمه خصوصا به پاکستان شمرده می شود

طانی اند که در شکم افغانستان پاکستان و ايران دو دانۀ سر.  نيک اوباما در مورد پاکستان از بنياد نادرست است

مداخالت کشور ھای زمينۀ بيشتر به افغانستان و تان قوای پيمانامريکا و  ،شورویتجاوز .  ريشه دوانيده اند

در افغانستان بار ديگر پاکستان را اجتناب ناپذير ترس درين است امريکا بعد از شکست .  را ميسر ساختھمسايه 

  .کشور ما را مرکز قدرت نمائی ھمسايگان قرار ندھدزد و جانشين خود نسا ٩٠مانند دھۀ 

  

امريکا در کشتار مردم بيگناه مناطق اول موفقيت .  البته که امريکا به مو فقيت ھائی در افغانستان دست يافته است

 ٢٠٠١از اکتوبر سال .  پشتون نشين کشور است که گويا امريکا و ناتو صرف به پشتون ھا اعالم جنگ داده است

شده و ھزار ھا خانه و قريه  و بدينسو، ده ھا ھزار مردم بی گناه کشور در جنگ تحميلی امريکا بر افغانستان کشته 

موفقيت  . فروکش کندٌعمدا ويران گشته اند تا عطش صاحبان سرمايه در کشتار انسان ھای ساير سرزمين ھا زمين 

 تن از نيرو ۵٢١، ٢٠٠٩در سال .   و قوای ناتو است امريکائی خودعساکرعمدی کشتن دادن به دوم امريکا در 

اگر امريکا .   ميرسدن ت٢٢٧٠ اين رقم به ٢٠٠١ھای امريکائی و ناتو در افغانستان کشته شده که از سال تجاوز 

شان برای اوباما و ناتو و مزدوران داخلی  ءبا تمسخر و استھزاموفقيت ميداند، ما اين پيروزی را  اين دو را

    .    گوئيمتبريک می

      

  

           

  


