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ازریس جمهور آینده افغانستان که او  خود مطیع                                                  

                                                  ؟ نیروهای اشغالگرباشد چه توقع برده میشود                   

ودور   همگانی وغیروابسته وریالیستمن به صفت یک روشنفکر !هموطن عزیز       

بمردم   هست iبه ارتباط کشورم حقایق  را آنطوریکز میهن وظیفه ای خود میدانم  که ا

ری از وطن در دوبگویم ودروغ هارا افشا نمایم ، شاید برای شما این سوال خلق شود که 

 تفکیک  مینمایدازدروغ ست می آورید وباز چطور راست را کجا بدومردم حقایق راشما از

زمانهای ازخدمت گذاری درسا  کسانیکه  هستند  داد که  ید پاسخ با  شمابجواب این سوال 

ستوه آمده  ه ب  خصوصی  هایونهاد دولتی   ًپست های  کاردر از جاسوسی واطالعاتی و

حکم نموده تا به افشا گری دسایس وواقیعات که در زمان ماموریت وجدان شان برای آنها

قلم بر   یند ویا ن بکشا مجری آن دسایس بودند زباشان بوقوع پیوسته ویا اینکه خود شان 

یکی بعد از  ه هاهای حقیقت گو  طی مقاالت ومصاحب یت ت ها را در سادارند وآن واقیع

مولف کتاب اعترافات یک  (John Perkins)یند که آز آن جمله میتوان از  دیگر افشا نما

متحده وزیر خزانه داری ایاالت معاون  (  Criag RobertPaul )و  جنایتکار اقتصادی 

  مثلهای یت  سا در   که  مقاالتاز  یا و برد   نامامریکا دردوران زمامداری  ریگن  

 (Antiwar.com – information clearing house- counter punch- 

common Dream- global research   )اطر نشان ساخت که ید خبه نشر میرسد ، با

یک   که  نی است همان کسا توسط    در این سایت ها به نشر میرسد اکثریت مقاالتی که

نموده اند   که تقاعد   واکنون  ماموریت داشتند( سیاه )زمانی در سازمان اطالعات دولتی 

سقوط  سیستم سرمایه  داری معاصر دارند   بر   که مبنی  چشم دید وسیع او با فراستی وی

ر  به اصطالح  شستن  گناه های  شان  قلم بر دارند وجدان شان حکم می نماید  که بخاط

وحقایق را افشا نما یند که من نیز از خواندن مقاالت مندرج همین سایتها  که  فوقاً  از آن 

یاداور شد م  استفاده بعمل می آوریم وحقایق را به ارتباط کشور عزیزم اخذ وبدست نشر 

                        .له ای است که بدسترس شما قرار داردمی سپارم که یکی از این افشا گریها همین مقا

م نیروهای اجنبی ودشمن مرد  کمک نیکه  به  کسا:  ازاینجا اغاز میکنم وآن اینکه          

نگه داشته اند وبا سال آتش جنگ را شعله ور(03)افغانستان جنگ را اغاز وبیش ازمدت 

کش کند ویا وجنگ فر که  میخواهند   ایا  رده اندادامه این جنگ میلیون ها دالر بدست او

؟   نه  ابداً    است ساده   جواب درآید   به اهتزاز  پرچم صلح  دراین سرزمین بال کشیده

ومصاحبه ای  ادوارد سنودن را درسایت اخبار افغانستان بشنوید کسیت های ویدویی   (

                                .(افغانستان صحبت می کندکه به زبان ساده وروان انگلیسی درباره جنگ 



به   یکه آنها  یعنی:  واما  به ارتباط نامزادان پیشقدم ریاست جمهوری افغانستان

 (ایاالت متحده امریکا   معاش بگیر از پول های )الح از کیسه ای خلیفه می بخشند اصط

رنجدیده   مردم  االیبو زنند    تکیه  افغانستان  جمهوری ریاست   برکرسی  ومیخواهند

عجیب است  آنها بمردم وعده میدهند که درصورت موفق شدن  افغانستان حکومت نمایند 

وضع اقتصادی   وبهتر شدن  د افغانستان واحراز کرسی ریاست جمهوری به اعمار مجد

خواهد بود   ما  واین اقدامات از فعالیت های نخستین ه مردم افغانستان اقدام می نمایمقاطب

کشور را با پرتاب   شان تمام زیربناهایوهواخواهان  یعنی به اعمار همان کشور که خود

وپشتون  وهزاره  راکت های کور بخاک یکسان ساختند ، آنهایکه در جنگ افشار تاجک 

نه  بیگا  رادیوهای یکه از عقب امواج  آنها گلوله بستند ،   را به  وازبک وهندوی افغان

کردند وآب به آسیاب یروتفک معرفی وبی خدا را بنام ملحد ترین فرزندان این کشور اصیل

یرفتند ،  پذ  نه  را وآشتی ملی  دوکتور نجیب هللا  حه ل یکه  مصا بیگانه ها ریختند ، آنها

زمامداری خود   ومواد پنج فقره ای سازمان ملل متحد را سبوتاژ کردند آنهایکه در طول

اجتماعی   امورات    درتمام دوش مردان  به زنان باشهامت افغانستان حق ندادند تا دوشا

چهار دیوار  و  تاریک واقتصادی وسیاسی سهم برابر داشته باشند  واز زیر حجاب سیاه 

چرا در   افغانستان  آینده بدر شوند ، جناب ریس جمهور حویلی به حیث انسان های آزاد 

من به حیث ریس   اگر  نمیگوید که  رزات انتخاباتی خود درخطاب به مردم افغانستانمبا

حقوق بشر و   قضین نا   یکه م آنها تما   م نخست ن انتخاب شوم در قد نستا جمهور افغا

به محکمه    ل ساختند مخروبه مبد  را به شهر کابل  یکه  آنها  ویا جنایتکاران جنگی  اند

نه را که به اراده  نه وهشتگا هفتگا  تنظیم های سران   اختصاص مردم معرفی میدارم و

پول و بود کردند  نا حکومات پاکستان وایران  دار وندار کشورمان افغانستان را غارت و

های هنگفتی را دربانک های بیرونی ذخیره کرده اند تمام دارایی های شا ن را مصا دره 

خودشان را به دادگاه مردم معرفی میدارم ،چرا درمبارزه انتخابا تی خود  اصرار نموده و

نمی نماید که قاچاقبران مواد مخدره را دستگیر وبه دادگاه مردم می سپارم ؟  این چرا ها 

را بخاطری نمتوانید بگویید که خود نیز یا اززمره آنها هستید ویا درزیر سلطه آنها  قرار 

خود   همګرایی در صحبت های اصالحات  و تیم دیگر اینکه  طرفداران نکته مهم دارید 

ما  ید  ند وزمانیکه کا کستان خط مرزی دیورند استپازعه بین ما وایاداور میشوند که من

دولت   نب موفق وبه کرسی ریاست جمهور بنشیند   معضله مرزی را با جات درانتخابا 

ردازد معلوم پاین منازعه می  وفصل ن به حلاینکه چسا واکستان  حل وفصل می نماید پ

بعرض  ید  وهمگرایی با  اصالحات  ، بناً برای این دسته از هواخواهان ومشخص نیست

دوطرف  ن هر بمردما  وفقط  نستان فقط رسانید که حل معضله مرزی بین پاکستان وافغا

خط دیورند تعلق دارد و اگر هرکس ویا اگر هر نیرو بخواهد درغیاب این اقوام دوطرف 

محسوب  خواهد خط تحمیلی دیورند با پاکستان سازش ومعامله نماید نه تنها که خاین ملی 



شد بلکه جفای بزرگ به حق تمام مردم افغانستان خواهد کرد وکشورما  محاط  به خشکه 

دیگر   سویاز.بود   خواهدد که این خودیک گناه نابخشودنی خواهد مانباقی  برای همیشه

قدم نخست توافقنامه  موفقیت  در این دوکاندید پیشقدم هردو اذعان میدارند که درصورت 

امتناع  آن  توشیح   از  حامد کرزی  را که  امریکا وایاالت متحده   امنیتی بین افغانستان

د همین اکنون به پیشتاز اینست که بای دی ن به این دوکاندحرف میم ،  امضا می نما دورزی

د که توسط ماهران پردازیب (global researchدرسایت  Jerry White)مطالعه مقاله ای

مبنی بر  7302-5-72سه شنبه مورخ اوباما که به روز  اعالمیه بارک  سیاسی به ارتباط

بعداز دیدار  با  سربازان  از افغانستانتقلیل وکاهش تعداد سربازان  ایاالت متحده امریکا 

سه چه نیم  بپردازند که در زیر کا ایراد نموده  ایاالت متحده امریکا  دربگرام  افغانستان

زبان   به  له را از زبان انگلیسی  ون تصرف این مقا کاسه ها جا بجا شده است ، من بید

                                          : م میدارم ه خواننده گان محترم ذیالً تقدیعدری ترجمه و بغرض مطال

اعالمیه بارک اوباما ریس جمهور ایاالت متحده امریکا مبنی بر کاهش تعداد نیروهای     

   :دیگر نقاط سراسر جهان تان واولویت جا بجا سازی آنها درنظامی  متعهد اش ازافغانس  

ریس متحده امریکا   قصر سفید ایاالت  مرسلدرباغ  دریک ابراز نظر فشرده واقع        

ایاالت متحده امریکا  :طی یک اعالمیه  اظهار نمود به روزسه شنبه  بارک اوباماجمهور

زان خودرا با وجود  سربا( 03333)رو به تعداد   طی سال پیش  میخواهد  در افغانستان

که افزود   خویش   طرحگذارد   اوباما به ارتباط به ختم جنگ  باقی مبنی  اعالم رسمی 

آینده  به توافق   حضور چند هزار سرباز ایاالت متحده امریکا درافغانستان برای دوسال 

                                    . داردوارتباط  ریس جمهورآینده افغانستان ربط  وهمکاری   نظامی

                                                                                                                                            

                                                             
که این طوالنی ترین جنگ را درافغانستان ما مسولیت داریم : اوباما افزود ریس جمهور 



تعداد  از  که  ایم  گرفته تصیم  ما که  نمود عالوه  همچنان  او ،مسوالنه به پایان رسانیم

تن تا شروع   «0033»آنهارا به تعدادن ، درافغانستا سربازان موجود خویش« 03333»

همه  نظامی بعد ازتحلیل  یک تحلیل گر امور این رابطه ، درکاهش دهیم  «7305»سال 

این اعالمیه بارک اوباما  به ارتش : چنین میگوید  یعنی اعالمیه اوبامااین موضوع جانبه 

را برای   مجوزی ری نیروهای نظامی افغانستان  در توامیت همکا  ایاالت متحده امریکا

شمول  پایگاه بن  افغانستا می خودرا در میدهد تا آنها  شش پایگاه  نظا یینظامیان امریکا

هوایی وادامه عملیات توسط هواپیماهای بیدون سرنشین  درنقاط  کلیدی  افغانستان  حفظ 

                                                                                              .   نموده  وحق خود بدانند

«  2333»به تعداد کمی بیشتر از ( 7305) ما اراده  داریم که   درختم سال: اوباما  گفت 

سربازان خودرا درافغانستان باقی گذاریم که درشهر کابل و پا یگاه  هوایی  بگرام مستقر 

تعداد نامعلوم  سربازان خود را برای تا مین  امنیت سفارت ( 7302)باشند ودر ختم سال 

سربازان خودرا ری ازهمانطوریکه همین اکنون شماخویش در کابل باقی خواهیم گذاشت 

، سخنگوی قصر سفید  برای تامین امنیت مامورین سفارت خود درعراق باقی گذاشته ایم 

سربا زخود «  03333»دریک  صحبت  خبری  خویش  گفت  که  ما عالوه  بر حضور

                                                                       :                                  درافغانستان  نیروهای امنیتی  اضافی دیگری هم خواهیم داشت 

شهر ها ،مسولیت تامین امنیت والیات بعد ازاین دیگر حال اوافزود که نیروهای مابهر     

ریس جمهور اوباما افزود  که بعد ازسال ، ، کوه ها ومحالت افغانستان را نخواهند داشت

ت های  یکا در مبارزه علیه تروریزم ودهشت افگنی درعملیاایاالت متحده امر« 7302»

به تریننگ نیروهای امنیتی افغانستان خواهد  پرداخت  واین  سازمان القاعده ضد نظامی 

موضوع بازهم به توشیح سند امنیتی بین امریکاوافغانستان وبه ویژه به دولت   افغانستان  

بتوانند آزادانه ماموریت  خودرا  بسر رسا نند وبه تا بربنیاد آن نظامیان ما   تعلق میگیرد

                                                                                    حاکمیت افغانسان احترام گذارند

ریاست جمهو رافغانستان   درصورت  اناقای اوباما خاطرنشان ساخت که هردو نامزاد   

امه اند که  توافقنامه امنیتی  را با  ایاالت  متحده امریکا   بخاطر  ادموفقیت وعده سپرده 

«  کرزی»ه اقای حامد توشیح نمایند،سندی را ک  (7302)عملیات های نظامی بعد از سال

  دولت افغانستان ویورشمجوزمیان امریکا بیدون  نه نظا شبای تها  ملیابنابردالیل چون ع

ایاالت متحده امریکا ن  میا برای نظا مصونیت   دادن حقو نها  افغا  به منازل مسکونی

و حمالت هوای علیه افراد ملکی    خالف همه تعهدات ومیثاق های بین المللی درافغانستان

                                                                                               . توشیح نه نمود

یتی  ویاموافقتنامه دوجانبه برای امریکا این مجوز را خواهد داد که نظامیان سند امن      

باشند   حضور داشته در افغانستان  ایاالت متحده امریکا بصورت باز بیدون کدام موانع 

طی یک خبر بروز سه شنبه چنین افاده نمود  که این (  NBC)نه  آژانس خبر رسانی شبا



بیدون   که  امریکا  اجازه میدهد ت متحده جمهور آینده ایاالفقتنامه  به ریس سند ویا موا

امیان خود درکشور بیشتر  نظ به حضورامریکا ودولت افغانستان میتواند موافقه کنگرس 

                                                                                                             بیافزایدافغانستان 

ز ایاالت  برعاله حضور ده هزار سربا(  7302)خاطر نشان باید ساخت که بعد از سال  

الت یاا ( CIA)علوم از نیروهای سازمان جاسوسی  متحده امریکا درافغانستان به تعداد نام

                                                      . خصوص وشخصی نیز باقی خواهند ماند  متحده امریکا وپیمانکاران امنیتی

خشونت  کاهش نیروهای نظامی پیشنهادی بارک اوباما به هیچ صورت باعث تقلیل         

بلکه  ن نخواهد شد، شا  وظایف  ندن رسا بسر در امریکا  متحده  ایاالت  ظامینیروهای ن

وانتقال منابع  ر صدد نقل برعکس ریس جمهور ایاالت متحده امریکا اقای بارک اوباما  د

امریکا    امپریالیزم متمرکز  وپالن   بق طرح مطا  متحده امریکا  نظامیان ایاالت کاردان

شرق اروپا   روسیه  در  روی با در رویا   آسیا و  (محور آسیا)دور  دورابرضد چین در

           .میباشدنه ودر جاهای دیگر  از استعمار در افریقا ، شرق میا ید  و بهره وری جد

خط زیرین  داشت  درنظر جهان وبا  شرایط کنونی با مالحظه:اوباما اشاره کنان افزود   

سیاست یک دهه  قبل  که صرف نظر ازآنسیاست خارجی خود وخت آن فررسیده که در

 درسیاست خارجی خودید  با اکنون، برجنگ در افغنستان وعراق بودمتمرکزخارجی ما 

این فصل یابازگشتاندن سربازان ما بخانه،وصفحه جدید بکشایم  وافزون بر آوردن   یک

ذخیره  ونیروهای منابعمارا به تغیرمسیر برخی از ،جدید ویاصفحه جدید سیاست خارجی 

در  یاری خواهد رسا ند وجنگ ها  ن وختم اینیاخاطر پا به ازیک سووازسوی دیگر شده

خواهیم توانست دقیقاً واکنش نشان دهیم  تغیر ترورزم  تهدیدات درحال  مواجه بودن به

درسراسر این کره خاکی  سیاست خارجی خودپیاده کردن اولویت های گسترده ای در  باو

                                                                                                 .داخل اقدام شویم 

بارک اوباما ریس جمهور ایاالت متحده امریکا به ادرس  فارغ التحصیالن امروز اقای   

نیویارک  ضمن  صحبت ( west point)پوهنتون نظامی امریکا  واقع در ویست پوینت

من میخواهم به ویست  پوینت  بروم  وبا صنف جد ید  :خوددر باغ مرسل کاخ سفید گفت 

نه در ستراتیژی که ما میخواهیم بجلو برویم  افسران امریکا مبنی بر اینکه افغانستان چگو

به همچو   ما، من مطمین  هستم که  اگربپردازم   به جروبحث  است   متناسب ما  برای 

نه تنها که جنگ را درافغانستان مسوالنه به پایان میرسا نیم  وبه  ستراتیژی نزدیک شویم

م  بلکه یک صفحه جدیدی رجنگ ساخته بود میرسییهدف مان که مارا در وهله اول  درگ

.                                                                       را  درسرگذشت هییات رهبری  امریکا در سراسر جهان خواهی کشود 

 (NBC)آژانس  خبر رسانی ( west point)با توجه به بیانات  واقع در ویست پوینت     

نیروهای  د مجد  استقرار  :  به نشر رساند  ید خبر راچنیندراشاره به گفتگو درکاخ سف 

نظا می درآینده  های  اجرای عملیاتاالت متحده امریکا بغرض بسررسا ندن ویا نظامی ای



بخصوص  علیه ثوریه  درجا یکه  امریکا  جها دی های  ثوریه را  درتحت حمایت خود 

خواهند بود که رژیم اسد را سرنگون قرار داده است  چنین به نظر میرسد که آنها قادر ن

                                                                                                .نمایند

  میباشد امریکا  درتاریخ  ایاالت متحده  جنگ افغانستان  طوالنی ترین  درگیری نظامی 

که شروع آن  با تهاجم وجا بجا شدن  نیروی های  نظا می  امریکا  در ماه اکتوبر سا ل 

در افغانستان صورت گرفت یعنی هنگامیکه اداره  بوش  حمله  یازدهم سپتمبر  «7330»

را بخاطر گسترش قدرت نظامی ایاالت متحده امریکا در آسیای مرکزی روبه راه ساخت 

                                                                                               .ویا سازماندهی نمود 

کامل ظاهر شد   که ایاالت  متحده  از آن زمان  بطور« جنگ با تروریزم »شکاکیت از 

  ادرلیبی وسوریه  ودیگر کشوره  امریکا درتبا نی  وهمکاری نیروهای وابسته به القاعده

سازماندهی شده بود که این خود یکی از مصروفیت  نگونی رژیم های سکوالرخاطرسرب

                                                                                             . های وظیفوی امپریالیزم امریکا شمرده میشود 

درجنوری  یاالت متحده امریکا بعد از آنکه اقای بارک اوباما به حیث ریس جمهور ا       

جمهوری زمام دولت ایاالت متحده امریکا را بدست گرفت وبه کرسی ریاست « 7330»

که انستان یعنی پاکستان تشد ید نمود یه  افغ وکشور همساتکیه زد ، جنگ را درافغانستان 

دود هردو کشور  درح  واقع در یدی  تشد جنگ  تخمینی در این   ارقام با درنظر داشت 

                                                                           .ند وبه قتل رسید دمردم ملکی زنده گی خودرا ازدست دادن«  23333»

سرسام اور کشت رشد ،نشا نده ایاالت متحده امریکا در کابل خت رژیم دست درعین و    

وستد  ایاالت متحده امریکا   وداد  در معامالت  فساد ګسترده شامل ملیاردها دالروتاریاک 

وسیع اجتماعی  را که درماه های اخیر  گسترش بیشتر یافته وبحران های نکاران  یماپبا 

درکشور بود ، این نابسامانی ها را بحیث نظار نظاره ازرکود اقتصادی  بود  ونشانه های

که این خود زمینه داخل اقدام شود  نی ها ما بسا دردفع ورفع این ناون آنکه در میکرد بید

بخش های وسیع   توانستند که بار دیگر دوباره طا لبا ن را مساعد ساخت وطالبان حیات 

                                                                                          .کشوررا درتحت تصرف خود درآوردند

نی  جنگ افغانستان  وتلفات انساادن  تخمین نیم تریلیون دالر دردو ازدست  بهدر رفتن    

زان   نفر از سربا( 7300)نفر از نیروهای ایتالف بشمول « 0220»یعنی مرگ درحدود 

مردم را    شمنی عمیق که خصومت ودایاالت متحده امریکا عواملی میتواند شمرده شود 

وسط چنانچه  طی یک نظر خواهی که تخت دولتمردان امریکا  برانگیجنگ طلبان علیه 

صورت گرفت  چنان برمال «   7300»درماه دسمبرسال ( CNN)ان ان  یدیپارتمنت س

نفرت وانزجار خودرا از این جنگ نشان دادند درحالیکه مردم  «  %07» ه تقریباً شد ک

                                                                                   .در صد بود « 23»تا تنفر مردم در جنگ ویتنام 

                                                                 «7302-2-7 « با تقدیم درودها                                                               


