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 ٢٠١۶ می ٠٢

 
  ژيکيمعاھدۀ استعماری سترات

  بين امريکای اشغالگر و افغانستان اشغال شده
  

اين .  انستان، دو کشور حاکم و محکوم و نا مساوی به امضاء رسيد بين امريکا و افغ٢٠١٢ می ٢اين معاھده به تاريخ 

اشغالگر و اشغال شده  معاھده در اصل خود خالف  ارزش ھای حقوقی است، زيرا عقد يک معاھده بين يک کشور

ھم در حقوق داخلی و ھم در حقوق بين الدول، . گردد تحميلی محسوب شده و ضد موازين حقوق بين الدول محسوب می

عمال دول . ين سند استعماری وجود ندارداضايت و ارادۀ آزاد عاقدين شرط اصلی مشروعيت يک  مقاوله  است که درر

ئيد أمستعمراتی کابل که در خدمت امپرياليسم اند، ادعا می کنند که لويه جرگه و شورای ملی افغانستان اين معاھده را ت

ھمچنان افغانستان ھم عضو سازمان ملل متحد است ومانند يک . دست آورده استه نموده ، لذا مشروعيت خود را ب

  . کشور مستقل عمل می نمايد

حتا . به اين فروخته شدگان و نا بخردان بايد گفت که کی می تواند در مورد اشغال افغانستان شک و ترديد داشته باشد

 پس وقتی.  افغانستان در اشغال استھم اکنون صدا می کشد که"  حامد کرزی" استعمار مانند عامل ترين خودفروخته

که اين حالت يعنی اشغال کشور وجود داشته باشد، امضای ھر نوع معاھده بين اشغالگر و اشغال شده، يعنی دو 

که يک دولت مستعمراتی  زمانی. مين نمايد، تحميلی است نه ارادیأکشورحاکم و محکوم   که منافع کشور اشغالگر را ت

 پرچمی تابع –در زمان حاکميت مزدوران خلقی . شود ان ھمان دولت، مستعمراتی شناخته میسيس گردد، تمام ارگأت

 پرچمی و تجاوز سوسيال امپرياليسم –مسکو، چندين بار لويه جرگه ھا به منظور شناخت حاکميت ضد ملی نظام خلقی 

حالت .  ئيد نمودأ جھانی آن را تشوروی به راه انداخته شد که نه مورد قبول مردم محکوم ما قرار گرفت و نه جامعۀ

حيث يک  در آن زمان ھم افغانستان من. کنونی ھم کمترين فرقی با دوران تجاوز و تسلط شوروی بر افغانستان ندارد

پس اگر . عضو سازمان ملل متحد بود و ھم عضويتش بعد از تجاوز شوروی  به حالت تعليق در نيامد" مستقل"کشور 

در ملل متحد " مستقل"حيث يک کشور  نونی را اشغال نمی پندارند و عضويت افغانستان را منعمال امپرياليسم حالت ک

 افغانستان ھم صحه می گذارند، زيرا بين حالت کنونی و آن زمان رشوند، در واقعيت به تجاوز شوروی ب متذکر می

ليسم با تمام بی حيائی که خاص خود شان  اما عمال امپريا.  از نگاه حقوق بين الدول کمترين فرقی وجود ندارد،افغانستان
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است، طبق دساتير آمران  خارجی داليل ضد حقوقی خود را موجه می شمارند و به اين باورند که مردم کشور اشغال 

  . ئيد می گذارندأُشدۀ ما ھم به نظرات  ضد ملی و ضد مردمی ايشان  مھر ت

از . ژيک بين امريکای حاکم و افغانستان محکوميی ستراتحال می پردازم به تحليل روحيۀ عمومی معاھدۀ استعمار

  . ارزيابی ماده به مادۀ اين معاھده به منظور احتراز از طوالت کالم خوداری می نمايم

بين امريکا و افغانستان مرحلۀ اول کاپيتاليسون افغانستان است که با معاھدۀ " ژيکيمعاھدۀ دراز مدت سترات"امضای 

تکميل شده "  ھمکاری امنيتی و دفاعی ميان جمھوری اسالمی افغانستان و اياالت متحدۀ امريکاۀموافقتنام"دوم يعنی 

در قلمرو دولت ديگر ) کشور حاکم( می شود که به موجب آن اتباع يک دولت کاپيتوالسيون به حالتی  اطالق. است

. شوند مشمول قوانين قضائی کشور متوقف فيھا واقع نشده، بلکه تابع قوانين قضائی کشور خود می) کشور محکوم(

ده، صالحيت که در آن جرم اتفاق افتا  می گردند، کشوری که اتباع کشور اشغالگر مرتکب جرمی بدين معنی، وقتی

اين سلب حق از يک کشور زمانی صورت می گيرد که ھمان کشور . محاکمۀ مجرمين  کشور حاکم اشغالگر  را ندارد

قرار داشته و استقالل و حاکميت خود را  مانند افغانستان از دست داده  )  حاکم(در اشغال کشور اشغال کننده ) محکوم(

ر ھا مرتکب جرم و جنايت در افغانستان شده اند، الکن افغانستان کمترين عساکر نيرو ھای متجاوز امريکا با.  باشد

ًژيک، ظاھرا بر يدر معاھدۀ سترات.  اين را می گويند کاپيتاليسون.  در به محاکمه کشانيدن آنھا نداشته استیصالحيت

 اول تجاوز امپرياليسم دانند که از روز کيد شده، اما ھمه میأحاکميت ملی،  تماميت ارضی و استقالل افغانستان ت

گفتار و عمل از .  امريکا بر افغانستان، حاکميت و استقالل کشور منھدم گرديده و مردم ما در قيد بردگی کشانده شده اند

را بپوشاند و آن را حقوقی معرفی "  ژيکيمعاھده سترات"ھم متفاوت است و بازی با کلمات نمی تواند روحيۀ استعماری 

  . بدارد

ھر دو کشور بايد در داد و گرفت مساوی . بايد توازن دو کشور عاقد معاھده مد نظر قرار داده شودای ھده در ھر معا

امريکا قدرت اول جھان است، افغانستان قدرت . که تفاوت عميقی بين امريکا و افغانستان وجود دارد باشند، در حالی

امريکا يک کشور مسيحی . شور فقير و عقب ماندهامريکا يک قدرت عظيم صنعتی است، افغانستان يک ک. آخر جھان

پس . است، افغانستان يک کشور اسالمی و دارای ارزش ھای متفاوت، امريکا در قارۀ ديگر، افغانستان در آسيا است

در .  ژيک را عاری از جبر و اکراه جلوه دھدي ستراتۀچه وجه مشترک بين اين دو کشور موجود است که معاھد

رسانند، الکن افغانستان کدام توانائی را دارد که  يک، طرفين در مواقع الزم به يک ديگر کمک میژيمعاھدات سترات

که بين دو  دولت بزرگ و کوچک به ای ھمچو معاھده ۀ نتيج. امريکا را در حاالت خطر ياری دھد و به کمکش بشتابد

متن اين . کشور بزرگ خواھد بودرسد، فقط تحت تسلط رفتن کشور کوچک در سيطرۀ نظامی و سياسی  امضاء می

 نيات استعماری خود را بر کشور اشغال شدۀ افغانستان تحميل نموده ۀدھد که  اشغالگر ھم معاھدۀ استعماری نشان می

که تظاھر به داشتن استقالل و حاکميت ملی و ارادۀ آزاد نمايد، دولت مستعمراتی افغانستان از امريکا  برای اين. است

ژيک را با بعضی کشور ھای ديگر ھم امضاء نمايد که صرف جنبۀ نمايشی ييک سلسله معاھدات ستراتاجازه گرفت که 

ًھيچ قدرت ديگر دنيائی فعال امريکا را در افغانستان به مبارزه نمی طلبد، زيرا می داند که امريکا در حال کنونی .  دارد

ل قدرت نمائی ساير کشور ھا در افغانستان در انکشافات بعدی سياسی و احتما. ًمطلقا بر افغانستان مسلط است

  . روياروئی با امريکا مستلزم بحث جداگانه خواھد بود

ژيک بين افغانستان و امريکا زمينه ساز ماندگار شدن طوالنی امريکا در افغانستان خواھد يکه، معاھدۀ سترات خالصه اين

ژيک و يھد گفت، بلکه از آن برای مقاصد سياسی و ستراتامريکا ھرگز افغانستان اشغال شده را اختياری ترک نخوا. شد
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ذخاير عظيم مواد ناياب زمين، يورانيوم و توليد مواد مخدره ھم می تواند . شايد ھم نظامی در منطقه استفاده خواھد کرد

  .ژيک بين  امريکا حاکم و افغانستان محکوم باشديانگيزه ھای خوبی برای عقد معاھدۀ دراز مدت سترات

 ھمکاری امنيتی و دفاعی ميان موافقتنامۀ"سمت دوم، بحث خود را پيرامون معاھدۀ  استعماری ديگر يعنی در ق

  . ُکه ممد معاھدۀ اول است، ادامه خواھم داد" جمھوری اسالمی افغانستان و اياالت متحدۀ امريکا

 

 
 


