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  دفاعی - امنيتی ھای استعماری  ھمکاری نگاھی به قرارداد
 بين امريکای اشغالگر و افغانستان اشغال شده

 

  با جبر و اکراه بر مردم ٢٠١۴ سپتمبر ٣٠ژيک است، به تاريخ يل و متمم معاھدۀ استعماری ستراتاين معاھده که مکم

 تحميل گرديد که حالت کاپيتاليسون افغانستان را تکميل نمود، اما دولت مستعمراتی کابل ارادی اين سند نافغانستا

اھده، سند بردگی افغانستان به امريکاست که اين مع.  محکوميت کشور را با دولت اشغالگر امريکا به امضاء رسانيد

که مردم ستمکش افغانستان دست به قيام ھمه جانبه بزنند و  زنجير  ساليان طوالنی را در بر خواھد گرفت، مگر اين

در روز امضای اين معاھدۀ ننگين، عده ای از ناموس فروشان ميھن، جام ھای پيروزی را در . غالمی  را در ھم شکنند

  . خارج کشور باال کردند و مخالفان فروش خاک ميھن را تنگ نظر ناميدندداخل و 

ً عمدا روی دو دليل به تعويق ٢٠١۴  سپتمبر ٣٠ آغاز شد، اما امضای آن تا روز ٢٠١٣تدوين اين معاھده در سال 

ًرا از امضای  ظاھ"کرزی". بسازد" آدم ملی" خاين يک  "حامد کرزی"خواست که از  که، امريکا می اول اين. افتاد

که، امريکا خواست که به جھان نشان دھد که  دوم اين. تصنعی امريکا شد" قھر"اين معاھده خوداری ورزيد که باعث 

سراسر اين سناريو، مانند . و استقالل و آزادی است که می تواند آزادانه تصميم بگيرد" حاکميت ملی"افغانستان دارای 

خوشبختانه که به استثنای .  در آمدءريب مردم کشور مستعمراتی ما به مرحلۀ اجراخيمه شب بازی ھائی بود که برای  ف

يک عده از ميھن فروشان مسلکی، ديگران در دام نيرنگ امپرياليسم نيفتاده، بلکه با شجاعت خارق العاده در رد آن به 

  .پا خاسته اند

 قرن ١٨٢٨ و ١٨١٣مانچای است که در سال ھای اين معاھده از نظر روحيه شبيه به معاھدات استعماری گلستان و ترک

که در زمان  ھمانطوری.   از جانب روسيۀ تزاری بر ايران تحميل گرديد و کاپيتاليسون را در آن کشور تحقق بخشيد١٩

عقد معاھدات استعماری گلستان و ترکمانچای در ايران، يک نظام ضد ملی و ضد مردمی وجود داشت، در افغانستان 

 خدمت ھم دبايمی .  نظام ضد ملی و ضد مردمی خلق گرديده است  که ھدفش خدمت به امپرياليسم استفعلی ھم يک

امريکا موفقانه .  دفاعی  برای امريکائيان متفاوت از تعبير افغان ھاست–ميھنان عرض شود که معنی معاھدۀ امنيتی 

 و افغانستان اسالمی ميان جمھوری دفاعی و امنيتی ھای ھمکاری قرارداد"سعی کرده است که اين معاھده را به نام 

. سر افغان ھا بفروشد تا بتواند ذھن مردم ما را با کلمات مسخر نمايد و اذھان را مغشوش سازد" امريکا متحده اياالت

گردد  ياد می" توافقنامۀ  وضعيت نيرو ھا"يعنی  "  ”Status of Forces Agreementدر امريکا اين معاھده به اسم 
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بايد .  تعرض ديگران بار نمی آوردمقابلافغانستان از ليت اخالقی و نظامی را در حمايت وای امريکا کمترين مسؤکه بر

که بخواھند در  ياد آور شد که بر مبنای اين معاھدۀ ننگين استعماری، نيرو ھای امريکا مراکز عمدۀ نظامی را تا زمانی

امريکا  "،"قيوم کرزی"نظر به گفتۀ . چۀ امريکا مبدل خواھند ساختاختيار خواھند داشت و افغانستان را به يک پس کو

  ". برای ما مدنيت می آورد

جمله بندی ھا طوری . مواد اين معاھدۀ استعماری پر از تناقضات بوده که ھدفش خاک انداختن بر چشمان مردم ماست

 سوم معاھدۀ استعماری ۀال در بخش اول مادطور مثه ب. عيار شده که مردم به اغوا گری امپرياليسم به آسانی پی نبرند

  :چنين آمده است

تمامی اعضای نيروھای نظامی و بخش غيرنظامی اياالت متحده وظيفه دارند تا به قانون اساسی و 

ه  اين قرارداد بۀ افغانستان احترام گذاشته و از ھر گونه فعاليت مغاير روحيۀساير قوانين نافذ

مقامات نيروھای اياالت متحده . مرو افغانستان، خود داری نمايندھای سياسی در قل خصوص فعاليت

   .ول اند تا اقدامات الزم را در اين زمينه اتخاذ کنندؤمس

اما اگر اعضای . شود که گويا اين معاھده بين دو دولت مستقل به امضاء رسيده است کلمات باال بسيار زيبا معلوم می

 اتفاق خواھد  اینستان را زير پا بگذراند، چه حادثهاجنايت شوند و قوانين افغنيرو ھای تجاوز کار امريکا مرتکب يک 

  : توجه فرمائيد. افتاد؟ بخش اول ماده سيزدھم اين معاھدۀ استعماری به ياری تجاوز گران می شتابد

اتخاذ تدابير جزائی پذيرد که کنترول انضباطی به شمول  افغانستان، با حفظ حق حاکميت خويش می

نظامی و بخش ملکی آن اھميت و غير جزائی از جانب مقامات نيرو ھای اياالت متحده بر اعضای 

بنابراين افغانستان توافق می کند که اياالت متحده تعميل صالحيت قضائی در رسيدگی به . سزا داردب

افغانستان . داند اصی خود میتخطی ھای جنائی و مدنی چنين افراد در قلمرو افغانستان را حق اختص

دھد تا محاکمات قضائی و ساير اقدامات دسپلينی مربوط به اين قضايا را،  به اياالت متحده اجازه می

   .عندالضرورت در قلمرو افغانستان انجام دھد

ه ھر دھد که دست ب که مشاھده می نمائيد، مادۀ سيزدھم به اعضای  نيرو ھای تجاوز کار امريکا اجازه می طوری

جنايتی بزنند، زيرا مطمئن اند که  افغانستان اشغال شده صالحيت به محاکمه کشانيدن آن ھا را ندارد و با خيال راحت 

 امريکائی که شفاخانۀ داکتران بدون مرز را در ھایھم ميھنان ما مطلع شده اند که نيرو. می توانند وحشت خلق نمايند

که نظر به بخش اول مادۀ سيزدھم،  دليل اين. در افغانستان محاکمه نگرديدند تن را کشتند، ۴۶قندوز ويران کردند و 

چند روز قبل، وزارت دفاع امريکا اعالم کرد که . افغانستان حق مجازات ھيچ فرد نيرو ھای متجاوز امريکائی را ندارد

 مرز، جنايت جنگی نبوده  تن و ويران کردن شفاخانۀ مربوط به داکتران بدون۴۶عمل نيرو ھای امريکائی در کشتار 

داکتران بدون مرز به اين فيصلۀ ضد بشری وزارت دفاع امريکا اعتراض . شود بلکه يک خطای انسانی شمرده می

 اثبات می رساند، حتا اگر خاک فروشان هاين مثال حالت کاپيتاليسون و مستعمره بودن افغانستان را صد در صد ب. کردند

اين معاھدۀ استعماری، نيرو ھای . ر دفاع از جنايات نيرو ھای امريکائی برخيزندخود را قطعه قطعه ھم کنند و د

که اگر در افغانستان يک دولت ملی و  در حالی.  معاف کرده استغرامتمتجاوز امريکا را از پرداخت ھر گونه 

  . رسيدً اصال به امضاء نمییداشت و دست نگر اجانب نمی بود، چنين يک معاھدۀ ننگين مردمی وجود می

به افغانستان ) ايران و پاکستان(ميھن فروشان حامی امپرياليسم دل خوش کرده اند که اگر کشور ھای ھمسايه باالخص 

که ھرگز چنين نيست و امريکا ھيچ گونه تعھدی به  تجاوز نمايند، امريکا فوری به کمک شان خواھد شتافت، در حالی

  :و چھار مادۀ ششم توجه نمائيدبه بخش ھای دو، سه  . افغانستان نسپرده است
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اياالت متحده ھر گونه تجاوز خارجی يا تھديد به تجاوز عليه حاکميت، استقالل و تماميت ارضی 

تواند منافع  افغانستان را موجب نگرانی شديد خود پنداشته و باور دارد که چنين تجاوزی می

   .قه و جھان تھديد کندمشترک طرفين را در رابطه با ثبات افغانستان، صلح و ثبات منط

 در صورت وقوع چنين تجاوزی و يا تھديد به چنين تجاوزی عليه افغانستان، طرفين به منظور 

برای تشخيص پاسخ مناسب، باھم به    سياسی، ديپلماتيک، نظامی و اقتصادیۀاتخاذ اقدامات بالقو

امات الزم سياسی، ھا به ھدف ايجاد فھرستی از اقد اين مشورت. کنند گونۀ منظم مشورت می

 .گيرد ديپلماتيک، نظامی و اقتصادی صورت می

در صورت وقوع چنين تجاوز خارجی و يا تھديد به تجاوز خارجی عليه افغانستان، طرفين با   

شمول اقدامات سياسی، ه  فوری روی اتخاذ و انجام واکنش مناسب بۀديگر وبه گون توافق با يک

ھای   سوم ذکر شده و مطابق به طرزالعملۀھرست آن در فقرديپلماتيک، نظامی و اقتصادی که ف

  .پردازند می  مندرج قوانين اساسی ھر دو طرف، به مشورت

ھموطنان ما متوجه می گردند که چطور امريکا  با بازی با کلمات از حمايت افغانستان حين تجاوز ساير کشور ھا به 

که صاحب شعور انسانی و ميھنی اند، به عمق موضوع  لبته کسانیا. خاک ما طفره رفته و سر خاينان کاله گذاشته است

کدام ھفته و يا روزی نيست که . اين صرف خاينان اند که با سماجت و پر روئی ياوه گوئی می نمايند. برند پی می

 که به کجاست دوستان امريکائی خاينان ملی. پاکستان به افغانستان تجاوز نکند و خاک ما را مورد حمله قرار ندھد

  . استعماری عمل نمايند" معاھدۀ"کمک افغانستان بشتابند و طبق 

بين امريکای اشغاگر و افغانستان اشغال شده به نفع امريکاست که "  دفاعی–معاھدۀ  امنيتی " مواد ۀکه ھم خالصه اين

زات عظيم مردمی ين حلقۀ غالمی مستلزم مبارارھائی از. افغانستان را ساليان دراز در تصرف خود خواھد داشت

  .  خواھد بود

  

 

 

 

 
 


