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  دپلوم انجنيرنسرين معروفی

  ٢٠١٢ جنوری ٢٧

  

  راروشنگری شعله ھای "

  " ساختشعله ورتردر اذھان مردم بايد 
  

يسم جھانی ھمان طوری که درطول زيادتر از ده سال  می شود که امپريالمعلوماز بررسی رويداد ھای اخير طوری 

در مقاطع مختلف زمينه ھای ھزاران بدبختی را در حيات و ممات روز مرۀ خلق   مانور ھای استعماری خوداب

با   است گسترش اميال استعماری و ارتجاعی خود خلق مارا در اسارت کشيدهاستمديدۀ افغانستان فراھم نموده و ب

 و  جريان دارد فاجعهی که  مدت ده سالدر تمامسفانه أی که متئين، ھستند افغانھاگرايط و فضای زھرآدر چنين شآنھم 

 باشد، می سوزاند، ھنوز ھم وجود داشته از احساس انسانی در ذھنش ذره ایعمق آن تار و پود ھر انسانی را که 

اين ھمه عمليات ترورستی، با وجود آخر . ند که در کشور ما می گذرد، پی ببرینتوانسته اند به ماھيت و عمق مسايل

فاجعه بايد .... و ، بيکاری، گرسنگی، فساد اخالقی، خصومت و دشمنی بين خلق ھا، ءتھاجمات نظامی، فقر و فحشا

 را تکان دھد تا به خاطر نه افغان دوستی بلکه به خاطر انسان از کار ماندهچقدر گسترش و توسعه بيابد تا مغز ھای 

 و سکوت هما می بينيم که يک تعداد از افغانھا در رکود رفت.  اين ھمه مظالم صدای خود را بلند کنند هدوستی علي

 عدۀ ديگر چنان به گذشته چسبيده اند توگوئی نه زمانی حالی وجود دارد و نه ھم آنھا در گورستان ند وه ااختيار نمود

 تبليغات زھرآگين داد از مذاکرات صلح می زنند و سر  با نواختن طبل و سرنا بهیتعداد ديگردر حالی که  نيستند

و باز ھم يک قدم فرا تر می گذارند و از مردم تقاضا می  يد به حمايت از اقدامات امپرياليسم جھانی خم می نمايندأئت

  .کنند که در اين روند خاينانه حصه بگيرند

حاد ھمه جانبه در پھلوی ھزاران دسيسه ، فريب و و ارتجاع سياه با ات امپرياليسم امريکا و متحدين جناياتش ناتو

و  توطئه زمينه ھای تحرکات و دگرگونی ھای فکری را از طرق مختلف به وجود می آورند تامانع ارتقای تفکر

واخر شاھد انکشاف قضايا در امور کشور ما افغانستان اما در اين  .شعور سياسی بعضی از ھموطنان ما گردند

 امپرياليسم از يک جانب در ی بر مبنای چنين ھراس. است سر برای تسلط استعماری آنھا پيدا ھستيم که چطور  درد

مصالحه و برگزاری مجالس و جلسات، پنھان شده زير چتر  ھاآناز ترويج ارزشھای استعماری خود که يکی 

 ياری و ھمکاری شرکای ن خود آغاز نموده و از جانب ديکر بهامذاکرات و معامله گری ھا را با به اصطالح مخالف



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

بقت جسته و ابتکار عمل را سلمان که دراين زمينه چينی ھا ازديگر متحدانش اجنايات خود، مخصوصا کشور 

 و "سی دی او"مستقيم چه از طريق مقامات دولتی  و چه ھم توسط احزاب سياسی که ھر کدام اين احزاب سياسی از 

به نوبۀ خود دراين مدت زيادتر از ده سال تجاوز به خاک ما چه  " ھاسبز" و "اس پ دی" گرفته تا "سی اس او"

مھر بر تمام جنايات خود در قدرت بودند و چه ھم در اپوزيسون ، به قراردادھای خونين استعماری توافق نمودند و 

 مقامات دولتی در آيندۀ نزديک تصرف در سر می پروراند ھمانا "اس پ دی"ولی ھدفی را که امروز . يد زدندأئت

 را در برلين با ھمکاری مرکز ه ایاست که از ھمين حاال شروع به تبليغات نموده و رقصان به ساز امريکا ، جلس

نمودند که تعدادی ازالمان ھا و  - نھادی که عمرش با تجاوز گره خورده است-کلتوری و باز سازی افغانستان برگذار

که مشخص روی کدام    اين.گوی و چه ھم به حيث شنونده در اين جلسه حضور داشتندافغان ھا چه به حيث سخن

  :مسايل صحبت صورت گرفته، می توان گفت

به يقين که اين يکی ھم اری چنين جلسات استعماری طبق تجارب ده سال گذشته ز با درک از ماھيت وھدف از برگ

احزاب سياسی المان خصوصا در اين مدت ده سال اشغال برداشت خودم از ؛ بی محتوا، فريبنده و خاينانه بوده

  :افغانستان اين است

ھدفمندانه و با در نظر داشت روحيۀ خلق ھای خود در تبليغ و ترويج يک سلسله مسايل   ھر حزب قبل ازانتخابات،

ه طرح که می دانيم در شرايط فعلی که وضع اقتصادی مردم چندان خوب نيست ب طوری. پالن شده می پردازند

 ھای مربوط به کشور ما از جمله پالن و مصارف اقتصادی که دولت المان به اصطالح ازخزانۀ خود در دشواری

و با اين برنامه ريزيھا موفق می شوند تا توجه مردم خود و  امور افغانستان به مصرف می رساند، دست می زنند

 مردم در انتخابات پارلمانی وھمچنان جھت برآورده یأدست آوردن ره  جھت بآنھا .افغانھا را بدان معطوف سازند

 از يک تعداد افغانان ھم دعوت به عمل می آورند وطوری اتباع الماندر پھلوی  ،شانشدن ادامۀ منافع استعماری 

برای آنھا وانمود می کنند که اشتراک و نظرات شما در مجالس و مذاکرات در راه حل معضالت افغانستان برای ما 

خلق ھای ممالک تحت استعمار را در داخل و  که احزاب قدرتمند ممالک استعمار گر، در حالی. ميت استقابل اھ

و جزئی ترين ارزشی به نظرات آنھا قايل  خارج کشور بر محور اھداف و پالنھای استعماری خود می چرخانند

  .نيستند

ی بعدی خود شان از يک جانب و از دست آوردن فرصت به طرح پالنھاه اری چنين مجالس فقط بز ھدف از برگ

جانب ديگر ايجاد ذھنيت صلح خواھی وتجمع خلق افغان به دور ميز تسليم طلبی است و آن ھم با فرھنگ ستيزان و 

 مطروحۀ خود در صدد است تا باز ھم بتواند مدتی افغانھا یاستعمار با اين دسيسه ھا و پالن ھا. دشمنان افغانستان

  .ح خواھی غرق نمايدرا در مغاک تصورات صل

که، ندای صلح استعماری در يک  ن استعمار عمل کنيم و با درک اينا ماافغانھا زياد تر از اين نبايد به حيث مبليغ

ما نبايد خمود و ، پارچگی و وحدت را به تدريج  از بين می برد و موجب رکود می گردد کشور اشغال شده يک

شعله ھای تنويررا در .  وجود آوردن فضای مبارزاتی دست اندر کار شويمجمود شويم و بايدھر چه بيشتردر راه به

ی دست ئدر حل مسايل مربوط به سرنوشت ملت خود به طرح و تطبيق پالنھا.  بسازيمشعله ورتراذھان خلق ما 

 خلق  بزنيم که ارادۀ خود مارا تبارز دھد و در بحث ھا و جلساتی اشتراک کنيم که پاسخگوی نيازمنديھا و منافع

جھت نيل به اين اھداف خود پس ھدفمند در تبليغ اھدافی که مقدم بر ھمه امور است يعنی . ستمديدۀ ما در ميان باشد

   بايد رزميد در بند از يوغ استعماریمبارزه جھت حصول استقالل و آزادی خلقھا

 


