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  ميرعبدالرحيم عزيز

۴/٢٣/٢٠٠٩ 
 
 

 سه تاآتيك امپرياليستی در انهدام وحدت ملی
 

ار ميبرد تا مخلتفی را بك هائی ستراتژی و تاآتيك ه،بهره برداری از سرزمين  های متصرف امپرياليسم جهانی برای
جهانی از وحدت ملی مردم آشور های اشغالی ليسم  هراس امپريا.  را تعميق گرداند اشغال را تداوم بخشد و استعمار 

عكس آن يعنی تفرقه افگنی و تشتت و پراگندگی .  است، زيرا شكست و مرگ متجاوزين از همان روز آغاز ميشود
بگذارد و حضور بييگانگان برای  غصب سرزمين و آشتار مردم  ميتواند بر موجوديت استعمار در يك آشور صحه 

،  سند سال خون می چكد و انسان ها به هالآت مير٣٠اينكه در افغانستان بيش از مدت .  يك نعمت الهی تلقی گردد
ان تهی برای چند تن از فرومايگان تاريخ در قالب آلمات  دينی  و يا جمله پردازی های آاذب انقالبی و يا گفتار مي

هن يبگذار وطن منهدم شود و وطنداران بميرند تا شهوت سياسی و پولی م.  غرب زدگان بی فرهنگ فرقی نميكند
 انهدام آشور باده سر بخاطربگذار وطن منهدم شود  تا  چند تن از خاك  فروشان  .  فروشان حرفوی فروآش آند

لسيم جهانی می پيمايد تا به ستراتژی آامل خود يعنی اشغال و چه راه ها و تاآتيك ها را امپريا.  آشند و شادمانی آنند
در حال آنونی در  امپرياليسم به سه تاآتيك اشاره ميكنم آه ِصرف   برسد؟  درينجا فهتدوام اشغال سرزمين ها متصر

ستعماری در مقاصد اتامين  برای  همزمان واين تاآتيك ها ممد يكديگرند و طور حلقوی .  افغانستان پياده آرده است
 . ميگيرنداستفادهعمل مورد 

 
 دامن زدن اختالفات مذهبی: تاآتيك اول

 
 شايانی نموده ۀ اسالمی  و غير اسالمی استفادۀ آالسيك در انهدام جوامع عقب ماندۀاستعمار جهانی غرب ازين شيو

ن و مذهب، جوامع تحت   ديۀ خود  در لفاف)بومی و خارجی(استعمار توانسته است آه از طريق اجنت های .  است
عنصر مذهب .  سيطره را ساليان  درازی در استيالی خود داشته  و رشد فرهنگ و سير تمدن آنها  را  به عقب اندازد

چنين .  بسيار ماهرانه بازی ميشود تا آسی نتواند بر ضد دين فروشان مسلكی از ترس تكفير حرفی زند و قد علم آند
ور ما در جريان است، اما آسی جرئت نميكند آه معضله را در عمقش ارزيابی آند و طرز آار استعماری اآنون در آش
 به اصطالح روشنفكر اين و آنجا بنام دفاع از حقوق زن  نعره می آشند، اما افرادی .  نتايج منطقی از آن بدست آورد

می مانند و يا اينكه عمدًا است عاجز و سلطۀ دست پروردگان بيگانه از اظهار معضلۀ اصلی آه حاآميت بيگانگان 
برای اين گروه نابكار اينطور معضالت بسيار سطحی معلوم .  ه ميروند تا مورد غضب حاآمان خارجی قرار نگيرندرطف

ميشود و اصًال نميدانند آه  حقوق زن و مرد افغان زمانی ميتواند تحقق يابد آه افغانستان آزاد بوده و از قيد هر گونه 
سم جهانی تواقق های ي و امپريال)سنی و شيعه(اين گروه نميداند آه بين دين فروشان .  مان باشدحاآميت اجنبی درآ

اين صرف آافی نيست آه به .  ناگسستنی موجود است و در حقيقت يكديگر خود را پرورش داده و حمايت ميكنند
 فروشان سنی و دين فروشان دين.    ضد حقوق زن دانستۀ شيعه اعتراض آرد و آنرا يك پديدۀحقوق احوال شخصي

شيعه در تدوين همچو قانون ضد حقوق بشر باهم در توافق اند و از منافع يكديگر پشتيبانی  ميكنند و الی صدای 
 که ديگردي هم بلند مبي حضرت و نقخي دو مكار تاریتيو نارضا ناهنجار ربانی سنی و سياف وهابی بلند ميشد آه نشد

  .اينطور هم نشد
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سم سعی ميكند آه با نيرنگ اختالفات مذهبی را دامن زند و بی نظمی را بر آشور برنگ يائين، امپريالدر سطوح پ
افراد ديگری بدون .     تحقق يابد"تامين امنيت"ديگری حاآم سازد تا حقانيت موجوديت استعمار برای به اصطالح 
ا به باد انتقاد ميگيرند  و  آنرا زن ستيز  شيعه رۀدانش و فهم فقهی و با تعصب و تحجر فكری، حقوق احوال شخصي

اينكه استعمار در براه انداختن قصدی .  می نامند، اما ازعقب گرائی طالبی و زن ستيزی سياف و ربانی حرفی نميزنند
. معضالت اجتماعی تا چه اندازه فعال است، برای اين گروه آاسه ليس و بلی گويان  نه قابل درك است و نه فرقی ميكند

افغانستان آزاد ـ آزاد "پورتال .  تعمار و مزدوران آن بر نادانی ما می خندند و ابراز وجد و سرور ميكننداس
 خود را در آغاز صادر آرد  و هموطنان را از ۀ  با درك درست از عمق توطئه های استعمار جهانی، اعالمي"افغانستان

افغانستان آزاد ـ "يخ بزودی بر رسالت تاريخی پورتال مبارز تار.  تفتين  بيگانگان  و مزدوران داخلی شان آگاه ساخت
حقوق زن افغان صرف در زدودن حقوق احوال شخصيه در فقه شيعه .   مهر تائيد خواهد گذاشت" آزاد افغانستان

  .تامين نميشود، بلكه در رهائی آشور از زنجير  استعمار جهانی  و انهدام مزدوران دين فروش آن تثبيت ميگردد
  
 دامن زدن اختالفات قومی: اآتيك دومت
 

 به ضعف جوامع عقب مانده و ناتوان پی برده و ازين خأل برای پيشبرد مقاصد استعماری خوب مستفيد سميامپريال
نيرو .  يك افغانستان و عراق اشغال شده بهترين طعمه برای آارگزاران استعمار جهانی محسوب  ميگردد.  ميشود

ر افغانستان با طرح های استعماری در انهدام وحدت ملی و درهم شكستن تساند و های مهين فروش داخلی د
قوای اشغالگر  سوسيال امپرياليسم شوروی با روش تفرقه .  همبستگی اقوام آشور با متجاوزين همكاری می نمايند

ظام مزدور مسكو با هدف  از تره آی تا نجيب،  ن.  بيانداز و حكومت بكن، تخم آين و نفرت را در اجتماع ما  آاشتند
خاص انهدام وحدت ملی، اقوام را بجان هم انداختند تا بدينوسيله فرمانروائی شوروی محكمتر شود و نظام دست 

 سياسی ونظامی ۀامروز هم امپرياليسم غرب با عين تاآتيك در صحن.   مسكو در آابل چند روز بيشتر بقا نمايدۀنشاند
مايت دشمنان داخلی  اين آشور را از بنياد منهدم نمايند و جای پای دايمی درين افغانستان ظاهر ميگردد تا با ح

رف گزاف پول دست به خلق ميليشيا های گزارش ها حاآی است آه متجاوزين درافغانستان با َص.  سرزمين بيابند
 . شدند لسمتوقومی ميزنند طوريكه در عراق هم به چنين اقدام ضد بشری 

 
فيودال های قومی و نظامی هم برای بقای .  يا ها دامن زدن جنگ قومی  در افغانستان استهدف از تشكيل ميليش

بطور مثال در ميدانشهر، ميليشيا های هزاره را .  جاوزين همكار اند و آب در آسياب استعمار ميريزندخويش با مت
اين تصادمات، خصومت قومی را شدت می .  تشكيل آرده اند تا آنها را عليه طالبان پشتون به ميدان جنگ بكشانند

وزی از ميليشيا های پشتون در هم آوبيدن ساير بعيد هم نخواهد بود آه ر.   انفجار می آشاندۀبخشد و آنرا تا مرحل
در زمان ببرك و نجيب هم عين شيوه بكار برده ميشد و از ميليشيا های پشتون و هزاره و ازبك و .  اقوام استفاده شود

 خلقی ها و پرچمی ها را ۀتاجك بر ضد يكديگر استفاده می گرديد آه تا امروز نتايج زيانبخش خدمات غير شرافتمندان
 رهائی نيافته است آه ۀ خيانت و مصيبتافغانستان هنوز از آن مرحل.  ا شرآای ستمی و مذهبی شان می بينيمب

امپريالسيم جهانی سعی نهائی خود را دارد آه با .  بارديگر در قعر قوم پرستی های زيان آور و تباه آن فرو ميرود
تسلط خود را بر آشور ما تحكيم بخشد و نظام  به آشمكش های قومی، بخشيدنحفظ حالت فعلی در آشور و عمق 

ميخواهم بدانم آه آيا فريب خوردگان درگاه استعمار اين بازی را در حيات .  مزدورش را در آابل سر پا نگهدارد
  سياسی  آشور ما دفاع می نامند يا اشغال؟

 
 استفاده از تحصيل يافتگان بی هويت: تاآتيك سوم

 
ه باشد فعاليت خود را منحصر به دامن زدن  آشمكش های مذهبی و قومی منحصر استعمار جهانی از هر نوعی آ

 سواد در تائيد اشغال سرزمين های متصرفه هم جز تاآتيك کمنميسازد، بلكه بهره برداری از افراد باسواد و يا 
ه ها بيشتر شده  اين روش باعث ميشود آه نفرت جامعه نسبت به همه تحصيل يافت . امپرياليسم جهانی محسوب ميشود

آی محاسبه خواهد آرد آه همه درس خوانده ها مانند ببرك، امين، آرزی و يا جاللی .   داخلی شديد يابدیو دشمنی ها
 ما ديديم آه چطور  . ودر خورد مردم ميدهده استعمار در ذهن خود می پروراند اين درست مرامی است آونيستند 

سم شوروی قرار گرفتند و ياير جناح های مربوط در خدمت سوسيال امپريالوطنفرشان  خلقی و پرچمی  همراه با  س
همين ها بودند آه مهر تائيد به تجاوز قوای .    چه جناياتی نبود آه مرتكب نشدند"خلق"زير شعار های خدمت به 

فغانستان را از شر  سوسيال امپرياليسم  شوروی گذاشتند و آاذبانه گفتند آه برادران شوروی برای دفاع آمده اند آه ا
نگرفت و را اين حرف های ميان خالی جائی .  ، پاآستان، ايران و اشرار  نجات دهند"امپريالسيم جهانخوار امريكا"

علومی، (اآنون از همين قماش مردم  .  نتوانست آه ملت افغان را از مبارزه مقدس ضد استعماری شان باز دارد
فرد .    می ناميدند"امپريالسيم جهانخوار"وری قرار داده اند آه روزی آنرا  خود را در خدمت آش)گالبزوی وسايرين

  انداخت "امپريالسيم جهانخوار"  به خدمت اجانب اآتفا نكرد، بلكه خود را در شكم تنهاديگری بنام دستگير پنجشيری 
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ساير بازماندگان . فروشد خويش در امريكا ادامه ميدهد و فخر ميۀو حال به زندگی پر از ننگ و غير شرافتمندان
سياسی اين دو جريان ضد ملی در شهر های اروپائی به عياشی و خوش گذارنی مصروف اند و دعای سر امپرياليسم 

  .را ميكنند
  
در پهلوی اين ناآسان تاريخ، گروه ديگری از تحصيل يافتگان  به اصطالح  پيرو و حامی دموآراسی امريكا، ادعا  

اين گروه اظهار ميدارند آه .  حدين برای دفاع از افغانستان به اين آشور تشريف فرما شده انددارند آه امريكا و مت
 مبدل شده و ما بايد حد اآثر استفاده را ازين حالت بنمائيم و شكر خدا را "الگوی دموآراسی امريكا"افغانستان بيك 

 شوروی و امپرياليسم امريكا آمترين مسيامپريال حامی سوسيال ۀدو گروه  تحصيل يافتاين بين ادعا های .  بجا آوريم
اين دو جناح ضد ملی و ضد .  تفاوتی در معنی وجود ندارد، بلكه تنها تفاوت در ادای آلمات و طرز جمله بندی هاست

جاللی  .   گردنديهم  مستفيد م  اآنون با هم تشريك مساعی دارند و از حمايت دين فروشان و ستيزه جويان قومییميهن
نديد رياست جمهوری  دولت مستعمراتی آابل، از پشتيبانی يك تعداد  خلقيان و  پرچميان برخوردار است و برای آا

 از جريانات سياسی آشور آه بی خبرسايت های ضد ملی و افراد .  رسدين به هدف نزد هر دين فروشی زانو ميزند
آرزی انسان بد است، اما به لحاظ خدا او را حاال گرچه " آه  گقتند تزرع میبه روزی از  آرزی حمايت ميكردند و 

از تعلقات جاللی به اجانب .  ، اآنون به نفع جاللی  و يا ديگر سرسپردگان استعمار داخل صحنه شده اند"چيزی نگوئيد
طلبان حالت ساير تفاله های استعمار مانند احدی، عبداهللا و غنی احمد زی و ديگر  انقياد .  هم  هموطنان ما آگاه اند

 .سم گذاشته انديبهتر از جاللی نيست و همه سر طاعت و بردگی به درگاه امپريال
 
، آه در آن فاسد ترين، مرتجع ترين ٢٠٠٩ مارچ ١۵ و ١۴بتاريخ ،   استعمارتيبه هدا ،براه انداختن آنفرانس دوبی 

.   های عميق در قبال افغانستان استئهطو خاين ترين عناصر بشمول خليلزاد، جاللی، عبداهللا حضور داشتند،  مبين تو
 اشتراك آنندگان ادعا آردند آه  ودرين آنفرانس نامنهاد، اشغال افغانستان مورد تائيد فروخته شدگان قرار گرفت

 تواني استعمار نمديؤ آنفرانس مني  از".كنندي به عنوان اشغالگر نگاه نمی المللني بی هارويافغان ها به سربازان ن"
 فقط  ميخواست آه با چنين جلوه گری سياسی سميامپريال .ی  به اوامر  استعمارميمتوقع بود بجز تسل یگري دیزيچ

استعمار نميتوانست  . بر آليه اعمال ضد بشری خود در افغانستان  حقانيت دهد و اشغال وطن ما را برحق شمارد
همين نوع باسوادان آمزاد اند آه .  بدآسانی  بهتری را نسبت به  شرآت آنندگان ميهن فروش درين آنفرانس  بيا
دست اين گروه ضد ميهنی تا شانه در .  آشور را بسوی بربادی سوق داده و شيرازه وحدت ملی را منهدم آرده اند

  .خون مردم افغانستان سرخ است و  مانند هر دين فروش و تروريست قابل محاآمه اند
 

ی غرض تكميل و رسيدن  به اهداف ضد بشری خود در افغانستان، مشاهده می نمائيم آه استعمار جهان! پس هموطنان
ما در پهلوی يك نظام دست نشانده در آابل،  گروه های مختلفی را هم برای  انهدام وحدت ملی افغانها و انهدام آشور 

ين وقت يك عدرآوردن  افغانستان دارند و اما در  هر يك ازين گروه ها وظايف مشخصی برای به زانو.  خلق آرده است
اينكه چه راهی را مردم ما در .  همكاری حلقوی را در جهت حمايت از استعمار و تداوم اشغال آشور  تشكيل داده اند

  .حفظ آزادی  و استقالل آشور شان می پيمايند،  خود تصميم خواهند گرفت
    


