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  »آذرخش«ھيأت تحرير

  ٢٠١٠ جوالی ٢٢
  

  توطئة تجزية افغانستان را به انگيزة اتحاد ملت مبدل نمائيم
  

ۀ نيروھای استعماری اشغالگربه فرماندھی دراين اواخرھرروزی که می گذرد پرده از اھداف واقعی و کتمان شد

مبارزه با «، » تعقيب و مجازات بن الدن«توجيھات عوامفريبانۀ .  امپرياليزم امريکا درافغانستان برمی دارد

ديگردرنزد خود اشغالگران ھم اعتبارکذائی خودرا ... و» بازسازی افغانستان«، » استقراردموکراسی«، » تروريزم

 آنھا دراثرتشديد مقاومت مخالفان و تلفات روزافزون قوای شان درافغانستان ، ھمراه با .به کلی باخته است

فشاراذھان عامۀ کشورھای شان در رابطه با آن تلفات ، ناچارلب به اعتراف کشوده مرام ھای اقتصادی و برنامه 

طوری است که با وجود مگرذھنيت فاشيست ھای اشغالگر . ھای غارت منابع طبيعی افغانستان را برمالساختند

عاليم آشکارشکست درسياست ھای استعماری شان و افتضاح ناشی ازآن ، حاضرنيستند آن شکست را مسجل نمايند 

وراه » راه حل«ازينجاست که تجزيۀ افغانستان را به عنوان . وبازھم درپی يافتن راه برآمد از مضيقه می باشند

الی که توطئۀ تجزيۀ قلمروکشورآبائی خودرا به شدت وبا خشم خصم مادرح. رسيدن به اھداف خود زمزمه می کنند

سوزمحکوم می نمائيم ، مقطع زمانی حاضررا برای به ھم پيوستن مليت ھای برادربرای دفاع ازتماميت ارضی 

  .کشورمشترک شان بيش ازھرزمان ديگرمساعد و مناسب تشخيص می نمائيم

ی مسکوت دول ھمسايۀ افغانستان و بعضی کشورھای ديگرمداخله گر ـ  آنچه را قوای فاشيستی اشغالگر ـ باپشتيبان

به منصۀ اجراء ) ًعمدتا تاجک نشين و پشتون نشين(می خواھند با پارچه نمودن قلمروافغانستان به شمال و جنوب 

حتواء گذارند ، گذشته ازآنکه فقط روی تضمين منافع استعماری خودشان استواراست ، اھداف ضمنی ديگری را ھم ا

  .می نمايد

به دليل بی ريشه بودن ، ضدملی بودن و کذائی » اعمارجامعۀ مدنی«و » دموکراسی« آنگاھی که خيمه شب بازی ●

بودن آن به مضحکۀ آشکارمبدل گرديد ؛ و ازجانب ديگر، گند فساد اداری درھمه ارکان ادارۀ مستعمراتی تا آن 

آن نشد ، بايست چارۀ ديگری » خوشبونمودن«ماری قادربه استع» عطر«معجزۀ ھيچ  حدی  باال گرفت که ديگر

می ُجستند تا مردم درچنان مشکالت و دشواری ھای تازه ای غرق شوند که عالوه به انديشۀ امرارمعيشت و مجادلۀ 

سخت و طاقت فرسا برای تضمين يک زندگی بخور و نميربرای خود و خانواده ھای خود ، با مشکل رفت و آمد به 

رزدرعين مملکت آبائی خود دچار شده ، برای رفتن ازشمال به طرف جنوب آن و يا به عکس ، محتاج آنسوی م
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دريافت سند سفر و ويزۀ عبور وغيره تعقيدات شوند و ازاين ناحيه ھم مورد ظلم ، اھانت ، فشارروانی و استثمار و 

طه با طرح تجزيۀ افغانستان می بدينصورت سياستی را که اشغالگران فاشيست در راب. رشوه دھی قرارگيرند

خواھند پباده نمايند ، عين سياستی است که صھيونيست ھای دولت نامنھاد اسرائيل برفلسطينی ھا از سالھا به 

  .اينسوتعميل می نمايند

موجب می شد که سوسيال امپرياليزم روس و » جھان غرب«و » بلوک شرق« درگذشته ، تقسيم جھان به دوقطب ●

، با ) ولی درظاھرگويا تضاد ائديولوژيک(رب به سردمداری امريکا ، دررقابت ھای امپرياليستی امپرياليزم غ

گروگان گرفتن خلق ھا ، کشورشان را درکشمکش ھای خود به شمال و جنوب ويا شرق و غرب تقسيم نموده و با 

عين حال استثمارخلق ھا را سرازيرنمودن سيل اسلحه به جناح طرفدارخود ، برنامه ھای تسليحاتی و کشتار، و در

  .چند نمونۀ آنرا درکوريا ، المان و ويتنام شاھد بوده ايم. درجھان به پيش برند

ـ حتی درظاھرفريبندۀ آن ھم ـ ديگروجود ندارد و خراستعماردرافغانستان ھرروز » تضاد ائديولوژيک«امروزکه آن 

 نمودن قلمروکشور، شايد به ضرورت حياتی برای بيشتردر ِگل فرو می رود ، راه اندازی تبليغات درجھت پارچه

قوت ھای فاشيستی اشغالگرمبدل شده باشد ؛ که فقط واکنش قھارانه ، مصمم ، ھمه جانبه و مسؤوالنۀ آحاد ملت به 

  .عنوان مشت واحد و کوبنده بردھان اشغالگران و ايادی زبون بومی شان می تواند ازآن جلو گيرد

زمانيکه اتباع يک کشورازيک ملت به دو يا چند ملت تقسيم شوند .  انحالل و تفرقه است تجزيه و تقسيم مرادف با●

مرز و ديواری آنھاراازھم جداسازد ، امکان راه اندازی توطئه و به ھم اندازی و قتل و غارت بيش » ًرسما«و 

رشده وبا تحريک يک بخشی ازملت واحد ازپيش برای قدرت ھای استعماری مداخله گرودست نشاندگان شان ميس

قبلی عليه بخش ديگر، می توانند به راحتی ازموقف تجاوزگر، مداخله گر، استعمارگر، غارتگر، استثمارگر، 

و درنھايت ، » مرجع عدالت و دادخواھی«، » مدبر«، » خيرخواه«، » َ َحکم «ۀشکنجه گر و قاتل به موقف بادآورد

  .بخزند» سرنوشتمرجع تصميم گيری و تعيين «

وآنچه عيان گشته .  نبايد فراموش نمود که ھمه اھداف برنامه ھای کشورھای اشغالگردرافغانستان برمالنشده است●

وازآنجمله است  ِکشتن تخم دين مسيح .  آنچه درعقب پرده جريان دارد ، ممکن خيلی اندک باشدۀاست ، به مقايس

 فردی و خصوصی است و قوانين مدنی ھم به تغييردين ۀلھبی يک مسأ ازديد معاصر، اعتقادمذگرچه. درافغانستان

 استعماری ، جزء اھداف تجاوزی و ۀافراد اعتراضی ندارند ولی آنگاھی که کشاندن مردم به دين ديگری جزء برنام

اميال فاشيستی شده و جھت دربند کشيدن ملتی طرحريزی شود ، ديگرسفسطه ھای روشنفکرمآبانه و استدالل 

جزخدمت برای اھداف ه  جلوه کردن ، نمی تواند چيزی بمدرن وامثال اين کرشمه ھای ناجور برای» ادانديشانهآز«

 غربی ازدھه ھا به اينطرف مصروف تبليغ گرکشورھای استعمار.  و استعمارباشدگرپخش و ترويج فرھنگ استيال

 ۀنام مؤسسه  چشم درداراالمان بۀآن شفاخانمثال بارز. ًمخفيانه ـ و بعضا علنی ـ عيسويت درافغانستان بوده اند

خصوص انگلستان و ه بود که اکثريت مطلق داکتران و نرس ھای آنرا مذھبيون ممالک مختلف غربی و ب» نور«

وءاستفاده ازفقرمادی آنھا عالوه برحضوردرکابل ، درمناطق دوردست افغانستان ، با س. امريکا تشکيل می داد

ًالبته مسلما اين يگانه منبع تبليغ عيسويت . می پرداختند» کمک ھای بشری« ازطريق ، به محسورساختن آنھامردم

  .درافغانستان نبوده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 مستعمراتی کابل و ۀحال اگردراثرغفلت عناصرملی و روشنفکران مبارز ويابازھم دراثرخيانت وطنفروشان درادار

ـ احتمال زياد وجود !  شود ـ گه ھرگزچنين مبادجواسيس وابسته به آن ، وياھم ھردو، قلمروکشورمحبوب ما تجزيه

آن به عنوان ً زيرفرمان خود بذرنموده و تدريجا ازۀدارد که غربی ھا تخم خبيث ترويج عيسويت را درساح

سان ھالندی ھای ه درآنصورت غربی ھا ب. باع قلمروھای تجزيه شده و متخاصم کارگيرنددربرابرات» مرکزخودی«

باشندگان سرزمين افغانستان وانمود کرده و با » ازپدرپدر«درافريقای جنوبی ، خودرا  دآپارتاي بنيانگذارنظام

.  حقوقی ھم فراھم خواھند نمودۀ استعماری خود پايۀ، برای دسيس» تبعيض دينی«برافراشتن علم اعتراض عليه 

 بازھم درگيرجنگ ھای ولی درھرحالتی آنھا قادراند با تقويت يک اقليت عيسوی مذھب درافغانستان ، ملت مارا

  .خونين و خانمانسوزسازند

  

  !ھموطنان عزيز

شرفته ترين وسايل  با استفاده ازپيخاطرداشته باشيد که ھرقدرھم تبليغات اشغالگران و مزدوران داخلی آنھاه ب

 ھيچوجهه ارتباط جمعی ، اھداف ادعائی صلح و کمک ھای بشری آنھا را واقعی و صادقانه جلوه دھند ، آنھا ب

برای نجات و سعادت افغان ھا به افغانستان نيامده اند بلکه نيروھای استعماری اند که با تکيه برنوکران داخلی 

 مستعمراتی کابل و شبکه ھای جاسوسی متعدد ، فقط برای پيشبرد اھداف ۀ ـ درچوکات اداراءخود ـ کرزی و شرک

زيرزمينی سرزمين ما و قتل و غارت ھموطنان مابه سوق الجيشی ، مستعمره ساختن دايمی کشورما ، تاراج منابع 

، ۀ قلمروافغانستان تجزيۀسکوت دربرابرتوطئ.  بيشترازاين سکوت کردديانب .افغانستان لشکرکشی نموده اند

له ودرک وخامت اوضاع ، ازبه بيائيد تا با فھم مسأ. ھد انجاميددرنھايت به ھمدستی با خائنان و وطنفروشان خوا

بپاخيزيم و با راه !  کشور دليرانه و سرفرازانه جلوگيری نمائيمۀ ننگ تاريخی به نسل ھای آيندۀلکميراث گذاشتن 

َاندازی اعتراضات خيابانی و تنويراذھان درجوامع غربی ، دين ملی و وجدانی خودرا دربرابروطن آبائی خود و 

  . نمائيماءمردم دربند آن اد

  

  

  

  ادـک تن مبـده يـن بوم وبرزنـبدي                  ــاد     د تن من مبـــاشـورنبــچو کش

   ِبه که کشوربه دشمن دھيم ھمه سربه سرتن به کشتن دھيم                       ازآن
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