
                                       1

   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA  

  چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                 afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
بار نظر به پيش کشيدن .   در يکی از سايت ھا گزارش يافته بود٢٠٠٨روری بًاين مضمون قبال در ماه ف: نوت

 و مزدوران داخلی، الزم ديدم که اين  دامن زدن آن  توسط عمالو طرح تجزيۀ افغانستان از جانب استعمارديگر 

    .دوباره خدمت ھموطنان تقديم نمايمنوشته را 

  

  

          يرعبدالرحيم عزيزم داکتر

٧/٢٨/٢٠١٠  

  

  

 يد شوفنا  يا يدبيدار شو
 

بعد از  مضمونی را تحت عنوان ،  خود٢٠٠٨روری سال ب ف- جنوری ۀدر شمار  امريكاۀ اتالنتيك منتشرۀمجل

 . به نشر سپرده است جنوب آسيا و از شرق ميانهجديد  ۀبا يك نقش ھمراه عراق

 

شرق ميانه و سياسی ای  ر جغرافيياستعمار جھانی  در صدد تغي.   افغانستان ديده نميشود،درين مضمون و نقشه

د كه ملت افغان بايد بيدار شود و نگذار.  مين كندأ بتواند منافع  نيرو ھای استعماری را تتاجنوب آسيا است 

سوی بربادی ه با كمترين سھل انگاری، كشور و ملت ما ب.  دشمنان  خارجی و داخلی به اھداف شوم خود برسند

  .و فنا خواھد رفت
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 ه را ترسيم كرده بود كه حاوی تغييرات عمده ای قوای مسلح امريكا ھم نقش، ژورنال٢٠٠۶در ماه جون سال 

بعضی مجالت، ژورنال ھا و اخبار ھای امريكا، مضامينی را گزارش .    شرق ميانه بود سياسییجغرافيادر

راض،  دولت امريكا از ھر گونه در صورت اعت.   حاكمه را منعكس ميسازدۀميدھند كه غير مستقيم نيات طبق

وليت شانه خالی ميكند و اظھار ميدارد كه مطبوعات درين كشور آزاد است و حكومت  ھيچ گونه تسلطی بر ؤمس

.   سياست جھانی  عمل ميكندۀاما در حقيقت ھمين مطبوعات شخصی است كه به نفع امريكا در صحن.  آن ندارد

 و دادهی دولت امريكا را انعكاس  رسمیصدای امريكا يك تشكيل دولتی است كه در مجموع خط مشراديوی صرف 

ذھنيت و عكس العمل  استعمار با نشر مضامين تحريك آميز، . خورد جھان ميدھده اخبار را طبق طعم امريكائی ب

داده و آنھا را مردم را ارزيابی ميكند و خائنينی را كه از طرح ھای استعماری پشتيبانی می نمايند مورد تفقد قرار 

 اھميت ھمچو مضامين د ازينرو نباي .افغانستان مثال عمده است.    تحت تربيه ميگيرديندهآغرض  استفاده برای 

ًرا كه وقتا فوقتا در  امريكا .  د، ناديده گرفتن غير دولتی به نشر ميرسی ھا، مجالت و يا ژورنال ھاروزنامهً

ق ميانه وجنوب آسيا پياده  دلخواه خود دموكراسی نوع امريكائی را درشرقنتوانسته و نخواھد توانست كه طب

  .ً بوش قبال به اين ناكامی خود پی برده است، اما امريكا اين مناطق را آرام نميگذاردۀادار.  كند

 

طور مثال كرد ھا صاحب يك كشور ه ب.  نتايج  تجاوز امريكا بر عراق بی انتھاستکه  اتالنتيك مينويسد ۀمجل

وجود آمده ه  در سراسر شرق ميانه و جنوب آسيا كشور ھای  جديد بمحو گرديده  و) ؟(جداگانه  شده، اسرائيل 

بين .  ميرسدسنداين طرح از سواحل مديترانه آغاز و تا كنار دريای .  ناپديد خواھند شدھم و  بعضی كشور ھا 

عراق، مصر،  عربستان سعودی، ٫دنراين دو نقطه،  كشور ھای اسرائيل، قلمرو فلسطين، سوريه، لبنان، ا

ی ی سياسجغرافياو اجباری رات عمدی يحدس زده ميتوانيد كه تغي.  استشده پاكستان واقع و ايران، افغانستان 

با اشغال سرزمين  سال است كه جھان ۶٠بيش از ؟ داشت خواھد چه نتايج مصيبت باریدرين قسمتی از جھان 
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 به اينكه دسطينی ھا رھائی نيافته اند، چه رسھنوز از معضلۀ بيجا ساختن فلھای فلسطين دست به گريبان بوده و

نيرو ھای مذھبی و محافظه كاران   .وجود آورده  جديدی را ب سياسیین ھا تن را بيوطن ساخت و جغرافياليوم

 تالش  سخت امريكا در راه  اضمحالل جھان اسالم و پارچه پارچه ساختن اين قسمتی از جھانۀنو چھار آتش

 نفوذ قابل مالحظه ای  در دولت و مطبوعات امريكا ھم برخوردارند و ماھرانه طرح ھای اين دو گروه از.  دارند

انكار كه خود در آن دخيل اند  استعماری ۀرات عمديبا وجوديكه محافظه كاران نو از تغي.  خود را عملی می نمايند

قرار دادن گروه .  در عمل پياده كنندًمی نمايند، فعاليت ھای مخفی آنھا قبال آغاز گرديده  و سعی ميورزند كه آنرا 

س ھرم سياسی در عراق و افغانستان ميتواند مثال ھای عمده در پياده أھا و افراد مخالف كشور ھای فعلی در ر

   .كردن اين طرح امپرياليستی باشد

 

. جود ندارد ونه و جنوب آسيای جديد، افغانستانھموطان به نقشه نگاه كنيد، متوجه خواھيد شد كه در شرق ميا

سيس بلوچستان و پشتونستان خلق خواھد شد أ دو كشور جديد الت ،در امتداد سرحدات جنوبی و شرقی كشور ما

استعمار جھانی قسمت ھای غربی و مركزی افغانستان را به ايران  . رات باقی خواھد مانديو پاكستان با بعضی تغي

 ما به . تان، ازبكستان و تاجكستان ھديه خواھد كردخواھد داد  و حصص مختلف شمال كشور را ھم به تركمنس

سرنوشت ساير كشور ھا نيز عالقمنديم، اما برای  يك افغان  واقعی سرنوشت كشورش مھمتر از ساير سرزمين 

  .  اين خود خواھی نيست، بلكه حب وطن است.  ھا است

  

دست ھم داده و ه رجی افغانستان دست بدشمنان داخلی و خا.   نخواھد بودیا اندكترين غفلت، ديگر افغانستانب

ھديه ھا و پول ھای فراوانی ميان خائنين تقسيم ميشود تا در راه .   اجرا ميگذارندۀتوطئه ھای اجانب را به مرحل

ما تجارب .  خاموشی و بی تفاوتی خيانت عظيم است  .پياده كردن اين طرح استعماری سھولت ايجاد كنند

.  را جبران نمايد يم كه حال ھزار ھا آه  و افسوس و كاشكه نميتواند اشتباھات مازيانبخشی از غفلت خود  دار

جمعيتی و شورای نظاری بر سرنوشت طالبی، ين خلقی،  پرچمی، تنظيمی، ناين اشتباه و بی تفاوتی ما بود كه خائ

گناه ما بود كه دشمنان وطن اين   .اينكه به ويرانه ای تبديل كردند ياما حاكم شده و وطن را  چند بار فروختند و 

  .را فرصت فراوان داديم تا  كشور را به بربادی بكشانند

  

 كي مبارزات مستمر و بال انقطاع در خنثی ساختن نقشه ھای استعماری !   ھم ميھنان دلسوزبه پا خيزيدپس  

 .   استیاتيو ح یضرورت قطع


