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   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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  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
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 Political  سياسی

 
ميرعبدالرحيم عزيزداکتر  

٨/١٨/٢٠١٠  
 
 

 حمايت رسمی و تخريب غير رسمی
 امپرياليسم امريکا مفکورۀ تجزيۀ افغانستان را تقويت ميکند

  
  

از .   طوالنی اش در افغانستان در پيش گرفته استرا به ارتباط اھدافای امريکا بازی دوگانه 

 ذرايع مختلف با هحامد کرزی عشق و عاشقی دارد و از سوی ديگر ب"  مخلوقش"با يکسو 

اين روش کھن استعمار جھانی است که از .  دشمنان افغانستان و تجزيه طلبان راز و نياز می کند

ينين مسلکی و شرف باختگان ليبرال ھنوز ھم خا.  قرن ھا بدينسو مورد استفاده قرار گرفته است

  .ورد آمعتقد اند که امريکا برای شان خوشبختی می

  

 آگست گزارش داد که چھار تن از وکالی ١٧مورخۀ  )  McClatchy(اخبار مک کالچی  

از .   به اصطالح  مخالفين کرزی  در اروپا داشتند باگانگرس امريکا ماه گذشته مخفيانه ديداری

مخفيگاه و معياد گان مالقات برلين . ال،  سه تن جمھوری خواه و يک تن دموکرات بودندزمرۀ وک

با ابتکار حامد کرزی در اشتراک دادن طالبان در قدرت صحبت در ظاھر پيرامون مخالفت .  بود

که فضای  استنشاندھندۀ اين  تبادل افکار و ادای جمالت وکالی امريکا، اما رخيدمی چسياسی 

    .ديبود که از آن بوی تجزيه به مشام می رسکشور ده از تحريکات ضد تماميت ارضی آگن مجلس 
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محقق و ضياء مسعود محمد اشتراک کنندگان درين تجمع مخفی عبارت بودند از دو خاين بزرگ 

 يکی آن  از دوستم ی که و دو بی ھويت و بی وجدان ديگر" شاه مسعودداحم"برادر خاين اعظم 

از جانب ضياء مسعود پيشنھاد شده مجلس مخفی نگھداشتن  .  نمايندگی می کردجالد آدمخوار و 

 شورکبه او را خيانت  پرچم  و سازدبود تا بدينوسيله روح کثيف برادر نابکارش را خوش 

 با قوای متجاوز شوروی یخفماحمد شاه مسعود با عقد قراد داد ھای  .  برافراشته نگھدارد

ضياء مسعود برادر .  دن و تجزيۀ تقريبی افغانستان مھيا ساخته بودزمينه را برای به قدرت رسي

ھمان خاين بزرگ به جای پای برادر قدم می گذارد و ميراث خوار او در خيانت به کشور می 

  ١٩٩۶ – ١٩٩٢ ديگری است که در دوران جنگ ھای داخلی انسان کشان محقق يکی از .  شود

 دليسم ھم به ھمچو افراد فاقد ارزش ھای بشری نياز دارامپريا.  کشت و ويران کرد و سوختاند

  . را عملی سازددکه طرح ھای تجزيه طلبانه و امپرياليستی خو

  

از    (Duncan Hunter)دنکن ھنتر )  Rohrabacher(روھرابيکر شکل بودند از توکالی امريکا م

روپرزبرگر    دوچ آ سی    ساس، تک  از ايالت )Louie Gohmert ( لوئی گوھمرت ، ايالت کاليفرنيا

)C. A. Dutch Ruppersberger( آخری دموکرات   سه تن اولی جموری خواه و .از ايالت مريلند

را در ادارۀ اوبامای دموکرات مشاھده می دست راستی درين جا نفوذ جمھوری خواھان .  است

کنيم و در می يابيم که در روش استعماری امريکا فرق زيادی بين دو حزب حاکم اين کشور 

وزارت خارجۀ امريکا از جريان مذاکرات وکالی امريکا با به اصطالح مخالفين .  وجود ندارد

راه ه در بچ گونه اعتراضی اما ھيواقف بود، ) در واقعيت دشمنان افغانستان(حامد کرزی 

و مين اھداف سياسی أرا در ت امريکا  پاليسی دوگانۀ استعماریکه اين خود انداختن آن نکرد

از يکسو .  اين يک تاکتيک کالسيک استعماری است.  به اثبات می رسانداش امپرياليستی 

خواھد، اما از  دست نشاندۀ خود را پرورش می دھد و از او صد در صد اطاعت می استعمار فرد

انی مزدور اول از ساير مزدوران مبديل می پالد تا در صورت نافرمخفی يا علنی جانب ديگر 

 در صورت افشای قبل از وقت موضوع آنرا به ابتکار شخصی حواله می دھد و . استفاده نمايد

الحظه کرده  اين نوع بازی ھا را در سه دھۀ اخير بار ھا م.  دولت را در قضيه غير دخيل می داند

  .  ايم
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ھميش با الآبالی است،  و پوک، لشمکه در اصل يک فرد از زمرۀ چھار تن وکال، روھرابيکر 

وی زمانی حامی دوستم بود و او را به جدائی طلبی .  دشمنان افغانستان در تماس بوده است

 آورده دسته اخبار شفاھی حاکيست که وی از دوستم تحايف زيادی ب).  ميکند(تشويق ميکرد 

در برلين، روھرابيکر به خاينان پيشنھاد کرد که  دشمنان افغانستان مذاکره با در جريان .  است

ازين  گفتار وکيل کاليفرنيا ."   شما منابع داريد و تعداد شما ھم زياد است، فقط آنرا تنظيم نمائيد"

 طرح پيشنھادی چنين بر ميايد که.  بوی مشمئز کنندۀ تشويق تجزيه طلبی به مشام می رسد

دماغ  بی مغز بر    سفير اسبق امريکا در ھند Robert D. Blackwill)(دی بلکويل  رابرت

روھرابيکر دشمن خارجی افغانستان برای خوشی .   تخريبی خود را گذاشته است تاثيروی 

ا دولت امريکا بايد از خواست ھای اقليت ھ"پيشنھاد کرد که ھمچنان  دشمنان داخلی افغانستان 

اين عين روشی است که امريکا در ."  ھا و آزادی بيشتر از مرکز حمايت کند در داشتن ميليشيا

 تا اختالفات قومی را دامن زند و زمينه را برای تجزيۀ احتمالی آينده می کندپياده حاال افغانستان 

ارجه و يا پس به اين نتيجه می رسيم که ديدار وکالی امريکا بدون اشارۀ وزارت خ.  ميسر سازد

         .   بودنگرفته صورت  ادارۀ امنيت ملی قصر سفيد 

 

 شب رلمان و برتانيه خزيده اند و دا فرانسه، ، که در کنج ھای امريکاالش خورانی فاسقين و 

 نسبت ھای رمضان برای انھدام و تجزيۀ  افغانستان نجوا سر می  دھند و از خدا برای امريکا

که خاين است بايد بدانند که جايگاه شان ھمان جھنمی لب می کنند،  آمرزش طکشتار مردم شان 

    .  بزرگ در آن می سوزد


