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  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
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 Political سياسی

  
  زي عزميرعبدالرحيمداکتر
٨/٣١/٢٠٠٩ 
 
 

  كشوری جاریاسي ساوضاع
 
  
پورتال افغانستان " سي سالگرد تاسني سالروز استرداد استقالل كشور و  اولني از نودملي اشتراك در تجلنيح

در شھر اسن در آلمان، نظرات خود را  به اختصار خدمت ھموطنان  آگست ٢٢به تاريخ  " ـ آزاد افغانستانآزاد 
 مانده، به ی ام باقحافظه در كهي  خود را تا جائیً صحبت صرفا شفاھۀ نكات عمدكنمي می سعنجايدر.   كردمميتقد
 شيشاپي معذرت خود را پد،ي آی مدي پدرير تحني صحبتم در آن محفل و اني بیاگر تفاوت.   درآورمري تحرۀرشت

    .كنمي ممي  تقدھنانيخدمت ھم م
 

 ميگوي مكي شما بزرگان تبرۀ به ھمهيقبل از آغاز سخن، استرداد اسقالل كشور را از تسلط برتان: ی گرامھموطنان
.  سقالل خود برسد و ای و به آزادابدي یًال از شر ھر نوع استعمار رھائام ما كۀ زدبتي كه وطن مصدوارميو ام

 جشن لي از تجل،ی صرفه جوئۀبه بھان:   شدیمي عظتي كابل مرتكب جنایسال گذشته، دولت مزدور و مستعمرات
احمد شاه (ني خائننينتري خااهي سۀ از كارنامی فرمان ضد ملكيً اما بعدا با صدور د،ياستقالل كشور  منصرف گرد

 یزي چني جز اتواني نمی دولت مستعمراتكياز .   تعجب ندارد طرز كارنيالبته ا.   بعمل آوردلي تجل)مسعود
  .ود متوقع بیگريد
 

 كه كنمي می است و من سععي وساري موضوع بسكي نيا.   كشور استی جاریاسي اوضاع سراموني من پصحبت
  . متمركز سازمري اخی نه چندان دور، صحبت خود را بر روز ھایخيبا تماس به حوادث تار

 
 دني غرض رسه راني كه بھتردندي رسجهي نتني به انيملي سران كر،ی دارهيسرماغير ز راه رشد  از شكست تبعد

 ني در دوكتوروهي شنيا.  م با تجاوز استأ توی نظامیراه انداختن  كودتا ھاه  مورد نظر بیبه ھدف در كشور ھا
ه مسكو  در حبشه  و افغانستان  بلي متمای و كودتاھاايتجاوز بر چكوسلواك.  دي گردی و عملافتي ی تجلژنفيبر
 كرد هي مورد نظر تربی در كشور ھایادي تسلط خود عمال زی برایشورو.  به شمار آيند عمده ی مثال ھاتوانديم

 به كشور انتي خۀفي وظیدر افغانستان احزاب خلق، پرچم و ستم مل.   كنندادهي آن كشور را در عمل پیتا طرح ھا
 عمال داشت تا یقدر كافه  ھم بري و سفري وزۀيسوه  دولت بیچنان در سطح عال ھمیشورو.  دوش گرفتنده را ب

 غرب سميالي خاك فروشان در خدمت امپرني كه ھمميني بیامروز م.     دھندیاري به ھدف دنيمسكو را در راه رس
 احراز ی براانش دي منگل ھم كاندبي در پارلمان دارند و حبی و علومی  مانند گالبزویندگانيقرار داشته و نما

 به كشور عادت انتي ھا به خی ھا و ستمی پرچم، ھایخلق.   كابل استی نظام مستعمراتی جمھوراستيپست ر
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 به شي بنگله دی روزًاناياگر اح.   شده استلي تبدیشگي فرھنگ ھمكي به نھاي ای برایكرده اند و وطنفروش
  . خواھند بودی  بنگالني متجاوزخدمت فروخته شدگان طبق عادت در نيافغانستان ھم تجاوز كند، ا

 
 سم،يبرالي لوي عنوان نري و غرب ھم زكاي امرم،ي مشاھده كردیور شوكي را در روش  ستراتژريي تغكهيطور

 ني  دوكتورۀافيً ابداع كردند كه بعدا در قیدي جدی و تسلط بر جھان راه و روش  ھای با شورویاروئيغرض رو
  : شدیبوش متجل

.   استعمارشتري ھر چه بقي تعمی برا) او ھایان ج( ی دولتريسسات غؤ مجاديزور و اه  بی دموكراسليتحم 
 تا دي را به ھالكت  رسانی صد ھا ھزار عراقكايامر.   عمده استی بر عراق و افغانستان مثال ھاكايتجاوز امر
 ی ھدف اصلكهيدر حال.  ديا  نمادهي را در آن كشور پی را منھدم كند و به اصطالح دموكراسني صدام حسیدكتاتور

 بر كاي روش،  تجاوز امرنيبا ع.   استانهي شرق مكي عراق و مناطق ستراتژی بر منابع نفتامل تسلط ككايامر
 ده ھا ھزار افغان را نابود كرد و به قتل گاه ھا زم،ي و مبارزه با تروری نظام طالبی انھدام ظاھریافغانستان برا

  . بوش فروكش كندیفرستاد تا عطش انسان كش
  
 امر به اصطالح كي و آنرا ورزدي مديكأ تی بر انتخابات جعلكاي امر،ی اھداف استعماردني تحقق بخشرضغ

 ديئأ اشغال شده را ھم در تی مردم كشور ھای كه راخواھدي صرف مكاي امرتيدر واقع.  پنداردي مكيدموكرات
 خود مردم ھمان كشور  ني كه اسازد وانمود نيھان چن بخشد و  به  جتيتجاوز خود داشته باشد و به آن مشروع

 استعمار ،ی دولتريسسات غؤ ملي شدن سريھمچنان با سراز. است كه از ما دعوت به مداخله نموده است
 سي پی استعمارۀبعد از پروژ.  ردي مردم ما رخنه كند و مردم ما را به گروگان بگد كه در تار و پوخواھديم

 ی طرح خطرناك براني او ھا دومی جھان سوم، ان جی كشور ھار آن دتيو فعال  (Peace Corps) كورپس
 . جز آنستزي در كشور مورد نظر بوده  كه افغانستان نی اھداف استعمارقيتعم

  
ًاصال .   كشاندی میمي اسارت دایسوه  است كه مردم ما را بیگري دی توطئه ای جمھوراستي ری جعلانتخابات

.   نداردیمعنده و وب مشروع ري ندارد،  غتي در  اشغال است و از خود استقالل و حاكمكهي كشوركيانتخابات در 
 خود را گرفته است كه كدام مي تصمًبالاستعمار ق.   استیبي عمال استعمار صرف مردم فراني میمبارزات انتخابات

 عمل كي نجانبيكابل از نگاه ا ی آگاھانه با نظام مستعمراتیشركت در انتخابات و ھمكار.  ديشخص را مقرر نما
 ريمن س.  فتندي نبكاراني است كه ھموطنان با درد ما در دام فردي و امشودي شمرده می ملانتي خیحت  وزيناجا

 كه ما را صرف در خواھدي مكايمطبوعات امر.   كرده امبي تا اكنون تعقی را از آغاز سال جاركايمطبوعات امر
 سي كدام دست نشانده اش رئنكهي  خود را در مورد امي تصمكايه مقامات امرممكن است ك.   نگھداردیگمان زن

 دھد و طرح بي را فرما كه بار ھا مردم خواھدياستعمار م.  ًجمھور افغانستان مستعمره شود، قبال گرفته باشند
 ی برای فرقني كمتری احمدزی غناي عبدهللا و اي شودي جمھور مقرر مسي رئی كرزنكهيا.   كندادهي خود را پیھا

ه ب ما ري ما نخواھد بود زۀ بازھم مورد عالقانه،ي در انتخابات تقلب صورت گرفته نكهيا.  مردم محكوم ما ندارد
از . مي كنی رد مشهي و آنرا از رسته دانی استعمارۀلي وسكي را در زير يوغ قوای اشغالیانتخابات راه انداختن 

 ی كسكاي كه امرشديتصور م.   بودی انتقادًداي شدی از كرزكايات امر لحن مطبوع،یآغاز سال نو تا اواخر ماه م
 ی در درانیگري باشد كه شخص مناسب ددهي رسجهي نتني به اكاي را مدنظر دارد، الكن ممكن است كه امریگريد

ال  فاسد بر عبدهللا جاسوس چند جانبه  نزد واشنگتن در حی كرزكيپس .   نمودءتكاھا وجود ندارد كه به او ا
 یگري مستمر راه دیاستقالل جز  مبارزه و ھمكار  وی به آزاددني رسیمردم ما برا.   خواھد داشتی برتریكنون

 .نخواھند داشت
 
 ی ملبخشي جنبش آزادكي وجه چي عرض كنم كه مقاومت طالبان به ھی خدمت داكتر صاحب روستار تره كري اخدر
 اقشار و هي متشكل از كلی مبارزاتعي وسۀ جبھكي  جادياول،  ا:   داردزهي دو ممی ملبخشي جنبش آزادكي.  ستين
 مقاومت كهي در حال) سلطنت طلبانی حتو ھا ستي ھا، ماركسستيوناليناس(  ی مبارز و ضد استعماری ھاروين

 ی  بر جنبش آزادیدئولوژي اچگونهي خود ھی مبارزاتتيدوم،  نظر به ماھ.   استی ملري و غی صرف قشریطالب
   . مشخص خود را دارندیدئولوژي گروه طالبان اكهي در حالستيحاكم ن یبخش مل

 
 . شما متشكرمی و از حوصله منددهي رساناني جا صحبت خود را به پانيدر
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