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و شميره   ١تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م١٦/٠٧/٢٠١٠                          کمسيون صلح وآزادی برای افغانستان
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 اعالميه
 جرگه نجات افغانستان

                   
گفته است که در  »تايمز آف انديا « سفير سابق امريکا در هندوستان طی مصاحبه خود با روزنامه »  رابرت بلک « 

درين . ح تجزيه کشور رويدست گرفته شودنستان بايد طرصورت ناکامی  در دادن شکست به مخالفين مسلح  در افغا
  . حال امريکا ميتواند در بخش انتزاعی افغانستان دوام  حضور سياسی و نظامی خود را تضمين کند

يت نگرانی تجزيه افغانستان از کانفرانس بن به اين سو هرچند گاهی در حلقه های عالقمند به حفظ استقالل و تمام
و ماجراجويانه ائتالف نظامی بين المللی  در اين نگرانی را برخورد تحکم آميز . طرح بوده استارضی افغانستان م

نه  حکومت وابسته و غير مسئوالموقف پاسيف، ضد منافع ملی . مليون افغانی استمرار بخشيده استبرابر خواست 
ظ ظواهر احترام به حفظ تماميت ارضی امريکا و متحدين ميتوانستند برای حف: يت نگرانی شده استتقوعامل مزيد بر 

 افغانستان  در ساليان اول حضور خود در کشور با حکومت محصول موافقت نامه بن معاهده ئی را به امضا 
چنين معاهده . از ميان ميرفت، که طی آن تشويش ناشی از اراده تجزيه افغانستان از جانب قوای ائتالف برسانند 

، اما فورماليته مربوط مراعات ميشد و نوعی  ف حقوقی دو طرف فاقد اعتبار بودقگرچه به دليل عدم تساوی مو
  .  واقعی  قضيه را زير پوشش ميگرفتاطمينان و لو اقتضائی و غير

در عوض ارائه  جواب  از موضع احترام به .  نگرانی افغان ها اهميتی قايل نشد  ائتالف نظامی بين المللی  به 
به .  مسلح با تکبر و غرور برخورد کردمليون افغانی و مقاومتبين المللی در برابر تشويش اصول حاکم در مناسبات 

به موازات آن فدراليست های تجزيه طلب وابسته به گروه های جنگی .  ر عمليات نظامی تآکيد صورت گرفتاستمرا
ن امر انگيزه گرايش هرچه بيشتر اي.  حکومت به اصطالح مرکزی تشويق شداقليت های قومی  به مقابله در برابر

ملی گرايان به مقاومت مسلح و تقويت پيوند مقاومت مسلح به گروه های راديکال اسالمی به قصد مقابله موثر در 
دافعی اولی به حالت جنگ شدت احتيار کرد و مقاومت از حالت ت.  ه جنگ با قوت های مهاجم خارجی شدعرص

  .تعرضی  درامد
طرح تجزيه به خيال پردازی پناه برده اند و ها حين عقب نشينی و هزيمت در طول تاريخ بار  قوت های مهاجم 

  . رومندانه از معرکه قياس کرده اندکشور را وسيله عقب نشينی آب
ريخ  با کشيدن خط ديورند   طرح تجزيه افغانستان فقط يک بار توسط قوت استعماری انگريز در مقطع خاص تا

  . پيکر زخم خورده افغانستان قطع شد. عملی شد
   ، انضمام سمت شمال افغانستان را به ساحات نفوذ شوروی وقت مطرح کردند  و   روس ها حين تحمل شکست

  .، ناکام شدندالی اوباشان وابسته به چپ و راستی سياسی  طويل المدت باعلی الرغم  سرمايه گذار 
اوباشان هويت باخته حساب ، روی فعال ساختن مجدد همين ی از تجزيه افغانستان صحبت ميکندوقت» رابرت بلک  «

  . مينمايد
نبع پر قوت حفظ استقالل و افغانستان که طی هزاران سال شکل گرفته به مدرين شکی نيست که بافت اجتماعی   

اما به دليل طرح موضوع در يک مقطع خاص و حساس تاريخ کشور نبايد . تماميت ارضی  کشور تبديل شده است
  .دی های فرار از معرکه کم بها دادنبايد به پس لگ. ی به توطئه های اجانب صورت بگيردبرخورد سطح

جی معروض به يری که به تحريک قوت های مهاجم توطئه گر خار  جرگه نجات افغانستان به گروه ها و عناصر اج
،  ملعبت پيشبرد اغراض اجانب نشوند ز حال زار وطن سوء استفاده نکنند، هشدار ميدهد که اوسوسه شيطانی ميشوند

نده و در شرايطه که مقاومت مسلح در آستانه قرار دادن سراسر افغانستان عزيز زير پوشش امنيتی هستند خود و آي
  . سياسی خود را به تهلکه نياندازند

  . مريکا در عرصه نظامی و سياسی استناشی از بيچارگی و شکست ا» رابرت بلک«  بيانات 
  همانطوريکه کمونيست های افغانی به دليل وزنه قوی مقاومت ملی در ساحه جنگ و سياست  نتوانستند حمايت 

، تالش گروه ها  و عناصر تحت کشور تا اخير با خود داشته باشند شوروی در حال شکست را در انتزاع بخشی از
، سئولين آن قبل از بازخواست قانون، تالش عبث است که به حساب مريکا به قصد ويرانگری بيشتر کشورحمايت ام

  .مردم رسيدگی خواهد کرد
  جاويد باد افغانستان

  مرگ بر دشمنان وحدت ملی


