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 ٢٠٠٨مارچ           کبير توخی
 

  در باره  نقشه جديد جهان توسط امپرياليزم امريکا
  

  
   ايیامريک"تيک ناتال"در مجله   ،نقشه تجزيه کشور ما" بيدار شويد يا فنا شويد "   - ١
  : )٢٠٠٨  جاری در سال(
  

از  " بيدار شويد يا فنا شويد" نوشته ای بس مهم تحت عنوان )  ٢٠٠٨فبروری (  گذشتهدرهمين ماه        
ايشان در . عزيز در سايت فخيم افغان جرمن توجه ام را جلب کردرحيم   داکتر صاحب گرانقدر  انديشمندو مبارز

 مهمی دست  تصويربه )گفتاری ، شنيداری و ديداری (  رسانه ها يار متراکمبساثر پژوهشهای مستدام  در دنيای 
تغيير مرز ها  و کشور ها در منطقه يافتند که از جانب طراحان نظامی و سازندگان سياست های امپرياليستی برای 

 ) زيه نشان داده اند در حالت تجکشور مارا نيز در آن حيطه  بر مبنای منافع جنايتکارانه ی شان که (  ای از آسيا
 .  چاپ شده است ٢٠٠٨امريکايی مورخ  جنوری   اتالنتيک نشريه مزد بگيربه شکل نقشه رنگی در  مجله

اين مقال موجز که به درک من مضمون آن درهمه جانيه  ايشان در رابطه با تجزيه کشور ما تحليل وارزيابی 
 در خور   متبادر می نمايد ؛انه را دراذهان خوانندگان نظامی ، مبارزاتی و وطنپرست،بيشترين مفاهيم سياسی 

   .می باشدعميق تمجيد و توجه 
در همان نخستين روزی  که صفحه پليد  اين نقشه  امپرياليستی  دينم را در معرفی ماهيت بخشی ازمن        

  .م ادا کرد؛بان  انداخت به ضر  را به ارتعاش نامرئی در آورده و قلب وطن پرستان واقعی  جرمن را-سايت افغان 
    وزين و پرمحتوایمن جمله به سايترفيق ها  وان دوستشماری از به ا برداشته آنر کاپیيعنی
org.payameazadi.www فرستادم .  

  
   : )ال پيش س١٧در( "الس انجلس تايمز   " مزد بگير در نشريهتجزيه کشور ما  نقشه  - ٢
  

اين امر که هرکی در هر کجا هست  در رابطه با همين بر داشت تاکيدی )  موسوی  (همين امروز رفيق مبارز       
 چنانچه شب [  در رسانه ها نشان دهندی  و عکس العملی جد واکنش_خواند " استمزاجی " که آنرا _ نقشه 
اين . ] تماس گرفت  جرمن–با سايت فخيم افغان ينه نيز اش در همين زم مصاحبه بس مهم در)  پنجم فبروری(قبل

  چاپ ناروی" مجاهد ولس"نشريه   به يکبارگی ، سال پيش نمود١٦خسته ام را متوجه  تاکيد بجا و به مورد ذهن
  درالبالی بلند شدم و.پيش ديدگانم نشست   ؛همکاری قلمی داشتم) برای مدتی ( در آن  وقت که من با آن نشريه 

که نوشته   مورد نظر به تجسس پرداختم تا سر انجام به آن شماره  شدهروی هم انباشته  اوراق و کاغذ هایهانبو
 در آن چاپ شده بود؛ ازهمين قلم با اسم مستعار ارتجک"  و سفر جنرال دوستم به ترکيه احيای پان ترکيسزم" 

 تجزيهيی من جمله  آسياکشور های از بخشیکه به شکل نقشه طرح تقسيم منطقه که  شماره ای( دست يافتم 
آن ناشر  و برش آنرانشر شده  انجلس تايمزس  در نشريه ال١٩٩٢ اگست ٢٥در  ورا احتوا می نمود افغانستان
 به چاپ با چند سطر تبصره در ذيل آن   خود صفحه ششم ١٣٧١ دلو سال و ماه حوت ١٧٨ شماره در نشريه

   . ) بود رسانيده 
مجاهد  ( " از نشر در آن نشريه منحوس نوشته ارسال من را دررابطه با آن نقشه با يک جهان تأسف که

 آن تعريف لنينی  در هر صورت  من . نه رسيد  آن نشريهبه آدرس اصًال  باز ماند ويا آن مقاله " )ولس
"  وزين   در نشريهآورده بودم وشايد هم به همين علت  سال قبل خود١٦ آن مقال کوتاه که در امپرياليزم را
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 پيشکش رزمندگان راه آزادی  کشور  با  مطالبی چند  گنجانيده  کنونیدر نوشتاراقبال نشر نيافت " مجاهد ولس 
 : ال شده ی بنام افغانستان می نمايم غاش

 
  
  

  :لنين از امپرياليزم. ا . و  تعريف - ٣

 که در طی چند " )ه سرمايه داری امپرياليسم بمثابه باالترين مرحل( " لنين در اثر داعيانه اش  . ا . و
 نگارش يافته تعريف علمی از ماهيت امپرياليزم برای  خوانندگان نوشته هايش در سراسر ١٩١٦ماه سال 

  :جهان داده است 
اگر خواسته باشيم تعريف حتی المقدور کوهتاتری  برای امپرياليسم بنمائيم بايد بگوئيم امپرياليسم      « 

يک چنين تعريفی مهمترين  نکات را در بر دارد ، زيرا  از يکطرف . يه داريست مرحله انحصاری سرما
 که با سرمايه اتحاديه های سرمايه مالی  عبارت است از  سرمايه چند بانک از بزرگترين بانکهای انحصاری

  انحصاری کارخانه داران درهم آميخته  شده است ؛  از طرف ديگر تقسيم جهان عبارتست از پايان آن
سياست استعماری که بالمانع در مناطقی که از طرف هيچ دولت  سرمايه داری اشغال نشده بود بسط مييافت 

  . و انتقال به سياست استعماری  تصاحب انحصاری سرزمينهائی از جهان که کامًال تقسيم شده است 
، مع نمايند ا تلخيص ميند ، زيرا نکات عمده رولی تعاريف بسيار کوتاه گرچه  فهم مطلب را آسان ميکن 

يف احتياج دارد  از آنها بيرون بسيار مهم  پديده ايرا که به تعربايد خصوصيات الوصف کافی نيست ، چونکه 
بنابرين با در نظر گرفتن اهميت مشروط و نسبی تمام تعريف های کلی که هزگز نميتوانند روابط .  کشيد 

 بايد برای امپرياليسم  آنچنان تعريفی نمود  که -د نر بر گيرهمجانبه يک پديده را در تمام سير تکامل آن د
  :  باشد آن زيرين   اساسیمتضمن پنج عالمت

 آنچنان مرحله عالی تکامل رسيده  که انحصار هائی را که  در زندگی بهتمرکز توليد و سرمايه که ) ١
ايه بانکی با سرمايه  صنعتی و درهم آميختن سرم)  ٢اقتصادی نقش قاطع بازی ميکنند بوجود آورده است ؛ 

صدور سرمايه که از صدور کاال متمايز است  ) ٣ ؛" سرمايه مالی"  بر اساس اين گارشی مالیيايجاد ال
اتحاد های انحصاری بين المللی سرمايه  دارانيکه جهان را تقسيم ) ٤اهميت بسيار جدی کسب می نمايد ؛ 

.  از طرف بزرگترين دول سرمايه داری بپايان می رسد تقسيم ارضی جهان) ٥نموده اند پديد ميآيد و 
امپرياليسم آن مرحله ای از تکامل سرمايه داريست  که در آن انحصار ها و سرمايه  مالی سيادت بدست 

آورده ، صدور سرمايه اهميت فوق العاده ای کسب نموده و تقسيم جهان از طرف تراستها ی بين المللی  
  ». ام اراضی جهان از طرف بزرگترين کشور ها ی سرمايه داری بپايان رسيده است آغاز گرديده  و تقسيم تم

 ودر درازنای اين مدت  تغييرات و اين تعريف از امپرياليزم که از نگارش آن  حدود يک قرن سپری شده     
 و  چشمگير در تمامی ساحات علم و تکنولوژی و همينطور در مسايل سياسیشگرف وتحوالت بسيار بسيار

 ماهيت و اصليت  ازکماکان با قوت خود باقيست زيرا که صورت گرفته  ...نظامی  و اقتصادی و فرهنگی و
 هکذا در منصه  عمل  در آن کدام تغيير ماهوی به وقوع نه پيوسته است و تا کنون سخن گفته کهامپرياليزم

  .مس کرده انداين کره خاکی صحت آنرا بر روی پوست  و گوشت خود لبيشترين انسانهای 
  
  :در  مورد گنديدگی امپرياليزم  نی سخ– ٤
  

  در جا زدگی ورو به، يعنی غارت ، يعنی اشغال چونکه درعدم توسعه اقتصادی امپرياليزم يعنی تجاوز      
(  مانع از هم پاشی خودش از درون می گردددر عين حالی که اين رژيم اقتصادی . گنديدگی می گذارد 
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 توسعه نظامی آنکه الزمه _ اش  اقتصادی به توسعه )  می زند  _که سربلند می کند_ ل تضادش را در داخ
  . کماکان ادامه می دهد   می خواهد تجاوز و اشغال و غارتگریاز طريق _می باشد 

 که از همين سر بلند کردن تضاد درونی  می توان بسنده کرد در ذيل يک مثال قابل توجه تلخيص به       
  :زم امريکا و زدن آن تضاد در نفس  خودش ، گپی دارد در خور توجه امپريالي
 که وی و از بين رفتن اين خطر خارجیدرست همزمان  با فرو پاشی  سوسيال امپرياليزم شور        

خشم  را در مرکز ديد مردم آن کشور قرار می داد ،" خطر"  اين به اصطالح امپرياليزم  امريکا هميش
 آن ]١[ زير  اشکال ستم  و استثمارخورده  ملت امريکا و در پيشاپيش آن  توده های شديدًامتراکم  و فرو 

 بدين . گرديدبا يک جرقه ای در ظاهربی اهميت  شعله ور شده به حريقی بزرگی مبدل)  سياهان ( کشور
ليس  توسط پو)  رادنی کينگ(  ضرب و شتم قرار گرفتن  يک  سياه پوست بينوا  در جريان معنی که

طرح تجزيه افغانستان را چاپ کرده خود سال قبل ١٧همين شهری که در نشريه  ( ساديست  لوس انجلس
 مساله به . شده  فلمی از آن واقعه بر ميدارد  اين  لت و کوب متوجهکمره بدست اتفاقًا رهگذری  )  بود

 پوليس  اين تبريه .می شوندتبريه  در محکمه  چهار پليس درنده خوی اين شهر.رسانه ها کشانده می شود
  ميليارد دالر٧٤ موجب شورش بزرگی سياهان در لوس انجلس گرديد که منجر به خساره مبلغ قانون شکن

توسط ...  سياهانی که يک رهبر ريفورميست شان -تنها و تنها منحصر به سياهان و خروش خشم  .  گرديد
 پوست  که از فساد سياسی ، فساد اخالقی و عدم عالقه امريکايی های سفيد. د ن نما- ه بودسيا به قتل رسيد

 ها خورد و ه دست به تشکل   دست، به شدت به تنگ آمده بودند  نسبت به آنان زمامداران  امپرياليست شان
توسط بزرگ نظامی در سراسر امريکا  به خصوص  در اياالت جنوب که خاطره کشتار های دسته جمعی 

اصطالح يانکی را [  شمال را بدست فراموشی نه سپرده اند ؛ زدند   های سمت"يانکی " سربازان آبی پوش
مردم زراعت پيشه سمت جنوب امريکا عليه تهاجم شمال که صنعت در آن رشد قابل مالحظه ای نموده بود 

  .]  به کار می بردند ١٨٦٥-١٨٦٢در هنگام جنگ داخلی امريکا 
حربه ای بود در دست طبقه سای دولتی که در ايام جنگ سرد ليدسته های واکنش مذهبی در برابر ک       

  تفسير ها و برداشتهای  نوينی بود ی متخاصمحاکمه امريکا نيز تشکيل شد وجه مشترک تمام اين دسته ها
 بر مبنای خواسته های بًا لاز کتاب  مقدس که در سمت مخالفت با تفاسير و تعابير کليسای دولتی که اغ

برخی از اين دسته ها  در ظاهر متعصب  بودند که در . رش را بيرون می داد ؛ سير ميکرد سازمان سيا تفسي
که آدمی مثل رييس جمهور کلينتون  (   با مسايلی مثل فحشا و فساد و همجنس بازی ١٩٩٢سالهای 

انين دولتی  و سقط جنين  مخالفت می نمايند و در تقابل با  قو) همجنس بازان را  موجودات نازنينی می  داند 
 دست می زدند مثال کلينيک و سياست های ضد مردمی دولت فدرال  به  حرکت های  مسلحانه و خشونت آميز

گروهی ديگر کليسای سنتی را به . های سقط جنين را منفجر می کردند  و داکتران  و کارکنان آنرا می کشتند 
گروهی ديگر از اين ها آموزش . )شيده شد  کليسا به آتش ک٢٨٠ - ١٩٩٦تنها در سال ( .آتش می کشيدند 

 که  بنا بر ادعای پوليس شمار زياد "ديويد کروش"  دسته ، از دسته ها ی يک.های  تازه ای را آغاز کردند
 تن از آنان را زنده زنده سوختاند  که اين حادثه موجب ٨٠پوليس تقريبا . جنگ افزار ذخيره کرده بودند 
از همين سبب  ساختمان بزرگ " تونی مک بی "   گروه  .گرديدمخالف دولت   خشم و قهر بيشتر  گروه های

در هفته . دولت فدرال در اوکالهما ستی را منفجر نمود که صد ها نفر در اين  انفجار کشته و يا زخمی شدند 
 های  و کليفرنيا  سبب شد که  نيرودر ايالت های تکزاس  چند حادثه مسلحانه ١٩٩٦ريل سال اخير ماه اپ

در "  ماک الردن " پوليس مداخله نمودند  و از  جمله يکی از دسته های نظامی استقالل طلب تکزاس به نام 
خواهان تشکيل جمهوری تکزاس شده  و نيرو های نظامی  تمامی آن منطقه را با "  داويز" کوهستان های  

کردند  در صورتی که شورشيان بدون سالح های سنگين  از جمله نفر بر های رزهی محاصره کرده  پيشنهاد 
محکمه منظور خواهد شد يعنی  پيشنهاد کرده اند می آنها به عنوان نکته مثبتی در مقاومت تسليم شوند  تسلي

در تکزاس  که مورد عفو قرار  خواهند گرفت ؛ ولی سر دسته  شورشيان استقالل طلب تکزاس می گويد  بايد
 کيلو گرام مواد  منفجره  توسط ٣٠٠ا اين مساله  مقداری در حدود يک ريفراندوم صورت گيرد  همزمان ب
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معاون "  گاری فينچ. " پوليس  اف بی آی  در ايالت کيلفرنيا کشف  و شماری در اين رابطه دستگير گرديدند
" هستند  که نامبرده يکی از اعضای دسته  "  ويليام گولر " پوليس ايالتی گفته است  که اينها از همکاران  

ر شدند    دستگي١٩٩٦ و در سال يا مردان آزاد است  که قصد آزاد کردن امريکا را داشتند"  فری  من 
وشخص نامبرده  اخيرا در حالی  که در داخل خانه اش بمب سازی می کرد  در اثر انفجار بمب به شدت 
زخمی شد  و افراد  دستگير شده درهمان سال به انتقام زخمی  شدن وی قصد  بمب گذاری در ساختمان  و 

شبکه های . مين رابطه است  به دست آمده در هموسسات دولتی را داشتند  و سه صد کيلو  مواد منفجره
 مهر مساله  ای خبر ها و گزارش های مفصل و سر گرم کننده  تهيه می کنند  در تماازتلويزيونی امريکا که 

  . موارد مذکور تنها به بخش خبر های کوتاه در همين رابطه  به يکی يا دو دقيقه خبر بسنده کرده بود 
خواهيم ديد که جامعه را اگر به جای خودش بگذاريم لحانه اين مسايل خشونت بار  و حرکت های مس      

يک  .  رو برو ست اط اخالقی و قانون شکنی  و بسا مسايل طامريکا رو به جانب يک فساد فراگير و انح
سخنگوی  .  زن سرباز در ارتش امريکا شده است ١٩متهم به  تجاوز به " سيمپسون" افسر امريکايی بنام 
ان زن در ارتش امريکا در سالهای  تجاوز به سرباز٥٠٠٠انه افشا کرد که  که بيشتر از ارتش امريکا بی باک

تا قبل از افشای اين راز  هيچ رسانه ی مزد بگير امپرياليستی از اين .  صورت گرفته است ١٩٩٦ و ١٩٩٥
  .تجاوزات به نظاميان زن در ارتش امريکا  حرفی به ميان نياورده اند 

رشد خود کشی بی سابقه  سربازان امريکايی در سال )  آمار(  احصائيه  ازبخشی ی به و حال نگاه       
در همين رابطه   ١٣٨٦ آذر ٦١نشريه سياسی چريکهای فدايی خلق ايران شماره "  بهمن ١٩"  که  ٢٠٠٦

  :  نوشته ی مبسوطی  را به دست نشر سپرده می اندازيم
 نفر بوده که در ٩٧ سال اخير ٢٦ طی خود کشی در ارتش امريکا طبق آمار رسمی ، بيشترين  تعداد «        

.   نفر در  افغانستان بوده اند ٣ نفر از اين افراد سربازان مستقر در عراق و ٢٥.  سال گذشته رخداده است 
 ؛ بقيه آنها نيز سربازان و يا فسرانی بوده اند  که در اشغال نظامی عراقی و يا افغانستان  شرکت داشته اند

 که اولين جنگ عليه عراق صورت گرفت  ١٩٩١در سال . اما در هنگام خود کشی در امريکا بسر می بردند 
  نسبت به سال يکااز آنجا که تعداد پرسنل رسمی ارتش امر.  نفر در ارتش امريکا خود کشی کردند ١٠٢
 باال ترين رقم در ٢٠٠٦ کاهش زيادی يافته  ، درصد خود کشی ها نسبت به تعداد پرسنل  در سال ١٩٩١
  . سال اخير می باشد ٢٦

ارشی در مورد مشکالت روانی  و خودذ کشی پرسنل  ارتش ز آگوست روزنامه گاردين  در گ١٧در شماره 
کرده ) ناموفق (  اقدام به  خودکشی ٢٠٠٦ نفر از کسانی که  در سال ٩٤٨امريکا  نوشته شده است  که 

 سرباز هر ماهه  به دليل ٤٠ تا ٢٠و بين .  بستری شدند) و عصبی سرويس عقلی ( بودند در تيمارستان 
  .بروز اختالفات روانی  از عراق يا افغانستان به امريکا بازگشت  داده می شوند

 از سربازانی که خود کشی کرده اند  ، به دليل نافرمانی از     در گزارش گاردين آمده است  که بيش از نيمی 
اری ، عدم پرداخت حقوق ،تنبيه بدنی ، و يا کمثل  اضافه ( ر انواع تنبيهات  افسران خود  تحت يکی ا

 گويای اين واقعيت دارش رسمی  ارتش امريکا نيز  نکاتی ذکر شده  که خوزدر گ. قرار داشته اند ) بازداشت 
ان خدمت است  که دولت امريکا به دليل افزايش آگاهی مردم و عدم حمايت آنها از جنگ ، با کاهش متقاضي

در ارتش  روبرو شده و ناچار است  که ضوابط استخدامی خود را ناديده گرفته وحتی معتادان به مواد مخدرو 
 نفر از سربازانی که ١٠٠٠٠روشن گشته که بيش از ... بيماران عصبی را  نيز به استخدام ارتش درآورد 

وانی شديد رنج برده و در خيابانها زندگی در اشغال عراق و افغانستان شرکت  کرده بودند نيز از بيماری ر
نها در جنگ آ  نفر ٢٠٠٠٠٠که بيش از (  نفر سرباز سابق ارتش ٤٠٠٠٠٠طبق همين گزارش . می کنند 

   »گدايان بيمار و روانی و بی خانمان هستند) ويتنام  شرکت داشته اند 
 تمام درنده خوئی  خود از کشتار مردمان  و ارقام می رساند که افراد  ارتش امريکا با ها   واقعيت اين داده

بی گناه افغانستان و عراق  دل خوشی نداشته بناچار و از روی اجبار اقتصادی شامل اين ارتش شده مرتکب 
اشکال کشتار های فردی و جنايات و فاجعه های بس عظيم انسانی می گردند که در انجام  ماموريت شان 
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ر شان به حرکت در آمده موجب بر هم خوردن تعادل روانی  اينان می دسته جمعی مقتولين   همواره در نظ
و راه بيرون رفت از اين ) البته آنانی که قبال از استخدام به ارتش  ازمشکل روانی رنج نمی بردند ( گردد 

( بحران روانی و اخالقی در اين رکن بس مهم  .  را در خود کشی می بينند  روحی و جسمیهمه عذاب
همينطور تجاوز افسران پائين رتبه و يا . انگر تداوم گنديدگی سيستم بوده می تواند نه چيزی دگرنش) ارتش

خود يعنی زنان سرباز شکل دگر ی ازتعفن اين و همسنگران گامان و هم قطاران  بلند رتبه در ارتش به هم
کشور های کوچکی مثل می توان گفت که امريکا  با تهاجم و اشغال نظامی  . گنديدگی را تداعی می کند 

عنوان کردن تروريزم . افغانستان و عراق در واقع امر بر ضعف نظاميگری خود سر پوش می گذارد 
 وی هم اکنون قادر نيست با .صحه می گذاردتوجيهاتی است که بر نارسايی و ضعف سياسی  امپرياليزم 

 حتا هند  به مقابله بر خيزد روز زی مثل جاپان اروپا ، روسيه به خصوص چين ووقدرت های اقتصادی امر
 نمايانتر می گردد تقال و تالش می ورزد تا با تصرف و تسلط بر  و ناتوانی اشتا روز در برابر اينان ضعف

 ؛  وحدت اروپا با روسيه امپرياليستی فکر.منابع انرژی از اين التهاب و گنديدگی درونی اش  جلوگيری نمايد 
 بيرون شده از مدار شوروی سابق با روسيه کنونی ؛ وحدت امپرياليزم چين  وحدت دوباره کشور های آسيايی

 چون خوره مغز استخوان اقتصاد و سياست  امپرياليزم امريکا ،با جاپان وحدت هند  با هر دو کشور مذکور
  . می خورد

 ميليارد ٣١٩٦ شرکت کالن وجود دارد که کل  حجم سرمايه در گردش آنها ٦٢) جاپان( در ژاپن  «        
 ۵٣حاالنکه در امريکا .  دالر است  ميليارد٤٦سود خالص ساالنه اين شرکت ها در مجموع . دالر است 

 دالر است  به  ميليارد٩٨ ميليارد دالر که کل سود خالص ساالنه آن  ١٩٩٨شرکت کالن با سرمايه معادل 
 کمتر از ژاپنی هاست ،  در صد٢٧د عبارت ديگر در حالی که سرمايه درگردش شرکت های امريکايی در حدو

به عبارت ديگر حجم سرمايه شرکت های  .  بيشتر از سود شرکت های ژاپنی است  در صد٢٢٥سود آنها 
تقريبًا سه برابر و نيم شرکت های ژاپنی سود  يعنی   در صد٣٥٩امريکائی  در مقايسه با شرکت های ژاپنی 

ان جهت است  که شرکت های ژاپنی  به کار گران و کارکنان اين تفاوت عظيم در سود دهی بد . دهی دارند
اين حس زياده طلبی و اشتهای سيری . خود سه برابر  و نيم  بيشتر حقوق می دهد  تا شرکت های امريکائی 

ناپذير هيأت حاکمه امريکا  تجاوز بر ديگران  و غارت ثروت آنانرا به صورت يک خصلت نهادی امريکا در 
  . » . آورده است 

ارقام و داده های فوق کمال بی رحمی و درنده خوئی امپرياليزم امريکا را در حق مردم خودش به        
ازگپ و گفت راجع به صدور سرمايه سرمايه داران امريکا در کشور های آسيا ، . وضاحت بيان می دارد 

 آنان که ازاستثمار چندين اليه افريقا و امريکای التين و بلند رفتن ترند وحشتناک در گراف سود های خالص
  . زحمتکشان اين کشورها کسب ميکنند ؛ باشد به مجال دگر

  
   :نقشه تجزيه کشور ما و تاجيکستان - ٥

  
  منطقه راتغيير نقشه  )  ها کشورتجاوز و اشغال نظامی(  بر مبنای همين استراتيژی امپرياليزم امريکا       

وقتا فوقتا در ديد رس  مردم منطقه در گام نخست  )  يش قسمَا شرکاو( فع آزمندانه خودا منمطابق خواست
 می دهد  تا از يک سو واکنش مردم را در برابر اين تقسيم  ارزيابی نمايد و از جانبی ديگر توده داده وقرار

که خود طی ساليان متمادی توسط اجيرانش مثل حکمتيار و ( ما را برده شده ی های در خون و آتش فرو
  همچنان. به ديدن آن عادت دهد  )  و مال محمد عمر و ساير وطن فروشان موجبه آنرا فراهم ساختسياف

 در پايگاه های نظامی متروک شوروی  متجاوزشامريکا در زمينه توافق اين کشور با پياده کردن ارتش 
م داده بود که بخشی  ها را انجا جمهوری خشنودی رهبران آنسابق از مدتها پيش کار تدارکاتی به خاطر جلب

 را همين تقسيم و تقسيم  ) اشغال دايمی پايگاهها نظامی در آن کشورها به خاطر( آن کار تدارکاتی زمهمی ا
 وعده هايعنی بخش های از پيکر افغانستان را به اين کشور  می سا خت از خاک دگران هاو حاتم بخشیبازی 
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حسن نيت  "  مويد اينتوسط رسانه های امپرياليستی ١٩٩٢ ترسيم نقشه و چاپ  و نشر آن در داده  بود تا
 و شکافتن بُعد های دگر آن نياز به وقت و البته اين يک بعد قضيه بوده می تواند(  اش تلقی شده بتواند" 

 که در بين  ، بر چهل هزار تن مهاجر قبلی بر عالوه تن مهاجر، حدود پنجاه هزار انتقال.)نوشته دگر دارد
 – ١٣٧١ قوس ١٧ وجود داشت به تاريخ و روسيه اطالعاتی کشور تاجيکستان ا تن عواملبه صد هشان 

توسط عوامل روسی يعنی باند شورای نظارو شبکه های  وارد خاک افغانستان گرديده ١٩٩٢دسامبر 
چون  مسعود دستی داشتند درمناطق شمال افغانستان –جاسوسی تاجيکستان در افغانستان که در دولت ربانی 

 در "ملل متحدی" تا در آينده هرگاه ريفراندوم شدند و جابجا تقسيم  به همين منظور... ندوز ، سمنگان و ق
 افغانستان  به ميان آيد مهاجرين تاجيکی که به هويت افغانی دست يافته اند همراه با شمالزمينه الحاق 

درام ها قرار گرفته اند يکجا  گويا تاجيک های افغانستان که تحت افسون و تبليغات جواسيس ای مثل لطيف پ
  .چون کشور چکسلواکی الحاق شانرا به تاجيکستان ابراز دارند" مسالمت اميز " به گونه ی 

 دلير و مبارز  دانشمند ، يک وطن پرست هنجره که بار نخست از"  بيدار شويد و يا فنا شويد  "شعار       
شعارهای بسيار مهمی  است  که نياز مبرم خلق های در بند  در واقعيت امر از جمله  و اين ،فرياد شده ،

قويترين قوت های بار  که هر دم و هر لحظه دراثر آتش سالح های مرگافغانستان اشغال شده را می رساند
منابع و  به هالکت می رسند و  قالده بگردن شان در همسويی و زير  رکابی  بوکشانامپرياليستی جهان

ی  در معرض تاراج و غارت و نابودی همين قدرت هاپيدا و دست نخورده کشور شان داشته های پيدا و نا
  سر زمين واحد و  تجزيه که در فکر و ذکر در راس امپرياليزم درنده خوی و جنايتکار امريکا _چپاولگر

  . می باشد  ؛يکپارچه و باستانی شان 
  

 آنان را  تشنه آزادی  مارکس  استعمار شکن که  اين سرزمين فرزندان حدت  و همسويی بيداری وبلی،        
  ، و پيشگام مبارزه ملل جهانش خوانده به ستايش گرفته١٩١٩ وصول استقالل شان را در لنينلقب داده و 

    .نياز زمان اشغال و اسارت می باشد
  

  !به برپايی يک محور مقاومت داغ بيانديشيم که نياز مبرم زمان است 
  !پارچگی مردم و کشور افغانستانزنده باد وحدت و يک

می ، اعراق و جهان   آغشته به خون خلق های افغانستان امپرياليستی کهشکسته باد ماشين عظيم جنگی
  !باشد

  
  
  
  

امپرياليزم امريکا به بهانه نبرد با تروريزم بين المللی  موافقه حريف اش  روسيه را بگونه  ای  ] ١      [ 
 در پايگاهای نظامی سابق ارتش خودراکشور ما کرده بعدا بخش های از ارتش   داخل را خودگرفته ارتش 

با . متمرکز کرد )  در هم کوبيدن تروريزم جهانی ( شوروی  در جمهوری های آسيای ميانه  به همين بهانه 
ه استفاده آنکه وعده داده بود که صرفًا برای نقل و انتقال نيرو به افغانستان از اين پايگاههای حاضر و آماد

موقتی  خواهد نمود اما با گذشت سالها از آن تاريخ  اصال در مورد ترک دادن آن پايگاهها حرفی هم به ميان 
  .نمی آرد


