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 21/05/2018                   عبدالرحیم عزیزمیر 

 یدشو فنا یا یدشو بیدار
 

طرح بار دیگر نظر به پیش کشیدن کی از سایت ها گزارش یافته بود. در ی 2008نوت: این مضمون قبالً در ماه فروری 

دوباره خدمت توسط عمال و مزدوران داخلی، الزم دیدم که این نوشته را دامن زدن آن  و تجزیۀ افغانستان از جانب استعمار

   عبدالرحیم عزیز میر هموطنان تقدیم نمایم.

 

 یدشو فنایا  یدشو بیدار

همراه با یك  بعد از عراقمضمونی را تحت عنوان ، خود 2008فروری سال  -جنوری  ۀدر شمار امریكا ۀمنتشر "اتالنتیك" ۀمجل

 .به نشر سپرده است جنوب آسیا و از شرق میانهجدید  ۀنقش

واند جنوب آسیا است كه بت شرق میانه وای ر جغرافییدر صدد تغی تعمار جهانیاسشود.  افغانستان دیده نمی ،ین مضمون و نقشها در

داخلی به اهداف شوم خود برسند.  ملت افغان باید بیدار شود و نگذارد كه دشمنان  خارجی ومین كند. أمنافع نیروهای استعماری را ت

 .فتسوی بربادی و فنا خواهد ره با كمترین سهل انگاری، كشور و ملت ما ب
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 ۀرا ترسیم كرده بود كه حاوی تغییرات عمد ۀهم یك نقش "ژورنال قوای مسلح امریكا"، 200۶در ماه جون سال 

دهند كه غیر  های امریكا، مضامینی را گزارش میل ها و اخباربعضی مجالت، ژورنا د.جغرافیائی در شرق میانه بو

 ولیت شانه خالی میؤسازد.  در صورت اعتراض، دولت امریكا از هر گونه مس حاكمه را منعكس می ۀمستقیم نیات طبق

همین  هیچ گونه تسلطی بر آن ندارد.  اما در حقیقتعات درین كشور آزاد است و حكومت كند و اظهار میدارد كه مطبو

یك  "صدای امریكارادیوی "صرف كند.  عمل میسیاست جهانی  ۀمطبوعات شخصی است كه به نفع امریكا در صحن

ه و اخبار را طبق طعم امریكائی ب دادهتشكیل دولتی است كه در مجموع خط مش رسمی دولت امریكا را انعكاس 

كند و خائنینی  س العمل مردم را ارزیابی میذهنیت و عك استعماربا نشر مضامین تحریك آمیز، خورد جهان میدهد. 

ربیه تحت ت آیندهاستفاده برای داده و آنها را غرض را كه از طرح های استعماری پشتیبانی می نمایند مورد تفقد قرار 

 ها، مجالت ومین را كه وقتاً فوقتاً در اخباررو نبایست اهمیت همچو مضا ینا از  افغانستان مثال عمده است.گیرد.  می

 د، نادیده گرفت.  نرس غیر دولتی به نشر می ییا ژورنال ها

ه جنوب آسیا پیاد شرق میانه و دلخواه خود دموكراسی نوع امریكائی را در قامریكا نتوانسته و نخواهد توانست كه طب

 د.گذار بوش قبالً به این ناكامی خود پی برده است، اما امریكا این مناطق را آرام نمی ۀاداركند. 

طور مثال كردها صاحب یك كشور جداگانه ه تجاوز امریكا بر عراق بی انتهاست.  بنتایج که نویسد  می "اتالنتیك" ۀمجل

هم ها راسر شرق میانه و جنوب آسیا كشورهای جدید بوجود آمده و بعضی كشورمحو گردیده  و در س)؟( شده، اسرائیل 

 میرسد. سندز و تا كنار دریای ناپدید خواهند شد.  این طرح از سواحل مدیترانه آغا

، عراق، ایرانمصر، عربستان سعودی،  ن،درهای اسرائیل، قلمرو فلسطین، سوریه، لبنان، ابین این دو نقطه،  كشور

ی از ین قسمتا و اجباری جغرافیائی دررات عمدی یتوانید كه تغی حدس زده میاست. شده پاكستان واقع و افغانستان 

 ؟ داشتخواهد  ج مصیبت باریئچه نتاجهان 

هنوز از معضلۀ بیجا ساختن  با اشغال سرزمین های فلسطین دست به گریبان بوده وسال است كه جهان  ۶0بیش از 

  وجود آورد.ه ی جدیدی را بن ها تن را بیوطن ساخت و جغرافیابه اینكه میلیو دطینی ها رهائی نیافته اند، چه رسفلس

اضمحالل جهان اسالم و پارچه پارچه ساختن این قسمتی مریكا در راه ا ۀتشهای مذهبی و محافظه كاران نو چهار آنیرو

در دولت و مطبوعات امریكا هم برخوردارند و ماهرانه دو گروه از نفوذ قابل مالحظه ای این تالش دارند.  سخت از جهان

كه خود در آن دخیل ماری استع ۀرات عمدیكه محافظه كاران نو از تغی با وجودیطرح های خود را عملی می نمایند. 

 ورزند كه آنرا در عمل پیاده كنند.   و سعی میای مخفی آنها قبالً آغاز گردیده انكار می نمایند، فعالیت هاند 

تواند مثال های عمده  س هرم سیاسی در عراق و افغانستان میأافراد مخالف كشور های فعلی در ر قرار دادن گروه ها و

   .ریالیستی باشددر پیاده كردن این طرح امپ

د در امتداوجود ندارد.  نه و جنوب آسیای جدید، افغانستان  هموطان به نقشه نگاه كنید، متوجه خواهید شد كه در شرق میا

سیس بلوچستان و پشتونستان خلق خواهد شد و پاكستان با بعضی أدو كشور جدید الت  ،سرحدات جنوبی و شرقی كشور ما

و حصص ایران خواهد داد ستعمار جهانی قسمت های غربی و مركزی افغانستان را به ارات باقی خواهد ماند. یتغی
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ما به سرنوشت سایر كشورهای نیز  مختلف شمال كشور را هم به تركمنستان، ازبكستان و تاجكستان هدیه خواهد كرد. 

.  این خود خواهی نیست، بلكه واقعی سرنوشت كشورش مهمتر از سایر سرزمین ها استقمندیم، اما برای یك افغان عال

 حب وطن است.  

دست هم داده و توطئه ه دشمنان داخلی و خارجی افغانستان دست بنخواهد بود.  ای ا اندكترین غفلت، دیگر افغانستانب

شود تا در راه پیاده  هدیه ها و پول های فراوانی میان خائنین تقسیم میگذارند.  می ءاجرا ۀهای اجانب را به مرحل

شی و بی تفاوتی خیانت عظیم است. ما تجارب زیانبخشی از غفلت خود خامو ین طرح استعماری سهولت ایجاد كنند.كردن ا

 را جبران نماید. تواند اشتباهات ما و افسوس و كاشكه نمیداریم كه حال هزارها آه 

وشت ما بر سرنو شورای نظاری  جمعیتیطالبی، پرچمی، تنظیمی، ین خلقی، ناین اشتباه و بی تفاوتی ما بود كه خائ

ان وطن را فرصت این گناه ما بود كه دشمن كردند. شاینكه به ویرانه ای تبدیل یاچند بار فروختند و حاكم شده و وطن را 

 كشور را به بربادی بكشانند.دیم تا فراوان دا

  هم میهنان دلسوز!   به پا خیزیدپس 

 یاتیو ح یضرورت قطع كی ختن نقشه های استعماریمبارزات مستمر و بال انقطاع در خنثی سا

 .  است

 

 

 

 

 

 

 


