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 آخرین نفس های خود را می کشند تجزیه طلبان
 

ر سعی می ورزند که فضای گهای رهبر بار دیق و نو به هدایت کشوربتجزیه طلبان سادرین اواخر، یک عده از 

 بانتجزیه طلیست که را به باد فنا دهند. این بار اول نما کشور را به نفع اجانب مکدر ساخته و وحدت ملی مردم 

ه آن را بار دیگر تغییر دهند تا زمنی زی که خود مهر تأئید گذاشته اند،بر چی سعی می نماید کهعربده می کشند و 

 و درج کلمۀهویت برقی  تبرای اضمحالل افغانستان یک پارچه آماده شود و این کشور توته توته گردد. کار

 جانب واداشته است که علیه تمامیتبه تحریک اقومی را  وانی متعصبان زب ودشمنان وحدت کشور "افغان"، 

د ملی نفس های ضدرین خصوص یاری دهند. تجزیه طلبان آخرین را بیگانه  حاکمانکشور تبلیغ نمایند و  ارضی

 طلبی  و واجه خواهند شد. تجزیهمبه شکست شرم آور  گذشتهمانند بار دیگر به یقین که کشند و می خود را 

که د ا، تهران و اسالم آبهای دست پرودۀ مسکو. نیروگرفتمسکو ریشه نشاندۀ ن زدائی در نظام دست افغانستا

د، در عقب میهن فروشان مذهبی حلقه زده اند و به گروه های نابکار ندر جامعۀ بدبخت ما به کثرت دیده میشو

ند. ضد میهنی می دهمشورۀ سیافان  دوستم، حزب وحدت، حزب اسالمی و ،نظار، جمعیت اسالمی رایشو

می براید، شبیه به دوران ها  و حکمتیارو ستانکزی ها مسعود، عطا ها و پدرام ها  نهائی که از حلقوم برادراندا

از هر و نژادی قومی ان بمتعصمیشدند.  ست که توسط "کی جی بی" هدایتاستمی و مزدوران خلقی و پرچمی 

یه عل به بهانۀ مبارزه استعمارعمال ؛ اند تجزیه طلبان ایجاده صاف کن بر قومی که هستند و باشند،طایفه و 

د نن، پاکستان، روسیه سخت در تکاپو هستهستند. ایرا "افغانستان" مکشوری به نا در صدد تجزیۀ سلطۀ یک قوم،

تجاوز تا کنون، ازین نوع مردم خوب  آغازامریکا هم از از صحنه برداشته شود.  نستانکه کشوری به نام افغا

که گاهگاهی صدای فدارالیسم را بلند نمایند و  دداده میشوهدایت  اجانبمزدوران ده است. به وه برداری نمبهر

انتخاب  هر والیت بتواند والی خود راآن بر مبنای لیسم بهترین سیستم برای افغانستان است که دراکه ف کنند ءادعا

نستان، فدرالیسم مرحلۀ اول تجزیۀ افغانستان است که مانند افغاو یا نیمه فیودالی نماید. در یک کشور فیودالی 

 حتا مرحلۀ پختگی سیاسی و اجتماعی رسیده اند کهآن مرحلۀ دوم آن خود تجزیۀ خواهد بود. مردم ما اکنون به 

کمروائی حهیچ قوم و طایفه نمی تواند در افغانستان به تنهائی  نمی توانند، آنها را بفریبند.مسلکی هم  نمیهن فروشا

ا یک کشور دیگر باالخص همسایگان نماید و هیچ کشور اجنبی هم توان جذب اقوام ما را ندارد. در صورت ادغام ب

بردگی نصیب آن قوم  بیشتر از نوکری و ت اسالمی و یا حوزۀ تمدنی و زبانی، اخو   های ماع تحت  شعارط

 تجزیه طلب نخواهد شد. 
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 :تجاوز امریکا و نصب نظام دست نشانده

اما در  ،هالقاعد شبکۀ تروریستی مبارزه با تروریسم وو  انهدام نظام طالبیوز امریکا به افغانستان به بهانۀ تجا

ه نام بدور صفت دیگری زمهای  گردید که گروهسبب واقعیت اشغال دایمی کشور به منظور اهداف ستراتیژیک، 

رف صشخصی به نام حامد کرزی یرند. گب جای تاریک اندیشان طالب راو وند به قدرت رسانیده شائتالف شمال 

االخص ائتالف شمال ب ،طور اسمی به حیث رئیس جمهور افغانستان اشغال شده تعیین گردید، اما گردانندگان اصلی

های سرکش، لقب ند. امریکا برای مجازات پشتوندنظار بودند که صاحب همه اختیارات گردیشورای عمال 

. کمترین و بلند نصب نمودداد و پیروان او را در مقام های حساس تحویل "قهرمانی" را به احمد شاه مسعود 

در سلسلۀ مراتب قدرت  ران در انهدام طالبان و نصب گروه ائتالف شمالتردیدی در همکاری امریکا، روسیه و ای

 ریک وآخندی در انهدام عراق و اعدام صدام حسین با امریکا شفاشیستی سیاسی افغانستان وجود ندارد. نظام 

دو دشمن خود را در شرق و غرب )طالبان و صدام حسین(  که گردید موفق همکار شد. در حقیقت، ایران آخندی 

شرق میانه و در پروری  مزدورو توسط امپریالیسم امریکا نابود سازد و خودش با خیال راحت به توسعه طلبی 

پرورده های سوسیال امپریالیسم شوروی به  یک قسمت از دستافغانستان ادامه دهد. بعد از فروپاشی شوروی، 

قه ئی و لسانی به گروه های منطتنگ نظری قومی،  زدند و بر مبنای پشت پاگذشتۀ خود  افکار "دست چپی"

تمویل  ورهنمائی  و گرفته الهام یک و یا چند کشور بیگانه  زپیوستند که هریک آنها ا مذهبِی مربوط به قوم شان

ت ملی افغانستان نقش تخریبی در بی ثبات ساختن و اضمحالل هوی   سههر پاکستان و ایران ، ند. روسیهومیش

دیگری روی دالیل تاریخی می کوشند که هویت ملی ما را منهدم  و  سیاسی و نظامیدارند: یکی روی دشمنی 

ریکای . امندسازند. عمال داخلی باالخص ستم ملی "چپی" و "راستی" بهترین وسیله برای مخربان خارجی ا

اده ها استفعمال پیش کردۀ این کشور ازمتجاوز غافل از نیرنگ روسیه و ایران و دولت سر سپردۀ پاکستان، 

 که برایش موفقیت موقتی، الکن ناکامی متداوم بار آورده است.برده 

آغاز در و منافقان "جمعیت اسالمی"  "شورای نظار"گروه  باالخصطوریکه در باال متذکر شدم، ائتالف شمال 

ند. دوستم مقام خاص خود را داشت بودهای استخباراتی امریکا برخوردار از عزت و اعتبار خاصی نزد دستگاه

 بر مبنایروی مصلحت سیاسی و سرسپردۀ ایران بوده است، خود را  هو به تعقیب آن "حزب وحدت" که همیش

علیم های استخباراتی امریکا تها در دستگاهگفته نباید گذاشت، افرادی که سالدساتیر تهران به امریکا فروخت. نا

ا تجاوز امریک زو تربیه دیده و برای روز مبادا در ذخیره خانۀ جاسوسی این کشور نگهداری شده بودند، هم بعد ا

تا اکنون هم از همین که گردیده نصب مورد نظر و به مقام های تشریفاتی ه به افغانستان روی صحنه آورده شد

نزد در  ننستاسالیان اول تجاوز امریکا به افغادر استخباراتی و نظامی اما قدرت اصلی  .شودعناصر استفاده می

افغانستان را پارچه  خواهندکه می ند همین ها هست حال. بود زمتمرکشورای نظاری ها  و عمال ایران و روسیه 

داد ها را که به صد ها میلیون ن قرارامریکا چاق تری قدرت گذشته را از دست داده اند. پارچه نمایند، زیرا نفوذ و

قرار داد که در نتیجه تعدادی ازین گروه  "جمعیت اسالمی"و منافقان  "شورای نظار"میرسید در اختیار عمال 

ور شد آاد ی . بایدنداشتند در بساط مبالغ هنگفتی را اختالس کردند و خود را میلیونر ساختند که در گذشته آهی 

 تا که توانستند دزدیدند و خوردند.  هم از الطاف امریکا دور نماندند. برادران کرزیال امریکا و سایر عمکه کرزی ها 
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و حمایت از  شان فروشانۀ میهندر بدل خدمات  "جمعیت اسالمی"و  "شورای نظار"ضد ملی های به گروه 

آهسته  گروه،دو ی درین رفیت انسانظ فقدان. الکن نسبت اعطاء گردید، پست های مهم دولتی گانتجاوزات بیگان

کی "یونس قانونی" ی .بای خود باختندقبه نفع ریکی بعد دیگری و قدرت خود را ها صالحیت اعظم قسمت آهسته 

قیان جمله را از خل ناستعمال ای ه "قدرت آنها برگشت ناپذیر است."میگفت ک ههمیش ضد ملیاز رهبران این گروه 

"انقالب برگشت ناپذیر" معرفی می کردند، اما نمیدانستند که هم خود  راثور و پرچمیان آموخته بود که کودتای 

ت جمعی"منافقان  و "نظار رایشو"از رهبران  یدیگر ۀو هم کشور رهبر شان به سوی نیستی روان می گردند. عد

ن دیال برهان"نکبتبار  سیر زندگی و نابودی. رهسپار شدندو لودگی شان به دیار عدم نسبت حماقت  "اسالمی

به ا حتجیره خواران استعمار باشد و بدانند که استعمار سایر ست درس عبرت برای یبا "داوود داوود" و "ربانی

نباید از یاد برود که تا چند روز قبل از خدا حافظی اش  "قسیم قهیم". مرگ مرموز مزدور خودش هم رحم نمیکند

 "متاسفانه" که به این آرزوی خود ؛بغاوت را بلند نمایدباال شود و علم  آسمائیبا جهان فانی میخواست که به کوه 

نرسید و مغضوب قدرت های استعماری گردید که مرگ طبیعی را برایش بهانه آوردند. خالصه اینکه، بعد از 

در صدد ضربه زدن به تمامیت ارضی  "جمعیت اسالمی"و  "شورای نظار"قدرت تدریجی، گروه های  ندست داد

 "اف اس بی "وی سابق و عمال رۀ شوان افتاده اند که از حمایت نیرو های چپ دست نشاندو هویت ملی افغانست

 هم برخوردارند.کنونی 

موضوع به ارتباط  تجزیه طلبهای ، نیرو۲۰۰4سال کابل در مستعمراتی دولت قانون اساسی  یندر جریان تدو

نمی خواستند که کلمۀ  تجزیه طلبان د. با مقاومت مردمی مواجه شدند و ناچار عقب نشینی نمودن "هویت ملی"

هم اینکه خود در موضع قدرت قرار  ، دلیل آن"افغان" درج قانون اساسی گردد، اما بعداً تن در دادند و پذیرفتند

 .داشتند و تصور می کردند که تغییری پدید نخواهد آمد و سالیان طوالنی اسپ خود را چهار نعل خواهد دوانید

د تا زمینه باش نیمعی فاقد هویتباید های استعماری، طبق دساتیر قدرتافغانستان ین بود که ا تجزیه طلبان طرح 

دولت مستعمراتی قانون اساسی چهارم  رهای همسایه آسان گردد. در مادۀوبرای انهدام کشور و ضم آن به کش

 ذکر شده است: 

 .نداعمال می ک  را خود آن گانا توسط نمایندمستقیم ی  ه به طورتعلق دارد ک  به ملت  حاکمیت ملی درافغانستان

 تابعیت افغانستان را دارا باشند.  که افغانستان عبارت است از تمام افرادی  ملت

 ،، نورستانی، ایماقپشه یی ، ازبک، ترکمن، بلوچ،تاجک، هزاره  پشتون،  ل از اقوامملت افغانستان متشک

 اقوام میباشد. یز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر، قرغعرب

 اطالق می شود.  افغان کلمۀ  رد از افراد ملت افغانستانبرهر ف

 افغانستان محروم نمی گردد.  تابعیت هیچ فرد از افراد ملت از

 می گردد.  گی توسط قانون تنظیمپناهند و امور مربوط به تابعیت
 

 "افغان" جانشین آن سازند و عوض کلمۀلملت" را سعی داشتند که عوض کلمۀ "ملت"، کلمۀ "کثیرا تجزیه طلبان 

که برای در بند کشیدن  بودهمان طرح سوسیال امپریالیستی شوروی  ین. انمایندالح "ملیت" را داخل طاص

 چپ درین خصوصفروشان  نمیهشده بود. در جریان تدوین قانون اساسی، برده  رکاه های آسیای مرکزی بکشور
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 و اینبار می خواستند که میخ شدندناکام ضد ملی تجربۀ ، زیرا خود درین راست مفکوره میدادند فروشان نمیهبه 

لبان زیه طجتهای دست راستی مذهبی به هدف برسند. ن بکوبند و از طریق استعمال نیرورا در تابوت افغانستا

جرم ، الکن زور شان نرسید و الخلق نمایند حد اکثر سعی خود را کردند که تغییراتی در روحیۀ قانون اساسی

در آن شریک اند خودداری نمی نمایند، که خود  ای اما هیچ زمانی از تخریب سیستم استعماری؛ دتسلیم شدنقتاً ؤم

  زیرا همه جریانات به زعم شان برابر نیست.

نزد امریکا  آهسته آهسته از را اعتبار سیاسی خود  "شورای نظار"و  "جمعیت اسالمیمنافقان "افراد مربوط به 

ش ایران و روسیه بوده است. ازینرو سخت در تالدو گروه با این و سیاسی دست داده و دلیل هم نزدیکی تاریخی 

 در مادۀ راتییحاضر شود تغیکابل به نحوی مکدر سازند تا دولت مستعمراتی  اند که فضای کشور را بار دیگر

ای سایت ه جانشین "قوم" گردد. "ملیت"ۀ "افغان" حذف گردد و اصطالح چهارم قانون اساسی پدید آورد، کلم

 Afghan)، سایت افغان پیپر "جمعیت اسالمی"و منافقان  "شورای نظار" "آرمان ملی" و "ماندگار" مربوط

Paper ( ( متعلق به عمال ایران و سایت فارسی روFarsi Ru )ها سایت دیگر در دامن زدن ده از روسیه و

نمایند. هویت مردم و کشور ما را نابود  همی و استعمال عمال شان در داخل کشور سخت تالش دارند کنفاق قو

میهن فروشان و در سالیان حاکمیت قرون وسطائی طالبان،  1996-199۲در جریان جنگ های داخلی سالیان 

رق کردند و بیرا بلند می"جمعیت اسالمی"  منافقانحین برپاکردن تظاهرات دستوری در امریکا و اروپا، بیرق 

بعد از استقرار نظام دست نشاندۀ همین گروه که روزی رسید ملی را یک "لتۀ کثیف خون پر" می خواندند. 

همان "لتۀ کثیف خون پر" را برای حفظ چوکی و مقام، به  و اجبارا   ا به مقامات وزارت و سفارت رسیدندکامری

 حکمیتار و سیاف ها با حمایت "حزب اسالمی"گروه های د گذاشت که چشمان خود مالیدند و لیسیدند. ناگفته نبای

 طلبان یاری می رسانند. تجزیهبه افرادی ضد ملی مانند تنی و گالب زوی و دیگران با پخش مفکورۀ برتری قومی، 

وی راز زمان نظام دست نشاندۀ سوسیال امپریالیسم شو "افغانیت"دشمنی با افغانستان و مفکورۀ تجزیه طلبی و 

ت شود، همان عناصر چه در جناح چپ و چه در جناح راست اکنون مشترکاً به منظور قد. اگر خوب دگردیآغاز 

گذشته برای بقای خود  ریک مساعی می نمایند. "چپی" های انهدام وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور با هم تش

أسیس کتاب "ت کنند.پخش را ت ضد ملی خود آوردند تا در پناه آنان نظرات و تفکرا یفروشان قوم خود روبه دین 

و تخریب اولین جمهوری افغانستان" اثر دوکتور محمد حسن شرق پرده از بسیاری مسایلی برداشته است که 

فشردۀ آن را در خصوص نیات ضد ملی تجزیه طلبان درین جا ذکر می کنم. به هم میهنان خود پیشنهاد می نمایم 

 دهم تاریخی را به دقت مطالعه نمایند، تا بتوانند به عمق توطئه های ضاین کتاب م 4۲1-۲96که صفحات 

هنی و به عملکرد ضد می عمال اجانب را خوبتر بشناسند ،دافغانستان پی ببرن تمامیت ارضیضد و ملی حاکمیت 

 شان آشنا گردند.

ان را از مد تا افغانستزمانی که شکست سوسیال امپریالیسم شوروی در افغانستان تسجیل شد، مسکو در صدد برآ

طریق عمال مذهبی و غیر مذهبی خود تخریب نماید.  جریان "ستم ملی" که مانند جریانات "خلق" و "پرچم" 

به اصطالح "جبهۀ ملی پدر وطن"  ایجاد خلق گردیده بود، به دستور مسکو وارد عمل گردید. "کی جی بی"توسط 

از بیکاران و متقاعدان  ای بود. درین جبهه، عدهواحد افغانستان  زیۀجانهدام و تآغاز توطئه های شوروی سابق در 
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بود. نظام دست نشاندۀ مسکو در کابل  "خاد"سازمان جهنمی دور هم جمع شده بودند که رهبری آنها در دست 

 دآوردند و بنای عذر و زاری و توبه را گذاشتند و طور دروغین در صد یرو فاسد همچنان به سوی روحانیون

صورت می  "کی جی بیعمال "این فعالیت های دینی دقیقاً زیر نظر  ساجد و مراکز اسالمی شدند. همۀم اعمار

یشتر بگرفت تا به هر نحوی که است تفرقه مذهبی سنی و شیعه را دامن بزنند و افغانستان را در منجالب بدبختی 

 رقه و ایجاد و تشویقفا که بر اصل تهم چنان سعی نمود مفکورۀ "خود مختاری محلی" ر "کی جی بی"ندازند. بی

را در ساحۀ عمل پیاده نماید. این توطئه هم با  که آن ستپیش کشیده و می خوا افغانستان بود،دشمنی میان اقوام 

از میهن فروشان مسلکی چهار قوم بزرگ  مانند نجیب  تن  چندمردم کشور مواجه شد و خنثی گردید.  تمقاوم

لی کشمند و سلطانع ک، عبدالرشید دوستم ازبکیفرید مزدک تاجو  ، نجم الدین کاویانیهللا و سلیمان الیق پشتون

ل شد و میلیون ها دالر تبدی "اقوام و قبایل"وزارت  بهد. نام وزارت سرحدات هزاره به این وظیفه گماشته شدن

تان افغانسبرای شوروی و عمالش در نتیجه بار دیگر سرشکستگی و شکست ، اما مصرف گردید درین عرصه

ستمیان ملحق به آنان  و "جمعیت اسالمی"و  "شورای نظار"بار دیگر توسط عمال توطئه ها  کنون این نوع ابود. 

(، 6ای استخباراتی ایران )واواک(، برتانیه )ام آی هبه منظور اضمحالل افغانستان دامن زده میشود. دستگاه 

سی آی ای( سخت تالش دارند که مردم افغانستان یک )، پاکستان )آی اس آی( و امریکا روسیه ) اف اس بی(

ابد، زیرا می دانند که افغانستان متحد و واحد دشمن اصلی خاینان ه یتحکیم نما د و وحدت ملی کشور نپارچه نشو

 ست.اخلی و تجاوزگران خارجی دا

د که اداره ای به به مزدوران خود دستور داتالش دیگری نمود. سوسیال امپریالیسم شوروی بعد ازین ناکامی، 

 حسب براف وسیع در میان اقوام افغانستان بود. . هدف شوروی ایجاد شگسیس نمایندها" تأ ملیتنام "وزارت 

ملیت به حیث  9ن را به اسم ت 9"روس ها تصمیم گرفتند که کتاب "تأسیس و تخریب اولین جمهوری افغانستان" 

تند د، بنای توهین کردن پشتون را گذاشنتوطئه ها کارگر واقع شوه کرتبۀ وزیر مقرر کنند". برای ایناما به  معین،

سکو دستور معمال اجانب به  را ببیند.افغانستان نتواند روی آسایش و آرامی و تا کشمکش های قومی شدت یابد 

 یده و دررسننوع پیشرفتۀ قوم و قبیله است و پشتون ها هنوز به آن مرحلۀ تکامل  "ملیت"که  تبلیغ می کردند

سترش های قومی گاین نظر را پرورش میدهند تا تضادبه سر میبرند. اکنون هم عمال بیگانه  قبیله ئیحالت بدوی 

 ،دشبار هم به شکست مواجه  مسکو و عمال داخلی آن این توطئۀ. گرددتخریب از ریشه یابد و وحدت افغانستان 

با روسیاهی و نمودند. بنابران،  لنداض را بو از هر سو صدای اعترپی برده توطئه زیرا مردم ما به عمق آن 

 تجزیۀ افغانستان به شمال و جنوب.  پیش کشید: را شوروی طرح خاینانۀ دیگری بار، شکست ذلت

 وتچوف خواست که آخرین میخ را در تابه تحت رهبری گورب شورویقبل از شکست و عقب نشینی کامل، 

ار را شورای نظبه شمال و جنوب تقسیم نماید و عمال و ویتنام مانند کوریا ما را افغانستان بکوبد و کشور واحد 

صداقت  تحت رهبری "احمد شاه مسعود" در رأس حکومت شمال تعیین کند. این بار هم مقاومت مردمی و

سوسیال و طرح را خنثی ساخت حقه بازی های رهبران کریملین  ،افراد صادق به وحدت کشور شرافتمندانۀ

الکن مسکو حد گردانید. به ناکامی مواجه برای اضمحالل افغانستان را  مال داخلی اشمپریالیسم شوروی و عا

اقل توانست که به کمک برهان الدین ربانی رهبر منافقان "جمعیت اسالمی" خود را از پرداخت غرامات جنگی 

 معاف بدارد.به افغانستان 
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تا حال  ، تجزیه طلباندر کابل ه رهبری امریکابا استقرار یک نظام دست نشاندۀ اینبار توسط امپریالیسم غرب ب

، الکن موفق نشده اند. ایران، پاکستانبکشانند،  به سوی از هم پاشیدگیها کوشیده اند که افغانستان واحد را بار

 درروسیه، برتانیه و امریکا که زور مردم ما را چشیده اند، هر یک به نوعی می خواهند که افغانستان حد اقل 

نرفته یه روستا این ملت شجاع نتواند به آسانی سر بلند نماید. فکر انتقام از افغانها از یاد  بماندباقی  هرج و مرج

در افغانستان هنوز دل و دماغ وارثین رهبران کریملین را می آزاراند. روسیه  شوروی سابق شکست وقیحانۀو 

 بدلمان را برای امریکا به یک ویتنام دیگر ست و سعی دارد که افغانست جوئی از امریکادر صدد انتقام نانهمچ

و روسیه محفیانه طالبان قرون وسطائی را  دارد  ینماید. افغانستان اکنون در جدال سرد مسکو و واشنگتن جا

سعی  ،دشمن عنعنوی قوم پشتون افغانستان استو دشمن تاریخی افغانستان که تقویت و تحریک می نماید. ایران 

د. روابط نباقی نمادر جغرافیای جهان تا نامی ازین کشور  ببردن را به سوی تجزیه که افغانستا می ورزد

غانستان می خواهد جنگ در افنیت این کشور نسبت به افغانستان نیست، بلکه  دلیل حسنزیرزمینی اش با طالبان 

که امریکا بر  نیدارد. ایران به این اندیشه است،  هرزما ادامه باید تا امریکا را درین کشور مصروف نگه

در  هپس بهتر است که آتش جنگ همیش ،افغانستان مسلط گردید، آن وقت متوجه بی ثبات ساختن ایران خواهد شد

پاکستان دشمن دیگر ما خواهان تسلط کامل بر افغانستان است. در دوکتورین نظامی افغانستان شعله ور باشد. 

" پاکستان تلقی میشود. در صورت شکست پاکستان از تیژیکعمق سترامنحیث "اسالم آباد، افغانستان هنوز هم 

ود دوباره به تعرضات خبعد  و دکر عقب نشینی خواهندان به سوی افغانستان پاکست مضمحل شدۀهند، نیرو های 

د. بنابران، یک افغانستان متالشی و فاقد وحدت ملی صد در صد به نموهای برتر هند آغاز خواهند علیه نیرو

تا به  است، در لندن جمع آوری نمودهرا آباد خدمت می نماید. برتانیه یک عده از میهن فروشان  منافع اسالم

نام لیه عو   ضرر وحدت ملی افغانستان فعالیت نمایند. این گروه مبلغ فدرالیسم که قدم اول تجزیۀ کشور است

طرۀ تلخ نابودی امپراتوری خود حسب تجویز لندن توطئه گری می نمایند. برتانیه مانند شوروی خا رب "افغان"

اشغالگر بعد از تجاوز، فاسد ترین انسان ها را در  یافغانستان آغاز شد، فراموش نکرده است. امریکا زرا که ا

 دوست دایمی دارندقدرت قرار داد و جنگ قومی را شدت بخشید. اینکه می گویند، "قدرت های بزرگ نه  کۀاری

و نو را  عوض می کندرا ال خود عم  اقتضائی،  ظر به ضرورت سیاسی ومریکا هم  ناو نه دشمن دایمی"، 

استعمار فقط و فقط سرسپرده می خواهد. یک برده و دست نشانده هرگز نمیتواند از امر  جانشین کهنه می سازد.

اند وتوبۀ "حکمتیار" و خم کردن سر تسلیم به پیشگاه امریکا میتآمر سرپیچی کند، در غیر آن نابود خواهد شد. 

 مثال عمده باشد. 

اهریمنی داخلی و خارجی در صدد بربادی افغانستان اند. هیچ قومی و طایفه  هایهم میهنان ما باید بدانند که نیرو

حس برتری جوئی از جانب کسانی  .ندا و برابر برادر ه، بلکه همئی در افغانستان واحد بر دیگری برتری ندارد

ماعی و عدالت اجتمساوات  ،وحدت ملی مستلزم برابری ستان اند.نختن افغاتبلیغ میشود که در صدد متالشی سا

است. تبعیض طلبی و برتری جوئی از جانب هر قوم و جناحی که باشد، محکوم است. افغانستان به فرد فرد 

 ساوی دارند. طه مسؤولیت مشترک و م  کشور تعلق دارد و همه در حفظ این خ  

 نپایا

 


