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  افغانستان در اسالمی تروريسم هعلي جنگ نامه ب دروغ سال ھفده
 

ناتو، در رأس آن امريکا، ھفده 

 هنام جنگ عليه سال را ب

تروريسم در افغانستان سپری 

تبليغات آغازين چنان بود . نمود

که گويا امريکا با برداشتن 

دستگاه منفور طالبان  رژيم و

ب تنديس ھای که با تخري

بزرگ بودا به حيث يک نيروی 

ًواقعا وحشی و ويرانگر به تمام 

جھانيان شناخته شده بود، قصد 

د و يدارد يک رژيم جد

اسى يد و مالحظۀ ساده انگارانۀ سيك دين يادى در أوائل، بر چني عدۀ زئیشور وھلھلۀ كذا. دموکراتيک را سازمان دھد

نى ھا و استنباط ھاى متعدد يش بيِست افغانستان در پاف چپ و ريخسته در طاسى يروھاى سيموجى از ن. استوار بود

ان ي تمام و كمال و پائی از رھاه اینى آنھا، صحنيد و استبداد ديت تھدماراانستان را در نبود طالبان و ندۀ افغيشان آ

وجود آمده از آن، ه  بِاسى و تحوالتيشروى روند سيت پياما واقع. كردندیدار تصور ميجنگ و كشتار و صلح پا

 .رى ھاى ساده لوحانه بوديجه گي ھا و نتئیش گويگرى را عرضه نمود كه درست مقابل آن پيفاكتورھاى د

اد آوری نمود كه يھاى كارگرى را در ھمان آوان ستياليرى سازمان سوسين جا و اول موضع گيجا دارد تا در ھم

سم اسالمى ي ترورهيكا بر طالبان تحت عنوان مبارزه عليد كه حملۀ ناتو و امرام دايان كرد و پي به مردم افغانستان بًحايتلو

ه دند و در ضمن ھردو قطب جنگ بينھا طالبان را آورده بودند دوباره آنھا را برچيكه ا یست و ھمانطوريش ني بیدروغ

 .نديستى عمل مى نمايث دو قطب تروريح



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

سم اسالمى كه بعد از جنگ يه ترورين جنگ نه عليان گفت كه اھاى كارگرى افغانستان ھمان زمستياليسازمان سوس

كا و ايجاد درد سر ي ناتو وامرین ھژمونى نظاميباشد، بلكه ضمن تأمیسرد در افغانستان به قدرت رسانده شده است م

 از اسى در افغانستانياسى رھبرى اسالم سيۀ سيًانه، اساسا در خدمت تصفياى ميد به رقباى جھانى اش در آسيجد

خواھى باشد، نه تنھا سم اسالمى كه متوجه چپ وجبھۀ آزادىي است و با اصل ترورئیكايعناصر ضد غربى و ضد امر

 .شودیز ميت دوبارۀ آنھا نيكند بلكه در صدد تقویجاد نميمزاحمت ا

سم يود كه ترورشده ب كه توسط ادارۀ بوش عنوان ین جنگ نه آنچنانيد نمودند كه ايكأھا ھمان ھنگام تستياليسوس

سم اسالمى طالب و يِدن واقعى بساط تروريكند و براى برچیاسالمى و القاعده را در تمام افغانستان و منطقه جاروب م

اسى يت آنھا در پاكستان به راه انداخته شده، بلكه با بازى نظامى سيم و تربيگاه ھاى تعلياران عربى آنھا القاعده و پاي

ن ايجاد يِروى مزاحمت محكم در برابر روسيه و چيمى داشته باشد و نير منطقه حضور داخواھد د یكا ميد، امريجد

 .نمايد

ً سال قبل دقيقا واضح ساخته ١٧ھای کارگری با درک ماھيت واقعی لشکرکشی ناتو و امريکا در ھمان ًبناء سوسياليست

ًه ريشه در افتتاح جبھه يا فاز جديد سياسی کامال گا  تاکتيکی بوده و ھيچًبودند که تصادم ميان اين دوقطب ارتجاعی کامال

 .متفاوت برای مردم افغانستان ندارد

گاه نخواست تا  که ناتو ھيچ  سالۀ امريکا و ناتو در افغانستان اين واقعيت را به عينيه نشان داد که ضمن اين١٧تجربۀ 

باز نمايد بلکه با گذشت ھرسال از سقوط امارت طالبی در جبھۀ منظم جنگی را برای سرکوب گروه تروريستی طالبان 

ه ظاھر شکست خوردۀ طالبان بھبود يافته و به ِافغانستان رابطه ھا و مناسبات غرب و امريکا با اين قطب تروريستی ب

چه ًکه ديگر با طالبان ھيچ دشمنی وجود ندارد و عمال تمام امکانات  ًخصوص بعد از مرگ بن الدن رسما اعالم گرديد

 وابستۀ ھای حاکميت جذبً امرس ھا ترورريست ديگر و اسالمی حزب و طالبان تا شد بسته کاره ب در داخل و چه خارج

 و ارتجاعی  »ءقوا توازن خوردن برھم اين .گردد برآورده آنھا آرزوی ھمان و شوند افغانستان در ئیامريکا« صلح

 نظامی ھای پايگاه سيسأت از زمانی کهرا  نظام ھمين ھای تهوابس حتی که رسيد ئیجا تا طالبان به بخشيدن اتوريته

 وادار کردند می پشتيبانی و حمايت دل و جان با افغانستان و امريکا ژيکيسترات موافقتنامۀ زيرنام افغانستان در امريکا

 .نمايند فرياد را آن ملغای ِفراخوان و دھند قرار نظر تجديد مورد را آن تا ساخت اين به

 خليج ھای نشين شيخ و لياردرھايم کمک به وامريکا ناتو که بينند می آشکارا متأسفانه افغانستان مردم که است چنين

ه ب دوباره را اينھا طالبان، با صلح مذاکرات پيشبرد با قومی و اسالمی ارتجاع تمامی ساختن کاسه يک برای ]فارس[

 می مدنی ھای آزادی و حقوق چکترينکو جانه ب مردان، و زنان جانه ب آزاديخواھی، جانه ب افغانستان، مردم جان

 شأن و دبدبه با را "حکمتيار گلبدين" اسالمی جنايتکار حزب اينھا که ديدند افغانستان مردم راستا ھمين در .اندازند

 اکنون نمودند، توظيف وابسته رژيم ِمشاوريت مقام در و ساختتند کابل وارد ، وسيع امکانات و قصرھا دادن و وشوکت

 .شوند ساخته حاکميت و دولت و مجلس وارد ارتجاعی، صلح برنامۀ با که است حقانی گروه و طالبان نوبت

 ھای جريان اين ھمۀ استبداد و ستم و زھر که جوانان و زنان و کارگران شمول به افغانستان در آزاديخواھی جنبش اما

 اين ِشر از خالصی و گیآزاد ِيرمس جدا راه اند، چشيده و کرده لمس خود پوست و گوشت با را اسالمی تروريستی

 بند در ھای انسان آرمانھای سالخی و بيداد سرزمين که اين وجود با افغانستان .اند کرده انتخاب را تروريسم و ارتجاع

 اسالمی تروريسم جنايات از بيزار ِنسل برای عظيم ِعبرت درس سوز نسل و خونين تجارب اين اما ؛است گرفته لقب

 مجاھدين، رسانيدن قدرت به و عروج افغانستان، در اخير چھاردھۀ ِخونين تجربۀ .است مجموع در سياسی ِواسالم

 نظام که داد نشان )طالبان( مذھبی نيروی ترين سياه زدۀ کپک سلطۀ تأمين القاعده، سازمان و الدن بن با ھمکاری
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 ِنامه ب دروغی در عکس هب نه آن با اشقهمع و ھمکاری در اش طبقاتی منافع بوده مذھب غار ِيار پيوسته سرمايه جھانی

 .است نھفته افغانستان، در اسالمی تروريسم کردن جاروب

 
 
  
  
  
  
  


