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  واقعيت نگری ماترياليستی
 

از مريکا اگر رخداد ھا و قضايای افغانستان دنبال شود، مسألۀ شکست ا  ديالکتيکی- با واقعيت نگری ماترياليستی  ... 

زيرا طالب از طرف امپرياليزم امريکا و شرکاء بدان منظور به  ،در افغانستان مطرح نيست طور قطعه بطرف طالب 

 نيست که ھرگاه یگونه ترديد در اين ، جای ھيچ. وجود آمده بود تا پای امريکا را افغانستان باز نموده استحکام بخشد

کشور حتمی است؛ مثال  واقعی ھدايت شوند، شکست امريکا در آنيک کشور تحت رھبری يک حزب کمونيست  مردم

 و امکانات ء کشور امپرياليستی با تمام قوا١۴گذشته خوانديم، که  و در... ويتنام، کوريا، چين و : بارز آن در گذشته

 افغانستان که در. و مفتضح و رسوا شدند موفق نشدند انقالب کبير اکتوبر را صدمه بزنند شکست خوردند جنگی و مالی

 ھستند و در کل تحت ھدايت شبکه ھای اطالعاتی امپرياليزم جھانی در رأس امريکا طالبان نيروی ساختۀ دست امريکا

ھای خود و شرکايش در افغانستان ضرورت  قرار دارند ، امريکا به تداوم جنگ ھای تاکتيکی طالبان در تقابل با نيروی

پوست از  من نباشم طالبان« (انستان توجيه شده بتواند ، و يا به زبان عاميانه افغ مبرم داشت تا حضور نظامی اش در

از شدت قھر و نفرت می گفتند سگ بيايد اما  و طالبان ھم روزی را بر سر مردم ما آوردند که مردم) سرتان می کند

 صاحب[ بدين نھج امپرياليزم امريکا به مرامش نايل آمد ) . ايران حکمفرماست  ھمين وضع کنون در( طالبان نباشد 

ثروت ھای . در افغانستان شد ) منطقه در مقايسه با کشور ھای(بزرگترين و مدھش ترين پايگاھھای نظامی ستراتيژيک 

 سايرپيمان امنيت و . دالر را به غارت برد و ھم اکنون مشغول چنين کار است زير زمينی ما به ارزش صد ھا ميليارد

کشور است را؛ ھمچنان باالی  يک قرار داد ھای اسارتبار سياسی و اقتصادی و فرھنگی که الزمۀ اشغال و تسخير

زمانی که منافع امريکا در رابطه به افغانستان و . منطقه می باشد  داعش نمونۀ ديگرش در. [مزدورانش امضاء کرد

 ھای غير - استان -از استيت   که يکی- پاکستان ( ه ھای خود لب فروکش می کند و به النايا ط. تغيير نمايد  منطقه

در » معتدل «و » ميانه رو« باشد، طالبان زير عنوان گويا طالبان  و يا اگر ضرورت بازمی گردد ) رسمی امريکا است

 سری و اولين مذاکرۀ بار ھا مذاکرات کرزی با طالبان(نشانده اش در افغانستان سھيم ساخته می شود  دولت دست

ارتش (آنگاه ھم و غم اردوی دولت دست نشانده  ( يد اين مدعا استؤروز قبل مدو  با طالبان در يکی اشرف غنی

حتا در منطقه  سرکوب نيروھای واقعاً مردمی يا به بيان رساتر کمونيست ھا در افغانستان و ؛ افغانستان عمدتاً ) پوشالی
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