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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 امينی شاه جوھر

  ٢٠١٢ فبروری ١٩

  طالبان؛ و ساالران جنگ امريکا،

  جھانۀ جنايتکد افغانستان 
 

 تجھيز و اکمال به پاکستان آی اس آی  طريق از امريکا افغانستان،رب شوروی امپرياليزم سوسيال تجاوز از بعد

 به ايران رايع تش اھل ھشتگانه ھای وتنظيم پشاور از تسنن اھل ۀھفتگان ھای تنظيم و پرداخت ساالران جنگ

 را افغانستان مردم ۀخواھان وآزادی قھرمانانه جنگ ۀنتيج خود ۀداشت دست امکانات با وآنان صادرنمودند کشورما

 اولين شکل اين به و چرخاندند شان کنندگان تجھيز و خود نفع به بودند، کرده آغاز متجاوز شوروی ضده ب که

    .پوشاندند عمل جامۀ افغانستان در را امريکا مدت دراز ستراتيژی مرحلۀ

 دولت سقوط و شوروی سربازان خروج و ازشکست بعد که بود شده طراحی طوری ستراتيژی دوم ۀمرحل

 طالبان ھا، تنظيمی جای به و شود ويران زيربناھايش تمام و بسوزد تنظيمی ھای نگج آتش در افغانستان پوشالی،

 مردم که اين تا بياورند، مردم بر را ساالران جنگ از بدتر روزھای ھم طالبان اسالمی امارت و بگيرند را قدرت

 و کرد حمله ما زيبای کشور بر اکتوبر ھفتم تاريخ به امريکا که بود ھمين و بفھمند را ھا خارجی »قدر« افغانستان

 شروع افغانستان در ناتو ھمکاری با امريکا ستراتيژی مرحلۀ سومين عمالً  و گرفت خود چنگ در را افغانستان

 .شد

 عام ھای ازصالحيت افغانستان در» جھانی ۀجامع« نيروھای که شد طراحی طوری بن نفرانسدرک سومۀ مرحل  

 داخلی دوستان طرف از ھا صالحيت اين وپذيرفتن برخوردارباشند سیوسيا اقتصادی نظامی، دربخشھای تام و

 محافل نشاندن غم به و ما  ھایقريه ھای بمباری و ھا قتل در خارجی نيروھای  تا شد باعث» جھانی ۀجامع«

 ننگرھار، آباد، غازی ک،ودرباالبول شان بمباريھای از توان می که باشند بازداشته دست ما ھموطنان عروسی

 .نشاندند وخون خاک به مارا ومظلوم گناه بی ازھموطنان تن صدھا که برد نام ...زووقند قندھار، شيندند، کنر،

) دايمی استقرار(خود بعدی ھای پالن تمام به دولت اين توسط تا کردند  پا سر را دولتی ما ملت برای ھا خارجی

 ديگر ۀمرحل اکنون .شد برگزار و ترتيب ھدف ھمين به ھم دھی مشورهۀ جرگ لويه که برسند ما کشور در

 مورد در گو و گفت خاطر ھمين از و باشد می استقرار مرحلۀ مرحله، اين که است شده شروع امريکا ستراتيژی
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 و صلح روند  از فوقتاً  وقتاً  ھم طالبان و است کرده باز دفتر طالبان برای قطر در امريکا و شده گرم» صلح«

 پيغام اين و» ھستند مھم ھای موفقيت«آوردن دسته ب حال در که دھند می پيغام و کنند می صحبت مصالحه

 .کنند می ادرار آنان اجساد بر  رذيالنهیئامريکا نيروھای که گيرد می صورت حالی در خوشی

 گفتيم که چنانی و بسازند» قانونی«افغانستان در را خويش دايمی حضور  که دارند آن بر کوشش ومتحدانش امريکا

 وھم خود نيروھای دايمی ماندن مقدمات تا گزارکردند بر کنونی دولت توسط را ه ئیعنعنۀ جرگ منظور اين رایب

  چنانبه افغانستان و باشد می شدن ءاجرا حال در ھم مرحله اين که نمايند فراھم کشور ينادر را پيمانانش

 پرچمی و ھا خلقی وقتی زيرا است، نديده وناکن تا را نظيرش تاريخ که شد خواھد تبديل ما مردم از  یکشتارگاھ

 پاشند، می شاش ھا افغان اجساد بر که یئھا یئامريکا  و ھا تکنوکرات و طالبان و تنظيمی ساالران جنگ با ھا

 .شد خواھد تبديل خونين جنايتکده  چه به افغانستان که کنيد فکر خود شوند، يکجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


