
انسانی!ضدتوطئھبزرگترین سرآغاز٢٠٠١سپتامبریازدھم

درانسانمیلیونھاجانقیمتبھکھستراتیژیسرآغازخورد،رقمبشرتاریخدرتوطئھبزرگترینقبلسالیکوبیست

فبروری ٢٩تاریخبھدوحھدرافغانستانتسلیمیسندامضایآنتداومدرشد.تماممیانھآسیایومیانھشرقافغانستان،

.  گرفتجانکھنھاستراتژیھماندیگرعطفنقطھ٢٠٢٢

جھلگروهگرو درراانسانمیلیونسیازبیشترسرنوشتدیگرباریکآگوست١۵تاریخبھسال بیستبعدنتیجھدرو

و خرافات طالبانی گذاشت.  

گذرد.میطالباندستبھاوالمللیبینمتحدانوآمریکاغارتگردولتتوسطقدرتتسلیمیمضحکھازیکسالاکنون

وچماقوچوببازده،تکیھتاریخیغماگرانازماندهبجاقدرتیکاریکھبرکودنوکورخفاشمشتیکآندرکھسالی

افزونمافقیروزدهجنگملتعظیموبیکرانھایرنجبردیگرسالیکنتیجھدروکنندمیحکومتمردمبرتازیانھ

حراجبھراشانھایگوشھجگرمادرانیوفشردهراماھموطنخانوادهھرگلویبیکاریوفقرمدتاینعرضدرشد.

جھلیکنمایندگانوزمیندرخدافرستادگانعنوانبھفروشمادروحشیانوپنجابیمزدوراناینکھاکنونگذاشتند.

شانبارنکبتسیطرهحیلھ،وفریبومکربادارند،دستدراعتراضھرگونھساختنخفھبرایراامکاناتھمھمرکب،

را بر این ملت مظلوم تحمیل و دوام  آن را تضمین می کنند.

دروگشودندراھایشانکوتسالحدربوقاحتودراییدیدهکمالبااندیشکورودلسیھجامگانسپیداینکھآنوقت

بودندرسانیدهبفروشراشانفرزندانتنگدستیوفقرمنتھایازکھشھیدیھردممادرانوپدراناشکبارچشمانبرابر

بود،طالبانتبھکاررژیمستمتحتمامردمانقیادودیگرتلخحقیقتیکمبیناینکارکردند،برپانظامیگذشت»«رسم

سوالامابگوید.اسیروکشیدهزنجیربھملتیکبرایتوانستمیپرستاجنبیگستاخمزدورمشتاینفقطکھدروغی

اینجاست کھ این ھمھ پول، تجھیزات و امکانات را چھ کسانی بھ دامن این رژیم وحشی جھل و تازیانھ ریختھ است؟

المللیبینجاسوسیھایشبکھپولباوبرآوردسرمنطقھدرفاسدرژیمبطنازقبلسالھاکھمستبدتبھکاردارهاین

وپرروییباوگذاشتھاوکفدراستعمارگرانکھاستقدرتیازبرداریبھرهحالدراکنونشد،تجھیزوتمویلتغذیھ،

تابعیتوھویتاصالخودکھفروشدمیوگذاشتھحراجبھراکشوریمردممنابعومعادنوآبوخاکتمام،دریاییدیده

حقدروحشتدجاالناینو جنایاتمظالماخبارکند.میپنھانراخودجنایاتسانسورانواعوزوراعمالباونداردراآن

وآزاردمیمرزھاماورایدرراجھانآزادۀانسانھایوجداندرنوردیدهرامرزھاافغانستان،برعالوهمادفاعبیمردم

تاجھانیجامعۀبیندراینھاکھاستحقیقتاینبیانگراینمیشود.منتشرشدهبدستدستشانآفریندھشتھای فوتو

آنھابانزدیکیوقرابتازداشتھعارشانشناختازنیزشانآفریدگارحتیکھاندشدهتجریدتحقیروتعجیزسرحدچھ
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وعظیموصالبتپرروزھرکھبگیرندرااعتراضاتیروفندهسیلجلونمیتواننددیگرنیزکشورداخلدرواست.بیزار

نیرومند شده و بزودی بنیاد این رژیم ستمکار و شرکای او را برکنده و ویران می کند.

حزبرئیسوبرتانیھمجلسنمایندهوسیاستمدارگالووی»«جورجمصاحبھازبخشیبھراھموطنانتوجھذیلایندر

قدرتبھتوطئھکھمیدھدنشانکھگالوویاظھاراتکنیم.میجلبرسیدنشربھھانزدیکیھمیندرکھکشورآنکارگر

رسیدن طالبان توطئھ مشترک دولت ھای آمریکا و انگلیس بود:

«طالبان و القاعده چطور بھ وجود آمدند؟  

استفادهفارسخلیجدر)حاکمان(ھاییساتراپھمانپولازآمریکاوبریتانیاھایدولتچونآمدندوجودبھھاگروهاین

باورمرا،اندساختھافراطیگراییاسالمازراھیوالایناالن.میدھندپولبھشانسوریھدرجنگبرایکھمیکنند

وطالبانبھکھافغانستانجنگجویانبھشده،تقدیمکسیچھبھقدرتآخردرببینیدوببینیدرا۵رمبوفیلم؟نمیکنید

القاعده تبدیل شدند. 

… مجرمیت ما در ایجاد داعش غیر قابل پاسخگویی است. حتی از طرف کسانی کھ مسئول این اتفاق ھستند . 

وحملھفقطھاکشوراینبھاست. مامستقیمغیرطوربھھمومستقیمطوربھھممسئولیت…این،ھستیممسئول...ما

نگردند.برجایشانسروقتھیچاستممکنکھھاییتکھ،کردیمتکھچندراعراقما،نکردیمنابودوغارتراآنھا

ھدفمندراھاشورشیدیپلماتیکوسیاسی،نظامی،مالیلحاظازبریتانیاوامریکاکھچونھستنیزسوریھدرداعش

اینازھاییگروهوالقاعدهداعش،دستاندرنھایتدرکردیمواردسوریھدرکھامکاناتیوسالحھر.میکنندحمایت

دست ھستند.و این ھم غیر قابل انکار است .

آمریکا نیروھایش را در عراق عقب کشید چون از گروه ھای مقاومت مردمی عراق شکست میخورد.

باکھگروھیکھچونبرگشتند.قدرتبھآنجاطالبانفقطکھباشیمبایدشانسخوشھمخیلیوکردیمفرارافغانستانازما

طالبان رقابت میکند ( بر سر کنترل افغانستان ) داعش است. 

بنابراین غرب از نظر نظامی شکست خورده است.

ایناست.آمدنصحنھرویحالدرھمپیکلیدیھایمھرهتعویضبا»ایآی«سیسازمانساختسناریوھای

ھروشدشروعآشکاربشکلاسالمیھایتنظیمازتسھیالتیومالیگستردهحمایتباشمسیشصتدھھازکھسناریوھا

چند گاھی با تبدیل و تغییر مھره ھا در غامض شدن و بغرنج سازی آن  افزوده شده است. 

،١٩٨٩نوامبر٢۴عزامعبدهللا،١٩٨٨آگوست١٧ضیاالحقچونکلیدی ھایمھرهنمودنقربانیباسناریوھا این

 ،٢٠١١می١الدن بناسامھ، ٢٠١١جنوری١٠بابرنصرهللا ، ٢٠١٠سپتامبر٢٢ربانی،٢٠٠١سپتمبر٩مسعود

رویوھامھرهتبدیلو٢٠٢٢جوالی٣١الظواھریایمنو٢٠١۶می٢٢منصوراخترمال،٢٠١٣اپریل٢۴عمرمال

دارد.ناگسستنیتسلسلیکایآیسیسازمانجانبازهللاھیبتمالچونمشکوکیومرموزھایچھرهاوردنصحنھ

مساعد،آنھاتاریخ انقضایبعدوسردوھایافعیسرحدتاآنھاتقویتورشدواسالمیھایتنظیمشکلدرگذارینطفھ
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ساختھمولوداین.زاییدطالب بناممولودیالقاعدهباالنکاح جھادباجھادیھایتنظیمآبستن برایمناسببسترساختن

، پرورش یافتھ و پختھ شده در دستگاه استخباراتی پاکستان آی اس آی مانند سلف خود داعش را زایید .

رادالرمیلیارد٣.۵حدودآمریکابایدن»«جوجھانبزرگشیادامربھدیگرباریکسپتمبر،١۴تاریخبھقبل،روز چند

بطور مرموزی بھ دست طالبان داد.

وطنداران،

ویانا،درطالبانمخالفاناصطالحبھیاگذشتھرژیمسیاسیسیاهچھره ٣١ازمتشکلنشستیکسپتمبر١۵بتاریخ

پایتخت کشور اتریش دایر شد.

شانھایکاشانھوھاخانھ،میشوندبستھرگباربھناکردهگناۀجرمبھپنجشیربومیافرادتنھادھھروزانھدرحالیکھ

چانھمصروفبیروندرشرمبیچشمھاخماین،تاریخشیاداناین.میشودبردهیغمابھدلسیاگانجامھسپیدتوسط

قولنامھدیگرباریکتا؛دیدهتدارکوتھیھشانامپریالیستیاربابانکھ،اندنشستھسقفیزیرقدرتتقسیمسربرزنی

فروش افغانستان را بھ قیمت خون ھزاران انسان بیگناه باالیشان تایید و تسجیل کند .

باو.کنندتکراررابنکنفرانسکھخواھند،میدیگرباریکامپریالیستیمطمعکشورھایکھدادنشانگذشتھتجارب

کمک و ھمسوی سازمان ملل متحد ( این النھ استعمارگران  و ابزار استکبار )تکرار کنند.

ھموطنان گرامی !

جمعبا2021آگوستدرآنبرگوسازتمامباآنغربیمتحدانوآمریکاامپریالیسمکھباشدنشدهفراموشتانشاید

دررامردمونمودندفرارچطور.بودساختھاربابوناظرمامردمباالیکھفرمانشبھگوشنوکرانوجواسیسوسیع

کدام وضعیت تنھا گذاشتند .

قدرتتقسیممقاوالتوقراردادعقدصدددرھنوزمتاراجسالبیستازپسکھایفراریدزدانآنداریمکاملیقینمااما

وجھلدشمنانرستگاری،وحقراهانقالبیونمردمی،نیروھایکھاکنونبرد.نخواھندجاییبھرهھستندطالبانبا

یکاعماروملیرستاخیزبرایراشانعزموترمتمرکزراشاننیرویتر،فشردهراشانصفوفپوسیدگیوخرافات

رستاخیزعظیمسیلوپاشیدهھمازبزودیسرگردنھدزداننامقدساتحادیھاند،کردهترجزمآبادوآزادمتحد،افغانستان

مردمی بنیاد کاخ آرزوھای پلید آنھا را ویران می کند.

چھ باید کرد؟

راشاندوستانوبیاموزندشرایطآنتحتدرزندگیوجنگدھھچھارعملیتجاربازتمامدقتبابایداولقدمدرمردم

ملیمنافعدشمناندھند،قرارارزیابیموردزیرکانھوھوشمندانھدیدباراجریاناتوحوادثکنند.تفکیکشاندشمناناز

ودارھمھکھایعمالاست،شدهصادرمرزھایشانخارجازکھاینظامھرعمالبرابردرکنند.تشخیصراخودوطنو

دامنرازبانیوقومیھایتضادکنند،میشکنیاستخوانبرند،میتاراجبھخوداربابانمرادحسببررامردمندار

جرأتباپردازند،میعشرتوعیشبھکن»حکومتوانداز«تفرقھسیاستپناهدرخودومیسازندورشعلھومیزنند
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درمامولایننمیشود.رونماتغییریمامقدراتدرنیاوریمتغییرخوددرماکھزمانیتادانست:بایدبگویند.نھتمام

ملیقیاموطنیحبوفشردهصفوفدرداده،ھمدستبھدستھمکناردرواحدصفیکدرکھبودخواھدمیسرصورتی

مردمی،انقالبیپایگاهیگانھ(جما)افغانستانمردمجبھھراستاایندراندازیم.براهظلمتوجھلاژدھایبرابردرراای

مجرب، منطقی و شجاع شما است.

تعلیم بدون تبعیض جنسیتی ، قومی و زبانی حق مسلم ھر افغان است !

قربانیان و جانباختگان راه آزادی و عدالت را پاس بداریم !

پایدار و مستحکم  باد اتحاد و ھمبستگی کارگران، دھقانان و خلق ھای زحمتکش افغانستان!

بھ پیش بسوی رستاخیز ملی - انقالبی!

پیروزی نھایی از آن مردم است!

2022سپتامبر(جما)افغانستانمردمجبھھفرھنگیکمیتھتکثیر:
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