
 

  روز محشر محمد درعفغانستان  ۲۰۲۱پانزدٔه اگست بمناسبت 

 

که  اتازونی وبریتانیایی  ه  پروژیک افزار( ) و دیگر همه عیش د، القاعده  یزم ،طالبانجهادیزم ،  چون جنبشهایی منفی 

ط با نظم که در ارتباشور ما عفغانستان است ک،  ساخته شد از ان بضد اتحاد جماهیر شوروی –  ۲۱اخوان المسلمین سده  

از خود بجا  ، محمد از دین انتحالی ا شدنی نننگین و فراموش لکه  ،  و بالش تکید پرچشم امپریالیزم خار سوسیالیزم 

  مرکزیمیته ک و رئیس ، سر منشی شیف روخکالم نکیتا واهیمه   یهن ما پیشینه ندارد.ل مهزار ساپنج  در تاریخگزاشت  که 

خت سکرد « کپیتالیزم را تکان یم خواهما کپیتالیزم را دفن  »  ، در سازمان جهانی جماهیر شوروی اتحادکمونست حزب 

در این تازه گی ما از شر یک     –در بخش امور جاری جهانی اظهار داشت  ۱۹۴۹وینستن چرچیل در پنج مارچ  داد .

دیوانه رهای یافتیم ولی در دام دیوانه  دیگر » کمونیزم « گیر مانده ایم. وی نیم سده پیش در کالج ویست مینیستر در 

فولتون در میزوری از شبح بی محتوا ، در بالتیک تا ترایست در ادریاتیک که پرده  اهنین تا انجا رسیدست سخنرانی کرد. 

نیرومند شدن اتحاد جماهیر شوروی پس از جنگ جهانی دوم در ترس بود ، ولی نمیتوانست جلو پیشروی انرا   چرچیل از

  بگیرد چرا که این اورگانیک توتالیتی یا انقالب پرولیتاری دران سر زمین پهناور یک اتفاق تازه  تاریخی میباشد ، و مردم 

تان است  که  در راه جهانی شدن وگسترش نظام پرولیتاریات ، از از ان پشتبانی میکنند . و کشور ما عفغانس که زیاد 

 بخاکستر مبدل گردید . جاکش پاکستان  جانب مسلمانان فاشیست زیر فرمان کشورهایی امپریالیستی بویژه  امریکا و

گفت ار داشت با مقامات بلند پایه  امریکایی در واشنگتن دیدکه  ۲۰۰۴، در سال  احمد رشید ، یک ژورنالیست پاکستانی

از راه ترساندن و رعب   یعیش و نوش را کان نمایندگ –نیاز اشد میرود تا دستگاه سخن چین پاکستان مسلکی ساخته شود 

یک واحد کوچک  ۱۹۸۰میگوید » این نمایندگی استخباراتی پاکستان تا سال نصیب شده است از ان گرفته شود «. وی 

سازمان اطالعاتی امریکا بود که انرا به  توسعه نهاد.به عفغانستان رو  رروی دبود که با دخالت نظامی اتحاد جماهیر شو

یک دستگاه وحشتناک عوض نمود که تا حال با همان قدرت خود استاده است. احمد رشید چنین ادامه میدهد همین دستگاه 

ماشت . پس از برون رفتن روسها از  استخباراتی پاکستان بود که طالبان را یاری داد و به تربیت مسلمانهایی ملیشه همت گ

عفغانستان ، اتازونی با چابکی جنوب اسیا و اسیای مرکزی را رها کرد و به دستگاه جاسوسی پاکستان اجازه داد که با  

 . « یاری قوماندانهایی طالبان شبکه  سخن چینی خود را توسعه بخشد

، این دستگاه مخرب جاسوسی پاکستان   ۱۹۹۰نیمه  سال تحلیلگران نماینگایندگان سخن چینی جهان غرب میگویند که در 

در هر کجا بود و با دسته ملیشه هایی مسلمان در عفغانستان ، تاجکستان ، اوزبیکستان ، هندوستان و حتی در کشور چین  

 ؟   د ندر ان نقش بزرگ بازی میکن و پروپاگند جعلیدالر کبود که البته  همپیمان پاکستان سر و پر داشتند 

ابل که روسها  سلمانان را انجا در کمپیروزی ، ای یی  سی –است   رئیس جمهور امریکا ج بوشجارکه ،  ۱۹۹۸در سال  

روسها را  که هر دو را   امریکاو اسالم  این همبستگی، ج بوش جارجشن گرفتند . با بلند کردن پیکها د نشکست دادرا 

    .کردر نگون س را بد فرهنگ  مسلمانانانها دو سال بعد ، پسر جارج بوش خلف وی اما نامید س اتحاد مقدشکست دادند 

چند  تاریخ در  ، محشر محمد را سیاه غداکه  مرتجع قدرتهایی هیجمانی  پراکسیک ، و دیگر خس و خاشاطالب ، القاعده  

   نخواهد داد. برائتانها را ستگاهی که هیچ د تمردم بی براعبجا گزاشتند از خویش کشورمان ساله  هزار

و طالبان ارزان  امریکای ابر قدرت مابین بازاری  -و بی محتوا ، سست پلید  وبیمار شوم ،  کانوینشن نخستین سالگرد 

به  بدون برخورد  ۲۰۲۱--  اگست سال    ۱۵  را درعفغانستان امریکا قصدا  اضالع متحده   که یک قمار،  در ابوضبیقیمت 

قصدا  که ن لباابجانبداری طدوم امریکا عظیمی  لغزش.  خنننننننننننندیدند به این دو طرف جنیات همهکه رها نمود طالبان 

کنند که بمردم خود را سالخی ایشان تا گزاشت  مردم زامبیرا در اختیار ح و مهمات پیشرفته ن دالر سالبلیو ۸۰اضافه از

چسپانده بودند که از اسمان  هوا پیما در و دیوار بر خود را میدان هوایی کابل در  های اتیالها ترس ایناز  که ومردم کردند

ادم را   من  که  گیریاند و گفت چه خوب بسیار را تراز هللا  دانا،  شیتان اینبار - گردیدندپرتاب شدند و پر پر بسوی زمین 

     وری است .ادم خطا کار ضرخلقت برای اگر خالق دیگر   استم کهدانا م چرا که من افریده  افریدگارعتیق ه بودسجده نکرد



کار دستی  یک، نوکر شدن در راه پاسداری منافع اجنبی ، نا توان در اجتماعی شدن وقوم نژاد پرست خود محور، طالبان 

د ، چارپای درنده ی که هم چنگ هم اشکهای تیز و هم دم   ند یا جسم که درد را لمس بکننداشته باش  د که رحمنروح ندار ،

ارزان  عناصر دو  قتا کهوکرد  دنهواهیچ کس رحم نخکه به مردم کینه جو  نمایش میدهنددیو را طبیعت  که نددار نیشدار

انروز که مردم رسیدنیست   را بار میاورد. عظیم فجاران دنبچسپ با هم  پشتونوالیکود  ومنفی فرهنگ بخش  مذهب، قیمت 

و   زاده شدندغول  ،دیوها  چرا که اینها فرزندان  بکننداستفراق و رئر و چق  چار پایان  هاو پدران این جانوران هاور اینگبسر 

یا اگر ملت  دولت نیستند  انها کهبرقرار کنند نظم انسانها  میخواهند برای،  دیوهمه  –شدند هرگز ادم ن امازاده مردند  غول 

           ؟حکومت در برابر مردم چیست و مسئولیت  حکومت یا اگر میفهمند  باشدانها را برگزیده 

تصمیم گیری یک میکانیزم برای ، همچنان  سازمانی اجرا میشوندپالیسیهایی  نا که با تمس کومت داری است یک سیح

دسته مردم  که   سیستم « قضایه، اجرایه ،  ننهمقدارد » حکومت از خود قانون اساسی در بسیار کشورها ، یک پالیسی . 

یعنی دولتمندان ، پلوتوکراسی جا حکومتهایی استند ان .» ویکی پیدیا « سازمان یافته رایک کامیونیتی  اداره میکنند

خ دارند اما حکومت ثالهم که از خود تاریو ام توکراسیآکراسی ، ، تیودموکراسی ساالری ،  تهس ئی= شاماریتوکراسی 

ی  آتیال، محمد پیاده نظام قشون طالبان  ظیری دارد.اگر نگزشته ، دم حاضر و اینده که نه در جهان ازاد طالبانیزم ساخت 

هللا غیر مادی مثال فرهنگ ه سلسله  ب ایشانشریعتی وجود منفذهایی ه از همه ک(  ۴۵۳ -۴۰۶)   امپراتور هونها،  ۲۱سده  

با  چرا که شوند خت مجازات باید  سکه یچکد ریم م، خون و  امراض - دیگر وغلمان ، ، حور ، جبریل ، شیتان ، ، جن 

ی  هوادر میدان محمد را محشر  روز  که طالبان  نمی شود.از ایشان جامعه ساخته بسته به مزخرفات چنین شیوه  اندیشه 

، طالبان را  امریکا  مقامات رسمی ،اگرچه   چشمه میگیرد. ضبیابوکانوینشن از سستی تاله کردند کابل خواجه رواش در 

که یدانستند ایا امریکایها نم.  نکردندعمل قرار داد  در عین   زمیتروردر برابر  وعده هایشانمغایر که انها  سرزنش میکنند

قدرت در کابل در  از زمان غصب    ادی ؟فغان را سالم دادی سد تنگه تاوان دیا اینکه عقران را قبول دارند پشتونها نصف 

علم بیاموزند و تا خانمها بگزارند یا ،  تا حکومت همه شمول را بسازندا مخالفت کردند با امریک طالبان پار. سال 

   .بحقوق اقلیتهایی مذهبی و احترام بگزارند صروفیت داشته باشند م

در تروریست شناخته شده  جهانی یک که چسان  ارایه ندادندشریحی از خویش ت، طالبان الظواهیری  از کشتنیک روز بعد 

دیگر  بجاهاییرا الظواهیری اده  خانواز شبکه  حقانی  ان دارگ  تفنمیگویند پایه  امریکا  مقامات بلند. قلب کابل زندگی میکند

میگویند که طالبان مقامات امریکایی ؟  الظواهیری چه کار کردندطالبان با جسد که ، لیکن این روشن نیست  انتقال داده اند

با امریکا ، و نا محتمل است که این دسته  با امریکا همکاری کنندموارد ضد تروریزم در تا جواب رد داده اند به تکرار 

 القاعده را .بقایایی ، داد قرار  تا هدف  مانده است ظواهیری باقیکه از  را چیزی شریک بسازند 

طالبان قاتل و عصیان  و صداقت از یاد داشتهایی رسمی  تثریب امیز مقامات بلند پایه  کاخ سپید  که اشاره به عدم اعتماد 

ایا امریکا در اینده به ارتباط  موجودیت طالبان ، مردم سبکلچر بی ادب قانون شکن ادم کش که روی حیات پیشه  میکند 

بخصوص ازادی زن کان فرشته محمد ، پیامبر اسالم  را زاید و   ، ازادی بیاناجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، 

د ؟ من فکر میکنم که قدرتهای ذیدخل از ادامه  سیاستهایی مکیاویلیستی خویش  دیگر پا میگزارند احساس  ضرورت میکن

در بخش عذاب و شکنجه  دوامدار مردم مظلوم و بی دفاع عفغانستان که دیگر گنجایش ندارد دم بگیرند و برای نجات ان 

ر زیر نام ازادیخواهی در  کشور از سیاست سالم و احساس بشر دوستی ، تالش اگاهانه بخرچ بدهند ، امروز در انکشو

مخالفت با طالبان که احزاب و گروهایی مختلف از جوانان میهن پرست از سراسر عفغانستان پرچمهایی  خود را بلند 

قهرمانانی خون در کف که قابل ستایش و قدر دانی استند ضرور بکمک مالی و روانی جهان بشر دوست و هم   ،نموده اند 

بیل کلینتون سابق رئیس جمهور  –زمند استند . طالبان یک پروژه  انگیسی و امریکایی است میهنان دلیر با احساس نیا

 ندامریکا که نیروی بیست هزاری طالب سنی را نسبت به نیروی اتحاد شمال کانها شیعه ، طرفدار ایران و روسیه است

بوش پسر این طایفه  دور کلوخ را دوست  رونالد ریگن ، انها را ازادیخواهان جنگی میخواند و جارج -ستایش کرده بود 

و قت ان رسیده است تا جهان در سازمان دهی  خطاب میکرد که مرگ باد اینها روسای جمهور بی عقل اوباش را ، لذا 

گروه تروریست و نادان از همکاری همه جانبه  خویش   ،درون و بیرون کشور بضد طالبان  رهمه دسته هایی ازادیخواه د

از جسد تروریست الظواهیری شاه دو ،   ۲۱قرن در این هم از مردم عفغانستان تقاضا میشود  نگزارند تا   دریغ نکنند و

 شمشیره  دیگر در کشورمان جور شود. 

 



*Taliban Hot Takes: Nikki Haley is trying to have it both ways again. America will never 

negotiate with terrorists devils … unless it is negotiating with terrorist devils. August 19, 2021 

*Nikki Haley : Biden  “destroyed” everything we have done in Afghanistan .August 17, 2021 

*Nikki Haley: blast Biden Admin for negotiating Taliban. 

*Nikki Haley: faults Biden for embarrassing failure in Afghanistan. 

Thank you very much Nikki for the sympathy you have expressed towards the Afghan people.  

 

 


