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  نشريۀ شاتو

  خروش
 ٢٠١٣ اگست ٢٨

  دفتر طالبان در قطر،

  ی ديگر عليه افغانستانا توطيه
 

دست به .... قتصادی، سياسی و کشورھای استعمارگر و خونخواريست که برای رسيدن به اھداف اۀامريکا از جمل

رژيم صدام که روزی مثل سگ از . زند که اين را تاريخ بارھا ثابت کرده است ھر نوع جنايت و خون ريزی می

 يک کرد، وقتی تاريخ مصرفش به پايان رسيد،  حمايتش میءکرد و امريکا با تمام توان و قوا منافع امريکا دفاع می

که توسط !!" خونخواھی توده ھای شيعه" امريکا مبدل شد و امريکا به خاطر انمنباره به يکی از خطرناک ترين دش

، اين  و کرد ھا داشتن سالح ھای بيولوژيکی و نسل کشی شيعه ھاۀرژيم صدام به قتل رسيده بود، برخاست و به بھان

شيعی را به قدرت رساند   ۀتغذيه می شد، بر انداخت و رژيم دست نشاند" سيا"رژيم ديکتاتور را که روزی از آخور 

  . امريکا آب ھم نمی خوردۀکه بدون اجاز

امريکا با کمک ميليون ھا دالر به . اين سناريو و صحنه سازی امريکا در افغانستان نيز به شکل ديگری جريان دارد

ان دنبال تنظيم ھای جھادی چه به شکل مستقيم و چه به شکل غيرمستقيم می خواست اھداف بلند مدتش را در افغانست

وبه سر برساند و اين کار به خوبی پيش رفت و جنگ ملی و ضد اشغال عليه شوروی را به يک جنگ مذھبی 

که رژيم سياه وجاھل طالب از قندھار  تا اين. و کم کم به جنگ ھای داخلی تنظيمی تبديل کرد" مسلمان عليه کفر"

که  تا اين.  فيصد خاک افغانستان را اشغال کرد٩۵د ظھور و عرصه را بر تمام تنظيم ھا تنگ و تنگتر ساخت و حدو

مبر از سوی امريکا طراحی و رژيم طالب که توسط سازمان استخباراتی پاکستان وامريکا زاده سپتسناريوی يازده 

  .شده بود و با شير اين سازمان ھا بزرگ و فربه شده بود، به  دشمن درجه يک امريکا مبدل گرديد

توسط بادارش در ظرف چند  مبر، رژيم طالبان که تمام تنظيم ھای جھادی را دوانده بود،سپت يازده ۀ بعد از حادث

روز از تمام افغانستان جارو گرديد و امريکا دوباره با تدارک کنفرانس بن کسانی را که تا ديروز دمار از روزگار 

جھاد اعالن می کردند، به قدرت رساند دريدند و عليه يکدگر فتوای  مردم افغانستان در آورده و شکم يکديگر را می

بازی ھای . و اين افراد ھم حق نوکری را خوب ادا کرده، خاک مادر وطن را دو دسته به غربی ھا تقديم کردند

سياسی طالب و دولت افغانستان بيشتر مانند فلم ھای ھندی می ماند که چند لحظه جنگ بين بچه فلم و بدمعاش، چند 

ند لحظه ھم پوليس مداخله می کند و بدمعاش را به زندان می برد و بدمعاش از زندان می لحظه رقص و خواندن، چ
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رژيم طالب که روزی مثل بدمعاش ھای .  فلم کشته می شود و در اخير ھم پايان خوبی داردۀگريزد و يا توسط بچ

رسيده به قدرت رسيدند و اين  فلم ھای نو به دوران ۀفيلم ھندی عمل می کرد، يک باره از افغانستان جارو شد و بچ

نشان  بچه ھای فلم ھر وقت از آزاد شدن طالبان در ھراس بوده و بدين خاطر گوش به فرمان تر عمل نموده تا بادارا

بدين خاطر طالبان از . شوندنتوسط اين بدمعاش ھای فلم جان شان را نگيرند و برای ھميشه از چوکی و مقام چخ 

موکلسی بر سر دولت افغانستان می ماند که با کوچک ترين حرکت نادرست شان اين سوی امريکا مانند شمشير دا

  .شمشير بر فرق شان حواله خواھد شد و تقاص پس خواھند داد

کارگردانی اين پروسه را . گشايش دفتر طالبان در قطر جز اين سناريو وفلم سازی چيز ديگری بوده نمی تواند

کنند،  بان دولت افغانستان را به رسميت نمی شناسند و با اين دولت مذاکره نمیکه طال امريکا به عھده دارد و اين

زيرا طالبان خود را نسبت به دولت افغانستان يک قدم نزديک تر به امريکا می دانند . له را می رساندأخود عمق مس

 خود بر تاان بريزند  ھست و بود افغانستان را به پای اشغالگرۀو حاضر اند که به خاطر ارضای ارباب شان ھم

  .مسند قدرت تکيه زنند

که با لباس دين و شريعت وارد را  طالبان ،از ظلم و ستم تنظيم ھا خسته شده بودکه  مردم ،در اوايل ظھور طالبان

 مزدورترين و جاھل ترين و ۀميدان شدند اندکی از ديگران خوبتر ديدند، ولی به زودی دريافتند که اين گروه از جمل

ی است که تا ھنوز ديده اند و در قساوت، جنايت و وطن فروشی دست ھمه را از پشت بسته ئرترين گروه ھاخونخوا

 کشيدن چشم ھا، به زنجير کردن زنان و حاضری انداختن ،دست و پا دناند وکاری جز اندازه گيری سنت ھا، بري

کم نشده " بزرگترين دموکراسی جھان"ا با آمدن سفانه در افغانستان اين جنايات نه تنھأمت. درمسجد برای نماز نداشتند

شدند، امروز توسط  تا ديروز مردم افغانستان توسط طالب توته توته می. بلکه روز به روز بيشتر گريده است

  .ی و انتحاریئی، ناتوئنيروھای امريکا

غارت در تاريخ آوردن طالب به پشت ميز مذاکره آنھم با خود امريکا گشودن فصل جديدی از نيرنگ، قتل و 

افغانستان خواھد بود و امريکا برای توازن و منافعش ھرگز تنھا تکيه بر دولت افغانستان نمی کند و بدمعاش فلم را 

چون مدت ھای زيادی به اين گروه ضرورت دارد و روزی که از مصرف . به اين زودی ھا به زندان نخواھد افگند

پس بر . د انداختن مزدوری را به گردن نوکر ديگری خواھۀد شد و حلقنھبيفتد مطمئناً مثل صدام و قذافی کشته خوا

مردم و روشنفکران آگاه افغانستان الزم است که فريب اين بازی ھای سياسی را نخورده  و از ھمين  اکنون تخم 

 داشته و انتقام  را در دل ھای شان  کاشته و آتش کينه نسبت به وطن فروشان را در سينه ھای شان شعله ور نگه

  .منتظر روز انتقام گيری از جانيان و مزدوران باشند

 خروش

 


