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امپریالیسم امریکا،ارتجاع عرب
و احتمال نضج گیری داعش در افغانستان

اشغال پروژه ی دیگری برای بقا در منطقه و افغانستان آراییده است  .داعش  ،برادر به ظاهر نا تنی القاعده و طالبان که هر سه  ،از
شکم پر گند امپریالیسم جهانی زاییده شده  ،ظاهرآ در جنگ های سوریه و عراق هسته گذاری و هویت پیدا نمود  .داعش که شعار
ایجاد امپراطوری خراسان را در سر دارد که محتمآل در بر گیرنده ی بخش های از ایران  ،پاکستان  ،افغانستان و منطقه ی سین
کیانگ چین  ،بخش های از هند و سر زمین های چچن کشور های فدراسیون شوروی سابق  ،بخش های عراق و سوریه را در بر
میگیرد بنا نهاده شده است  .که هم اکنون جنایات و وحشی گری های گروهک داعش عمال در سوریه وعراق جریان دارد .
داعش تندرو  ،که اعضایش عمدتآ مسلمانان سنی اند ظاهرا در جریان جنگ های داخلی سوریه و عراق بوجود آمد و تکثیر شد.
پرورش و تمویل گروهک های تند رو و ارتجاعی چون القاعده ،بوکو حرام ،النصره  ،الشباب ،طالبان  ،داعش و  ...پروژه های بسط
طلبانه ی امپریالیسم است  .چرا که این گروهک های تند رو از یک طرف دست به ارعاب گری و سرکوب توده ها و ایده های مترقی
میزنند و از جانب دیگر زمینه های بقای منافع امپریالیسم جهانی را در منطقه فراهم و برآورده میسازند .چون که نظام های
میلیتاریستی که غرب پشتیوانه اش است  ،بنابر فرمایش غرب در کشور های همسایه اش دخالت های مغرضانه میورزند و با تمویل
و تجهیز گروهک های تند رو در آن کشور ها  ،آن کشور ها را بی سامان می ساخته و زمینه های "اشغال مشروع" را در آن کشور
ها مهیا میسازد.
امپریالیسم فرسوده و کهن چه بی رحمانه در تقالست تا عمر ننگین خویش را در مناطق و کشور های عقب نگهداشته شده بسر برد و
از منابع آن کشور ها بسود خویش سود جوید و چاق شود ،بی خبر از این که چاق شدن بیش از حد باعث ایستایی و انهدام میشود.
غرب و پاکستان ذریعه ای طالبان اسلحه و تجهیزات که نزد توده ها بود را جمع آوری نمود و بعدها در اوایل اشغال  ،برنامه ای
دیگری برای خلع سالح سازی توده ها طرح نمود .برای اینکه امپریالیسم از مسلح بودن توده ها هراسناک است و باور مند است که
روزی توده هاست که ( نه لومپن های قالده ای مسلح ) گلیم اش را برای ابد از گردونه ای گیتی بر خواهد چید.
طالبان دیگر در کشور مان کهنه شده اند و الزامآ باید گروهک نوی جانشین شان برگزید  ،چرا ؟ برای اینکه غرب تا جای از زمینه
سازان و بسط دهندگان سیاست اش در مناطق که منافع اش دخیل است استفاده می برد که آن متاع بازارش گرم باشد و همانند گاو
شیری برایش سود آور باشد و وقتی به برنامه ها و اهداف منافع زا اش رسید " همانند رهبران مجاهدین " مضمحل شان میکند و
چهره هاشان را در انظار جهانیان مسخ مینماید و بعد جا نشینان نوی را با ساز و برگ نو  ،با سیاست نو و با چهره و آدمی کشی
های نو بر می گزیند و پرورش می دهد  .که هم اکنون پروژه ی تازه ی برای حضور دایمی اش در افغانستان طرح زیری نموده
است  .که گروهک داعش را جاگزین طالبان سازد و بواسطه ی داعش حضورش را در افغانستان و منقطه دایمی سازد.
چرا امپریالیسم غرب خواهان حضور دایمی در افغانستان است ؟
چند علت را میتوان برای حضور دایمی آمپریالیسم آمریکا-شرکا اش در افغانستان بر شمرد :
7
5
3

چنانکه هویداست افغانستان از منظر جیوپولیتیک از جایگاه مناسب برخوردار است و درست در موقعیتی قرار گرفته که
میتوان چند کشور همسایه اش را که دارای سالح های اتمی اند را کنترول نمود:روسیه،چین،هند،قزاقستان و پاکستان.
افغانستان دارای منابع سرشار طبیعی بوده که ارزش اش به چند تریلیون دالر میرسد.
افغانستان در همسایگی کشورهای چین  ،روسیه و ایران قرار دارد و برای امپریالیسم جایگاه بخصوصی دارد.

امپریالیسم غرب با کمک ای اس ای پاکستان و تمویل پولی عربستان سعودی ،در سال های  7791-7711گروهک های مجاهدین را
هسته گذاری نمود  ،و همکاریها در سال  91بعد تجازو سوسیال امپریالیسم شوروی در کشور افزایش یافت  ،برنامه ی غرب با
تجهیز و تمویل مجاهدین در آن زمان این بود که افغانستان را به گورگاه شوروی ها مبدل سازد و موج هرج و مرج را بعد فروباشی
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شوروی حتا به مزر های ان بکشاند .که چنان هم شد ،زیرا پس از فروپاشی شوروی گروهک های آزادی خواه اسالمی در چندین
کشور های فیدراسیون شوروی سابق ایجاد شد .شورشیان اسالم گرای چچن  ،هند  ،ازبکستان،تاجکستان و ایغور های چین .که همه
به واسطه ای اس اس و سیا تمویل و تجهیز میشدند .
بیشترینه ی پول های کمکی غرب و عربستان سعودی از طریق جنراالن پاکستانی به دست رس مجاهدین قرار میگرفت .که مقدار
ازین پول های کمکی که برای مجاهدین قرار می گرفت  ،پول تولید و قاچاق مواد مخدر که در مرز های میان پاکستان و افغانستان
(مثلث طالیی) کشت و پروسس میشد است  .و دوباره به شکل انعام و کمک برای مجاهدین اعطا میشد تا که با امکانات و تسحیالت
بیشتر ویرانی های بیشتری انجام دهند و "کفر" را از کشور بروبند .تولید و پروسس مواد مخدر در دروان جهاد و طالبان روبه
فزونی میرفت  .تا اینکه طالبان در سال  5111کشت کوکنار را ممنوع اعالم نمود .و بعد اشغال افغانستان توسط امپریالیسم امریکا-
شرکا در سال  5117دوباره کشت و تولید کوکنار در افغانستان احیا شد که این بار نیز "ائتالف شمال" در امر احیای کشت و پروسس
هیروهین نقش عمده ی داشتند و اشغال گران نیز از چنین شرایطی سود بیشتر میبردند تا اینکه مفتضحانه در دوران "شاه شجاع سوم-
حامد کرزی" کشت و قاچاق مواد مخدر افزایش چشمگیری نمود و کشور را به صدر تولید کننده گان جهان باال برد  .که دغدغه ی
اشغال مشروع امپریالیسم را مخدوش ساخت  ،به عباره ی دیگر میتوان گفت که راز های اشغال افغانستان کم کم فاش شدن
میگرفت.زیرا اشغالگران با وعده های چرب و کالن " برای آوردن صلح و آزادی و رفاه " جنگ اشغاگرانه ی افغانستان را آغاز
نمودند بودند .سیاست گران غرب  ،چنانکه اشغال افغانستان را به اذهان مالیات دهندگان شان مشروع جلوه میدانند با بخش و نشر
اخبار جعل که گویا مردمان را از یوغ ستم تروریستان و دیکتاطوری رهایی دهد و نظم نوینی جهانی شدن و بازار آزاد را گسترده
سازد و بسط دهد که اخبار انظار جهانیان را نیز در رابطه ی جنگ افغانستان و عراق بگونه ی تغییر داد .و اشغال مشروع افغانستان
و عراق آغازید ،چنانکه بعدها آئییه وار نتیجه ی جنگ افغانستان و عراق بر همه گان آشکارا شد.
در آغاز جنگ اشغالگرانه  ،رژیم طالبان در مدت چند شبانه روز از اقصا نقاط کشور برچیده شد و حتا که غار های توره بوره نیز
از وجود طالبان پاککاری شد .در واقع دیگر طالبی وجود نداشت و اشغالگران با کمک ائتالف شمال سرتاسر افغانستان را تصرف
نمودند.
جنگ افغانستان ،به بهترین میدان مانور و امتحان کشنده ترین سالح های تازه تولید شده غرب تبدیل شد و که از این طریق غرب
سبکسارانه داشته های جدید نظامی اش را به رخ دشمنانش کشیدن گرفت و همچنان بازار فروش هر چه بیشتر سالح های تازه تولید
شده اش را به خریدارانش به معرفی گرفت .که بازار فروش تجهیزات نظامی اش را گرم و گرمتر ساخت و کمپنی های تولید سالح
آمریکا خریداران زیاد به ابزار های تازه تولیده شده شان جلب نمودند.که در این مدت مبالغ انگفتی از فروش اسحله بدست آوردند.
بعد برچیده شدن طالبان  ،حکومت جدید ایجاد شد و شاه شجاع سوم –کرزی به اریکه تکیه زد  .اینجاست که چپاول آشکار منابع ملت
بگونه ی سرسام آوری آغازید  .زمین ها و تآسیسات دولتی بدست زومندان و جنگ ساالران غصب شد،میلیون ها دالر کمکی میان
جنگ ساالران و رهبران جهادی و وزرای وارداتی که هر کدام شان از طریق کشور خاصی به وزارت رسیده بودند به تاراج رفت.
گراف جرایم و فساد اداری  ،خشونت علیه زنان  ،فحاشی  ،اعتیاد به مواد مخدر به باالترین سطح اش رسید و مهمتر از همه فقر و
بی بیضاعتی مردمان سراسر کشور را به باتالق خویش فرو برد .کشت و تولید کوکنار و هیروئین به میلیون ها تن رسید که کشور را
در صدر تولید کنندگان مواد مخدر در جهان معرفی نمود و طالبان دوباره شیوع پیدا کرد و احیای مجدد شد.
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میلیارد ها دالر سود فروش و قاچاق بین المللی هیروئیین که در افغانستان تولید میشد عمدتآ به جیب سازمان سیا و ای اس ای پاکستان
سرازیر میشد و سازمان های اطالعاتی نیز پول های بدست آمده از قاچاق بین المللی هیروئیین را در بخش های که منافع شان را
تآمین مینمود به مصرف میرساند .امپریالیسم غرب برای ابقا و دوام ننگین خویش از انواع سیاست های ارتجاعی استفاده میبرد .
سود کالن قاچاق هیروئین تولیده شده در افغانستان مستقیمآ به جیم سازمان های استخباراتی امریکا-شرکا و پاکستان سرازیر میشد و
صرف مبلغ ناچیزی به جیب دهاقین  ،ائتالف شمال و طالبان محلی که دوباره نضج گرفته بودند می افتید .آمار بیانگر این که در سال
 5172سطح کشت کوکنار در کشور تا  552هزار هکتار رسیده است که محتمل است در  5172از این بیشتر رود.

چرا طالبان دوباره احیا شدند ؟
با کمی مکث  ،درمی یابیم که در ظرف  73سال اشغال کشور توسط امپریالیسم غرب – شرکا نتنها که طالبان محو و نابود نشد بلکه
بر عکس افزایش پیدا نمود و توسعه یافت .و بیشتر در مناطق و محالت جنوبی – جنوب شرقی و مرکزی کشور احیا شدند که
حکومت مرکزی دست نشانده تسلط کامل در آن مناطق ندارد  .و طالبان نفوذ شان گسترده شده و بیشتر به سرکوب نمودن توده ها
دست می یازند.
حال طالبان تنها پروژه ی تامین کننده ی منابع غرب  -پاکستان در منطقه نیست ،بلکه حکومت مرکزی افغانستان نیز از وجود و
حضور طالبان بهره میبرد.
حکومت مرکزی افغانستان چگونه از ماشین جنگی طالبان بهره میبرد؟ جواب روشن است :شوونیزم پشتون از برای ثابت نگهداشتن
اقتدارش دهه هاست که سیاست های ارتجاعی اش را با سرسپردگی و غالمی به سازمان های استخباراتی خارجی ،در افغانستان ادامه
داده است و اقتدار مرکزی حکومات گذشته و حال را بگونه ی در دست داشته اند و دیگر اقوام و ملیت ها را از صحنه ی سیاسی
کشور دور داشته اند .که این طرز تفکر ارتجاعی – شوونیستی شاهان پشتون از دیر باز در کشور عملی شده است و تا الحال
پابرجاست .سردمداران و سیاست گذاران شوونیسم پشتون حتا به ملیت پشتون هم رحم نداشته و همیش برای اقتدار خویش از حربه ی
شوئنیزم پشتون استفاده برده اند  .و سران قبایل پشتون را با دادن امتیازات مستمر  ،زهر شوونیسم را در اذهان آنان تزریق نموده و
ملیت پشتون را از تمدن دور نگهداشته و منیحث ابزار مصرفی علیه غیر پشتون های کشور استفاده برده اند  .ملیت های دیگر کشور
همیش توسط شاهان و رئیسان جمهور شئونیسم پشتون سرکوب و به حاشیه رانده شده اند  .شوونیسم پشتون ،برای دوام و بقای خویش
با افکار ارتجاعی اش حقایق را تحریف نموده و درس های جعل را توسط مزدوزانش به خورد توده های پشتون ارائه داشته است
.گویا که پشتون ها در اکثریت اند و میباید صاحب همه امتیازات سیاسی – اقتصادی در سطح کشور بوده باشند و آنان را علیه توده
های عظیم دیگر ملیت های کشور قرار داده اند .که این مسئله تضاد و درز عمیقی میان پشتون ها و سایر ملیت های کشور ایجاد
نموده است که هیچگاهی به سود ملیت ها و توده های میلیونی کشور نیست .
شوونیسم پشتون با برادر خطاب نمودن طالبان و دعوت آنان به میز مذاکره و صلح میخواهد گذشته سیاه طالبان مزدور را ماست مالی
کند و در قدرت سهیم شان سازد.که این خود بیانگر هویت نحس شوونیسم پشتون است که حتا به ملیت پشتون نیز وقع نمی گذارد و از
جنایات و کشتار های بیرحمانه ی عمالت انتحاری طالبان در مناطق پشتون نشین چشم پوشی میکنند.
طالبان با ارتباط عمیق (منحیث برادر-هم ملیت بودن ) که با حکومت فعلی دارد در خدمت اهداف شوونیستی پشتون بوده  ،و تا الحال
اقدامات سرکوب گرانه و ارعابگر خویش را در اقصا نقاط کشور انجام میدهند و علیه توده ها و آزادی ها و رفاه و آبادانی کشور
قرار دارند .جنایات طالبان علیه اقوام غیر پشتون در کشور در جریان حضور سیاه شان چنان نور آشکاراست  .طالبان چنانکه ابزار
دست غرب – پاکستان اند  ،همچنان در خدمت حکومت مرکزی بوده و به فرمایش کرزی-احمدزی و هم قماش شوونیسم پشتون اند
که توانسته اند کشور را به سیاه چاله نگهداشته  ،دوام حضور اشغال امپریالیسم امریکا-شرکا را مستدام دارند و منافع پاکستان را در
کشور تامین کنند.
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شوونیسم پشتون و تسلیم طلبی و سرسپردگی آنان به استخبارات و کشور های بیگانه  ،در ادوار مختلف پای اشغال را در کشور
کشانیده است و باعث عقب افتادگی و انجماد در همه عرصه ها شده است .
شوونیسم پشتون ،نه تنها که باعث سرکوب ملیت های دیگر در کشور شده اند ،بلکه توده های عظیم اقوام و ملیت پشتون کشور را نیز
از هر الحاظ به انجماد و ایستایی نگهداشته اند .تنها ملیت های دیگر قربانی اهداف شوونیستی پشتونیزم نشده اند ،بلکه ما قربانیان
زیادی از زنان و برادران پشتون ما داریم .حمالت اشغالگرانه ی امپریالیسم جهانی در مناطق جنوب و جنوب شرقی – در مناطق
مرکزی کشور هر بار جان شیرین ده ها هموطن پشتون ما را می گیرد .اشغالگران و نیروهای مزدور امنیتی افغان برای صد ها بار
در عملیات های شبانه ی شان به خانه های پشتون های بیگناه هجوم برده و آنان را یا کشته اند و یا هم با خود برده اند .نیمه شب ها
در حریم شان تجاوز میکنند و به زنان و کودکان پشتون های عزیز تجاوز و انواع هتاکی را انجام میدهند و داده اند.
امپریالیسم غرب چنانکه رهبران جهادی و سران تسلیم طلب دیگر ملیت های کشور را در دروان جهاد به خدمت گرفته بود ،در
دروان اشغال نیز با در اختیار قرار دادن بزرگترین قرار داد های پولی آنان را بیشتر از پیش به خدمت گرفت و با قالده ی دالر و
پروژه های منفعتی رهبران جهادی را تحت کنترول داشته بود.که مبادا اینبار به دهل دشمنان امپریالیسم نرقصند .تا اینکه در جریان
اشغال با تفاهم شوونیسم پشتون کوشش نمود یکایک آنان را زیر نام انتحار به جهنم فرستد .و از این سبب بیشتر باعث دور ساختن
ملیت های دیگر از صحنه ی سیاسی کشور شده اند.با وجود که رهبران ملیت های دیگر هرگز به ملیت های خویش کار درخور
سزاواری انجام نداده اند ،اما روی هم رفته شوونیسم پشتون حتا سایه ی رهبران مزدور دیگر ملیت ها را تحمل ندارد.

" ایاالت متحده بزرگترین تمویل کننده بود .واشنگتن به تنهایی بیش از  0111میلیارد دالر در  01سال گذشته در جنگ افغانستان به مصرف
رسانید .مصارف آلمان به بیش از  11میلیارد یورو رسید".
"بزرگترین بازنده گان جنگ در  01سال گذشته پیش از همه کسانی اند که در این جنگ جان و یا عزیزان شان را از دست داده اند؛ این قربانیان
در غرب همه خانواده هایی را نیز شامل میشود که دختران و پسران خود را در افغانستان از دست داده اند ،زیرا به آن ها گفته شد که در
افغانستان باید از آزادی و امنیت غرب،دفاع کنند 1111 .سرباز ناتو و بیش از  01111نیروهای امنیتی افغان در این جنگ جان های شان را
از دست دادند .تعداد تلفات جنگ در میان مردم افغانستان بیشتر از  01111نفر تخمین زده شده است .شمار کسانی که در اثر این جنگ
صدمات جسمانی و روانی سنگینی را متحمل شده اند به مراتب بیشتر از کشته شده گان اند")0(.

داعش در افغانستان چه میکند؟

چنانچه در ابتدای بحث گفته آمدیم  ،طالبان دیگر کهنه شده اند و تا حد توان دین شان را در مقابل امپریالیسم – ای اس ای و شوونیسم
پشتون ادا نموده اند .و توانستند پای اشغالگران را به کشور بکشانند ،کشور را نا امن ساخته و منابع طبیعی ما را آشکارا به پاکستان
انتقال دهند و همچو شمشیر داموکلیس بر تارک دیگر ملیت ها آویخته تا که مجال کوچکترین تقال را نداشته باشند.
حال  ،اشغالگران و شوونیسم پشتون خواهان این است تا طالبان ترورست را توجیه نموده و از طریق راه اندازی مذاکرات صلح آنان
را به قدرت سیاسی سهیم سازد و از این طریق به سیاه کاری های "برادرانش" پایان دهد.
هدف امپریالیسم نا امن سازی کشورهای خاور میانه،خاور دور و مرز های چین و روسیه است  ،تا زیر نام جنگ با تروریسم جهانی
در منطقه حضور داشته باشد  .حضور امپریالیسم از جهات مختلف برایش سود آور است ،زیرا با گل آلود نمودن اوضاع سیاسی
کشور ها را بحرانی نموده و حضورش را مستدام میبخشد .هدف امپریالیسم این است تا در افغانستان که تقاطع جریان شیریان های
عظیم انرژی جنوب آسیا-خاورمیانه است ،حضور دایمی داشته باشد" .در حقیقت پیش بینی صندوق بین المللی پول این است که تا پایان سال  ۰۲۰۲ارزش
اقتصاد چین به  ۰۹.۶۲تریلیون دالر خواهد رسید ،یعنی  ۰۲درصد بیشتر از ارزش اقتصادی آمریکا که تخمین زده می شود حدود  ۰۰.۲تریلیون دالر خواهد بود)0(".
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بنآ امپریالیسم هیچگاهی از افغانستان اشغال شده بیرون نخواهد رفت .و بر این ملحوظ هم گنج های عظیم افغانستان را می بلعد و هم
از افغانستان که بام آسیاست همسایگانش را رصد میکند.تا از رشد روز افزون رقیب اقتصادی اش چین و هند و بروز دوباره ی
روسیه در منطقه جلوگیری نموده باشد.

“براساس آمارهایی که در سال  0101از سوی سازمان زمین شناسی امریکا ارائه شد ،افغانستان دارای منابع سرشاری از مس ،طال ،آهن ،گاز ،ذغال ،اورانیم ،مرمر و مهمتر از
همه لیتیم است.
یکی از مقامات وزارت دفاع امریکا در آن زمان گفت که افغانستان می تواند به "عربستان لیتیم" تبدیل شود.
بربنیاد این تحقیقات ،ارزش مجموعی این معادن و ذخایر دست نخورده زیرزمینی می تواند به یک هزار میلیارد دالر برسد؛ اما مقام های دولت افغانستان می گویند که این آمار
تقریبی است و ارزش مجموعی معادن افغانستان بالغ بر سه هزار میلیارد دالر می شود.دولت افغانستان تاکنون  0011منطقه را شناسایی کرده که گفته می شود در آن ذخایر
زیرزمینی سرشاری وجود دارد که در صورت استخراج می تواند اقتصاد کشور را دستخوش یک جهش عظیم کند.تا کنون محل پنج حوزه نفت و گاز در سراسر کشور مشخص شده
است .معدن آهن حاجیگک ،با ذخیره دو میلیارد تن در والیت بامیان موقعیت دارد و از جمله بزرگترین معادن افغانستان محسوب می شود .معدن مس در والیت لوگر و معادن ذغال
سنگ که بیشتر آنها در مناطق مرکزی و شمالی افغانستان شناسایی شده اند.معادن طال در شمال ،غرب و جنوب و لیتیم و بریلیم در والیت غزنی و والیات جنوبی افغانستان
شناسایی شده اند و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی بیشتر در والیات شمالی افغانستان قرار دارند.معدن مس عینک که در والیت لوگر قرار دارد دومین معدن عظیم مس در جهان
شناخته شده که براساس برآوردها  00میلیون تن مس در بستر آن خوابیده است)0( ”.
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نقش داعش و حضورش در کشور های سوریه و عراق به وضح روشن است  ،حضور داعش و ایجاد نا امنی در آن کشور ها ارزش
نفت را کال پایین آورد و امپریالیسم و شرکا اش از این موقعیت استفاده ی اعظمی را نموده اند.نفت های قاچاق شده عراق مستقیما به
نرخ ارزان به ترکیه بفروش میرسد و از آن طریق به غرب سرازیر میشود .چنانکه عین عمل را طالبان در افغانستان تا الحال انجام
داده اند.معادن طالی غزنی توسط کارشناسان پاکستانی به نفع طالبان شناسایی و کندن کاری میشود .این بار امپریالیسم از نام داعش
برای نا امن نگهداشتن کشور و منطقه استفاده برده و اژده ها وار منابع سرشار طبیعی افغانستان را رایگان و ارزان که ارزشش به
هزاران میلیارد دالر میرسد را می بلعد.

طالبان  ،متحمال عمرش به انجام رسیده باشد  ،چون دیگر کهنه شده است  ،زیرا دیگر با مضحکه ی جنگ افغانستان که مجموعه ی
طالبان آن بیشتر از چند هزار تن نمیرسد نمیشود بیشتر از این جهانیان را فریب داد  .طالبان دیگر حضور امپریالیسم را در انظار
مالیات دهندگان و جهانیان توجیه کرده نمیتواند .بدین منظور گروهک داعش را در منطقه هسته گذاری خواهند نمود.که کم کم آوازه
ی حضور داعش در افغانستان شنیده میشود .داعش که در جنایات و کشتار دست باالتری از طالبان دارد  ،بهترین گزینه ی بقای
امپریالیسم در افغانستان محسوب میشود و حضور امپریالیسم را در افغانستان دایمی میسازد .داعش که از قاچاق منابع طبیعی سوریه
و عراق و آدم ربایی اتباع خارجی و چپاول بانک ها بهره میبرد  .ارتجاعی ترین گروه تروریستی شناخته شده است که برای بقا اش
دست به شدید ترین و وحشی ترین قتل عام ها میزدند و از این طریق بقای خویش را مسجل میسازد ،ارعابگری و ستم بر توده ها و
افگندن بذر ملیت گرایایی و مذهب گرایانه میان توده ها یکی از برنامه های دراز مدت امپریالیسم غرب است که به لباس گروهک
های تروریستی و باندهای کالن قاچاق بران جهانی در اقصا نقاط جهان تجلی نموده است .همه ی باندها و گروهک های تروریستی
جهان ،بگونه ی توسط امپریالیسم جهانی کنترول و راهبری میشود و از منابع رایگان کشورهای عقب نگهداشته شده هم بسود خویش
و هم برای بقای و دوام گروهک ها برای تهدید توده ها استفاده میبرد.
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 همچنان خوبترین ابزار برای،داعش بهترین ابزار است برای سرکوب توده ها و خارچشم نشان دادن به هند و چین و روسیه و ایران
. باج گیری از کمپنی هایکه (چینی و هندی ) در آینده معادن افغانستان استخراج میکنند
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