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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ دسمبر ١٢
  

  در واليت جوزجان" داعش"خوشخرامی 
ً عمدتا خارجی ، داعشییدادآوازه ھا، شايعات و اخبار ھمه حکايت از آن دارند، که تع در اين روز ھا:  قوس٢٠دوشنبه 

واليت " درزآب"با خانواده ھايشان در ولسوالی ... لجزايری گرفته تا سوماليائی و اھا از فرانسوی گرفته تا چيچينی، از 

  :جوزجان مستقر شده، از ھمانجا به سرعت گامھائی در جھت گسترش شان بر می دارند، اما

به صراحت از تجمع عده ای داعشی با خانواده ھايشان در ولسوالی  والی دولت دست نشانده در واليت جوزجان، -١

آن واليت خبر داده، در حالی که از عدم توجه دولت مرکزی شکوه می نمايد، نيروھای امنيتی واليت را در " درزآب"

  .جلو گيری از نفوذ روز افزون آنھا ناتوان معرفی می دارد

ای والی واليت جوزجان را تأئيد نموده، اظھار می دارد که آن  سخنگوی وزارت داخله به صورت تلويحی ادع-٢

  .وزارت در صدد رسيدگی به اين معضله می باشد

 رسانه ھای محلی و سراسری از موجوديت نيروھای داعش در واليت جوزجان تصاوير تکاندھنده ای منتشر می -٣

  .سازند

، ھمه از زبان آوارگان ترس از تھاجم جنايتکارانۀ داعش، از  آنھائی که با مردم بيجای شده از محل در تماس بوده اند-۴

  .موجوديت داعش داستانھا دارند

 داعشی در آنجا کدامتمام اين ادعا ھا را رد نموده می گويد، که " گلبدين"،  با تمام اين شواھد و اظھارات انکار ناپذير-۵

  .وجودندارد

  :پرسيد" گلبدين"دولت دست نشانده و از به نظر من جای دارد، 

 ھرگاه ادعای مقامات محلی دولت دست نشانده، جرايد و آوارگان راست باشد، دولت می تواند به مردم پاسخ دھد که -١

ه ای انجام داده و نقش دولت دست نشانده در ککدام شب" درزآب"انتقال آن فاميل ھا را از عراق و سوريه الی ولسوالی 

  چه بوده است؟اين پروسه 

معروف، " ISI"زمانی به مثابۀ يکی از جيره خواران استخبارات نظامی پاکستان يا ھمان " گلبدين"که است  درست -٢

در تمام آتش افروزی ھا و جناياتی که در افغانستان اتفاق می افتاد، دست برتر داشت، مگر اينک که به حيث معاشخور 

، از کجا می داند و منبع اطالعاتش کجاست که ادعا دارد در آنجا داعشی وجود مايدامپرياليزم امريکا، امرار حيات می ن

  .ندارد
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ارجی وجود ندارد، آيا حاضر است به مردم بگويد که خراست می گويد و در آنجا داعش " گلبدين" ھرگاه بپذيريم که -٣

يرق امريکا و اسرائيل به نام داعش اينھا ھمان لشکر شکست خوردۀ حزب اسالمی است که در عراق و سوريه در زير ب

  .بودند" سليمانی" روی ديگر سکۀ لشکر فاطميون ساخت هجنايت آفريد

 نمی دانم مردم تا چه وقت، به اين فلوته بازی ھای دولت دست نشانده و جناح ھای مختلف آن، حوصله نشانده می - ۴

بی در حال حرکت است، سکوت در چنين شرايطی تحت  سمت پرتگاه مھيهتاريخ را گواه می گيرم که افغانستان ب. دھند

  .خ نجات نخواھد داديھر بھانه ای، کسی را از لکۀ ننگ تار

  !!ديده شود چه می شود


