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 توخی کبير

 ٢٠١٧ دسمبر ١۵

  داعش نفوذ " و "حکمتيار گلبدين" موقف بھانۀ به

 ! " جوزجان واليت در 
 غارتگر و جنايتکار امپرياليزم که ) البانط ھمانند ( " رباتيک"ھای اسپرم از ديگريست ونيرنگ رنگ نيز داعش

 . شوند افغانستان وارد بيدرنگ ، پرداخته نمو به تا ريخت پاکستان چرکين زھــدان در را آن امريکا

 ، داد قرار ئيدأت مورد را داعش رھبر " البغدادی " بيانيۀ نخستين )ننگ بی گلبدين( امريکا نازدانۀ جاسوس که زمانی

 ھای نيرو "حکمتيار" گلبدين ، ظھورداعش اوايل ازھمان يعنی ، داشت اعالم وی به را حزبش تمساعد و کمک وعدۀ

 سالح کاربرد و نظامی ھایشآموز آنان به تا ، داد قرار داعش درخدمت را اش جنگی و فنی پرسنل و منضبط و متشکل

 کرده تجربه درافغانستان طوالنی یسالھا طی باند اينافراد  که را وحشتی و اضطراب ، آدمکشی ھای شيوه و جديد

 . دھند انتقال ؛ بودند

 و پاکستان در که حزبش آمادۀ ھای نيرو به تا گرديد توظيف امريکا بادارش جانب از ھمچنان ، عار بی " حکمتيار "

 ضد هب جھاد به تشويق را ...و افغان ھای خانواده از شماری تا دھد فرمان ؛ داشتند حضورنظامی ديگر جاھای برخی

 نمايد راهه ب سر واليت دراين را آنــان آدمکشی و نظامی بار کارو و کند متمرکز جوزجان واليت در کرده " کفار"

 در شدگان جا جابه صفوف در )اطالعاتی( استخباراتی ھای سازمان به وابسته شناسان معدن و ھا تکنوکرات فرستادن(

 "دور " سياست از را خودش که طوالنی سالھای طی گلبدين . )شسرجاي باشد ًعجالتا کشور نقاط ساير و افغانستان

 با و متشکل ھمچنان را کارش کھنه آدمکشان خفاء در اما ؛ نبود بلند مدت دراين صدايش و سر و کرد می وانمود

 ھرازگاھی را شان )مزد ( ماھوار پول و نمود می جذب و جلب را تازه نيروھای آنان توسط و بود نگھداشته دسپلين

 در تا ، داد می آموزش و پرورش حزبش کارکشتۀ و مسن اعضای نظر زير در ھم را آنان نو نسل و کرد می اضافه

 داعش ظھور زمان و شده سپری مدتی افغانستان به امريکا امپرياليزم تجاوزگر ارتش اقامت از يعنی ، مبادا روز

 خودش به مختص درائی ديده با ای بيانيه طی ، يافت دست زويشآر به که حال . برسد افغانستان به ًبعدا و درمنطقه

  ! " ندارد حضور داعش افغانستان در " : که داشت اظھار

 و شدند دعوت ًرسما افغانستان داخل به يعنی ، گرفتند را مزدش و دادند شکل گلبدين آدمکشان را داعش فقرات ستون

 " ُبودين سگ " که مدتی از .شد داده برايشان ) ... و جاسوسی و کشیآدم و افگنی تفرقه بخوان ( سياسی فعاليت اجازۀ
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 نشانده دست دولت از آشامش خون باند و خود برای ھنگفتی پولھای و زد دامن را ملی افتراق آتش ، رسيد کشور داخل

  .نمود اخذه کنند تمويل منابع ساير از و

 سازی "دولت" و نظامی آموزش به شوروی امپرياليزم وسيالس )اطالعات( استخبارات به وابسته ھای خلقی ھمچنان که

 ؛ دادند انجام موفقانه طالبان صفوف در را شان کارتاريخی ) ... و سنگسار و تفنگ و شالق زور به( مردم ادارۀ غرض

 تمام در ھا خلقی که باشد داشته داعش ميان در را ینقش ھمان که رسيده ھا پليدی ھر از پليدتر "ُبـدين سگ" نوبت حاال

  .داشتند طالبان " دولت " ساختارھای

 ھيچ ؛ شوند می نيرومندتر روز تا روز جھان زحمتکشان خون نوشيدن با که جھانی سرمايۀ خدايان اين - ھا قدرت ابر

  . گذارند نمی آرام را افغانستان مردم جمله از ، جھان مردم گاھی

 مردم بسيج ؛ کند می کسب بيشتر پھنای و وسعت لحظه به لحظه رغارتگ اشغالگران کشتار گسترۀ که شرايط چنين در

 و کذائی حزب نه ( کمونيستً واقعا حزب يعنی ، شان آھنگ پيش ُگـردان رھبری تحت ، پرست وطن ھای نيرو توسط

 . است قرارگرفته روز دستور در )فريب عوام

 ٢٠١٧ دسمبر ١٢

  


