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  ؟در افغانستان چه می گذرد

٣٨١ 

  :نداشغالگران غربی فرعون بلخ را موش ساخت

ًوای آن کامال تحت تسلط درنده ھای اشغالگر غربی به سردمداری کنيم که زمين و ھ  ما در کشوری زندگی می

مقامات دولت پوشالی و دست نشانده، زورمداران، جنايتساالران و تمامی قلدران داخلی بدون . امپرياليزم امريکاست

و زمينی ی ئھر نوع عمليات ھوا. دناشارۀ اشغالگران غربی حتی اجازۀ پرواز از يک واليت به واليت ديگر را ندار

ًعساکر اجير دولت پوشالی عليه طالبان جنايتکار و مزدور مستقيما توسط نظاميان اشغالگر مديريت و برنامه ريزی می 

 . گردد

 پايگاه مجھز و پيشرفتۀ نظامی در اساس ترين نقاط افغانستان اشغالی و نصب ده ھا بالون ٩امپرياليزم امريکا با ايجاد 

فغانستان، شبانه روز حرکت ھای وحوش طالبی و داعشی را ترصد می کند و ھيچ حرکت ی در ھر شھر و واليت ائھوا

ی نقاطی ئآنھا از چشم اين کفتاران سرمايه پوشيده نيست و روزی نيست که طياره ھای بی سرنشين اشغالگران امريکا

ضعيتی ادعای استقالل و تماميت در چنين و. از کشور را به بھانۀ حمله بر طالبان و داعشی ھا، بمباران و ويران نکنند

  .تواند ی بيش بوده نمیائارضی از سوی مقامات دولت پوشالی و گنديده، حرف پوچ و بی معن

که در دزدی، غارت، چپاول، جنايت، وطنفروشی و سرسپردگی يکی از چھره ) معلم عطا(با اين وضعيت، فرعون بلخ 

جلسه و شورای « به منظور اشتراک در ١٣٩۶ قوس سال ٩ ھای شناخته شده است، قصد داشت بعد از ظھر پنجشنبه

ی بلخ به واليت قندھار سفر نمايد، اما ئکه قرار بود به روز جمعه برگزار گردد، با پرواز از ميدان ھوا» تفاھم قندھار

ش نداد و ی قندھار اجازۀ پرواز برايئبعد از يک و نيم ساعت انتظار در داخل طياره، اشغالگران مستقر در ميدان ھوا

ی قندھار ئی مستقر در ميدان ھوائمجبور شد با سر افکنده، قھر زياد و زور کم در برابر اين خواست نظاميان امريکا

  . تسليم شود

ن سياسی دولت پوشالی کابل اين اقدام را به مقامات رھبری حکومت دو سرۀ اکه معلم نور و ساير مخالف با وجود آن

ز آن برای خود پيراھن عثمان ساخته، اما واقعيت امر اين است که درنده ھای اشغالگر د و اننسبت می دھ» وحدت ملی«

ی قندھار به دليل محدوديت امکانات پرواز شبانه، عدم ھماھنگی اين پرواز با اشغالگران ئی مستقر در ميدان ھوائامريکا
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امی جريان داشته، اجازۀ اين پرواز ی قندھار عمليات نظئی از ميدان ھوائکه از طرف شب در قسمت ھا خارجی و اين

  . را به سوی قندھار نداده است

 

  :داعش در سوريه و گسترش نفوذ آن در افغانستان اشغالیۀ شکست پروژ

پديدۀ شوم  و نظام خونين سرمايه توانسته با بھترين وجه از اين ست تاريخ به اثبات رسانده که مذھب يار غار سرمايه ا

ًدر طول تاريخ استفادۀ بھينه و اعظمی نمايد، مخصوصا با ايجاد گروه ھای تندرو مذھبی ھمچون القاعده، بوکوحرام، 

و ده ھا گروه تندرو مذھبی ديگر ) داعش(جيش محمد، لشکر طيبه، شبکۀ حقانی، طالبان، دولت اسالمی عراق و شام 

در حال حاضر بيشترين توجه امپرياليزم به تقويت و گسترش نفوذ داعش . در قرن بيست و يک بيشترين سود را برده اند

 دشواریًدر اقصی نقاط جھان، مخصوصا افغانستان اشغالی اند تا از اين طريق بتواند رقبای قدرتمند خود در آسيا را با 

  . ھای جدی مواجه نمايند

مشترک ۀ آن در سوريه، مرحلۀ دوم اين پروژموريت أ ديگر ختم متداعش و يا به عبارۀ پس از اعالن شکست پروژ

در مرحلۀ . ًکه قسما ھمزمان با مرحلۀ اول آن آغاز گرديده بود، جدی تر تعقيب می گردد) سيا، ام آی شش و موساد(

مخرب و ويرانگر بر آن است تا با تشديد حمالت داعش در صحرای سينا، يمن، افغانستان ۀ دوم، سازندگان اين پروژ

حملۀ . ير نقاط ستراتيژيک جھان، امپرياليزم امريکا و شرکايش را به اھداف شوم آنھا در جھان برساننداشغالی و سا

 نمازگزار مصری ٣٠٠گروھی داعشی ھا بر مسجد صوفی ھا در مصر که منجر به کشته و زخمی شدن بيش از 

   . از تشديد حمالت فجيع اين درنده ھای سرمايه در مصر می باشده ایگرديد، نمون

 از داعش و تمويل و تجھيز طالبان جنايتکار و مزدور از سوی امپرياليزم روسيه، ءحمايت امپرياليزم امريکا و شرکا

رژيم آخوندی ايران و دولت سفاک پاکستان ، به خوبی بيانگر شاخ به شاخ شدن قدرت ھای بزرگ امپرياليستی و منطقه 

رھا ديده شده که داعشی ھا و طالب ھا در مناطق مختلف افغانستان از طريق طالب و داعش در افغانستان می باشد و با

  . يک ديگر را دريده اند

داعش در افغانستان شکست خورده و از زمان ظھور اين گروه تاکنون بيش از ۀ که ادعا می شود که پروژ با وجود آن

ه، اما جلب و جذب داعشی ھا در  نفر به نام داعشی در افغانستان کشته و ھزاران نفر ديگر آن زخمی گرديد٢٥٠٠

ترينکوت و ولسوالی ھای چارچينو و خاص واليت ارزگان، دستگيری يازده عضو اين گروه در واليت لوگر، نفوذ روز 

افزون داعشی ھا در ولسوالی ھای مختلف واليت ھای ننگرھار و کندز و تشديد حمالت خونبار داعشی ھا در کابل و 

مريکا بر پاکستان و باالخره آوازه ھای شکست اين گروه در سوريه، ھمه بيانگر آن است ساير واليات، فشار مضاعف ا

تالش دارند تا با سرکوب سخت طالبان جنايتکار و مزدور، زمينه را برای تمويل، تجھيز وشرکاء که امپرياليزم امريکا 

  . و تقويت گروه داعش فراھم نمايد

 

 

 


