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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٨ سپتمبر ٠٩
  

 ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴١٧  

  :احتمال ائتالف القاعده و داعش و ايجاد گروه مخوف تروريستی جديد

امکان پذير  ترويستی بدون اشارۀ سازمان ھای استخباراتی کشور ھای امپرياليستی و غير امپرياليستی ايجاد گروه ھای 

مذھبی با پشتوانۀ مالی و تخنيکی  ی در چارچوب ايدئولوژی ھای دينی ونيست و تمامی گروه ھای مخوف تروريست

 ايجاد گرديده و به نفع سياست ھای استعمارگرانه فعاليت ءاستثنا کشور ھای متذکره و برخی از کشور ھای عربی بدون

 .می نمايند

القاعده و  د که احتمال دارد سازمان جاسوسی امپرياليزم روسيه می گويۀاول يکی از مراکز ويژ سرگئی کوژنف معاون

ی ھای تخريبی بسيار وسيع باشد، ئتوانا داعش باھم ائتالف کرده و يک سازمان بزرگ تروريستی جديد را که دارای

  .ايجاد نمايند

 يک در عقب ايجاد تمامی گروه ھای بزرگ تروريستی مذھبی کشور ھای بزرگ امپرياليستی و تاريخ نشان داده که

کليدی ترين نقش را در ايجاد  ً غدار عربی و غير عربی دست داشته، مخصوصا امريکا و انگليستعداد از کشور ھای

داعش رو به افول است، تالش دارند تا با ايجاد گروه مخوف تر  القاعده و داعش بازی کرده و امروز اگر ستارۀ اقبال

 ًنا روزی اسناد ايجاد اين گروهئه مطمتوسعه طلبانه و امپرياليستی خود ادامه بدھند ک تروريستی به سياست ھای

   .تروريستی جديد نيز فاش خواھد گرديد

  

  :د به نام ھما سلطانی بيشتر آشنا شوي ایهبا درند

او . باشد دولت پوشالی کابل می) طويله خانۀ(طفيلی ھای خبرساز سال ھای گذشته در پارلمان   ھما سلطانی يکی از

انسان ھای پليد، «را » طلوع«تلويزيون   بر موتر حامل کارمندان١٣٩۴ی  جد٣٠کسی است که قربانيان حملۀ انتحاری 

قبول « فرد انتحاری را تگفت و از پروردگار خواست که شھاد» شھيد« گفت و فرد انتحاری را» یئولد زنای امريکا

 دارد و ھميشه با او عمر در خانه اش بود و باش  ، تا جائيکه او ادعا کرد که مال».ش گرداندنصيب فرموده و بھشت برين

   .ديدار داشته است
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شھرت اين خبيث را بر مال ساخته نمی  اگر متوجه نوشته ای که ءانگيخت، در ابتدا به نشر رسيد که حيرت ھمه را بر 

پيش رويش می آيد  کهرا فکر می کردی که با ديوانه ای سر و کار داری که از ديوانه خانه فرار کرده و ھرچه  شدی،

  .انسان وحشی به نام ھما سلطانی بر می خوردی ديدی، به ی کليپ را میئباال ۀويران می کند، اما وقتی نوشت

 که با لحن کثيف و زننده ای تا توانست به شدن به شيرنی فروشی در ساحۀ پل سرخ، ضمن آن ھما سلطانی با وارد

رسيد را شکستاند و در حالی که  شوانه ھای علی آبادی ھرچه به دستتوھين کرد، به يکبارگی ھمچون ديکاندار د

   . می کردباتکان پررا به بيرون از ددرنده ميز و چوکی  چادرش از سرش افتاده بود، با مو ھای پريشان و چھرۀ

 زندگی می کنيم، که ھمچون ھما سلطانی صد ھا تن در دم و دستگاه دولت دست نشاندۀ کابل سفانه ما در کشوریأمت

ھای زجر ديده و ستم کشيدۀ ما  پرورش يافته و اين انسان ھای کثيف و جانی با اعمال قبيح و جنايات فجيع باالی توده

در برابر تعدی اين وحشی ھا ايستادگی نکنيم، ھرگز روی  که ھمه يکصدا نشويم و کنند و تا زمانی م میظلم و ست

را  ی نائل آئيم که قبل از آن باداران اين جانی ھائتوانيم به پيروزی نھا البته زمانی می .خوشی و سعادت را نخواھيم ديد

   .از اين مرز و بوم چخ کنيم

  

  :ار غير نظامی در افغانستان اشغالی کشته و زخمی شدنددر چھار سال گذشته، چھل ھز

تلفات ملکی در بلند ترين «: می گويد »متحد«ملل مارک لوکاک، معاون دبير کل . خبر تکان دھنده، اما واقعيت است 

.  شده استنظامی در افغانستان کشته و زخمی است، تنھا در چھار سال گذشته چھل ھزار غير  ش ھنوز باقی ماندهسطح

شماری از افغان ھا در چھل سال گذشته در جنگ زاده شده، در جنگ  ما شاھد ھستيم که. اين بسيار خطرناک است

  .  مرده اندبزرگ شده و در جنگ

گفته که اوضاع بد امنيتی   از تلفات بسيار باالی ملکی ھشدار داده و متحدمللکميسياريای عالی پناھندگان  فيليپو گراندی،

ھا ھزار  خشونت و حاال خشکسالی، صد«او می گويد  .اصلی موج جديد مھاجرت ھا از افغانستان گرديده استسبب 

 ھای جدی حساب می شواریدنبود امنيت  فقر، تنگدستی، نبود کار،. ثر ساخته استأخانواده را در سراسر افغانستان مت

  ».ن ھا افغان کشور شان را ترک نمايندليويگرديده تا م شوند و ھمين مشکالت دست به دست ھم داده و باعث

می  ی واقعی کلمه به قبرستان بزرگی برای افغان ھای زنده که ھر لحظه منتظر مرگ شانامعن افغانستان اشغالی به

مستقيم طالب و داعش با درنده  باشند، مبدل گرديده و روزانه صد ھا تن در سراسر اين کشور در نتيجۀ سگ جنگی ھای

دولت پوشالی، حمالت انتحاری و انفجاری، دزدی ھای  ی و نيرو ھای اجيرئی و غير امريکائيکاھای اشغالگر امر

 ی کشته و زخمی می شوند و کماکان ماشينئجنايتساالران و تنظيم ھای جھادی و مافياي مسلحانه و شاخ به شاخ شدن

ھا را باال زده و ھيچ روزنۀ   آستينجنگی امپرياليزم و کشور ھای طماع ھمسايه برای به خاک و خون کشيدن افغان ھا

 مگر اين که مردم افغانستان خود وارد صحنه شده، . خوردی از وضعيت دھشتناک کنونی به چشم نمیئاميدی برای رھا

با به زباله دان تاريخ فرستادن تمام دشمنان داخلی و خارجی اش، امکان ايجاد يک افغانستان، آرام، امن و آزاد را 

  .بگذارند

 

  
  


