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  ؟در افغانستان چه می گذرد
٣٧٨ 

 :سرسپردگی آشکار محقق جنايتکار

ۀ گذشته که در نوکرمنشی و وابستگی به رژيم سفاک ايران  يکی از جنايتکارترين مزدوران چھار دھ"محمد محقق" 

که در » محبان اھل بيت«دست ساير جنايتکاران و غالمان حلقه به گوش را از پشت بسته، چند روز قبل در برنامۀ 

ت و اين جرثومۀ جناي.  کشيدرا نيزفغان ساير وطنفروشان   زبان آورد که حتیرتھران برگزار گرديده بود، سخنانی را ب

 رزمندگان که در اين نبردھا تشريک ۀدانم از ھم الزم می": ی می گويدئخيانت در بخشی از سخنان خود با ديده درا

شعبی عراق و ھمچنين رزمندگان المساعی کردند، چه از رزمندگان عراق و سوريه، ارتش عراق و سوريه، حشد 

اند و در حقيقت نبردی که اسالم عليه کفر و  دھا شرکت کردهايران، افغانستان، پاکستان و جای جای دنيا که در اين نبر

 ".دسايس استکبار جھانی بود، پيروز شدند، صميمانه تشکر کنم

ی ھا از جانب جنايتکاران جھادی که تمامی برنامه ھای سياسی و حتی زندگی شخصی آنھا از سوی ئچنين ياوه سرا

، امپرياليزم امريکا، امپرياليزم روسيه و ساير کشور ھای طماع دستگاه ھای جاسوسی ايران، پاکستان، عربستان، قطر

منطقه و جھان مديريت و برنامه ريزی می گردند، ھيچ بعيد نيست و برای به دست آوردن رضايت خاطر باداران شان 

نجاست که با بايد ھرچه در توان دارند عليه توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ افغان و افغانستان انجام دھند، اما جالب اي

خواھند به زعم خودشان توده ھا را اغفال کرده آنھا  وجود اظھر من الشمس بودن سرسپردگی اين جانی ھا، بازھم می

  !!!. را قناعت بدھند که اين چرنديات آنھا به نفع کشور می باشند

آنھا در آخور يکی از از جانب ديگر تضاد ھای درونی که بين جواسيس و جنايتکاران وجود دارند و سر ھر يک از 

کشور ھای طماع منطقه و جھان اند، آنھا را وادار می کنند تا عليه گفته ھای يک ديگر موضع گيری کرده و از اين 

دانند که ھر يک  که توده ھا به خوبی می ، غافل از اين!!!خواھند خودشان را وطنپرست و صادق جلوه دھند طريق می

که عليه  يکی از کسانی. چھار دھۀ اخير تا مغز استخوان جاسوس و ناموس فروش انداز اين جنايتکاران و وطنفروشان 

 که ست از چھره ھای شناخته شدۀ خيانت و جنايت ا"فضل ھادی مسلميار" موضع گيری کرده، "محقق"گفته ھای 

ار پاکستان می که اين کثيف خود از جاسوس ھای کھنه کار رژيم جنايتک  گرديده، در حالی"محقق"خواستار مجازات 

  . باشد و بار ھا با اسناد ثابت گرديده که در نقل و انتقال انتحاری ھای داعشی و طالبی نقش داشته اند
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داند و يا  که يا اين کودن نمی  خاينانه ادعا دارد که افغان ھا در شکست داعش در سوريه نقش دارند، در حالی"محقق"

افغان ھا در جنگ سوريه داوطلبانه نبوده، بلکه رژيم سفاک ايران با تھديد، داند خود را به نفھمی می زند که شرکت  می

که به دليل کثافت و فسادی که در دولت دو سرۀ حکومت ساختۀ (زور و پرداخت پول، افغان ھای بيچاره و فقير را 

ساختۀ دست وادار می کند تا در اين جنگ ارتجاعی و ) کند ناگذير به ترک وطن شده دست جان کری بيداد می

که حتی نوجوانان زير سن افغان نيز به زور به اين جنگ فرستاده  امپرياليزم و ارتجاع منطقه شرکت نمايند، تا جائی

  . شده است

ی تنظيم ھای جھادی و ساير وطنفروشان و جنايتکاران موضع گيری ئکسی يا کسانی حق دارند عليه اين ياوه سرا

 و جزء خدمت به توده ھای زحمتکش و ستمديده سی وطنفروشی و سرسپردگی ندارندانقالبی داشته باشند که گذشتۀ سيا

امپرياليزم شوروی و اشغال کنونی کشور به وسيلۀ امپرياليزم امريکا و شرکاء و » سرخ«و مبارزه عليه تجاوز قشون 

دست درازی ھای رژيم ھای سفاک و خون ريز پاکستان و ايران، امپرياليزم روسيه و ساير کشور ھای طماع ھدفی 

 اين رسالت تاريخی تمامی آزاديخواھان، انقالبيون، جنبش چپ و ساير نيرو ھای مترقی است تا در برابر .نداشته باشند

ی اين وطنفروش به صدا ئی محقق جنايتکار از خود عکس العمل جدی نشان داده تا بيشتر از پيش تشت رسوائياوه گو

  . در آيد

  

 :سفر سردستۀ جنايتکاران حزب اسالمی به ترکيه و عربستان

اين حزب منفور که قبل و بعد از . ست در جنايت و وطنفروشی شھرۀ عام و خاص ا"گلبدين" حزب اسالمی به رھبری 

ھزاران افغان را به قتل رسانده و در آن زمان با شليک ھزاران راکت  ١٣٧٢دورۀ سگ جنگی ھای داخلی در سال 

حيث يکی از  پوشالی کابل گرديده و در حال حاضر منکابل را به ويرانه مبدل کرده بود، امروز عزيز دردانۀ دولت 

رود و  احزاب مطرح جھادی با داشتن تشکيالت منظم، جزء مھم معادالت سياسی خاينانه و جنايتکارانه به شمار می

  .  اين جاسوس امپرياليزم امريکا پرداخت می گردد"اشرف غنی"ليون ھا دالر مصرف آن از طرف يماھانه م

بيشرمانه و با ديده » اگر در موجوديت امريکا به کابل بيايم از امت رسول هللا نباشم«: نی گفته بود که زما"گلبدين"

کرده و جزء اين نظام ساختۀ » صلح«ی به ھدايت و دستور باداران خود با کثيف ترين حکومت روی زمين ئدرا

م امريکا ھمکار نزديک دولت پوشالی کابل ی ھا گرديده تا در قسمت مديريت برنامه ھای طوالنی مدت امپرياليزئامريکا

  .باشد

اين جانی که در شمشتو و نقاط مختلف پاکستان و افغانستان صد ھا تن از اعضای جنبش چپ و انقالبی کشور را به 

خون توده ھای زحمتکش و » عمليات استشھادی«شھادت رسانده، با راه اندازی حمالت انتحاری و انفجاری زير نام 

ان را به زمين ريخته و در جنگ ھای رو در رو با عساکر اجير دولت پوشالی جنايات بيشماری را مرتکب ستمديدۀ افغ

طلب گرديده و اينک قصد دارد تا  زير سايۀ امپرياليزم » صلح«شده، يک شبه چھره عوض کرده و به دستور بادارانش 

  .امريکا در آينده سھم بزرگی در قدرت سياسی افغانستان داشته باشد

ًشتافت و عمال سرسپردگی خود را به آن رژيم اعالن کرد تا با » واليت فقيه«بوسی رژيم ي به پا"محقق"ھمانطوريکه 

جلب کمک ھای بيشتر زمينه را برای ايجاد نيروی قوی ضد داعش در افغانستان مساعد سازد و قدرت سياسی خود را 

 به ترکيه و به تعقيب آن به عربستان "گلبدين"ن منظور سفر در آيندۀ سياسی افغانستان اشغالی تثبيت نمايد، به ھما

سعودی مرکز تربيۀ وھابيت و اسالم افراطی به منظور جلب حمايت آن کشور ھا تنظيم گرديده تا از طريق اين کشور ھا 
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ا برای تحکيم ان و محمد بن سلمان را در افغانستان گسترش دھد، بلکه زمينه رخی اسالمی از نوع اردوئنه تنھا بنيادگرا

  .ھرچه بيشتر قدرت خود در آيندۀ سياسی افغانستان مساعد سازد

 ه ایی اسالمی در طول چھاردھۀ اخير نشان داده که اين رژيم ھای خونريز جھادی ھيچ برنامئسرسپردگی بنيادگرا

 ھرچه بيشتر به ھر برای رفاه و آسايش توده ھای زحمتکش و ستمديده نداشته و تمام تالش آنھا حفظ قدرت و غارتگری

قيمتی تا سرحد وطنفروشی بوده و با موجوديت اين جالدان قرن ھيچ روزنۀ اميدی برای آيندۀ افغانستان وجود ندارد، 

ی و امپرياليزم روسيه، چين و رژيم سفاک ايران به ئًمخصوصا که امپرياليزم امريکا و شرکاء با طرح ستراتيژی آسيا

ی ھا و روز ديگر با چينی ھا ئژی و پاکستان به عنوان الشخور که يک روز با امريکاعنوان کشور ھای ضد اين ستراتي

در مغازله قرار دارد، با استفاده از تنظيم ھای جھادی، طالبان مزدور و جنايتکار، داعشی ھای وحشی، تکنوکرات ھای 

 استفاده برده و با سرازير مزدور، روشنفکران سست عنصر و تفاله ھای حزب منفور دموکراتيک خلق از اين وضعيت

  . نمودن کمک ھای نظامی، سياسی و مالی تنور جنگ به شدت ارتجاعی جاری را داغ تر ساخته اند

  

  

 

 


