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   افغانستان- گزارشگران پورتال 

  ٢٠١٧ دسمبر ٢٩

  ؟در افغانستان چه می گذرد

٣٨۵ 

  :حملۀ خونين و مرگبار داعش بر مرکز فرھنگی تبيان در کابل

ه که پس از القاعده ب) امريکا، انگليس و اسرائيل(جديد امپرياليزم ۀ عش به عنوان پروژ گروه خونريز و آدمکش دا

رود که در ھيچ مقطع از زمان چنين  وجود آمده، يکی از جانی ترين و وحشی ترين گروه ھای تروريستی به شمار می

 از شکل دھی اين گروه جنايتکار ھدف امپرياليزم. گروه آدمکش و جنايتکاری از سوی امپرياليزم ايجاد نگرديده است

ايجاد ترس، ارعات و وحشت بين توده ھا بوده تا از اين طريق بھتر بتواند به کشور ھای خاورميانه، آسيای مرکزی و 

در واقع داعش وظيفۀ جاده صاف کن امپرياليزم را برای غارت ھرچه بيشتر کشور ھای تحت . آسيای جنوبی نفوذ نمايد

آدمکشان حرفه يی و جنايتکاران مذھبی که شامل اين گروه گرديده با اعمال ماورای فاشيستی . استستم به عھده گرفته 

 .به ھدف تحکيم پايه ھای امپرياليزم و ماشين جنگی آن در کشور ھای تحت ستم ايجاد گرديده است

می داعش روی نقل پس از اعالن شکست مفتضحانۀ داعش در عراق و سوريه، تالش ھای امپرياليزم و کشور ھای حا

که ضمير کابلوف  و انتقال افراد اين گروه به ساير اھداف از جمله افغانستان، مصر و يمن متمرکز گرديده است، چنان

ی داعشی ھا توسط ھليکوپتر ھای ناشناس در شمال ئجاه نمايندۀ خاص امپرياليزم روسيه برای افغانستان اشغالی از جاب

 حملۀ خونبار داعش بر يک مسجد در مصر که باعث کشته و زخمی شدن ده ھا انسان .افغانستان يادآوری نموده است

ی اين اھريمنان خونخوار به اھداف مشخصی از جھان ئجاه رساند که تالش ھا برای جاب گرديد، اين ادعا را به اثبات می

  .خون و باروت متمرکز گرديده استۀ به عنوان مرحلۀ دوم اين پروژ

که ) آوا( پنجشنبه ھفتم جدی سالجاری داعش بر مرکز فرھنگی تبيان و خبرگزاری صدای افغان حملۀ تروريستی روز

 تن ديگر زخم برداشتند، ادامۀ تالش ھای حاميان اين گروه وحشی جھت ٨٠ تن کشته و بيش از ۴٠در نتيجۀ آن بيش از 

  . باشد ايجاد ترس و وحشت بين توده ھای ستمديدۀ افغان میراه اندازی جنگ مذھبی بين اھل تسنن و اھل تشيع و 

 برای دفع چنين ه ایرقصند، نه تنھا که ھيچ برنام  که به ساز باداران خود می" عبدهللا–غنی "دولت پوشالی و مزدور 

امات اين دھد که برخی از مق  و شواھد نشان میستحمالت خونبار ندارد، بلکه خود زمينه ساز چنين حمالت وحشيانه ا

که اين جرثومه ھای استعمار بر سر قدرت  تا زمانی. دولت مزدور در راه اندازی چنين حمالت وحشيانه دست دارند

  .باشند، توده ھای ستمديدۀ ما ھرگز روی آرامش و آسايش را نخواھند ديد
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  : کودک را گرفت۶ماين کارگذاری شده نزديک يک مکتب، جان 

رسد، روزی نيست که ده ھا ھموطن ما   کشور جنگ زده و بال کشيدۀ ما به مشام میبوی خون و باروت از ھر گوشۀ 

در نتيجۀ حمالت انتحاری، انفجاری، جنگ ارتجاعی جاری و ماين ھای جاسازی شده جان ھای شيرين شان را از دست 

 روز بايد چشم انتظار که قتل و کشتار توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ اين وطن را پايانی نيست و ھر مثل اين. ندھند

  .مرگ عزيزان خود باشيم

رود،   ھای جھان به شمار میحاکميت که يکی از ناکارا ترين و بی کفايت ترين " عبدهللا–غنی " زبون و پوشالی دولت

 برای محو و يا کاھش خشونت ھای روزمره روی دست ندارد و صرف بلد ه ایبه دليل جنگ قدرت و چوکی ھيچ برنام

اين وحشی ھای زبون . دبکوب» صلح«تو خالی برنامه ھای بی محتوا و بی مضمون يک طرفه بر طبل  که با ستا

  . کنند کشند و ويران می ھرچه بيشتر بر اين طبل می کوبند، به ھمان اندازه جنايتکاران طالبی و داعشی بيشتر می

تمديدۀ افغان، جنايتکاران وحشی در نزديک در تازه ترين مورد از سريال بی پايان قتل و کشتار توده ھای زحمتکش و س

 تن از اطفال نازنين توده ھای بيچارۀ ۶يک مکتب در قريۀ حياتان ولسوالی دولت آباد واليت بلخ با جاسازی يک ماين، 

  .اين کودکان معصوم مربوط سه خانواده بودند.  ساله بودند را به شھادت رساندند١٢ تا ٣اين ولسوالی که بين سنين 

ً ھای داعشی و طالبی با ارتکاب اين جنايت ضد بشری واضحا به اثبات رساندند که برای آنھا ھيچ مرزی در قتل کفتار

  . ند از طفل شيرخواره تا انسان ھفتاد ساله را بدون ھيچ ترحمی به قتل برساند او کشتار انسان ھا وجود ندارد و حاضر

 

  


