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 ننگرھار برباد خواھد شد
 ًخصوصا شھر. حمالت مخلفان دولت مستعمراتی کابل روز به روز در  واليت سرحدی ننگرھار شدت می يابد

در واليت و شھر سرحدی ننگرھار، جواسيس پاکستان آزادانه گشت . ننگرھار بيشتر در زير ضربات محلفان قرار دارد

دولت مرکزی که مصروف کشمکش خود است، کمتر توجه . ار می نمايند و مخلفان دولت کابل را تقويت می کنندذو گ

لت مستعمراتی ادامه واگر بی تفاوتی د. ک الزم را نمی کندبه شھر ننگرھار داشته و به نيرو ھای امنيتی اين واليت کم

  .بايد، بعيد نيست که ننگرھار ھم به سرنوشت نکبتبار قندوز مواجه گردد

چون ننگرھار واليت . افته استيحمالت طالبان و داعشيان در واليت ننگرھای و باالخص در مرکز اين واليت افزايش 

که به آنجا  لت به آسانی می توانند از کمک دولت پاکستان برخوردار شده و يا اينھم سرحد با پاکستان است، مخلفان دو

 مکتب را به آتش کشيده و ۶٠در چند ھقتۀ اخير، مخلفان دولت بيش از . فرار  نمايند و در پناه پاکستان قرار گيرند

دارد که  دولت مستعمراتی ھر بار اعالم می.  گرفته استرا حمالت انتحاری متعددی را انجام دادند که جان ده ھا نفر 

به زودترين فرصت، تروريست ھا قلع و قمع خواھد کرد، اما حاال مردم به کذب و ريای دولت مستعمراتی کابل پی برده 

که دولت مزدور کابل نتواند پايتخت کشور  وقتی. کند و کسی به حرف ھای دروغ مقامات دولت مستعمراتی گوش نمی

نيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی کماکان . تأمين نمايدرا را مصون نگھدارد، چطور قادر خواھد شد امنيت واليات 

ننگرھار يکی از واليات . ًگروه ھای شورشی را از بين می برند، الکن نتيجه کامال عکس آن استالف می زنند که 

  . ًن اند و يا داعشيان قسما از ھمين واليت تغذيه می شوندستراتيژيک افغانستان است که نيرو ھای مخالف خواه طالبا

ين است که اين واليت ھم به نفع طالبان و يا داعشيان سقوط کند و مردم مظلوم آن در ستم اين گروه سياه ا ترس از

  . انديش به سوی بربادی بروند

 
  

 

 


