
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١٧ می ٠۶
  

  ھمکاری امريکا و داعش در افغانستان
 که در ظاھر به خاطر درھم مادر بم ھاصرف نظر از پرتاپ . امريکا و داعش در افغانستان با ھم ھمکاری دارند

امريکا در سوريه ھم از . ود، امپرياليسم امريکا و مخلوقش داعش با ھم شريک جنايات اندکوبيدن داعش بود که نب

در افغانستان اشغال شده که از خود استقالل ندارد، .  حمايت می کند تا سوريه را کامالً منھدم سازد اسدداعش عليه

  .اين کشور بسيار خطرناک استۀ ھمکاری امپرياليسم امريکا و داعش برای آِيند

يکی از وکالی ننگرھار اظھار داشت که  .  گزارش ھا حاکيست که امريکا از داعش عليه طالبان حمايت می کند

اين واليت توسط طالبان محاصره شدند اما با » سپين جومات «ۀکه افراد وابسته به داعش در منطق پس از آن"

که يکی از وکالی شورای دولت مستعمراتی کابل جرأت می کند تا   وقتی."مريکا نجات يافتندای ئحمايت نيروی ھوا

اين جاست که ما . شود که جريان خطرناکی در حال تکوين است  را مطرح نمايد، معلوم مییچنين موضوع مھم

دوروئی امپرياليسم امريکا را مشاھده می کنيم که ھنوز ھم خاينان ملی ازين نوع عملکرد ھای بادار شان پشتيبانی 

ھا در افغانستان از گروه تروريستی  امريکائی"يکی ديگر از وکالی شورا به اسم سرور عثمانی گفت که . ی کنندم

ژيک را يھداف طويل المدت  ستراتاصاحب نظران امريکا در افغانستان بعضی از ۀ  به عقيد."کنند داعش حمايت می

ھا  ا نا امن نگه دارد، در غير اين صورت امريکائیکند که روی ھمين دليل سعی می کند که  افغانستان ر دنبال می

ما شاھد چنين خيانت ھا و جنايات امريکا در . بايد مراکز تروريستی را در خاک پاکستان نابود کنند که نمی کنند

  .افغانستان بوده ايم که سال ھای ديگر ادامه خواھد يافت

  .ان شان است تا کشور و مردم خود را از شرش آزاد سازيميگانه راه فقط مبارزۀ ھمه جانبه عليه امپرياليسم و نوکر

 

 

 

 


