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 امريکا حامی داعش در افغانستان
الی و نظامی افغانستان گفت که  گروه تروريستی داعش با حمايت مدولت پوشالی يکی از صاحب منصبان اردوی 

نام  مال عبدالرؤوف با ادعای نمايندگی داعش ه شخصی ب. امريکا فعاليت خود در جنوب افغانستان را آغاز کرده است

ين منطقه  در حال سازماندھی عده ای  از طرفداران داعش بوده و  مردم  واليت ھلمند را به پذيرش اين گروه ادر

 . اس.آی«طالبان را دامن زده و بدين طريق از  که جنگ بين داعش وخواھد  امريکا می. کند تروريستی دعوت می

 .   ھم انتقام گيرد».آی

مال عبدالرؤوف از زمان تجاوز امريکا به افغانستان در  گوانتانامو زندانی بود و اکنون آزاد شده و با حمايت امريکا به 

 استعمال نموده و تحريک طالبان را درمضيقۀ خواھد که داعش را عليه طالبان امريکا می. افغانستان برگشته است

ھم زير فشار داعش امريکائی قرار داده تا نفوذش در را  ». آی. اس.آی«امريکا ھمچنان . سياسی و نظامی قرار دھد

جريانات ين ا عبدهللا طور کامل از–حکومت مستعمراتی وحشت ملی غنی . مناطق تحت تسلط طالبان آسيب پذير گردد

 ۀ شش ماھۀمال عبدالرؤوف بعد از سپری کردن دور.  واقف اند و به واشنگتن سر رضايت و  اطاعت گذاشته اند

 به منظور بک، کرد، پاکستانی و افغان ظاھراً   تن از اتباع چچن، عرب، از١٧٠آموزش در قطر ھمراه با بيش از 

او در مدت کوتاھی توانست .  به قندھار رفتاً د شد از آنجا بعد، وارد ھلمنگرفتن بيعت طالبان افغانستان به گروه داعش

  .تعدادی از  قومندانان  مھم طالبان را وادار به بيعت به البغدادی نمايد

جا می شود و در مناطقی که مراکز نظامی  ه ی جابئمريکاامال عبدالرؤوف با حمايت پولی وسيع و با کمک موترھای 

وی با نام مستعار، کار خود را در افغانستان شروع کرده در جريان يک ماه .  گرددمريکاست استقرار و تجھيز میا

تعدادی از افراد وابسته به داعش حاال  در مناطقی از ھرات نيز . اخير وارد ولسوالی شيندند در غرب ھرات شده است

، ی اخير بين داعش و طالبانشود که در زدو و خورد ھا گفته می.  باشند به سر می برند که بيشتر آنھا خارجی می

  .داعش با طالبانی که بعيت به البغدادی را رد می نمايند، در منازعه اند.  تن از جانبين کشته شده اند٢۵تقريباً 

 اين ھم برکت ديگر امپرياليسم امريکا در افغانستان است که تعدادی از خفاشان سياسی امريکا را ناجی کشور ما می

  .   ت سگ را به روی خود بمالندحال بايد کثاف. دانند

 

  


