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 محابس مخفی داعش در افغانستان
  

 از خود زندان ھای مخفی در فعاليت سازمان تروريستی داعش در افغانستان افزايش يافته و توانائی اين را يافته اند که

داعش افراد مورد نظر را ربوده و در محالت خاص زندانی می کنند تا روز اعدام فرا . سيس نمايندأنقاط مختلف کشور ت

 .تواند کاری انجام دھد دولت مستعمراتی کابل در تشتت و پراگندگی دست و پا می زند و نمی. رسد

ندۀ افغانستان ھر روز الف مھار کردن تروريست ھا را می زنند، ھمه با که عمال امنيتی دولت دست نشا با وجودی

توسعۀ داعش در افغانستان . چشم سر می بينند که داعش، طالبان و ديگر مخالفان با چه سرعت خود را وسعت می دھند

جانب اعتماد توانند بر اين دولت ضعيف و ناتوان متکی به ا مردم نمی. زنگ خطر بزرگی برای مردم و ميھن ماست

  .کنند که از ايشان حمايت نمايد

اکثر . داعش صد ھا تن را می ربايد و آنھا را در زندان ھای مخفی خود تا زمان رسيدن مرگ شان نگھداری می نمايد

که تبعۀ دولت  مورين دولتی اند، اما افراد ملکی ھم شامل اند که کمترين گناھی ندارند، به جز اينأمحبوسين  داعش م

  .مستعمراتی کابل اند

آيا حکومت داری ھمين است که در .  تن در چنگال داعش افتاده اند٣۵٠شود که در حال کنونی بيش از  گفته می

افغانستان جريان دارد؟ دولت مستعمراتی متوقع است که افراد کشور ماليه بپردارند، وجايب خود را در مقابل اداء نمايند 

شود  ازين معلوم می.  را مراعات نمايند، اما در مقابل دولت مستعمراتی چه دارد که به ملت عرضه کندو قوانين کشور 

 پس دولت مستعمراتی کابل يا نمی. که داعش به امپرياليسم متعلق است و وجه مشترک با دولت مستعمراتی کابل دارد

  .   خواھد و يا قادر نيست که به جنگ داعش برود

پس اين دولت  . نه از نظر گاه حقوقی و نه از نظر سياسی و استقالل عمل يک دولت مشروع استدولت مستعمراتی 

  . قيام مردمی يگانه راه نجات از دست دولت مستعمراتی و نيرو ھای تروريستی است. ھرگز ايجاب اطاعت را نميکند

 

 


