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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٥ سپتمبر ٢٩
 

  واليت افغانستان٢۵فعاليت داعش در 
  

 گيری است تا بتواند خود  واليت افغانستان در حال سرباز٢۵دھد که داعش در بيش از  گزارش ھای ناگوار نشان می

 شود، مصيبت عظيم متوجه مردم و کشور یًاگر داعش واقعا موفق به چنين طرح. را در جا ھای مورد نظر قايم کند

  . ال برانگيز استؤآيا متجاوزين در تقويت داعش در افغانستان دست دارند يا خير، خود س. افغانستان خواھد شد

اکنون که خطر .  دولت مستعمراتی  قرار نگرفته در افغانستان، زياد مورد توج از توسعۀ نفوذ داعشولیگزارشات ا

متجاوزين امريکائی و دولت . رسد داعش روز افزون شده است، ورخطائی مقامات دولت مستعمراتی به مشاھده می

زد .  گروه پيوسته اندمزدور کابل می گفتند که افراد معدود داعش چند تن از طالبانی اند که از صف خود بريده و به آن

و خورد ھائی که بين دو گروه طالبان و افراد داعش به وقوع پيوست، تيوری دولت مستعمراتی را کم وبيش به اثبات 

صد قومندانان داعش در ٨٠بيش از .  داعش در افغانستان، طالبان اندیصد نيرودر ١٠نظر به گزارشات صرف . رساند

رسد که داعش  حال به مشاھده می.  عراق به افغانستان آمده اند تا افراد داعش را  درين کشور تعليم بدھنداز سوريه و

. در قسمت ھای مختلف افغانستان جسورتر و بيباک تر دست به اقدامات زده  و دولت مستعمراتی را نگران ساخته است

نيرو ھای امنيتی . ه و حاميانی برای خود دست و پا کندداعش می کوشد که در اکثر واليات افغنستان خود را پھن ساخت

ًدولت مستعمراتی که اصال قادر به مھار کردن طالبان و ساير گروه ھای مخالف دولت کابل نيستند، به مشکل داعش ھم 

 ھم ازين عده ای از ھم ميھنان اظھار عقيده می کنند که امريکا در عقب خلق داعش بوده و در افغانستان. مواجه شده اند

قابليت داعش در پخش نفوذ سريع خود در افغانستان و جذب عده ای از طالبان در صف . گروه نابکار حمايت می نمايد

  .خود، مردم را دچار سرگيچی ساخته است

امپرياليسم برای بودنش در افغانستان . افغانستان ھنوز از شر طالبان رھائی نيافته که گريبانگير داعش شده است

  .   دارد که ھم داعش باشد و ھم طالبان، ورنه دليلی به تدوام اشغال باقی نمی ماندضرورت

  

 

 


