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 گسترش نفوذ داعش در شرق افغانستان
  

خبر ھا . می سازدًطبق گزارشات مختلف، داعش با سرعت نفود خود را در افغانستان خصوصا در شرق کشور پھن 

شود، خود را برای نبرد ھای  اين واقعيت تلخ است که سازمان تروريستی داعش که ازجانب غرب حمايت میۀ بيان کنند

چند دستگی در تحريک طالبان در ماه ھای اخير باعث شده است که تعدادی از . سازد جديد در افغانستان آماده می

  .سوی داعش جلب شونده طالبان ب

ی داعش در افغانستان شرق کشور است تا بتوانند شکار خود را از ميان جوانان بيکار و بی سرنوشت اين ھدف اول

اين روش . رساند داعش پول وافری در جذب و پذيرش جوانان در افغانستان به مصرف می. دست آورنده منطقه ب

عت بخشيدن نفوذ داعش در افغانستان دست ھای مرموزی در وس. موفقيت ھائی برای  داعش در افغانستان داشته است

 "معصوم  استانکزی" و "اشرف غنی" مشاور امنيت ملی "حنيف اتمر"شود که  کمک می نمايد و حتا گفته می

  .سرپرست وزارت دفاع دولت مستعمراتی کابل ھم در نشو و نمای داعش در افغانستان دست داشته اند

چند محله و شھرک ھا را در ننگرھار تصرف کرده و ھنوز ھم به پيشروی خود در ً نيرو ھای تازه نفس داعش اخيرا 

روز گذشته وزارت دفاع امريکا که خود مشوق داعش در شرق ميانه و افغانستان است . دھند ساير مناطق ادامه می

 گذشته و وارد تثبيت اعالم کرد که داعش در افغانستان به پبشرفت ھائی نايل شده و حاال از مرحلۀ تصادم با طالبان

سيس يک راديو  به سرباز گيری و تبليغات تروريستی أرساند که داعش با ت خبر ھا  ھمچنان می. موقعيت خود شده اند

نيرو ھای امنيتی دولت فاسد و مزدور افغانستان تا حال قادر نشده اند که محل اين . آغاز نموده که محل آن نا معلوم است

شود که داعش راديوی سيار را به کار انداخته که کشف آن مشکل  گفته می.  آن را خنثی نمايندراديو را کشف نمايند و

  .خواھد بود

 غرب و ھمکاری دولت مستعمراتی کابل، داعش در افغانستان رخنه کرده که سبب مصيبت ھای بی ۀبه اثر توطئ

شر آن را از  يکر داعش وارد آورد وتواند ضربات مدھشی بر پ ستادگی و مقاومت مردمی میيا. شماری خواھد شد

  .    کشور دور سازد

  

 

 


