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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ دسمبر ٢۴
 

  در افغانستانی داعش٣٠٠٠
ن فعاليت داعش در افغانستاعضو  ٣٠٠٠ًدارند که در حال حاضر به تعداد تقريبا  خبرگزاری ھای جھان اظھار می

وضع ناھنجار کشور و نابسامانی ھای اقتصادی و اجتماعی زمينه ساز پخش نفوذ داعش . باشند داشته و روز افزون می

دولت بی کفايت متسعمراتی کابل که مصروف زدن و کندن با يک ديگر اند، امنيت و آرامش مردم . در افغانستان است

  .فراموش شان  گرديده است

کرد، اما طور  تجاوز نمیتن  ٢٠٠چند ماه قبل تعداد شان از . افغانستان بسيار تکان دھنده است در ی داعش٣٠٠٠رقم 

بان بعد از مرگ لدرز و خلق اختالفات در داخل تحريک طا. سرسام آوری افزايش يافته و ھمچنان فزونی خواھد يافت

.  آورندیونی خسته شده و به داعش رو و جنگ و ستيز درهمال عمر، باعث شده است که تعدادی از طالبان از منازع

صد ھا ھزار تن از جوانان تحصيل . مھم تر از ھمه لشکر عظيمی از بيکاران بھترين وسيلۀ تغذيۀ داعش گرديده است

که دولت مستعمراتی کمترين کاری برای بيکاران  در آوانی. گردند کردۀ ما بيکار اند و پشت يک لقمه نان سرگردان می

  .تواند، داعش بھترين منبع استخدام برای بيکاران شده است کرده نمی

، سربازگيری خود را در ميان جوانان سرعت )شايد در ننگرھار( داعش اکنون با به راه انداختن يک مرکز راديوئی 

عالوۀ سرباز گيری، وسيلۀ تھديد برای خبرنگارانی  شده  که خالف ه پروگرام ھای راديوئی داعش ب. بخشيده است

بدون ترديد که دست ھای خارجی ھم در وسعت بخشيدن نفوذ داعش در . آرزوی داعش اخبار را پخش می نمايند

شود که ھيلو کوپتر ھای مشکوک در نقل و انتقال داعش به  چنانچه گفته می. کند افغانستان نقش خود را بازی می

کند و داعش و طالبان ضربات خود را وارد  ھديد میکه بی امنيتی افغانستان را ت درين لحظاتی. ننگرھار فعاليت دارند

 مورد انتقاد "غنی"سفر بی موقع . زند  رئيس دولت مستعمراتی کابل در آذريايجان چکر می"اشرف غنی"می نمايند، 

  .محافل داخلی و خارجی قرار گفته است

ون يک انقالب مردمی ناممکن به ھر صورت کشور و مردم ما  با مصيبت ھای جديدی مواجه گشته اند که رفع آن بد

  . است

 

 

 


