
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ می ١٣
 

  توسعۀ نفوذ داعش در شرق افغانستان
د در باال و عدم امنيت در افغانستان رو به خرابی است و نيرو ھای دولت مستعمراتی کابل نسبت بی نظمی و فسا

اعدام شش تن از طالبان نمی تواند اين گروه را از ضربه . موجوديت نظم در اردو، شھامت مقابله با مخالفان را ندارند

طالبان قادر شده اند به تالفی اعدام شش تن از اعضای خود چندين تن از نيرو ھای امنيتی دولت . زدن باز دارد

ًين وقت است که داعش ھم بر نفوذش در شرق افغانستان خصوصا واليت ننگرھار در. مستعمراتی را به قتل برسانند

  .  می افزايد که گويای ھمکاری اين سازمان تروريستی با طالبان است

در خالل چند روز . طالبان در آغاز بھار اعالم کرده بودند که دست به حمالت وسيعی عليه دولت مستعمراتی خواھند زد

شاخۀ حقانی که با طالبان ھمکاری می کند، ماه قبل در مقابل .  به حمالتی زدند که تباه کننده بودين اعالميه، دستااز

دولت مستعمراتی .  نفر زخمی به جا گذاشت٣۴٧ کشته و ۴۶ساختمان امنيت ملی دست به يک اقدام تروريستی زد که 

اعدام کرد تا اگر بتواند گروه تروريستی طالبان و شبکۀ حقانی را بترساند، را ھم چند روز قبل شش تن از تروريست ھا 

  .شود اما نتيجه معکوس معلوم می

واليت .  طالبان  خواسته اند که اختالفات خود را با داعش کمتر سازند و به آنھا در واليت ننگرھار بيشتر ميدان بدھند

اولين کار داعش، به راه انداختن  .  وه تروريستی داعش استننگرھار در شرق افغانستان محل استقرار و تجمع گر

راديو تبليغاتی به نام خالفت است  که به زبانھای فارسی، عربی، پشتو و پنجابی تبليغ می کند  که دولت مستعمراتی 

ھای خود بعيد نيست که افغانستان به يک صحنۀ کارزار داعش تبديل شود و فعاليت . کابل را سخت وارخطا ساخته است

قرار . شايد اين ھم  يک ستراتيژی جديد امريکا برای افغانستان و منطقه باشد. را از شرق ميانه به اين کشور رجعت دھد

  .  دفاعی افغانستان را تسليم امريکا کرد که ھر چه دلش بخواھد در افغانستان می کند–داد ھای ستراتيژيک و امنيتی 

کشور ما روز خود فروش و ميھن فروش، با اين زعامت ھرزه، . يش خواھد داشتافغانستان روز ھای دشواری را در پ

  . آرامش را نخواھد ديد

 

 

 

 
 


