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 توحش داعش در واليت غور
 البته که اين  مصيبت . به نام داعش  بر ما مردم نازل شدیديگر" آسمانی"ھنوز از شر طالبان رھائی نيافته ايم که بالی 

از چند . ش در شرق ميانه است که اکنون گريبانيگر مردم افغانستان شده استی نيست ، بلکه ساخت غرب و يارانطبيع

اين توطئه در . شود که غرب می خواھد داعشيان وحشی را در شمال افغانستان جايگزين کند ھفته بدينسود شنيده می

خوران ما قربانگاه آدمکشورکه آنگاه است .  ی يابد که جای شک ھم نخواھد بود تحقق معبدهللا و غنیزير چشمان 

  .داعشی خواھد شد

اين خلق .  تن را در واليت غور طور فجيعی به قتل رسانيدند٣٠وحشيان داعشی بيش از که گزارش ھا حاکيست 

 واليت غورحمله نموده و عده ای زمانی اتفاق افتاد که داعشی ھا به بعضی محالت منطقۀ فيروز کوه" آسمانی"وحشت 

نيرو ھای دولت مستعمراتی به دروغ ادعا می کند که وحشيان داعشی به . از دھقانان و افراد محلی را به گروگان گرفتند

در نتيجۀ . نجات دھندمقاومت نيرو ھای دولتی مواجه شدند، اما نتوانستند که گروگان ھا را از چنگال آدمخوران داعش 

ين عمل ضد بشری  ا  خود را به قتل رسانيدند که با ھلھله ازھایعمليات ناکام نيرو ھای دولتی، داعشيان تمام گروگان

  .خود مباھات می کردند

ه و  بار ديگر نيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی کابل بی کفايتی خود را ثابت ساختند که نمی توانند امنيت را تأمين نمود

برحسب بعضی گزارشات، تعداد نيرو ھای داعش در افغانستان . ون نگھدارندداعشيان و طالبان مصمردم را از شر 

تحليلگران شريف  خارجی و داخلی معقتد اند که امريکا در .  تن می رسد که در حال افزايش است٢۵٠٠ھمين حاال به 

برد که روزی از آنھا عليه روسيه و  ه را در افغانستان پيش میًآوردن داعش به افغانستان دست دارد و عمدا اين برنام

  .ايران استفاده نمايد

يک دولت دست نشانده نه . مردم ما حال بايد بدانند که افغانستان در اشغال است و دولت مستعمراتی از خود اراده ندارد

  .  اشغالگراست، نه دولت دست نشاندهحاکم اصلی. مايل است و نه توان دارد که از مردم وحاکيمت خود دفاع نمايد

  

  

  

 


