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 واشنگتن و کابل در عقب داعش
امريکا . اشته اندشود که امريکا و دولت مستعمراتی کابل در گسترش نفوذ داعش نقش عمده د از شمال کشور شنيده می

سعی می ورزد که داعش را در شمال کشور تقويت نموده و از آنھا روزی عليه کشور ھای آسيای مرکزی و در نھايت 

در شرير .  ھم ھمين باشددوستم از داليل برخورد دولت مستعمراتی با یشايد يک. برای تخريب روسيه استفاده نمايد

.  طبق ميل و رھنمائی آنھا عمل نمايددوستمخواھد که  کن استعمار غرب می کمترين شکی وجود ندارد ، الدوستمبودن 

 . روسيه خوب می فھمد که کابل ھم در عقب داعش است و تابع دساتير واشنگتن می باشد

افغانستان ھدف از تماس روسيه با طالبان، ترس از نفوذ داعش در شمال "چندی قبل، سفير روسيه در کابل گفته بود که 

. ند که جلو نفوذ داعش را بگيرند تا امنيت کشور ھای آسيای مرکزی و روسيه به خطر مواجه نشوداطالبان قادر. است

".  امريکا قصد ندارد که تروريسم در افغانستان ريشه کن شود و داعش در ھمين  راستا درين کشور ايجاد شده است

مستعمراتی کابل نفوذ داعش را در شمال افغانستان تقويت می نمايند تا روسيه معتقد است که امريکا و ھمچنان دولت 

داند که دولت  شته را با کابل ندارد، زيرا میمسکو آن روابط گرم گذ. رام سازندآسيای مرکزی و روسيه را نا

غانستان در يکی از داليلی که از اف. ل امريکا می رقصد و مورد استفادۀ غرب قرار می گيردھمستعمراتی کابل به د

طالبان ھم . مذاکرات مسکو دعوت نشد، از نگاه مسکو دليل دست داشتن کابل در گسترش داعش در شمال افغانستان بود

  . از تماس ھا مکرر شان با مسکو انکار نکرده اند

 . طبق دستور واشنگتن عمل و گفتار می کند. ًدولت مزدور افغانستان واقعا مزدور است

 

 


