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 خبر عجیب
 

شاید اکثریت هموطنان اطالع داشته باشند که تقریباً دو ماه قبل افراد مربوط به دولت اسالمی یعنی داعش ولسوالی 
ما و بزرگان قوم را اسیر کردند و یک تعداد اچین را در ننگرهار اشغال کردند، خانه های مردم را به آتش کشیدند، عل

زیاد مردم رابه قتل رسانیدند و حتی یک طفل نوزاد را دوپاره کردند. ولسوال اچین موضوع را به مرکز اطالع داد 
 و از طرف مرکز هیچ اقدامی صورت نگرفت. بعد از آن مردم ننگرهار مظاهره کردند که نتیجه آن هم معلوم نشد.

 

در بین افراد حاجی عبدالظاهر و افراد داعش در گیری صورت گرفت که در نتیجه آن چند تن از افراد دو هفته قبل 
ان را هم بریدند. با أنهم دولت هیچ اقدامی نکرد. بعد از آن ګحاجی ظاهر کشته شدند و سر چهار تن، ازین کشته شد

و سر چهار تن ازین کشته شدگان را از تنه جدا  در انتقام جوئی، افراد حاجی ظاهر چند نفر از افراد داعش را کشتند
 و در روی سرک گذاشتند.

یک روز بعد ازین سخنگوی رئیس جمهور اعالن کرد که رئیس جمهور فرمان داده تا قتل این چهار تن بصورت 
 جدی تحقیق و به عاملین آن هر کسی که باشد شدید ترین جزا داده خواهد شد.

ا توسط داعش هیچ عکس ه فراد داعش به حدی زیاد است که در قتل و قتال افغانهمدردی رئیس صاحب جمهور با ا
را نادیده میگیرند اما در کشته شدن چهار نفر افراد داعش فوراً فرمان صادر میکنند و امر  العملی نشان نمیدهند و آن

 تحقیق میدهند.
مالت راکتی قرار گرفت که بعد از کشته دوسال قبل در زمان کرزی، چندین ماه والیت کنر از خاک پاکستان مورد ح

شدن چندین نفر، اکثریت مردم خانه های خود را ترک و مهاجرت نمودند. این واقعه را قوماندان سرحدی، والی کنر، 
وزیر دفاع وقت و قوماندان قوای آیساف هم تائید کردند که حمالت راکتی بدون وقفه از خاک پاکستان صورت میگیرد، 

هم مانند آقای احمدزی خودش در تلویزیون ظاهر شد و از همه حمالت راکتی از خاک پاکستان به  اما آقای کرزی
 والیت کنر انکار کرد و گفت این پروپاگند دشمنان ماست که میخواهند مناسبات دوستانه مارا با پاکستان خراب نمایند.

 

لبان، و آزاد گذاشتن آنها در اشغال ولسوالی این همدردی و مهربانی های رؤسای جمهور ما با پاکستان، داعش و طا
ها، بصورت واضح نشان میدهد، که تفاهم امریکا با پاکستان در مورد افغانسان، به روسای جمهور ما اجازه نمیدهد 

 هزار اردوملی و پولیس ملی اقدام نماید. ۰۵۱که در مقابل دشمنان خارجی با وجود داشتن 
 پایان
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