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فرصت ها را از دست ندهید
وزارت امور داخله طی اعالمیه یی از بازداشت فردی به اتهام فعالیت های تروریستی ،خبر داده است.
نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله روز جمعه گفته است :فردی که شناسنامه ای مشاور مشرانو جرگه را
با خود داشته همراه با سالح های غیر قانونی ،اسناد و شماره های پلیت جعلی ،هفتصد هزار کلدار پاکستانی و
واسطه زرهی از حوزۀ دوازدهم امنیتی شهر کابل بازداشت شده است ،همچنان از این فرد به نام حاجی دالور
نام برده اند و به گفتۀ مقام ها در وزارت داخله ،کارت هویت پاکستانی نیز با خود داشته که در آن به نام جاوید
خان معرفی شده است.
وزارت امور داخله در حالی از بازداشت فرد متهم در رابطه به فعالیت های تروریستی خبر می دهد که شماری
از کشور های منطقه و جهان از تهدید روز افزون گروه داعش در قلمرو افغانستان و خاص در مرز های شمالی
این کشور هشدار می دهند.
رئیس ادارۀ امنیت فدرال روسیه به تازگی گفته است که گروه های هراس افگن مرتبط به داعش صد ها جنگجوی
خود را در سرحدات شمالی افغانستان مستقر کرده اند که پخش و نشر همچو گزارش نگرانی ها را به بار آورده
است.
گزارش ها حاکی از آنست که اسالم آباد همزمان با تشویق سطوح رهبری گروه طالبان ،برای مذاکره و تعامل با
امریکا ،تالش دارد که سطوح پایین طالبان را به داعش ملحق سازد.
هرچند که گروه داعش حمله بر ادارۀ شهدا و معلوالن ،همچنان وزارت مخابرات را به عهده گرفت ،اما مسئوالن
امنیتی به این باور اند که این حمالت به طور مستقیم از جانب شبکه های وابسته به گروه طالبان شبکۀ حقانی
انجام می شود و پاکستان تالش دارد تا این حمالت را به داعش نسبت دهد.
به هر صورت بازداشت همچو افرادی که وزارت داخله آنرا مشاور مشرانو جرگه می خواند ،در شرایط کنونی
که بگو مگو ها در رابطه به حضور و فعالیت گروه داعش باال گرفته ،نگرانی ها را در سطح افغانستان افزایش
داده و مردم را از حضور همچو اشخاص در الیه های نظام نیز هراسان ساخته است.
هرچند این مسئله هنوز روشن نیست که این فرد مشاور مشرانو جرگه است ،زیرا منابع رسمی هنوز این ادعا
را تأیید و یا رد نکرده اند ،اما باز داشت همچو افراد با موتر دولتی و یا پلیت دولتی خود این مسئله را روشن
می سازد که گروه های تروریستی در الیحه های نظام النه کرده اند که دشمن را در انجام حمالت هراس افگنانه
کمک می کنند ،در غیر آن با وجود تدابیر شدید امنیتی چگونه دشمن موفق به حمالت ددمنشانه در داخل پایتخت
و دیگر شهر ها می شود.
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روی این اساس پخش و نشر گزارش مبنی بر حضور و فعالیت گروه داعش در افغانستان و بازداشت همچو
اشخاص متهم به فعالیت های تروریستی ،زنگ خطری است که باید ،نه تنها مسئوالن سکتور امنیتی بلکه تمام
مردم افغانستان و مخصوصا نمایندگان مردم در ولسی جرگه متوجه این مسئله باشند که دشمن در کمین است و
هرلحظه می تواند به نفع خود از جو حاضر استفاده سوء نماید .بناء در شرایط کنون به گروگان گرفتن خانۀ
ملت توسط چند فرد و سر و صدا ها مبنی بر پایان کار حکومت وحدت ملی ،قطعا به نفع منافع ملی نیست ،بلکه
شرایط کنونی از تمام مردم افغانستان به ویژه سیاسیون ،تساهل و تسامح می طلبد تا این که در تبانی با هم حکومت
وحدت ملی را در آوردن امنیت و ثبات دایمی همکاری نمایند ،زیرا مردم افغانستان صلح و امنیت می خواهند
که بدون شک در پرتو این ودیعۀ الهی می توانیم کشور را به شگوفایی و ترقی سوق داده و در زیر سایه وحدت
ملی به زندگی مسالمت آمیز خویش ادامه دهیم.
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