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 ۱۲/۰۲/۲۰۱۶        ماللی موسی نظام                             

 راپور هفته:

 جای پای عمیق آدم کشان داعش در افغانستان

و تخریب و تصرفات وسیع در « ؟»با ظهور علنی گروه تروریست و آدم کشان داعش تحت اسم دولت اسالمی

خاک عراق، با وجود اینکه تا چند ماه قبل از آن حمالت مرگ بار حتی اسمی از آن تشکیل ضد انسانی در 

کلیدی عراق و منابع پطرول  اجتماعات بشری برده نشده بود، متأسفانه در مدت کوتاهی نه تنها شهر های مهم و

آن، بدست گروه داعش تخریب و تصرف گردید و سیل پناهندگان خانمان از دست داده را راهی سرنوشت نا 

 یع گردید.وس بسیارمعلوم ساخت، بلکه ساحۀ فعالیت و پیشروی محیر العقول این گروه پیش تاز ضد بشریت هم 

لک جنگ دیدۀ شرق میانه و عرب نشین، افراد سرخورده و جای تأسف و تعجب درین است که نه تنها از مما

دگی غربی زنسرزمین های لیم یافته و جوانانی که در ناراض از دول آنان، بلکه از اقصی نقاط عالم و از قشر تع

کارانی که در خدمت این گروه مخرب قرار می گیرند، بصورت  نموده و کار و تحصیل داشته اند، سیل رضا

 دیاد است.سرسام آوری رو به از

، قتل عام افراد ادیان دیگر و مخالفین شان، از بین بردن مدنیت در مجموع مظالمی که داعش از کشتار بیگناهان

های کهن و آبدات تاریخی به شمول آثار اسالمی و غیره، بر عالم بشریت وارد می نمایند، گوناگون بوده و در 

شغال مناطق روز افزون و در ساحات فعالیت تخریبی حقیقت کدام مرام و هدف اصلی آنان را در تصرف و ا

تار و کش ا  اقدامات داعش در ممالک مختلفه متفاوت می باشد. مجموعوسیع شان، ابراز نمی دارد، طوریکه 

 محسوب میگردد. ۲۱جزئی از روش بنیادی این گروه آدم کشان قرن  کشوریتخریب در هرجایی و هر 
 

ت های داعش از مناطقی میالدی اخباری از موجودیت و جذب افراد در فعالی ۲۰۱۵سال در افغانستان از نیمۀ 

، ارزگان و سمت شمال اطالع داده شد که حتی همه کس به آن باور نداشتند، تا اینکه با لباس و عالیم مانند فراه

 نمود.آشکار ثابت و در افغانستان با طالبان،  و مقابله با ضدیتمشخصۀ خودها، داعش وجود افرادش را 

موجودیت این دد منشان در والیت مشرقی مخصوصا  در وۀ دیگر مناطق، البر عامروز متأسفانه در مدت کمی 

حال تزاید بوده و در عین حالی که راپور جنگ های شان با دسته هایی از طالبان منتشر میگردد، خود هم برای 

را فراهم آورده است. درین آن بیچاره ها اب اهالی مشکالت روز افزونی را باعث گردیده و موجبات ترس و ارع
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جای شکی نیست که ورود روز افزون داعش در خاک افغانستان، مانند موجودیت طالبان تعلیم یافته در پاکستان، 

 ما صورت می گیرد.و خاک  چنگ زده همان سرحدات مشترک به حریم مملکتورای از 

و پریشانی عمومی بوده و اقدامات البته پیشرفت و استحکام افراد داعش در هر منطقه ای از جهان باعث خوف 

 اردوی روز افزون بزرگتر از قوای عسکری ممالک را در زمینۀ مقابله با آنان ایجاب می نماید، چنانچه اقدامات

ممالک غربی در شرق میانه و حال، بمباردمان های قوای عسکری امریکا در افغانستان مخصوصا  در مناطق 

های آتش زا و اکثرا  « پاک کاری»آیندی نیست، در تمام این تحت اشغال داعش در والیت ننگرهار، خبر خوش 

غیر مؤثر، سوال تلفات و بربادی غیر نظامیان و ساکنان مظلوم آن مناطق مطرح بوده و خسارات مستقیم و کمر 

 شکن را در حقیقت متوجه آن بیچاره ها میگرداند.

می نماید که گویا داستان گروه مخرب در افغانستان طوری وانمود « وحدت ملی»حکومت بی کفایت و مشتت 

ه ، در حقیقت مربوط شرق میانمدنیت و ساحات زیست آنان با تلفات وسیع و ویرانیداعش و پیشرفت های سریع 

، مانند کشور ما و عراق و سوریه بوده و خطری به مردم افغانستان ازین ناحیه متوجه نمی باشد. وزارت دفاع

 اختیار می نماید.« سکوت»حاال هم در حقیقت  پاکستان،باری ها بر کنر از جانب دورۀ کرزی در قضیۀ راکت 

ان در زمینۀ فعالیت داعش در افغانست بی بی سی ازتی قبل اکه ساع روز در مورد افغانستان ز خبراینک قسمتی ا

 منتشر شده، چنین گزارش میدهد: 

ب ریکایی، با کسامر افغانستان، گفته است که قوای )جنرال ویلسن شافنر، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع د

 اند. اختیارات بیشتری برای مبارزه با گروه داعش در این کشور، حمالت به این گروه را شدت بخشیده

جنرال شافنر در گفتگوی ویدیویی ازکابل، به خبرنگاران حاضر در عمارت وزارت دفاع امریکا گفت که در 

گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( در چهار یا پنج منطقه دورافتاده در والیت حال حاضر قوای وابسته به 

های عملیاتی ایجاد کنند اما قوای امنیتی افغان در  کنند در آنجا پایگاه شرقی ننگرهار حضور دارند و تالش می

 هایی داشته اند."(مقابله با آنان "موفقیت

الیت کوت در و ، دو ولسوالی اچین و بتیستانهای افغانبه گفته مقام )بی سی جای دیگری ادامه میدهد:  راپور بی

های اصلی قوای وابسته به داعش در افغانستان است و این ها در مواردی با قوای امنیتی  ننگرهار، از پایگاه

 اند.افغان و طالبان در این دو ولسوالی درگیر شده 

اینکه بخشی از قسمت های قوای امنیتی افغان فرسوده شده است، تغییر در سطوح جنرال شافنر با اشاره به  

منابع افغانی همچنین از تالش گروه موسوم به دولت  ،تخدام افراد جدید را ضروری دانسترهبری این قواء و اس

 اند. اسالمی برای جذب قوا و استخدام عساکر در افغانستان خبر داده

 ریت حمایت قاطع گفته است که این گروه چانس زیادی برای به خدمت گرفتن افغاناین حال سخنگوی مامودر 

 نفر برآورد کرده است(. ٣۰۰۰تا  ۱۰۰۰اند، بین  هایی را که به داعش پیوسته شمار افغان ها ندارد، وی
 

ز ک یعنی ابا اینکه بی بی سی از گفتۀ جنرال امریکایی، جزب جوانان افغان را به اردوی آدم کشان داعش اند

وانمود نموده است، ولی این ارقام در یک مدت کوتاه اندک نبوده و اگر این خبر متأسفانه راست  ٣۰۰تا  ۱۰۰۰

باشد، البته جوانان محروم از کار و عاید و بی سرنوشت که راه فرار به خارج هم برای شان مسدود است، شاید 

ات تاریک و نا معلوم خویش ترجیح دهند. این خبر تلخ و که دریافت معاش آن گروه آدم کشان را برای ادامۀ حی
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« یوحدت مل»این حقیقت عریان، در حقیقت شکست دیگری است از ادارۀ ناکام و غیر مسئول دولت به اصطالح 

که ملت مظلوم و بی سرنوشت افغان با قبول چه خطراتی و بر علیه عقیده و اعتقاد افغانی خود ها، اجبارا  و قهرا  

 ا انتخاب می نمایند که از تصور خود شان هم بیرون است.راهی ر

 با تغییر اصطالحات و لغت به دری افغانستان.

 پایان

 

 

 

 


