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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١۵اپريل ٢١

  گذرد؟ در افغانستان چه می
٢٧١  

  
  ظھور داعش در افغانستان و سرازير شدن ھزاران تروريست و آدمکش خارجی به افغانستان اشغالی

، )داعش(ه برای پيوستن به القاعده، گروه تروريستی دولت اسالمی عراق و شام اسناد نشان می دھد، شمار کسانی ک

 نفر می رسند و ٢۵٠٠٠جبھۀ النصره و ساير گروه ھای تروريستی، کشور ھای شان را ترک نموده به بيشتر از 

ان ديده می  کشور جھ١٠٠در ميان اين جنايتکاران حرفه ئی افرادی از . ھر روز بر تعداد آنھا افزوده می شوند

  . شود

به گزارش ھيأتی از کارشناسان سازمان ملل که تحريم ھا را عليه القاعده نظارت دارند، طی گزارشی شمار 

تجمع آدمکشان، . آدمکشان خارجی که به اين گروه ھای تروريستی می پيوندند به شکل بی سابقه ای افزايش يافته اند

 کشور ھای عراق، سوريه، يمن، افغانستان و ساير کشور ھای جنگ دزدان، افراطگرايان مذھبی و جنايتکاران در

 درصد ٧٠ به شکل بی سابقه ای افزايش را نشان می دھد و به بيشتر از ٢٠١۵ تا ماه مارچ ٢٠١۴زده از اواسط 

 .رسيده است

 حال  ھزار تروريست خارجی در کشور ھای عراق و سوريه در٢٢به گفتۀ سازمان ملل در حال حاضر بيشتر از 

به  افريقا و فليپين شاخسوماليا و کشور ھای ،  يمن، ليبيا، پاکستانجنگ اند و صد ھا تروريست ديگر در کشور ھای

 . فعاليت ھای تروريستی و آدمکشی مصروف اند

 ھزار دالر در سال از سوی گروه ھای ٥٠بيشترين تعداد اين آدمکشان حرفه ئی با دريافت معاش ساالنه بيشتر از 

ستی استخدام می گردند و زير چتر القاعده، داعش و جبھۀ النصره در کشور ھای سوريه و عراق فعاليت تروري

اين آدمکشان از مرز ھای . افغانستان اشتراک نموده اند» جنگ« تن آنھا در٦٥٠٠از اين تعداد نزديک به . دارند

شکل به خاک افغانستان وارد گرديده و با پاکستان، تاجکستان، ازبکستان و ساير راه ھا بدون کوچکترين مانع و م

به گفتۀ رئيس ادارۀ استخبارات روسيه در حال حاضر . دسته ھای تروريست و جنايتکار ديگر يکجا می شوند

» جنگ« ھزار داخلی  و خارجی به نام طالب، القاعده و داعش در برابر دولت پوشالی کابل در حال ۵٠نزديک به 

  .اند

در اين کشور . رين فابريکۀ توليد افراطگرائی در صدر تمامی کشور ھای جھان قرار داردپاکستان من حيث بزرگت

 ھزار مدرسۀ علوم دينی به شکل رسمی و علنی فعاليت دارد که عمالً افراطگرائی را تبليغ و ترويج ٢٨بيشتر از 
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عداد شاگردانی که در اين ت. نموده و با استفاده از راه ھای مختلف در حال شست و شوی مغزی جوانان می باشند

 ميليون شاگرد می باشد که شبانه روزی در ٣مدارس در حال آموزش قتل و کشتار انسان ھا می باشند نزديک به 

تمامی مصارف اين شاگردان به صورت رايگان از سوی عربستان، قطر، پاکستان و . حال آموزش اين حرفه اند

 ميليون ٣حدس زده می شود که روزانه بيشتر از . پرداخت می گردندساير کشور ھای حامی تروريزم و بنيادگرائی 

  . ميليون دالر و باالخره ساالنه بيشتر از يک ميليارد دالر اين نوچه ھای انتحاری ھزينه دارند٩٠دالر، ماھانه 

حمالت انتحاری می نمايند در ھمچنان ھزاران مدرسۀ دينی ديگر که به شکل غير رسمی ساالنه صد ھا تن را آمادۀ 

از اين مدارس بيشترين استفاده را نموده و ) ISI(ادارۀ استخبارات پاکستان . کنار اين مدارس رسمی فعاليت دارند

با وجود قتل و کشتار روزانۀ ده ھا طالب، کماکان . ھر روز صد ھا تروريست را به داخل افغانستان می فرستد

ار و مزدور در سراسر کشور فعاليت دارند و در چھارده سال گذشته دولت پوشالی لشکر بزرگی از طالبان جنايتک

  .کابل را شديداً تحت فشار قرار داده است

از چندی به اينسو سر و صدا ھای زيادی در رابطه به شکل گيری و عضو گيری داعش در افغانستان شنيده می 

عالوه بر شکل گيری اين گروه، . با اين گروه بيعت نموده انددر اين مدت تعدادی از طالبان جنايتکار و مزدور . شود

سرازير شدن تعداد زيادی از افراطگرايان ازبک، چچن و تاجک از شمال کشور بيانگر آن است که ھر روز بر 

نمونۀ بارز ظھور تروريست ھای خارجی در افغانستان، حملۀ نزديک . تعداد آدمکشان در افغانستان افزوده می شود

 آدمکش خارجی بر پوسته ھای امنيتی در قريۀ خوستِک واليت بدخشان می باشد که ده ھا عسکر اجير و ۵٠٠به 

  . مزد بگير اردوی دولت پوشالی  کابل را سر بريدند

به گزارش سازمان ملل، افغانستان اشغالی به پناھگاه جنگجويان خارجی مبدل گرديده و ھر روز بر تعداد آدمکشان 

وضعيت بحرانی آسيای ميانه و آسيای مرکزی باعث گرديده تا جھادگرايان حزب .  می شودحرفه ئی افزوده

التحرير، جنبش اسالمی ازبکستان، طالبان، داعش و ده ھا ميکروب بنيادگرائی ديگر در افغانستان زمينۀ بھتر 

  .جلب و جذب را پيدا نمايند

رين مرکز تروريزم جھان که ساخته و پرداختۀ شواھد بيانگر آن است که افغانستان يک بار ديگر به بزرگت

در چھارده سال گذشته با وجود سرازير . امپرياليسم جھانی به سردمداری امپرياليسم امريکاست، مبدل می گردد

 ھزار درندۀ اشغالگر ١٢٠، حضور بيشتر از »ھمکاری«و » کمک« ميليارد دالر به نام ١٠٠شدن بيشتر از 

 کشور کوچک و بزرگ جھان، نه تنھا تروريزم و بنيادگرائی از افغانستان ريشه ٥٠غربی و موجوديت نزديک به 

  . کن نگرديد، بلکه ھر روز بر تعداد آدمکشان جھانی افزوده شد

امريکای جنايتکار شديداً به بحران ضرورت دارد ) طرح دکترين خاور ميانۀ بزرگ(ستراتيژی آسيائی امپرياليسم يا 

از منظر امپرياليسم . ور ھای آسيای ميانه، آسيای مرکزی و شرق دور ھر روز تشديد شودو اين بحران بايد در کش

به ھمين دليل . جنايتکار امريکا، يگانه راه برای نفوذ به آسيا، حمايت و تقويت گروه ھای مختلف تروريستی است

ادوارد سنودن به .  نمايداست که نه تنھا تروريزم محو نگرديده بلکه ھر روز به شکل جديد و خشن آن ظھور می

) امريکا، اسرائيل و انگليس(يا ھمان داعش از سوی مثلث خبيث » النۀ زنبور«صراحت اعالن نمود که پروژۀ 

امروز شکل گيری داعش در افغانستان در واقع آغاز پروژۀ تازۀ امپرياليسم . طرح و باالخره تطبيق می گردد

م نيست چندين سال ديگر اين پروژه برای امپرياليست ھا در افغانستان و جنايتکار امريکا در افغانستان است و معلو

  .  ساير کشور ھای جھان کارآئی خواھد داشت

 


