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گذرگاه جهانگشایان  ٬درطول تاریخ ٬افغانستانیاد آورباید شد که کشورمحبوب ما همهدراینمورد قبل از    

ویا با خاک شده داروندارتوده های زحمتکش آن یا بتاراج برده هست وبود سرزمین ما و ٬نتیجهکه در بوده

 افسانوی  بسرزمین  جهانگشایان دسترسی و پیشروی علت ب باشندگان پرغرورش وگردیده یکسان وخون 

جانبی موجود دست یافته وازبیشمارثروتهای  به غارتگران ٬تا ازیکجانب به نیست گردیدندسر ٬هندوستان 

٬ «بازی»این  ٬نمایند تضمین سرمایه را تأمین و جهان منافع  ٬«گبازی بزر» تداوم باشند در توانسته هم

ماهیت مسأله  مهره ها درشکل٬ اما دربطن و تبدیل وتغییرونحوه بازی تغییر دارد٬ منتهی با همچنان ادامه

 پیش اما با پوششهای بیش از  تالشها مبارزه و وتداوم  نمیرسد  بمشاهده  تغییری  و کوچکتریناندکترین 

  ۰همچنان ادامه دارد بوقلمونیرنگارنگ و 

پیچیده  بسیاری جهات مغلق و کشوراز واحوال کنونی شرایط واوضاع یادآورباید شد که بطورمشخص٬   

بمیان  کشور اوضاع بعدی انکشاف  مورد در راافغانستان   ارهمجو نگرانیهای کشورهای طبعا   گردیده و

دولت   مخالف نیروهای   میپندارند که چنین  کشورهای یادشده   مسووالن امنیتی و رهبران ۰آورده است

تحت  را کشور بخشهایی از پرداخته٬  عملیاتهایشان تداوم  دیگری به  هرزمان  اکنون بیش ازافغانستان٬ 

 درمورد٬ ۰گردیده اند  مسلط نیز نقاط مرزی افغانستان ومراکز یاری ازبس بر و خویش قرارداده کنترول 

 سازماندهی افغانستان مصروف درفعالی  ٬ بصورت«دولت اسالمی»گروه  جمله٬از کهمیباشد قابل تذکار

  ۰فعالیتهایش میباشد انجام مصروف و مشغول اجرا و  خاطراطمینان نیروهایش بوده و با 

در   به اهدافشانبمنظور دستیابی  گروههای افراطی در صدد تسلط بر افغانستان و استفاده از کشور ما    

 -قبل ازماه جوالی سال پار ) «دولت اسالمی»متذکرباید گردید که  ۰افغانستان میباشندکشورهای همجوار

بمثابه سازمان تروریستی بین المللی محسوب میگرددکه عمدتا  درسرزمین  «(دولت اسالمی شام وعراق»

با جهانی   خالفت  ایجاد ٬ ۲۰۱۴سال   جون ماه  ۲۹بتاریخ  ٬ آنهامیپردازند  عراق بفعالیتهای سوریه و

برآوردهای  اساس بر وعیت امرواق در ۰اعالم کردند سوریه را  شهرهای یکی ازرکا در  شریعتاجرای 

 ٬آنها ازانبارهای اردوی عراق ۰گردیدندموفق  ٬هزارنفر ۶۰با شرکت  ٬به ایجاد نیروهای مسلح ٬مختلف

  ۰تدافعی را بدست آورده وبا سالحهای سنگین نیز مسلح میباشند سالح ومهمات انواع



  

بهیچوجه با افغانستان ارتباط نداشته٬ آنرا پدیده « المیسدولت ا»بسیاریها متذکر میگردند که گروهبندی   

و ساخته  گروهبندی یادشده برای افغانستان ایجاد ۰افغانستان منتسب نمی نمایندرده وبه افغانها وبومی نشم

سرزمین کشورما بمثابه  با سرهم بندی نمودن گروه یادشده٬ ایجادگران آن در صدد استفاده از  نشده٬ بلکه

 این  هایاما نباید فراموش نمود که تشدید فعالیت ۰منطقه میباشند خیزجهت گسترش ساحه نفوذ شان درتخته 

  بنأءا ٬ کشورهای منطقه ۰محسوب میگردد معین خارجی  حلقات  نتیجه پشتیبانی ٬افغانستان گروهبندی در

 ۰باید علیه تهدید یادشده مشترکا  به فعالیتهای عملی و موثری متوسل گردند

 و  نموده موجودیت  اعالم ٬ چندی قبل درافغانستان نیز«دولت اسالمی»د که میباش مسأله قابل توجهاین    

 یعتروس و ساحه نفوذش نیز آمده بعمل  افزون  نیزهرروز یادشده   تآثیرگذاری گروه باید یادآورشد که در

را میتوان از میان اهالی کشور بیشتر افراد گیری سرباز واستخدام   ازدیاد و گستردگی ٬ازجمله ۰میگردد

  شیوه ها و روشهای معاصر ده و با استفاده و کاربرد ش به افغانستان فرستادهمبلغان  صدها تن از ۰نامبرد

« دولت اسالمی» لوای   افغانها دعوت مینمایند تا تحتستفاده از شبکه های اجتماعی(٬ از) بخصوص با ا

از  استفاده با  و ٬ متحد شده «اسالمصدر رجعت بدوره » و« اسالم پاک» از دفاع نموده٬ بمنظور تجمع 

 کاربردبا ۰رزندوهمت ٬ سعی و«دولت اسالمی»ش طرفدارانپیوایجاد بیش ازجمع آوری نیرو شرایط٬ به

۰نیز٬ طرفدارانی برای خویش دست وپا نمودندکشور بخشهایی از ئل وشیوه ها٬ درچنین وسا  

 

آنهارا به پیوستن به صفوف مشغول بوده و ٬ به سربازگیری«طالبان»٬ میان جنگجویان«دولت اسالمی»  

« موفقیت های»وشاهد گردیدهازآینده جنبش خویش ناامیدآنعده طالبانیکه ۰متذکره ترغیب مینمایند«دولت»

از جمله  ۰وندندمی پی« دولت اسالمی»درسوریه وعراق میباشند٬ به صفوف جنگجویان  نامبرده «دولت»

براهرم « طالبان»تأکید  و  ٬ یکی هم محاسبه«دولت اسالمی»به صفوف « طالبان»عوامل دیگر پیوستن 

ترورمیباشد که با زنجیره روشن و واضح از دستوردستگاه عمودی قدرت استوار بوده وبرسیستم رهبری 

 ٬اشت که نقش مهم و عمده درمورداما در نظر باید د ۰نیروهای نظامی قرار دارد  بیشتر سازماندهی شده

در اراضی وسیعی از « دولت اسالمی»در صدد استقرار میباشد که بدین منظور اندیشه و مفکوره خالفت

  ۰قاره آسیا میباشند

شده  دنیوی  ای مزای  فریفته  نباید مردم  مینمایند که   تبلیغ« دولت اسالمی»طرفداران  ٬عالوه  برآن    

دستورالعملی که به کارمندان تازه وارد تفویض ءا ٬ دربنأ ۰گردنداخروی غافل وامور ریدینداازنباید  و

میتوانند  ٬ در رستوران دلخواه شانمردم  » مطابق آن  ایگان تذکرداده شده کهغذای راز٬ استفاده میگردد

میتوانند از برق  ٬دارندقرار« دولت اسالمی»یکه تحت لوای کسان ۰بدست آورند سه وعده غذای رایگان 

 یادداشت واضح در ۰«دمستفید گردن نیزرایگان  دستیابی به ادویه  و صحی دمات خرایگان و همچنان از 

خدمات دولتی وتهیه امکانات خدماتی  ٬نطرق ممکچه وسائل وبا استفاده از« دولت اسالمی»نگردیده که 

؟فراهم مینمایدسودمند را   



« دولت اسالمی» ابومحمد العدنان که مسوولیت منشی مطبوعاتی ٬ اظهاراتطبق اطالعات بدست آمده    

٬ کمبود وفقدان «دولت اسالمی»احوال کنونی٬ جنگجویان ٬ حاکی ازآنست که دراوضاع وداردعهده ربرا 

 ۰مینمایند مرفوع  فاریاب و غزنی  ٬والیتهای هلمند در موجودیت جنگجویان طالبان را در میدانهای نبرد

ننگرهار پکتیکا و ٬پکتیا ٬والیتهای خوستدر« دولت اسالمی»بیشترین عده طرفدارانگردید کهمتذکر باید 

برسمیت نشناخته  را« دولت اسالمی» اصال   ٬«طالبان»بخش اعظمی ازاما  ٬آن همراه با۰موجود میباشند

 موجودیت وجوهات  داشتبدون درنظر ٬درنتیجه ۰باقی مانده اند وفادار خویش رهبر ٬مالمحمد عمر وبه

۰اند  یدهگردمسلحانه نیزمتوسل درگیریهای شده٬ اغلب مواقع علیه همدیگربه گروه یادمیان دو مشترک  

نامید که  «جنگجوی بیسواد وخارج ازمحیط» مالمحمد عمررا ٬«دولت اسالمی»رهبر ٬ابوبکربغدادی    

اهتزاز  داد تا از به  بطرفدارانش هدایت « طالبان»رهبر ٬وضعیتی درچنین  ۰«نمیباشد  شایسته اعتماد»

یادآوری  قابل   دراین میان ۰نمایند  جلوگیری  افغانستان به هرنحویدر ٬«دولت اسالمی»بیرق   درآمدن

و مناطق  ساحه محدود نمودننماید که بهیچوجه درپی یا پنهان نممسأله ر این ٬«دولت اسالمی» میباشد که

 تا  دنمیباش شمال   بجانب بربستن  سفر درصدد رخت   بلکه آنها ٬بودهن افغانستان تحت نفوذ بنیادگراها در

 ٬سپس قزاقستان ٬افغانستانکشورهای همجوار ٬ودرنخستین اقدام «سرزمین بومی اسالم را آزاد سازند»تا

  ۰اجرأ نمایندا  پاک نمودن مناطق مسلمان نشین روسیه را قرغیزستان و بعد

موافق است که  دید با این طرز ٬درکل ٬خبررسانی  منابع بحواله اطالعات  ٬«دولت اسالمی»رهبری    

قابل قبولی ترتیب اثر   بصورت ٬در افغانستان چیزی در حال تغییر جدی بوده وباید به شرایط و وضعیت

دستیابی به  اراضی افغانستان را بمثابه پل ومسیرعبوری و راه  سرزمین و ٬«دولت اسالمی» ۰داده شود

 بنیادگرایان  دیدگاهاز٬باش مسلمانانوبود و گیدرجاییکه زند٬اهدافش درآسیای مرکزی وروسیه می پندارد

دولت » ٬ذکرشده دستیابی به اهداف  بمنظور ۰محسوب میگردد وغیراسالمی  قطع اشتباه آمیز  بصورت

همه اوقات جنگجویان تاجیکها٬ ازبکها وترکمنهارا درموجود و ن میباشد تا گروههایصدد آدر ٬«اسالمی

۰دمنتقل نمایو ایام سال از یکجانب بجانب دیگر سرحد   

جنگجویان  ازنفر درحدود دوهزار ٬موثق اطالعاتی معلومات منابع مطابق  ٬کنونی  احوالدراوضاع و   

دهها گروه  ٬در کنار آنها ۰سرحدی کشور جابجا شده انددر مناطق « دولت اسالمی»و نفرات « طالبان»

د بومی جمهوری تشکیل شده از افرا سازمانهای جهادی  میتوان  موجود میباشند٬ منجمله  سلح دیگر نیزم

را  «جماعت تبلیغ»و« انصارهللا»٬«اسالمی ازبکستانجنبش » مانند ٬درآسیای میانه  های سابق شوروی

همچنان بدخشان و و والیتهای کندز یعنی در تاجیکستان  مناطق همجوارآنها در بیشترین تعداد ۰ذکر نمود

  ۰گردیده اندجابجا  ٬واقع درمناطق همجوارترکمنستانوالیتهای بادغیس و فاریاب در

ادثه وح بودهآرام ٬قبل بصورت نسبیسالهای افغانستان درطول مدت زمان منطقه سرحدی ترکمنستان با   

گردیده اما اینک چند ماه میشود که وضع در منطقه متذکره نیز متشنج  ۰آنجا رخ نداده استقابل ذکری در

و  افزایش بعمل آمده سربازان ترکمنستانجنگجویان اسالمی بر تهاجمات  به ٬مکرر  بصورت ٬درنتیجه و

در نتیجه این  جابجایی  ۰میباشند شان  مواضع   صدد تحکیمو در  انتقال دادهبسرحد  جنگجویان خود را 

  ۰ن٬ ناگزیر به ترک محالت بود و باش شان شدندگان والیتهای سرحدی افغانستاتن از باشند  هزاران ها

تشنج ممنطقه  ٬میباشد ودروالیت کندز موقعیت داردهم مرز که با تاجیکستانسرحد افغانی منطقه ای از   

شورشیان قرار  ی والیت متذکره تحت کنترول درصد از اراض ۶۵در حدود  ۰و ناآرام گزارش شده است



گارنیزون محل٬ با مشکل و زحمات زیاد٬ تحرکات دستجات تروریستان را  ٬می سالروان طی ماه  ۰دارد

۰گام بعدی تسخیر کندز٬ نقش بر آب نمودگرفتن میدان هوایی و دربمنظور دراختیار  

 ولتد»  جنگجویان ٬والیت بدخشان شبانه در  جریان اجرای عملیات در ٬سالروان  ماه می دراواسط    

 ۰یا به اسارت گرفتندمأموران پولیس را یا کشته وتن از ۳۷بتعداد مطابق گزارش منابع رسمی٬ «اسالمی

توسط  شده ارائه گان در بدخشان٬ بیشتر از ارقام تعداد کشته شد ٬منابع غیررسمی  مطابق ارقام داده شده

  ۰دنمنابع رسمی میباش

گروههای مسلح غیرقانونی بومی دولتهای آسیای میانه که یکجا وهمراه با جنگجویان افغان می جنگند٬    

نه تنها برای کشورها ودول منطقه خطرات فراوانی را ببارمیآورند٬ بلکه احتمال ایجاد تشنجات بزرگتری 

  ۰نیز متصور میباشد

    

یکی از نتائج و واقعیتهای دردناک موجودیت سیزده ساله ایاالت متحده و ناتو و اجرای عملی پروگرام    

 باید پذیرفت که۰دمی باشههای مختلف تروریستی به پایگاهی برای گرو افغانستانتبدیل  ٬«آزادی پایدار»

تروریستی بیش  ه و خطرات ئج معکوسی ببارآوردعلیه تروریسم٬ نتا مبارزه ونبرد تکراری ایاالت متحده

  ۰حاصل نمود ونیفز ٬در کشور از پیش

قرار « دولت اسالمی»گروهبندی   مبارزه علیه رأس ایاالت متحده در  ٬چنانچه واضح و مبرهن است    

کمک و مساعدت طراحان و سازندگان امریکایی منابع مادی و گروهبندی متذکره توسط یکهحالدرگرفت٬ 

گردید٬  خارج  اتمسفیر تحت تأثیر ایاالت متحده  از« دولت اسالمی»گروه  آنجاییکه  اما از ۰ایجاد گردید

 ۰یورش بردند سوریه با حمالت هوایی درعراق و« اسالمیدولت »ایاالت متحده وهمپیمانانش برمواضع 

ایاالت متحده  نظامیان ٬ این واقعیت است کهمینماید جلب توجهزمان دیگرهرمسأله ایکه بیش ازاینمورد در

 نیز بلکه بکمک آنها  هدیموثری متوسل نگرد افغانستان به اقدامدر« دولت اسالمی»علیه جنگجویاننه تنها

  ۰میشتابند

شان مواضع  به تحکیم  ٬ایاالت متحده میان افغانستان وامضای توافقنامه امنیتی پس از« طالبان»بلی و    

گان مردم در ولسی جرگه٬ نگرانی شانرا از وخیم شدن بسیاری از سناتوران و نمایند ۰در کشور پرداختند

 ۰شمال کشور ابراز داشتنددر « دولت اسالمی»اوضاع امنیتی٬ بخصوص ناراحتی هایشانرا از تحرکات 

 ۰تأمین نموده اند« دولت اسالمی»امریکایی ها بصورت غیرمستقیم ارتباطاتی با  چنین تصور میگردد که

 تهدید  منافع ایاالت متحده بمثابه دسته بندیهاییکه بهوگروهها آن  ٬آنهایی را تنها ٬نیروهای مسلح امریکایی

« دولت اسالمی»٬نه تنها علیه فعالیتهاینظامیان امریکاییءا ٬بنأ ۰دنمیدهمورد ضربه قرارپنداشته میشوند٬

 ۰قرار میدهندته بندی را مورد حمایتهایشان نیزجنگجویان این دسبلکه اعضأ وند٬دامی متوسل نمیگردبه اق

طرح  ٬بخودی خود ٬«دولت اسالمی»که  کشور اظهار داشت  نماینده ای از اهالی شهر کابل در پارلمان

  ۰میباشد در افغانستان متحده جدید ایاالت

نطقه مآسیای مرکزی نمیتواند نگرانی دول تشدید فعالیتهای تروریستی درافغانستان وکشورهای همجوار   

«        همکاریهای شانگهایمنطقه سازمان امنیت وثبات در»درنتیجه کنفرانس  ۰را با خود بهمراه نداشته باشد

روابط  طی اعالمیه مشترک تأکید داشتند که درصدد تأمین بیش از پیش نمایندگان کشورهای شرکت کننده



مردمان و دول  همیاریکه همکاری و اظهارداشتندانکشاف مناسبات میان کشورهای عضو بوده ورشد وو

۰منطقه وجهان ممد واقع میگردددراین گرد همآیی٬ درتأمین صلح وامنیت پایداردر شرکت کننده  

و نحوه و ه بصورت همیشگی و دوامدار٬ ناظر شرایط تأکید ورزیدند کمچنان ه ٬اعضای شرکت کننده   

و تأمین صلح و ثبات پایدار در بهتر شدن اوضاع درافغانستان بوده و بمنظور چگونگی انکشاف اوضاع 

  ۰ابراز داشتندنه وعده ارائه مساعدتهای الزم رازمیهرنوع همکاری وهمیاری بوده و در افغانستان٬ آماده

       

               

        


