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  کابل- ینيعبدهللا ام

  ٢٠١۵ مارچ ١٨
  

  به داعشوستن قومندانان  طالبياحتمال  پ
  

  از قومندانان طالبی ملل متحد در افغانستان در گزارش خود اعالم کرد که تعدادی اختصاصۀنديکالس ھسم نماين

  خطرناک گروه یت ھاياو از فعال. ش استي در حال افزاان نگران کنندهين جريوسته و ايدر افغانستان به داعش پ

د کدام کشور ھا ي ملل متحد به عمق نرفت که بگوۀنديالکن نما. ش نمودي داعش در افغانستان اظھار تشویستيترور

 اند ن نوع توطئه ھايرعقب اد

ده يعش در افغانستان باشد د از دایاديع و بني وسیباني پشتۀنشان دھندکه   یچ سنديھ"کالس ھسم ھمچنان گفت ين

 را از یلي تحمیرو ھاي نیچ زمانيمردم ما ھ.  ملل متحد استۀندين قسمت گزارش نماين درست تري ا."نشده است

 ھموطنان یا راست، براي چب باشد ۀيافي در قیلي تحمیرو ھايخواه ن. ستاده انديرفته، بلکه در مقابل آن ايرون نپذيب

ت يق و حماي تشوی منطقه ئیراٌ داعش از جانب غرب وشرکاي، طالبان و اخی جھادیگله ھا. ستيرش نيما قابل پذ

، گزارشات اً ري اخ.کند ی نمی مردم ما فرقیکجا شود، برايا با طالبان ي عمل کند یخواه داعش به تنھائ. شوند یم

ن ين بارھا ااز افغانستان منتشر شده و مقامات افغانستا ی قسمت ھائیبعض حضور داعش در  مورددر یمتعدد

ده ي رسگوشزابل، فراه، ھلمند و ننگرھار به ات يوال داعش در یت ھايفعالکنون  اتا. د کرده انديئأ را تموضوع

   .است

کشور را ت در سرتاسر يامنن يمأ  تیئ کشور توانایتي امنیروھاي ن،ندي گوی افغان میتيمقامات امنکه  یباوجود

 ی دولت مستعمراتیتي امنیرو ھاي، اما ضعف ن را نخواھند دادیستي تروریوذ گروه ھا گسترش و نفۀدارند و اجاز

  .  آشکار شده استکابل قبالً 

اه و ي سی ضد گروه ھاه، بلکه بیه دولت مستعمراتي نه تنھا علی مبارزات طوالنی برای و انقالبی ملیرو ھاين

  . د خود را آماده سازندي ھم بایستيترور

  

 

 


