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احتمال پيوستن قومندانان طالب به داعش
نيکالس ھسم نمايندۀ اختصاصی ملل متحد در افغانستان در گزارش خود اعالم کرد که تعدادی از قومندانان طالب
در افغانستان به داعش پيوسته و اين جريان نگران کننده در حال افزايش است .او از فعاليت ھای خطرناک گروه
تروريستی داعش در افغانستان اظھار تشويش نمود .الکن نمايندۀ ملل متحد به عمق نرفت که بگويد کدام کشور ھا
درعقب اين نوع توطئه ھا اند
نيکالس ھسم ھمچنان گفت "ھيچ سندی که نشان دھندۀ پشتيبانی وسيع و بنيادی از داعش در افغانستان باشد ديده
نشده است" .اين درست ترين قسمت گزارش نمايندۀ ملل متحد است .مردم ما ھيچ زمانی نيرو ھای تحميلی را از
بيرون نپذيرفته ،بلکه در مقابل آن ايستاده اند .خواه نيرو ھای تحميلی در قيافيۀ چب باشد يا راست ،برای ھموطنان
ما قابل پذيرش نيست .گله ھای جھادی ،طالبان و اخيراٌ داعش از جانب غرب وشرکای منطقه ئی تشويق و حمايت
می شوند .خواه داعش به تنھائی عمل کند يا با طالبان يکجا شود ،برای مردم ما فرقی نمی کند .اخيراً ،گزارشات
متعددی در مورد حضور داعش در بعضی قسمت ھائی از افغانستان منتشر شده و مقامات افغانستان بارھا اين
موضوع را تأئيد کرده اند .تا اکنون فعاليت ھای داعش در واليات زابل ،فراه ،ھلمند و ننگرھار به گوش رسيده
است.
باوجودی که مقامات امنيتی افغان می گويند ،نيروھای امنيتی کشور توانائی تأمين امنيت در سرتاسر کشور را
دارند و اجازۀ گسترش و نفوذ گروه ھای تروريستی را نخواھند داد ،اما ضعف نيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی
کابل قبالً آشکار شده است.
نيرو ھای ملی و انقالبی برای مبارزات طوالنی نه تنھا عليه دولت مستعمراتی ،بلکه به ضد گروه ھای سياه و
تروريستی ھم بايد خود را آماده سازند.
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