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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ دسمبر ٠٩
 

  :اعالم خطر
 سرباز گيری داعش در افغانستان

  
چند دستگی در . ستستان اگزارش ھا حاکيست که گروه تروريستی داعش مصروف سرباز گيری در کنج وکنار افغان

صف طالبان، ضعف ھميشگی نيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی کابل و مھمتر از ھمه بيکاری و تداوم اشغال کشور، 

شايد ھم حضور غير مشروع عساکر بيگانه با موجوديت سازمان . سازد سوی داعش متمايل میه قشر جوان را ب

  . تروريستی داعش بی ارتباط نباشد

  

  

  

  

  

  

  واليت ھلمند با رنگ سرخ محل سرباز گيری داعش

 د که ازاھخو ، اکنون میستگروه تروريستی داعش که نه تنھا در شرق ميانه، بلکه در سطح جھانی محشر برپا کرده ا

واليت ھلمند اولين محل از آماج داعش . درا گسترش دھد و فعاليت تروريستی خود   افغانستان يک پايگاه ديگری بساز

اين منطقه که زمانی جايگاه نيرو ھای تازه نفس طالب بود، حال به محل تبليغاتی داعش مبدل شده و از  .ور استدر کش

  . ھمين جا استخدام جوانان را آغاز کرده اند

مردم محلی . ميسر ساخته استای رقيب طالبان فرصت سربازگيری را برای داعش بيشتر ھجنگ و ستيز بين دسته 

سوی خود می کشاند و ھيچ نيروی ه اظھار می نمايند که داعش با باز کردن دکان ھا و مصرف پول گزاف جوانان را ب

  . بازدارندۀ ديگری نيست که بتواند جلو فعاليت  روز افزون داعش را بگيرد

. ند بدون تشويش خاطر به سرباز گيری ادامه دھد فساد در دستگاه ھای امنيتی ھمچنان باعث شده است که داعش بتوا

دست ه فرار از کشور و يا پيوستن به داعش برای ب: توان داشت؟ برای جوانان ما دو راه باقی است پس چه انتظار می
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خواھند که کاری برای مردم  توانند و يا نمی ًمقامات بی غيرت دولت مستعمراتی کابل اصال نمی.  نانیۀآوردن لقم

  . دور نگھدارنده سوی داعش و يا طالبان به ص جوانان انجام دھند تا آنھا را  از ميالن بباالخ

  توان دولتی به اين بی کفايتی در جھان سراغ نمود؟   آيا می

  

 

 
 


