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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١۶ جوالی ٢١
  

 فعاليت مشترک طالبان، القاعده  و داعش در بدخشان
  

روی .  رخنۀ القاعده و داعش شده استژيک بدخشان درين اواخر آماج حمالت پی در پی طالبان و محليواليت سترات

بدخشان معادن  و . ھمين دليل است که کشور ھای آسيای مرکزی نگرانی خود را از بی امنيتی افغانستان ابراز داشته اند

واليت بدخشان از يک سو . منابع زير زمينی فراوان دارد که توجه ھر تبھکار داخلی و خارجی را جلب کرده است

 با چين، پاکستان و تاجيکستان و از سوی ديگر به دليل داشتن منابع غنی زير زمينی طالبان را به ندنسبت ھم سرحد بو

  . سوی خود کشانيده که ھمچنان با مخالفان اخوانی چين وتاجيکستان ھمکاری می نمايند

واخر سر و کلۀ داعشی ين اانظر به اعتراف والی بدخشان، طالبان و القاعده نفوذ وسيعی در بدخشان برقرار کرده و در

والی دولت مستعمراتی اعتراف کرد که گروه داعش ھم مصروف سرباز گيری در . ھا ھم به مشاھده رسيده است

طالبان ًدر بدخشان معادن الجورد، فيروزه و زمرد و لعل وجود دارد که قسمت عمدۀ آن فعال در دست . بدخشان است

 ديگر بسيار ٢۶ ولسوالی داشته که دوی آن در دست  طالبان بوده و  وضع امنيتی ٢٨بدخشان در مجموع . قرار دارد

که ھر سه گروه ضد بشر يعنی طالبان،  قابل تعجب اين. رود خراب است که ھر لحظه احتمال سقوط ھر ولسوالی می

نيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی تا حال کاری . برند  به سر میالقاعده و داعش در بدخشان با ھم در تساند و ھمکاری

 و يک تعداد  يک تعداد از نيرو ھای امنيتی گاه گاھی به طالبان می پيوندند. از پيش برده نتوانسته و توان جنگی ندارند

  .ديگر از ترس مرگ از ميدان جنگ فرار می نمايند

ت می توانند به آسانی خود را در پناه گاه طبيعی اين منطقه پنھان نموده و به  به دليل داشتن سرزمين پيچيده، مخالفان دول

ين منطقه  انظر به پيچيدگی جغرافيائی بدخشان، تروريست ھای مخالف چين و تاجيکستان در. حمالت متقابل دست بزنند

ه ھای مخالف در بدخشان نه پس رخنۀ گرو.  خود را پنھان ساخته و از ھمين جا عمليات خود را سازماندھی می نمايند

 ھم می زند، بلکه خطرات فعاليت ھای تروريستی را در چين و تاجيکستان نيز افزايش میه تنھا امنيت افغانستان را ب

  .دھد

  .  دولت مستعمرايت کابل قادر به مھار کردن گروه ھای تروريستی نيست، زيرا خود بنياد ملی و مردمی ندارد

  

 
 


