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ازجمله سرزمین دارای عناصر ومینرالهای کمیباب در زمین
ISIS –Daesh is on rise in Afghanistan why? Who’s
supporting them? Afghanistan rare earth elements

***
مد ت ها است که بسیاری باشندگا ن ومقامات دولتی افغا نستا ن از شنید ن آواز پرواز
و فرود آمدن هلیکوپترهای سحر آمیز در برخی از قسمت های افغانستان اظها ر تشویش
وترس میکنند تا جا یکه با گذارشا ت از چشم د ید مردم ؛ جنگجویا ن داعشی تحت نام
دولت اسالمی افراطی عراق وسوریه خراسانی ( )isis-kدر مرحله نخست در والیت
ننگرهار یعنی در والیت شرقی افغانستان ظاهر و جابجا شد ند وبرای نبرد وجنگ به
تالش پرداختند وچندی بعد به همسایه والیت ننگرها ر یعنی به والیت کنر رخنه کرده
وبه آنجا سرازیر شدند وهمین اکنون بعد از سپری شدن مدت چند ماه گذارش های
هشدار دهنده از ورود این جنگجویان داعشی خرا سا نی وفا دار و متعلق به اتباع
فرانسه والجزایر به والیت شما ل در جوزجان خبر میدهد.
حضور وجابجا شدن داعشی ها در والیات شمال افغانستان دربرگیرنده دالیل بیشتر
است ویکی ازجمله این دالیل ؛ دلیل عمده حضورآنها دروالیات شمال افغانستان نزدیک
شدن به مرزهای روسیه است ؛ امانزدیکی آنها به مرزهای آسیای مرکزی دراثر تالش
وکمک مسکو به گمان اغلب که تجا وز وحمالت داعشی ها را غیرمحتمل وغیر ممکن
میسا زد چونکه روسیه مرز های بین ا فغا نستا ن و آسیای مرکزی را دقیقاً تحت نظارت
خود قرارداده است واز ورود این جنگویان داعشی به کشورهای آسیای مرکزی کام ً
ال
جلوگیری بعمل می آورد – جنگجویا ن داعشی خراسا نی در تحت شعا ر ضد روسی
بعد از آنکه توسط نیروهای هوایی روسیه در جنگ های خا ورمیا نه شکست خوردند
واز آنجارانده شد ند اینجابه افغانستان رواورده به انفجارات وبمب گذاریهای وانتحارهای
خودی پرداخته وضع را در افغا نستا ن به نا رامی وبه عدم مصونیت کشا نید ند.
با جا بجای وبا نشست جنرال دوستم به حیث معا ون اول ریا ست جمهور افغا نستا ن

مربوط به قوم ازبک وباشنده اصلی وبومی والیت شمال افغانستان یعنی جوزجان تا
جایکه اکنون داعشی ها به نسبت عدم حضور جنرال دوستم در انوال حضور یافته اند

میتوان گفت که جنرال دوستم مد ت بیشتر ی را بعنوان یک فرما نده سپاه نظا می
به مقا بل طا لبا ن و گروه داعشی ها به جنگ و مبارزه پرداخت و او توانست که این
جنگجویان وستیزه گران افراطی را پراگنده واز آن بخشهای افغانستا ن بیرون راند واو
براستی که تما م برنامه های این جنگجویان ستیزه جو را بخاک یکسان کرد اما دولت
افغا نستا ن باعث مذ مت خودگردانی مبارزات نظامی او به ضد جنگ طلبا ن شد یعنی
که دراین زمینه با جنرال دوستم مخا لفت صورت گرفت وچنین حد س زده میشود که
مخا لفت دولت به مقا بل اونا شی ازاین بوده با شد که این حرکت ممکن است که بواسطه
مسکو پیشتیبا نی میشد .
جنرال دوستم در روزهای متعا قب وظیفه و مصروفیت های خود به نسبت تجا وز
جنسی وازبین بردن عفت باالی یک مرد همچشم ورقیب سا بقه خود نام بد ومحکوم
گردید تا جایکه محکومیت اورا جوامع بین المللی نیز نادیده نگرفتند وبا درنظرداشت
همین دلیل بگونه اجباری درخارج از کشور یعنی در ترکیه جابجا شد ودولت افغا نستا ن
حین بازگشت او از ترکیه به هواپیمای حا مل او اجازه نشست را به میدان هوایی بین
المللی کابل افغا نسا ن نداد .
انگیزه سومی ممکنه درپشت سرجنبش داعشی های خراسا نی همان چیزی است که
دراین آواخر بد ست نشر رسیده است که آن عبارت از موجود یت ثروت های سرشا ر
د ست نخورده ومینرالهای کمیبا ب افغا نستا ن بخصوص در والیات جنوبی وبویژه در
والیت هلمند است که به بها نه ای ادامه جنگ گرم میخواهند که آن ثروت های زیر
زمینی را غارت وچپا ول نما یند  .وزیر معا دن ا فغا نستا ن طی یک صحبت خبری
خود خا طرنشا ن سا خت که ساحات تحت قلمرو داعشی ها درشما ل ا فغا نستا ن
محالتی است که غنی ازمنابع گرانبها فراوان ا ست  ،ترس وتشویش وزارت معا دن
افغانستان ازاین سبب است که مبا دا این منا بع توسط داعشی ها کشف نشود و

ثروت ها با استخراج غیر مسلکی وغیر علمی تاراج گردد .سخنگوی وزارت معادن
افغانستان درمورد چنین ارایه نمود  :که ذخا یر یورانیوم ودیگر مینرالهای کمیبا ب
وکم نظیر منطقه ومحالت همین اکنون در تحت کنترول داعشی ها قراردارد.
قابل یاد آوری است که همین اکنون هزاران نیروهای کام ً
ال مسلح ومجهز افغانستان
در انتظار سفارش واوامر مقامات عالی رتبه کابل بغرض نیست ونابود کردن تعدادی
انگشت شما ری ازجنگجویان افراطی داعشی ها میبا شند اما گذارشات حاکی از آن است
که مقامات باالرتبه افغا نستا ن قصد از بین بردن این گروپ های ناچیز داعشی های
افراطی متعصب را ندارند.
داعشی ها که با استفاده از بکار بردن سیفونها در آمدهای سنگینی را از ریشه های
متعدد درسوریه وعراق بد ست می آوردند آن درآمد ها را درسا ل ( )1122ازدست
دادند چونکه نیروهای هوایی روسیه درحدود ( )01فیصد درآمد های داعشی ها را که
از داد وستد وتجا رت نفت واخذ مالیات بد ست می آوردند آن در آمدها را بکلی ازدست
دادند و اکنون که ثروت ودارایی برای داعشی ها نسبت به هر چیزی دیگری ارزش
واهمیت دارد به همین دلیل است که اکنون این داعشی ها منابع سرشا ر ثروتهای طبعی
را درواولسوالی درزاب ( )Derzabدرتحت کنترول خود دارند تا اگربتوانند با استخراج
آن ثروت های طبعی زیر زمینی پول هنگفتی بد ست آورند.
یک مرد محلی وبومی بنام حاجیه گفت :جنگجویان داعشی چند ملیتی هستند که
شامل اتباع فرانسوی ها ،الجزایری ها  ،ازبک ها  ،وچیچینی ها اند  .او گفت که اکثر
اینها مردان سالخورده وقد بلند ودراین اواخر بیست سا ل است که آنها لباس نظامی به
تن میکنند وسواربرموترسا یکل ها به نزدیکی مرزها به کشورهای آسیا ی مرکزی
دررفت و برگشت اند وبا هیچکس حرف نمی زنند.
گفته میشود که شما ری از جنگجویا ن افراطی از طریق مرزهای تاجکستا ن و
ازبکستان به ا فغا نستا ن می آ یند ویا داخل میشوند  ،چنا نچه سرویس های خبری
واطالعاتی اروپا دراین اواخریک اطالعیه را فاش ساخت که یک مرد فرانسوی درماه
جوالی درتاجکستان دستگیرشد کسی که قصد داشت تا درافغانستان به صفوف داعشی ها
ملحق شود چه که این شهروندان خارجی افراطی بازماندگان ناشی از شکست مفتضحانه
داعشیها درسوریه وعراق هستند ویا اینکه درحال حرکت وسرازیرشد ن به اینجا بخاطر
خون ریزی واجرای جها د ویا بخا طر اندوختن وبد ست اوردن دالر اند ویا اینکه از
طرف حلقات جنگ طلب به تازه گی استخدام شده اند.
کا بل پا یتخت افغا نستا ن در دوسا ل گذشته شاهد بمب گذاری ها ی مرگبا ر توسط
گروهای دهشت افگن داعشی های خراسا نی بوده وداعشی ها ا ین بمب گذاری ها را
با هد ف برتری جویی خود در جنگ های نیا بتی درکشور سا زما ن داده اند .

کا بل یکی دیگر از گوشه ای تاریکی را نشا ن میدهد ؛ که این گوشه ای تاریکی
همانا عبارت از آدم ربا یی کود کا ن است که با یک برنامه از قبل تنظیم شده این
کودکا ن را ازخیا بانهای کا بل اختطاف میکنند وبعد ًا در پناهگاهی تروریستی واقع در
سرتاسر مرز با پاکستان ویا در برخی از ساحات افغانستان تحت آموزش قرار میگیرند
یعنی که به این کودکا ن ربوده شده مها رت های تروریستی و بمب افگنی و انتحاری
خودی را می آموزانند ؛ گذارشات حاکی از آن است گه گروه های تازه کار داعشی ها
درشما ل ا فغا نستا ن کودکا ن به سن ( )21سا له را برای فعا لیت های تروریستی
آموزش میدهند.
یک سال قبل وزارت امورخارجه روسیه ونماینده خاص روسیه درافغانستان بار ها
با رها هشدار داده اند که هواپیماها ویا هلیکوپترهای ناشناس واسرار آمیز در فضا ودر
آسمان والیات شمال ا فغا نستا ن بویژه دروالیت جوزجان در حال پرواز دیده شد ه
ومسکو دریافته است که این هواپیماها در منا طق تحت کنترول تروریست برای آنها
سالح ومواد غذایی ود یگر مهما ت جنگی را از هوا پرتا ب مینما ید وبه اینصورت
تروریست ها را درمقابل روسیه تقویه وسازماندهی میکند  .گذارش ها حا کی از آنست
که هزازان جنگجو وتروریست ها از سوریه وعراق بعد از شکست مفتضحانه بشکل
گروپ وار به نقاط کوهستانی درافغانستان جابجا میشوند ومیخواهند که انتقا م شکست
خودرا از کرملین بگیرند چنانچه که فرماندهان این گروهای تروریست شکست خورده
برای جنگجویان خود دستور داده اند که باالی شهرهای روسیه به حمله بپردازند یعنی
که شهر های روسیه را تحت هدف حمالت خود قرار دهند .
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ماریا زاخا رووا ()Maria Zakharova
گفت  :دولت روسیه از نزدیک رفت وآمد ویا عبورومرور وانتقال جنگجویان داعشی ها
وهمه تروریست ها را درمنا طق شرقی ا فغا نستا ن تحت نظا رت دقیق خود قرارداده
است  .وزارت خارجه روسیه درسال ( )1122دربیانیه خود خواستار ارایه پاسخ از
ایاالت متحده امریکا وناتو درمورد گشت وگذر این هواپیماهای مشکوک وناشناس که
در فضای والیات شمال افغا نستان دیده شده اند گردید چونکه ناتو وایاالت متحده امریکا
از مدت ( )21سال است که درافغانستان مستقر اند .
حا مد «کرزی» ریس جمهور سابق افغانستان دریک مصاحبه اختصاصی خود با
آزانس خبری روسیه امروز ( )Russia Today=RTبا صراحت وبا شجاعت تمام گفت
واشاره کرد که غرب درعقب مسیر حرکت داعشی ها ( )ISISدرافغانستان قراردارد.
وامریکا را به نسبت اینکه داعشی ها را دراکتوبر سا ل ( )1122مسلح ساخت واو این
عمل امریکا را تقبیح نمود .اود ادامه صحبت خود افزود که هلیکوپترهای مربوط ارتش
ایاالت متحده امریکا به گروهای تروریستی داعشی ها درا فغا نستا ن سالح ومهما ت

جنگی را انتقا ل میدهد و آنها را مسلح میسا زد او درادامه صحبت خود گفت  :که
گروهای شبهه نظامی در طول سه تا چها ر سال گذشته تحت نظا رت سازمانها ی
نظا می اطالعاتی امریکا در کشور پابعرصه وجود گذاشتند .
در زما ن زما مداری حا مد «کرزی» بعنوان ریس جمهور ا فغا نستا ن ؛ هنگا میکه
خبر حضوروروبه افزایش داعشی ها به نطقه اوج خود رسید او یعنی «کرزی» درباره
پروازهای هواپیماهای مشکوک ونا شنا س برقلمرو ا فغا نستا ن صحبت کرد که ستیزه
جویان داعشی درمناطق شمال افغانستان در گشت وگذر اند .
ظهورویا حضور داعشی ها درافغانستان درتاریخ( )9دسمبر رخ داد واین همان زما نی
است که حیدر العبادی نخست وزیر عراق درجریا ن کنفرانس رسا نه های بین المللی
در بغداد پایتخت عراق پا یا ن جنگ عراق را با داعشی ها اعالم کرد یعنی که
داعشی ها را درعراق کامال نا بود وترومار ساخت .
در آوایل ماه جاری ریس جمهور پوتین در دیدار شگفت انگیز که درسوریه داشت
خروج نیروهای نظا می خودرا ازپا یگاه های هوایی درسوریه اعالم کرد .گفت که
اگرتروریستها دوبا ره سرخودرا در سوریه بلند کنند روسیه با حمالت پرتوان وقدرتمند
خود آنها را نیست ونابود خواهد کرد ؛ بناً روسیه پایگاه های دایمی خودرا در فرودگاه
( )Hmeymimوهمچنان تاسیسات دریایی خودرا در تارتوس ( )Tartousبطور دایمی
حفظ خواهد کرد .
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