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 شوند؟ یمانع رفتن کودکان به مکتب م انیچرا داعش
 

با آن که این گروه تروریستی در سوریه ، عراق و برخی از کشورهای دیگر در حال نابودی می باشد و شکست های 
سنگینی را متحمل شده و زنجیره های اصلی رهبری آن از هم گسیخته است اما از ظواهر بر می آید که این گروه در 

 ستان می باشد.حال شکل گیری در افغانستان و در پی ایجاد پایگاه در افغان
گروه تروریستی داعش از آغاز فعالیت های تروریستی اش در افغانستان همواره با راه اندازی وحشت و دهشت در 
میان باشنده گان ساحات زیر کنترول خویش به ویژه دروالیت ننگرهار در شرق و والیت جوزجان در شمال کشور 

 تعلیم باز دارند .پرداخته و کوشیده اند تا مردم را از کسب دانش و 
مگر آنچه در این اواخر گروه تروریستی داعش بیشتر تمرکز خود را روی آن معطوف داشته است ، بازداشتن 
کودکان با استفاده از اعمال خشونت و تهدید می باشد طوری که دروازۀ تمام مکاتب زیر کنترول خود را در والیت 

ه مکتب گردیده و تالش دارند تا نصاب خود را برای شاگردان آموزش های ننگرهار و جوزجان بسته مانع رفتن آنان ب
 دهند که این کار در واقع خیلی خطرناک تلقی می گردد.

طبعاً می خواهیم بدانیم که چرا داعشیان می خواهند مانع رفتن کودک معصوم به مکتب و بازداشتن آنان از آموزش و 
 پرورش شوند؟

ه اندازی عملیات های ضد روشنگری و بازداشتن کودکان از رفتن به مکاتب در تالش پاسخ این است که داعشیان با را
آن اند تا مردمام مناطق زیر کنترول خود را در تاریکی و جهل تمام نگاه دارند و از آن ها به خوبی استفاده سوء 

 نمایند.
کودکان از آموزش و پرورش این بدان معناست که رهبری گروه تروریستی داعش می خواهند با دور نگهداشتن 

اهداف میان مدت و دراز مدت استراتیژیک خویش را تحقق بخشند و از همین کودکان به دور از تعلیم و دانش به 
صفت جنگجو در صفوف خویش استفاده نماید . قسمی که به گزارش برخی از رسانه ها همین اکنون شماری از 

ب محروم اند را استخدام و برای آنان در ولسوالی های درزاب و قوشتیپۀ کودکانی را که در روستا ها از رفتن به مکت
والیت جوزجان در شمال و ولسوالی های هسکه مینه ، ده باال و غنی خیل والیت ننگرهار در شرق کشور مراکز 

آموزش می آموزش های تروریستی را ایجاد و برای آنان مسایلی چون تخنیک استفاده از اسلحه و حمالت انتحاری را 
 دهند که ادامۀ این روند در کشور نگران کننده و غیر قابل جبران خواهد بود.

طوری که همین اکنون بیشترین کودکان در مناطق جنوبی و شرقی کشور از رفتن به مکتب توسط گروه طالبان 
تبانی با دست های نامرعی  بازمانده اند و داعش نیز به سادگی از میان آنها سرباز گیری می نماید حاال این گروه در

می خواهند این پروژه را به شمال نیز کشانیده و کودکان باشندۀ شمال را نیز بسمت جهل و افراطیت سوق دهند که 
 ولسوالی درزاب والیت جوزجان نمونه بارز آن می باشد.

رهبر و صدها جنگجوی با آن که دولت همواره عملیات هایی را غرض سرکوب این گروه راه اندازی کرده و چندین 
این گروه را از بین برده است اما تا کنون موفق با نابودی کامل این گروه جنایت کار نگردیده است بناًء غرض مهار 
سلطه ئ داعشیان در کشور و رهایی کودکان از چنگال استبداد این گروه که خطر جبران نا پذیری را متوجه آیندۀ 

مام امکانات در امر نابودی این گروه هم از طریق شناساندن چهره واقعی تروریستان افغانستان می سازد نماید و با ت
داعش ذریعۀ میدیا و شبکه های اجتماعی با راه اندازی کمپاین های گسترده و هم از طریق عملیات های منسجم نظامی 

م توجه دولت به این معمول نسل در تبانی با نیروهای امریکایی و ناتو اقدامات همه جانبه نمایند زیرا در صورت عد
فردای داعش به مراتب خونخوار تر از امروز آن خواهند بود و بی گمان آیندۀ افغانستان را به چالش های جدی و غیر 

 قابل جبران خواهند بود.
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