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 پیشگفتار :                                    

 

همه چیز از کودتای ننگین هفت ثور شروع شد ، کودتایی که به شهادت شهید 

 حبوب و مقتدر افغانستان انجامید .محمد داود خان رئیس جمهور م 
، عواقب شوم نبود او را پیش بینی میکردند ، به استثنای   جهانسیاست مداران 

بنیادگرایانی که بر علیه او چند بار کودتا کردند و شورش راه انداختند و  

کمونیست های افراطی افغان بقیه میدانستند که سقوط شهید محمد داود خان چه 

 ه بار خواهد آورد . فاجعه ای را ب
ابتدا  پس از سقوط شهید محمد داود خان پای بیگانگان هم به کشورمان باز شد ، 

روس ها ، بعد اعراب و تندروان اسالمی ، بعد امریکایی ها و متحدان شان و 

 حاال چچین ها ، اویغورها و بقیه . 

به جنگجویانی میپردازیم که طی چهار دهه اخیر   به صورت فشرده رسالهدر این 

 . به افغانستان آمده اند

 

 محمد شریف منصور 

 ۱۳۹۹تابستان سال 
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 مرد تکرار نشدنی، محمد داود                             

 

در کنار ویژه گی های منحصر به فردش ، انسان آزاده و شجاعی محمد داود خان 

، آن هم وقتی پای کشورش در میان بود کمتر نرمش به بود و در برابر بیگانگان 

، یک  خرج میداد ، او دو بار قاطعانه در برابر رهبران کشورهای دیگر ایستاد 

وی درسی  رهبر اتحاد شور بار در هنگام ریاست جمهوری در مسکو به برژنف

،   ه بودقبل از آن هم درس بزرگی به دولت ایران داد ،آموخت  فراموش نشدنی

، دیپلومات ورزیده و یار وفادار شهید   عبدالجلیل جمیلیدوست بزرگوار من جناب 

به خاک  ، برخورد محمد داود خان با دست درازی دولت ایران محمد داود خان

 را اینطور روایت میکنند : افغانستان

که مانند داود خان شهید از   مرحوم محمد یونس خان انسان خلیق و اجتماعی بود

سردار خطاب شدن منزجر می شد ، وی داماد سردار عبدالقدوس خان 

اعتمادالدوله صدر اعظم اول افغانستان مستقل در عهد سلطنت اعلیحضرت 

مد  مرحوم غازی امان هللا خان بودند و همسر مرحومه شان عمه شهید نوراح

اعتمادی خلیق ترین و شکسته ترین انسانی که ) عقده داران بی خبر اورا مغرور  

 و خودخواه واین وآن میخوانند ( بوده است.  
اعلیضرت مرحوم محمد ظاهر شاه و محمد داودخان و محمد نعیم خان و خانواده  

 سلطنتی محمد یونس خان مرحوم را کاکا خطاب میکردند .
رئیس بلدیه شهر کابل در دور حکومتداری محمد هاشم  مرحوم یونس خان اولین 

خان بود و در ایامیکه شهید محمد داود خان قوماندانی قوای مرکز را با وزارت 

مرحوم سپه ساالر شاه محمود خان    در دوران صدارت حربیه }وزارت دفاع{

غازی عهده دار بودند مرحوم محمد یونس به عنوان والی والیت قندهار } بعد از  

 حمد داود خان { مقرر شدند .م
بخاطر اینکه با لطف همیشگی خود شان و دوستی با پدر مرحومم روابط نزدیکی  

 داشتیم } در دوره ریاست جمهوری داود خان شهید{ با اطالع از مریضی شان به  
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 عیادت شان میرفتم و مجلسی با معلومات پر ثمری داشتند . 
روزی در مورد سوابق کاری و جرأت بی نظیر و آزادگی و وطن دوستی داود  

 خان شهید چنین گفتند :  
چون سوابق کاری وزارت امورخارجه افغانستان را داشتم و سوالی هم در مورد  

حل منازعه مشکل سرحدی با ایران در قسمت اسالم قلعه مطرح بود } با رویت 

آن { نامه رسمی و امریه حکومت را بحیث رئیس هیأت حل منازعه ذات البینی  

امورخارجه دریافت سرحدی بین دو کشور ایران و افغانستان طی مکتوب وزارت 

 کردم و میبایست 
بزودی به اسالم قلعه میرفتم و با رسیدن به آنجا متوجه شدم که سفیر ایران در  

کابل هم که رئیس هیأت دولت ایران بود به آنجا رسیده است ، مذاکرات دو روز  

 دوام کرد ولی جانب ایرانی باز هم بر فیصله و تصمیم قبلی طرفین که با  
نگلیس صورت گرفته و نهائی شده بود پا فشاری تجدید نظر وساطت دولت ا

داشتند تا ساحه مثلثی بر آمدگی مانندی را که ضلع طوالنی و پایانی آن متصل به  

متر بود و خط عمودی آن تا راس مثلث بیشتر   ۳٠٠خاک افغانستان و بیشتر از 

این ساحه  متر و بخاک ایران وصل می شد؛ ایرانی ها میخواستند که همه ۱٠٠از 

 را به ایران واگذار کنیم .
چون به توافق نرسیدیم نتیجه را به وزارت امور خارجه اطالع دادم و بخاطر 

اینکه جنرال محمد داود خان عالقه مفرط شخصی به این معضله داشتند راپور 

 شفری خودرا به ایشان هم مخابره کردم.  
من را صدا کرد که قوماندان  دو روز بعد اپراتور مرکز تلفون }سیستم آن روزها{

صاحب قوای مرکز در پشت خط هستند لطفا گوشی را بر دارید ، با بر قراری  

تماس و شنیدن صدای غیر طبیعی محمد داود متوجه نزاکتی شده و بعد از سالم و  

احوال پرسی عاجل خواستم سوالی کنم که ایشان با صدای نظامی و احساسات 

همین لحظه مقامات   –قت گوش کنید ا دمه صاحب بافغانی گفتند : نائب الحکو

 سرحدی و کمیساری ما در اسالم قلعه خبر دادند که دولت ایران به ادامه مذاکرات  
 توجه نکرده و یک ساعت قبل در همان ساحه قوای مجهز نظامی خودرا پیاده 
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کرده و نظامیان ایرانی آنجا را اشغال کرده اند . وزیر امور خارجه ما سفیر 

ایران را خواسته و به او گوشزد کرده است که اگر ایران بزودی و فوری قوای  

  –خود را از آن ساحه خارج نکند جانب افغانستان آنرا تجاوز غیر قانونی شمرده 

اهد گرفت و هدایت صریح بشما بزودی به وسیله قوای نظامی آن ساحه را پس خو

این است که اگر با رسیدن به آنجا هنوز هم قوای ایران بر همان ساحه باشد 

منتظر هدایت ثانی نمانده فورا و بی دریغ امر حمله و اور را به کندک تان بدهید 

و به فرقه نظامی هرات هم هدایت صریح داده شده و بدون معطلی به امداد تان 

 را از خاک افغانستان بیرون بیندازید  میرسند تا آنها 
فلیهذا به شما هدایت اکیدا باز هم این است که بعد از ختم مکالمه و بصورت  

عاجل در رأس قوای نظامی کندک مخصوص قول اردوی قندهار بطرف اسالم  

مگر متوجه باشید که اگر بازهم قوای ایرانی در همان ساحه  –قلعه حرکت کنید 

 بودند
دریغ و بدون هدایت ثانی امر حمله بر قوای ایران را صادر کنید و  فوری و بی –

 اما از جریان بر خوردها مستقیما با ما به تماس باشید 
در همین لحظه قوماندان قول اردو و قوماندان کنک مخصوص وارد شده آمادگی  

کامل خود را برای حرکت به اطالع رسانیده و در ظرف چند دقیقه حرکت کردیم  

به جز آثار نقش تایر های عراده جات و  –پس از رسیدن به اسالم قلعه ، ولی 

زنجیر های تانک ها ونقش کفش های نیروهای ایرانی تا فاصله های دوري} که تا  

 شهر تایبات شان میرسید { اثری از قوای ایران ندیدیم و قوماندان سرحدی 
از تخطی بالقوه  و کمیسار افغان میگفتند که یک دو ساعت بعد از راپوری که

ایران بمرکز دادیم نمیدانیم چه شد که همه آنها فورا و یک سره نه تنها ازآن نقطه  

 بلکه تا شهر تایبات ناپدید شدند .

 

 ______________________________________________________________________ 

 محترم عبدالجلیل جمیلی ، پورتال افغان جرمن آنالینش ، خدمات صادقانه داود خان قبل از صدارتدو خاطره از _۱
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 پیش زمینه لشکرکشی اتحاد شوری  هفت ثور                     

 شش جدی ، زمینه ساز ورود تندروان اسالم گرا                     

 

بر  ۱۳۵۷نظامیان وابسته به حزب کمونیست خلق افغانستان روز هفت ثور سال 

علیه شهید محمد داود خان کودتا کردند ، رئیس جمهور محمد داود خان و  

د  نیروهای وفادار به کشور و ملت دلیرانه در برابر کودتاچیان کمونیست ایستادن

ولی متاسفانه این نبرد خونین به پیروزی کمونیست ها انجامید و رئیس جمهور 

شهید محمد داود خان ، اعضای خانواده شان و جمع کثیری از افسران و سربازان 

 رست قوای مسلح افغانستان توسط کودتاچیان به شهادت رسیدند .پ شجاع و وطن
توسط حفیظ هللا  سال بعد نخستین رئیس جمهور دولت کمونیستینورمحمد ترکی 

امین یکی دیگر از رهبران حزب خلق به قتل رسید و حفیظ هللا امین به ریاست 

 امینجمهوری رسید ، به زودی دوران زمام داری حفیظ هللا امین هم به سرآمد و 

در شب شش جدی در کاخ تاج بیگ توسط نظامیان اتحاد شوروی ، که وی 

و ببرک کارمل ، رهبر ان دعوت میکرد کشته شد مصرانه آنها را به خاک افغانست 

 دیگر حزب خلق جای او را گرفت . 
پس از اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی ، جهادی که قبال بر علیه دولت  

کمونیستی شروع شده بود شدت گرفت ، اکثر کشورهای غربی و اسالمی از جهاد  

ه ، تجهیزات و پول  بر علیه شوروی حمایت میکردند و برای مجاهدان اسلح

میفرستادند ، اما مسئله تنها این نبود ، کم کم هزاران نفر خارجی برای نبرد با  

 نظامیان اتحاد شوروی و همپیمانان داخلی شان وارد افغانستان شدند .
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 پاکستانی ها :                                       

 

از بدو تاسیس دولت پاکستان ، این کشور با افغانستان سر سازگاری نداشت ، یکی 

افغان ها برای الحاق مجدد سرزمین های افغانستان است که از دالیل آن تمایل 

طی قرن های گذشته از خاک کشورشان جدا شده و اکنون جز خاک پاکستان به 

شمار میرود ، حمایت بیدریغ پاکستان از تندروان اسالمی و گروه های تروریستی 

ه یک از چهل سال قبل تاکنون باعث شده است که این کشور به عنوان دشمن شمار

 افغانستان در جهان شناخته شود .
در دوران ریاست جمهوری شهید محمد داود خان کودتاهای زیادی برای  

براندازی دولت جوان جمهوری راه اندازی شد که در اکثر آنها ردپای واضح  

 پاکستان دیده میشود .
زمان سلطنت ظاهرشاه و  اسالم گرایان تندرو که با اصالحات و آزادی های

مخالف بودند ، با حمایت  منجمله آزادی حجابیت شهید محمد داود خان جمهور

پاکستان بر علیه دولت جمهوری محمد داود خان دست به شورش و کودتاهای 

 مسلحانه زدند .
 بیشتر از گذشته و پس از سقوط محمد داود خان توسط کمونیست ها ، پاکستان

فغانستان پرداخت ، دولت همگام با کشورهای دیگر جهان به حمایت مجاهدان ا

کمونیستی افغانستان هم در برابر این کار ، مخالفان دولت پاکستان را تجهیز و 

 تسلیح میکرد و این سیاست تا سقوط دکتر نجیب هللا ادامه داشت . 
در اواخر دوران حکومت داری مجاهدان ، پاکستان و کشورهای دیگر از جنبش 

 پشتیبانی میکنند .  نیزکردند و تاکنون  طالبان بر علیه دولت مجاهدان حمایت
در کنار ارسال سالح و تجهیزات برای مجاهدان و طالبان ، دولت پاکستان پیوسته  

جنگجویان پاکستانی را هم به افغانستان میفرستاد و هنوز هم میفرستد ، جنگ  

 مشهور جالل آباد یکی از مهم ترین جنگ هایی بود که جنگجویان پاکستانی در آن  
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، مجاهدان و متحدان خارجی شان در این جنگ شکست سختی  کردندشرکت  

 خوردند و تلفات زیادی دادند .

جنگجویان پاکستانی ، تنها به حضور در میان گروه طالبان اکتفا نکرده اند ، آنها  

 بر علیه دولت و ملت افغانستان میجنگند ،  هم دوشادوش گروه داعش

راسان گروه داعش ، تبعه پاکستان  رهبر شاخه خ روکزی{}عبدهللا ا اسلم فاروقی

منجمله چند تبعه   ی در ماه حمل سال جاری به همراه نوزده تن از افرادشاست و

 توسط نیروهای ویژه ریاست امنیت ملی افغانستان دستگیر شد .  دیگر پاکستان 
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 اعراب                                              

 

 جهانورود نیروهای نظامی اتحاد شوروی به افغانستان ، واکنش اکثر کشورهای 

، برخالف تصور افغان ها ، کشورهای دیگر برای نقض استقالل را برانگیخت 

بعدی   های افغانستان گریبان نمیدریدند ، آنها وحشت زده بودند چون از گام

 .شوروی میترسیدند 

  رهبران کشورهای عربی منجمله ، د شورویپس از اشغال افغانستان توسط اتحا

متحد سابق اتحاد شوروی هزاران رئیس جمهور سابق مصر و انورالسادات 

 .ندرا برای جنگ بر علیه شوروی به افغانستان گسیل کرد افراطی

و پس از درگذشت جمال عبدالناصر جانشین او شده بود  ۱۹۷٠در سال  که سادات

   ۱۹۷۲ تمایل زیادی به نزدیکی با غرب و صلح با اسرائیل داشت ، وی در سال 

به بیت  ۱۹۷۷مشاوران نظامی اتحاد شوروی را از مصر اخراج کرد و در سال 

 یدار کرد . المقدس سفر کرد و یک سال بعد با کارتر و بگین در کمپ دیوید د
و سادات اولین رهبر کشورهای عربی بود که اسرائیل را به رسمیت شناخت 

 توسط اسالم گرایان به قتل رسید . باالخره
جنگجویانی از عراق ، عربستان   ا حمایت و تشویق رهبران کشورهای عربی ب

سعودی ، لیبی ، فلسطین و دیگر کشورهای عربی عازم افغانستان شدند تا بر علیه  

روی جهاد کنند ، کم کم جنگجویان کشورهای دیگر مانند سومالی هم به آنها شو

 پیوستند . 

یکی از مشهورترین عرب هایی که به افغانستان پا گذاشتند و نام شان با جنگ  

عزام خودش را اینگونه  ،های افغانستان گره خورده است عبدهللا عزام بود 

 معرفی میکند : 
یوسف عزام است ، در یکی از دهکده های سرزمین نام کامل من " عبدهللا بن 

 درجه لیسانس را در  دم ، متولد ش ۱۹۴۱فلسطین به نام " سیله الحارثیه " در سال 

 



 ۹                                                                                                                  بیگانگان در افغانستان

 

 میالدی به اتمام رساندم  ۱۹۶۶دانشکده شرعیات دانشگاه دمشق تا سال 

میالدی موفق به اخذ امتیاز ماستری دانشگاه االزهر گردیدم و به   ۱۹۶۹در سال 

 دکترای خود را نیز از همین دانشگاه به دست آوردم . میالدی  ۱۹۷۳تاریخ 

سپس به حیث استادیار در دانشگاه اردن راه یافتم و تا هفت سال تمام در همان  

پس از آن به مدت یکسال در دانشگاه ملک عبدالعزیز  ، سمت ایفای وظیفه نمودم 

 . در سعودی تدریس کردم . . 
 در مورد شروع نزدیکی با جهاد افغانستان مینویسد : عزام 

مدت یکسال در دانشگاه ملک عبدالعزیز در سعودی تدریس کردم و بعدا به عنوان 

استاد در دانشگاه بین المللی اسالم آباد پذیرفته شدم ، از همانجا نزدیکی و پیوند 

ر خدمت این من با جهاد مردم افغانستان آغاز شد که اینک چند سال است که د

 ۱. جهاد به سر میبرم 
با   این سفر، وی در  به افغانستان سفر کرد ۱۹۸۸در سال عبدهللا عزام 

) یک ماه با  داشته است و در سفرنامه اش  زیادی دیدارجنگجویان خارجی 

از جنگجویانی به نام های ابو ابراهیم ، ابوطه عراقی ، یونس مصری قهرمانان( 

 دوشادوش مجاهدان افغانستان میجنگیده اند   نام میبرد که ، احمد مبارک سومالیایی
 : در سفرنامه اش مینویسد عزام 

پیش از نماز عصر بود که همراه با فرمانده شاه محمد ، به صوب تالقان رهسپار 

گردیدیم ، شاه محمد آمریت تالقان را به عهده دارد و یکی از دانشمندانی است که  

 یاد میکنند .مردم از وی به خوبی 
ما بخاطر دیدار با آن عده از برادران عرب که با آغا ولید )سیدجمال( فرمانده  

حزب اسالمی به سر میبردند عازم تالقان شدیم ، آنها ضمن یک گروه بیست نفری 

 که همه عرب بودند ، به سر کردگی ابوابراهیم به آنجا رفته بودند .
 جموعه از برادران عرب که آنها رادر سلسله راه در قسمت فرخار ، با یک م
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 ابوشهید یمانی و دکتر صالح لیبیایی سرپرستی میکردند سر خوردیم .  
هید و مصعب و جعفر و ابوصهیب که همه تبعه یمن در میان آنان فاتح برادر ابوش

 ۲میباشند نیز بودند .

زندگی عزام در پاکستان به اتمام رسید ، کشوری که پیوند او و جهاد افغانستان در 

در پشاور به  ۱۳۶۸قوس سال  ۳آنجا شروع شده بود ، عبدهللا عزام روز جمعه 

 همراه دو فرزندش ترور شد .. 
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 واکنش مردم افغانستان نسبت به جنگجویان عرب :                 

 

جنگجویان عرب ، بخاطر تقدسی که اعراب در نظر افغان ها داشتند با استقبال  

 گرم مردم مواجه میشدند . 

مانند هزاران عرب دیگر در  مصطفی حامد ، یکی از مقامات بلندپایه القاعده که 

با شوروی به افغانستان آمده بود در کتاب  زمان اشغال افغانستان برای جهاد 

در مورد نحوه استقبال مردم افغانستان از جنگجویان عرب غوغایی بر بام جهان 

 مینویسد : 

ز ما ، پیرمرد کهنسالی را به یاد دارم که بیابان  از بین حالت های بیشمار استقبال ا

، با  نشین و ترسناک با ریش بلند و پرپشت بود و مثل ما آراسته و مرتب نبود 

دوستم احمد و یکی از مجاهدان در یکی از دره ها که مشغول نوشیدن آب بودیم و  

 وقت ظهر نای راه رفتن نداشتیم ، به او برخورد کردیم . 
که عرب هستیم و به سرعت به طرف ما آمد و در آغوش مان  پیرمرد فهمید 

 . گرفت 
او مرا به زور در بغل گرفت ، به طوری که احساس کردم که استخوان هایم به 

هم میچسپند ، وی زار زار گریه میکرد و زیر لب کلماتی بر زبان می آورد که  

 میدم . کلماتی همچون رسول هللا ، الصحابه الکرام ، الکعبه المشرف فه
او با صدای بلند گریه میکرد و لباس ها و سر و صورتم را عمیقا بو میکرد ، 

انگار میخواست آن بو را در سینه خود جای دهد ، گویا در آن ، بوی خوش  

 اصحاب گرامی پیامبر )ص( را یافته بود !!)استغفرهللا(
خبر غافل   پیرمرد با اصرار ما را برای خوردن غذا دعوت کرد . . . پیرمرد این

گیر کننده را به همسر پیر خود داد و گفت که مهمان هایی عرب داریم ، نزدیک  

 بود که همسرش از خوشحالی پر دربیاورد . . .
به یکی از دوستانم گفتم : من تعجب میکنم که این پیرمرد چگونه توانست به این  

 د و کثیفی قابل  شدت بدن ما را بو کند ، در حالی که بوی بدنمان به دلیل عرق زیا
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 تحمل نیست .
ک از ارادت افغان ها به تنابه روایت خاطره ای به مراتب وحش ، همچنانحامد 

 اعراب میپردازد : 

کوه نشینان در حالی که از ما خداحافظی و طبق معمول عذرخواهی  یکی از 

میکرد که غذایش مناسب نبود و میگفت که اگر از آمدن ما باخبر بود یکی از 

 فرزندانش را جلوی ما سر میبرید !!
 ۱ حرف او را باور کردم و به هیچ وجه این عمل را بعید ندانستم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________________________________________ ____________________ 
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 اعراب ، ترویج وهابیت ، تطبیق شریعت                          

 

کم کم جنگجویان عرب تصمیم گرفتند که در افغانستان به ترویج وهابیت بپردازند 

 ا تطبیق کنند . ر مورد نظرشان و شریعت

 عزام ، که عواقب این کار را درک میکرد به آنها توصیه کرد :عبدهللا 

مجاهدین عرب اگر خواسته باشند که فعالیت آنان در متن جامعه افغانی ثمر بخش 

افتد و خدمات انسانی و اسالمی آنها به هدف بپیوندد ، پس البد خود را در  

با دقت تمام از آن پیروی کنند ، و گرنه چهارچوب مذهب حنفی آراسته سازند و 

هیچ عربی نمی تواند که در دل یک افغان راه یابد ، مگر در صورتیکه به دین او  

 احترام گذارد . 
ما بارها روی همین قضیه با واکنش تند آن دسته از جوانان برخوردیم که در 

یا الاقل   جهت تطبیق سنت ، بدون اینکه شناخت کاملی با قواعد و اصول شرعی و

با واقعیت های موجود در داخل افغانستان داشته باشند از خود حساسیت نشان  

 ۱میدهند .

اما تندروان عرب به حرف های عزام اهمیتی ندادند و تصمیم گرفتند که شریعت  

 مورد نظرشان را روی مردم افغانستان تطبیق کنند .

 و  گرفتند  علمای اهل سنت هم کم کم در برابر عرب های وهابی موضع
و اهل سنت به جایی رسید که یکی از علمای قندهار فتوای  عرب کار وهابیون

 کرد و مجاهدان هم به فتوای او عمل میکردند  صادرمرگ وهابیون را 
 در افغانستان در خاطراتش مینویسد :  جنگجوی عربمصطفی حامد 

هنگامی که مجاهدان وابسته به )مرحوم( برهان الدین ربانی رئیس دولت  

 افغانستان ما را نگه داشتند گمان کردند که تاجیکی هستیم ، یکی از آنها معذرت  
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خواهی کرد و گفت : گمان کردم که عرب وهابی هستید ، چقدر از خدا میخواهم  

که یکی از آنها را بکشم ، قتل یکی از آنها اجر و ثوابش بیشتر از قتل سیزده 

 ۲ روسی است .

پس از ظهور جنبش طالبان  کم کم اعراب از مجاهدان افغانستان روی گرداندند و 

 .، در کنار این گروه قرار گرفتند 
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 سپتامبر ، زمینه ساز حمله امریکا به افغانستان   ۱۱                    

 

اسامه بن الدن یکی دیگر از مشهورترین عرب هایی است که با جهاد افغانستان 

 پیوند ناگسستنی دارند .
عرب بود و روابط نزدیکی با عبدهللا عزام داشت   ثروتمنداناسامه فرزند یکی از 

انستان توسط اتحاد شوروی مانند هزاران عرب دیگر به ، وی پس از اشغال افغ

 پاکستان آمد تا در جهاد بر علیه شوروی سهیم شود . 

پس از ظهور جنبش طالبان به آنها پیوست و بر علیه غرب اعالن جهاد  اسامه

میالدی اعضای القاعده چهار هواپیمای  ۲٠٠۱در یازده سپتامبر سال کرد ، 

هواپیما و  دند ، یکی از آن هواپیماها سقوط کردمسافربری و تجارتی را ربو

پنتاگون و برج های دوقلو را هدف قرار دادند ، اعضای   سه تای دیگربا  ربایان

تن در این حادثه  ۳٠٠٠القاعده هواپیماها را به اهداف متذکره کوبیدند و حدود 

جان شان را از دست دادند ، اسامه قبال هم با انجام حمالتی منجمله بمب گذاری  

ر جان های  نف ۲۳۶در سفارت های ایاالت متحده در کشورهای کنیا و تانزانیا  

شان را از دست دادند که فقط دوازده تن آن ها امریکایی بودند و باقی کشته  

 شدگان شهروندان مسلمان این کشورها بودند .
ایاالت متحده از طالبان خواست تا اسامه بن الدن را تحویل بدهند ، خواسته ای که  

حده و همپیمانان  از سوی طالبان پذیرفته نشد و به حمله نیروهای نظامی ایاالت مت

 شان به افغانستان و سقوط طالبان انجامید . 
 با آنکه طالبان سقوط کردند ولی به اسامه آسیبی نرسید . 

در پاکستان هدف حمله نیروهای ایاالت متحده  ۲٠۱۱اسامه در ماه می سال 

امریکا قرار گرفت و خبر مرگش توسط بارک اوباما رییس جمهور سابق ایاالت 

 شد ، اگرچه خیلی ها با شک و تردید به این موضوع نگاه میکنند .متحده اعالم 
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 نیروهای بین المللی و جهاد بر علیه آنها                        

 

هزاران نیروی نظامی امریکا و متحدانش به  سپتامبر به وقوع پیوست و  ۱۱

 و رهبران مجاهدان با آغوش باز آنها را پذیرفتند .   دافغانستان گسیل شدن
جنگ هم کما فی السابق ادامه یافت و جنگجویان خارجی هم کماکان برای جهاد به 

فقط ایاالت متحده جایگزین اتحاد  افغانستان می آمدند ، در اوضاع تغییری نیامد ، 

 شوروی شده بود و بنیادگرایان بر لزوم جنگ با این پدیده جدید تاکید میکردند .

به افغانستان می آیند ، میکشند و کشته میشوند ، به  هم هنوز جنگجویان عرب 

دو موتر حامل جنگجویان عرب در ولسوالی خوشامند   ۲٠۱۵در سال  طور مثال

بمباران هواپیماهای نیروهای خرجی قرار گرفتند ، در این  والیت پکتیا هدف

 حمله سی جنگجوی عرب به هالکت رسیدند .

 در کنار اعراب ، چچین ها ، اویغور ها ، تاجیکستانی ها و ازبکستانی ها هم 

 د .در جنگ های کنونی افغانستان شرکت میکنن 
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 ها : یچچین                                        

 

ها  یدر تمام سازمان ها و گروه های تروریستی رقم قابل مالحظه ای از چچین 

پس از ظهور داعش به طور تخمینی ده ها هزار چچینی   ،د را میتوان مشاهده کر 

 به آن گروه پیوستند . 
چچینی ها در گروه القاعده هم نقش پر رنگی دارند و تعداد بیشماری از مقامات و  

 اشخاص مهم القاعده چچینی هستند . 

شروع تا حمله عمومی بر والیت غزنی افغانستان  دیژون فرانسه شهر  از آشوب 

 ی ها را حس کرد . جا میتوان حضور چچیندر همه 
بخش جنگجویان چچینی مانند اویغورها از متحدان جنگجویان طالب هستند و در 

 افغانستان بر علیه ملت و دولت جمهوری اسالمی افغانستان  های مختلف 

 میجنگند . 
همه ساله تعداد بیشماری از چچینی ها توسط قوای مسلح افغانستان و نیروهای  

 به طور مثال :ردمی به هالکت میرسند خیزش م
هشت تروریست چچینی در لوگر به هالکت رسیدند و دو   ۲٠۱۷در سال 

 تروریست چچینی همراه با خانواده های شان در در همان والیت دستگیر شدند . 
هفت چچینی دیگر در بغالن به هالکت رسیدند ، در همین سال   ۲٠۱۹در سال 

یغورها در عملیات نیروهای ریاست امنیت ملی در  چندین تن از چچینی ها و او

 لوگر کشته شدند . 

همچنان ده ها و شاید هم صدها چچینی در حمله گسترده طالبان به غزنی در سال 

 کشته شدند . ۲٠۱۸
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 اویغورها                                           

 

اویغورها ترک تباران مسلمانی هستند که در مطقه شین جیانگ چین زندگی 

 نزدیک به افغانستان و پاکستان است .میکنند ، شین جیانگ از مناطق 
از بابت تروریسم اسالم گرا ها عمالً آزادی های   دولت چین زیر نام نگرانی

مذهبی و حق خودمختاری فرهنگی اویغورها را به شدت محدود کرده و اکنون  

 استفاده از نمادهای اسالمی مانند هالل و ستاره به شدت ممنوع است . 
بی نظیری به نواحی تحت نظارت مبدل شده اند و در   مناطق اویغورها به طور

یغور در اردوگاه هایی به سر ومیلیون نفر از مسلمانان ا  دو حدود صدهزار الی

 میبرند که از سوی دولت چین به منظور تربیت مجدد آنها به وجود آمده است . 
یغورها سیاست مهاجرت  ودولت چین به منظور تضعیف تمایالت ناسیونالیستی ا

ا روی دست گرفت و شهروندانی از قوم هان که چینی اصیل شمرده میشوند را  ر

در شین جیانگ اسکان داد ، پس از آنکه به شمار هان ها در شین جیانگ به رقم 

به بعد علنا به مخالفت پرداختند و   ۲٠٠۹یغورها از سال وقابل مالحظه ای رسید ا

رامی های زیادی در شین  همین خاطر طی سال های گذشته خشونت ها و ناآبه 

 ند . ه اجیانگ رخ داده است که در آن ها هزاران نفر کشته و زخمی شد
نفر دیگر   ۲٠نفر را کشتند و  ۸دو تن از ایغورها به وسیله چاقو  ۲٠۱۱در سال 

 را زخمی کردند .  
ده ایغور تبر به دست به بازاری در شین جیانگ حمله کردند و ده   ۲٠۱۲در سال 

 .نفر را کشتند که بیشترشان از قوم هان بودند الی دوازده 
یکی از عوامل اصلی این خشونت ها جنبش اسالمی ترکستان شرقی است که  

 میخواهد شین جیانگ به عنوان یک کشور مستقل شناخته شود .
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زیگفرید ولف، مدیر تحقیقات انجمن دموکراتیک جنوب آسیا در بروکسل و محقق  

 در این مورد میگوید :  هایدلبرگ در موسسه آسیای جنوبی دانشگاه 
های جعلی نظامیان اویغور با استفاده از پاسپورتنظر به گفته منابع چینی، شبه 

های تندرو بپیوندند. اویغورها  شوند تا به گروهترکی وارد افغانستان و پاکستان می 

های افغانستان و پاکستان که به شدت توسط عربستان سعودی تامین  در اردوگاه

 بینند. شوند آموزش ایدیولوژیکی و نظامی میمالی می
جویان اویغور زیر چتر جنبش اسالمی ترکستان شرقی  بسیاری از جنگ 

توسط ایاالت  2002دهی شده اند. جنبش اسالمی ترکستان شرقی در سال سازمان

تر« قرار داده شده و  های جدایی طلب افراطیمتحده امریکا در فهرست »گروه

 یک سازمان تروریستی خوانده شده بود.
سالمی ترکستان شرقی با القاعده نظر به گزارش سازمان ملل متحد، جنبش ا

ها و طالبان در جویان آن در کنار آن دست است و باورها برآن است که جنگهم

افغانستان علیه ناتو جنگیده اند. عالوه برآن، اویغورها در چچن آموزش نظامی 

های تروریستی در قرقیزستان دست داشته اند. بر اساس دیده اند و در فعالیت

ش اسالمی ترکستان شرقی اعضایش را به سوریه نیز فرستاده ها، جنبگزارش

 است که برای »دولت اسالمی« بجنگند. 
دولت اسالمی علیه چین در جاهایی اعالن جهاد کرده است که پکن با جماعت 

های سنی که اساس آن کند. این تبلیغات سنتی جهادیمسلمان اویغور بدرفتاری می

ها، که  دهد در ویدیوها و دیگر موادی جهادیمی را آزار و اذیت اویغورها تشکیل

در آن دولت اسالمی خواهان جهاد جهادی و قیام در چین شده است، آشکار  

 ۱است.

 

__________________________________________________ ____________________ 

 دویچه ویله نویسنده: شمیل شمس برگردان: حمید مهدوی منبع:  پیوندند؟های افغانستان میچرا اویغورهای چین به جهادی _۱

 

 



 ۲٠                                                                                                 شریف منصور               محمد 

 

 اویغورها در افغانستان                                  

 

در کنار سازمان داعش ، اویغور ها در گروه های نظیر آن هم نقش پر رنگی 

در کنار طالبان در برابر دولت جمهوری اسالمی   افغانستاندارند ، ایغورها در 

 افغانستان میجنگند ، القاعده هم اعضای اویغور زیادی دارد . 

 در غزنی شرکت کردند و تلفاتی هم دادند ،   ۲٠۱۸سال اویغور ها در جنگ 

یک قرارگاه مهم طالبان در  در عملیات نیروهای امنیت ملی بر  ۲٠۱۹در سال 

 ه شدند . چندین اویغور کشتلوگر 

 ایغورها در مناطقی منجمله فاریاب حضور دارند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۲۱                                                                                                               بیگانگان در افغانستان

 

 ازبکستانی ها                                 

 

فاریاب حضور دارند ،  والیت های جوزجان ، سرپل ودر جنگجویان ازبکستانی 

به دلیل تبحر آنان در ماین سازی ساالنه هزاران افغان قربانی ماین سازی آنها  

به   ۱۳۹۴در سال محترم عبدالرشید دوستم مارشال کنونی افغانستان  میشوند ،

منجمله ازبکستانی ها هشدار داد که سالح  مستقر در فاریاب خارجی جنگجویان 

در   ت موفقانه ایهایشان را بر زمین بگذارند و تسلیم بشوند ، در همان سال عملیا

 . د شراه اندازی  بر علیه طالبان و جنگجویان خارجی  فاریاب

 در ماه سرطان امسال سه ازبکستانی در نبرد با نظامیان افغانستان کشته شدند . 

نیروهای بسیج مردمی در فاریاب هم مانند دیگر والیت های افغانستان دوشادوش  

 میجنگند .نیروهای قوای مسلح بر علیه جنگجویان خارجی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۲۲                                                                                                 شریف منصور               محمد 

 

 تاجیکستانی ها :                                       

 

آقای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای محو  با وجود تالش های 

هنوز افراط گرایی در تاجیکستان به عنوان تهدید رایی در تاجیکستان ، افراط گ

 بزرگی به شمار میرود . 

مورد حمله افراط گرایان قرار  تاکنون گردشگران خارجی زیادی در تاجیکستان 

 گرفته و جان هایشان را از دست داده اند . 

  به خصوص در والیت بدخشان افغانستان جنگ جنگجویان تاجیکستانی در

و در کنار شرکت در نبردها به طالبان هم آموزش نظامی  فعال دارند حضور

 میدهند . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۲۳                                                                                                               بیگانگان در افغانستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصاویر        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۲۴                                                                                                 شریف منصور               محمد 

 

 

 

 

 

افغانستان را اشغال در دوران حاکمیت حزب کمونیست خلق افغانستان ، روس ها 

 کردند ، پس از خروج آنها جنگ همچنان ادامه داشت و دارد . 

 



 ۲۵                                                                                                               افغانستانبیگانگان در 

 

 

 

 

که برای جهاد به   عربی است ، یکی از مشهورترین جنگجویاناسامه بن الدن 

 افغانستان آمدند  

 

 



 ۲۶                                                                                                 شریف منصور               محمد 

 

 

 

سپتامبر ، ایاالت متحده امریکا و متحدان بین المللی اش به افغانستان   ۱۱پس از 

 حمله کردند  . 

 



 ۲۷                                                                                                                بیگانگان در افغانستان

 

 

 

 

 جنگ جویان ازبکستانی در افغانستان                        



 ۸۲                                                                                                 شریف منصور               محمد 

 

 

 

 

سالح و کارت شناسایی یک جنگجوی پاکستانی که توسط نیروهای قوای مسلح 

 افغانستان به قتل رسیده است . 



 ۲۹                                                                                                               بیگانگان در افغانستان

 

 

 

اسلم فاروقی ، تبعه پاکستان که رهبری شاخه خراسان گروه داعش را به عهده  

 امنیت ملی افغانستان دستگیر شد .داشت توسط نیروهای 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


