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   مي�دی2014 تا 2001وقايع افغانستان از
            )88بخش(

  "داعش" ظھور وصعود گروه 

ِوه نمود که اين گروه در واقع، شاخه ای ازسازمان القاعده ميباشد که برای بايد ع�" داعش " ِدرمورد سازمان 
م که 2011ِدرخاک عراق ايجاد گرديد و درسال " الدوله اRس�ميه فی العراق " ِم تحت نام 2004نخستين باردرسال 

ی ازخاک ِسوريه،  ِجھان غرب به سردمداری اياRت متحدۀ امريکا خواست رژيم بشاراسد را سرنگون کنند، بخشھاي
ِبرای رشد و فعاليت اين گروه، بستر مساعد تری گرديد و بھمين دليل بود که نام ِاين سازمان را پسانتر، ِدولت اس�می " ِ

ِرا اتباع بنياد گرای قفقاز، عراق، تونس وليبی " داعش " ِگفته شده که اکثريت اعضای گروه . گذاشتند" عراق و شام 
ِاين گروه، ع�وه ازآنکه ادارات متعدد مالی، اداری، نظامی و قضايی شان را درنقاط ). دھنديا مي(تشکيل ميدادند  ِ ِ "

ِدرخاک سوريه تشکيل دادند، دارای زندان ھای مخوف نيز بوده وھستند که درآن انواع شکنجه ھای " مفتوحه  ِ
ِبعدا ھرفرد اسيرشده و يا . غيرانسانی به منصۀ اجرا قرارميگرفت و ميگيرد تشخيص " نامسلمان " ھرکسی را که ً

ُچنانکه سربريدنھا درمl عام، مثله کردنھا، اعدام ھای . ً، فورا به قتل ميرسانيدند"هللا اکبر " ميدادند، با فرياد ھای
صحرايی، کشتارھای دستجمعی، قطع کردن اعضای بدن و ديگروحشيگريھای تکان دھندۀ آنان، ازطريق رسانه ھای 

  )وھنوزھم قراردارد(ِجھان درمعرض ديد قرارداشت ِتصويری درسراسر 

ِبراساس حمايت، تمويل و تجھيز گروه ھای تروريستی ازسوی قدرت ھای بزرگِ جھان درسوريه وعراق  ! بلی ِ
بيرون ) القاعده(ًکه اص� ازبطن سازمان مادر) دولت اس�می عراق و شام(يا ھمان " داعش  " ِبود که گروه رجعت گرای

ساخت " لندکروز" م با يک حملۀ وسيع و ھمه جانبۀ مسلحانه   باصدھاعراده موتر2014درھفتۀ دوم ِماه جون آمده بود، 
وحتا  " شيخ ابوبکر البغدادی" جاپان ازقلمرو سوريه باRی خاک ِعراق به رھبری عبدهللا ابراھيم السامرايی مشھور به 

ِو مناطق وسيع ديگر را به " تکريت " ، "موصل " ، "باران" درپناه بدرقۀ ھوايی نيروھای امريکا، شھرھای مھم ِ
ِتصرف خويش درآورده منطقه را ازشھر باستانی حلب درشمال ِسوريه تا مرز ايران و عراق متصرف گرديده، آشوب  ِ ِ

  . خونين و دھشتباری را برپا ساختند

منشرۀ شھر " ناياب  " ي�دی مجلۀم 2016ماه نوامبرسال ) 150 (دراينجا مقاله ای را نقل ميکنيم کمه در شمارۀ
  :تورنتو بچاپ رسيده است 

که شب و روز از شرق به غرب و ازشمال به ) طالبان (آی.اس.قطارھای طويل تويو تا ھای دو کابين سپاه آی" 
 معاصيان کبيره در دودمان ط� پرستان حرمين شريفين تا ابد در بارگاه. جنوب درحرکت بودند، از ياد ما نرفته است

نتايج تحقيقاتی که  منابع تأمين ھزاران خود رو داعش از اين شرکت انجام داده . وجدان تاريخ، سيه روی خواھند بود
پايگاه . است، نشان ميدھد که چھار کشورعربی، اين خود روھا را خريده و به اين گروھک تروريستی تحويل داده اند

 گزارش داد که عربستان سعودی، قطر و امارات متحدۀ عربی، به نقل ازخبرگزاری اسپوتنيک) دام پرس (خبری سوری
  ."اصلی ترين کشورھای تأمين  کنندۀ اين خود رو ھا بوده اند

ھزار تويوتا لند کروزر ساخت جاپان چگونه تبديل به موتر ارتش داعش شد؟ آيا جاپان که  60: پيک نت " 
 امريکا و کشورھای بزرگ عضو اتحاديۀ اروپا از چنين سازندۀ اين موتراست و سفارش آنرا دريافت کرده بود و يا

ھزارتويوتا چرا يکباره وارد خاک عراق شده است؟ آنھا نميدانستند  60معاملۀ بزرگی بی خبر بودند؟ آيا نمی دانستند اين 
مپانی ھای که پول خريد اين موترھا را عربستان و چند کشورنفتی خليج فارس به جاپان داده اند؟  يعنی بپذيريم که ک

رقيب در خود جاپان ويا کمپانی ھای شرکت ھای بزرگ موترسازی در امريکا و آلمان و فرانسه دست روی دست 



  
 

 

  3تر 2  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

گذاشته و فقط ناظر اين بازار بودند و يا ميدانستند و به آنھا اخطار سکوت داده شده بود؟ چگونه ميتوانست اين سيل موتر 
بکند و " شام و عراق  " نتقل شود تا ارتش داعش اع�م حکومت اس�میاز طريق ترکيه وارد عراق شده و به موصل م

آنوقت ھيچ کشور اروپايی و بويژه امريکا که ارتش آن کشور درھمان زمان در عراق حضور داشت، از اين ماجرا بی 
ارتش موتری خبربوده باشند؟ آنچه انجام شد، طرحی ازپيش تدارک ديده شده بود که با چراغ سبز نا تو انجام شد و 

داعش  که با چراغ خاموش شکل گرفته بود، نا گھان چراغ ھا را روشن کرده  وبرای جناياتی که ھمه ميدانيم به حرکت 
به حرکت درآمد تا با پول نفت موصل و فروش آن زير قيمت بازار به کمپانی ھای نفتی، کشور آباد و تاريخی . درآمد

ما برای تأمين امنيت اسراييل "  تون به موجب افشاگری ويکی ليکس گفته بود ھي�ری کلن. مانند سوريه را ويران کند

  ھمۀ اين تدارک و فجايع زير نقش و پوشش جنجال ھای خبری رسانه ھای مھم تصويری ."بايد سوريه را مت-شی کنيم
شيه ای ھمه رسانه ھا امريکا و اروپا انجام شد و مردم از آن بی خبر نگه داشته شدند و در اسارت اخبار پوچ و حا

  . " گرفتارماندند

ِھمين اکنون که اين سطور رقم زده ميشوند، گروه مذکوربه سرعت، دستورات مذھبی سختگيرانۀ شان را برای  ِ
ِاھالی مناطق تحت تصرف خويش صادر نموده اند ِ پنج وقت نماز را " بايد " ًمث�، اع�ن نموده اند که ھمۀ مردم . ِ

ِ، زنان از خانه ھای شان بيرون نروند، مشروبات الکلی ممنوع است، پيروان اديان و مذاھب ديگر درمساجد ادا نمايند ِِ
ِبايد مسلمان شوند، درغيرآن يا کشته خواھند شد و يا محل بود باش خويش را ترک گويند، زنان و دوشيزه گان آمادۀ ختنه  ِ ِ

ردند و ھمچنان با صدور ده ھا فتوا و صدھا راه و رسم  ِشوند، زيارتگاه ھا و اماکن مقدسۀ مسلمانان بايد تخريب گ
  .غيردينی و غير مردمی موجب قتل وغارت و نسل کشی و ويرانگری شدند که اين سلسله ھنوز ھم با شدت ادامه دارد

ِرسانه ھای جھان گزارش دادند که صد ھا ھزار نفر ازاھالی شھرھای متصرفه، پابه فرار نھاده به سوی مناطق 
 " نوری المالکی " ھرچند دولت مرکزی عراق به رھبری. ُشين و قلمرو ترکيه و يا جا ھای امن ترپناه برده اندُکرد ن

ِدرھمان وھلۀ نخست ازاياRت متحدۀ امريکا تقاضای اقدامات نظامی عليه افراد گروه  را بعمل آورد، اما " داعش " ِ
ِ، بروفق برنامه ھای ازقبل "داعش  " ِشت که اين حرکت نظامیِباساس تحليل ھای منابع آگاه، اين احتمال قوی وجود دا

صورت ) ُ سنی ھا و شيعه ھا– ُکرد ھا(تعيين شدۀ امريکا، اسراييل و انگليس مبنی برتقسيم و تجزيۀ عراق به سه بخش 
ِبھمان اساس بود که ابرقدرت امريکا به اين تقاضای عاجل دولت عراق اعتنايی نکرد. گرفته باشد ِحم�ت گسترده و . ِِ

ِدرپناه س�ح ھای پيشرفته، نظم خاص جنگی و صفوف عريض و " داعش " ًتقريبا غيرمترقبۀ نظامی گروه تروريستی ِِ ِ
ِطويل باRی شھرھای عراق، نه تنھا تعجب کشورھای منطقه را برانگيخت، بلکه احتمال نقش قوی مالی، نظامی و  ِ ِ

ھرچند تا . ِشمول اسراييل درقبال گروه مذکور را نيزبه حد کافی تقويت نموداط�عاتی ابرقدرت ِامريکا و انگليس به 
ً، مقام ھای امريکايی، انگليسی، ترکی، فرانسوی، سعودی، قطری و جمعا حدود بيشتر )م2014ماه نوامبر(ھمين اکنون  ُ

ِازسی کشور مختلف، ظاھرا برمحور يک برنامۀ مشترک بخاطر  ِ دولت اس�می عراق و شام " دراز مدت عليه  " نبرد" ًِ
ِتحت رھبری اياRت متحدۀ امريکا گرد آمده و گزارش ھايی ناشی از بمباران برخی ازمواضع "  ِ ِدرخاک شام، " داعش"ِ

و جا ھای ديگر به نشر ميرسند، اما با آنھم، ازاوضاع چنين بر می آيد که عمليات ِھوايی  " کوبانی" ِعراق، اطراف شھر 
کيل، بخاطر به کارگيری سياست وبرنامۀ دوگانه و اسرار آميزآنھا نتوانسته است روحيه و نيرو ھای ِاين اتحاد تازه تش

  . را درھم بشکند ..." دولت اس�می " رزمی

و اعمال سياستھای دوگانه و ) داعش(بايد اذعان نمود که نبوداراده و تصميم واقعی غرض سرکوب پديدۀ منفور
دراين زمينه، فرصت ھای خوبی را ) قبل ازدخالت مؤثرروسيه( متحدان منطقه يی آن مزورانۀ اياRت متحدۀ امريکا و

برای تقويت بيشتر و پيشروی ھای گسترده ترنظامی اين پديدۀ شوم فراھم آورد وباعث کشتاربيرحمانۀ ھزاران ھزار پير 
، نه تنھا مردمان منطقه و اين سياست واقدام دوگانۀ امريکا. و جوان و زن و کودک درمناطق متصرفۀ داعش گرديد

جھان را به ستوه آورد، بلکه موجبات رسوايی واعتراضات وسيع حتا حلقات سياسی جامعۀ اياRت متحده را نيز فراھم 
: " خورشيدی ازقول منابع امريکايی نوشت  1394به تاريخ دوم ماه قوس سال " پيام روز " چنانکه نشريۀ انترنتی. کرد

فيصد حم-ت  75نگرۀ امريکا به نقل از پيلوتان اين کشور اع-م کردند که بارک اوباما جلو شماری از اعضای ارشد ک
  "يا داعش را گرفته است  ھوايی عليه گروه دولت اس-می
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وقتی اين خبر ازدرون ساختارھای سياسی حاکم بر امريکا گزارش ميشود، ديگر برای : " نشريه ع�وه نمود که 
معاون " جوبايدن"، )م2013(سال گذشته . می ماند که امريکا پشت پديدۀ شوم داعش قرارداردديرباوران ھم شکی باقی ن

رييس جمھور امريکا و ھي�ری کلنتن وزيرخارجۀ سابق وی اع�م کرده بودند که داعش مخلوق و اشنگتن و متحدان 
  ..."منطقه ای آنھاست

ييس کميتۀ روابط خارجی مجلس نماينده گان ، ادويس عضو حزب جمھوريخواه ور"پيام روز " به اساس نوشتۀ
  ."جوRن ميدھند) آزادانه(ماه است که به دنبال داعش ھستند، اما آنھا  12" امريکا گفته است 

 جنرال چھارستارۀ بازنشستۀ امريکايی نيزدرجلسۀ کميتۀ روابط خارجی کنگره حرف ھای ادويس را" جک کين"
رييس جمھورشخصآ بيانيه ای صادرو . ازھمان ابتدا بسيارعجيب بوده است) باماسياست او(اين " تأييد کرد واظھارداشت 

  . "قدرت نيروی ھوايی را محدود کرده است

عربستان، ترکيه، قطر، اسرائيل، انگلستان، (نشريۀ مذکورازقول پايگاه گلوبال ريسرچ مينويسد که ھفت کشور
  . "حامی تروريسم ھستند) فرانسه و امريکا

و به استناد پايگاه " نشريۀ العالم" به نقل از" اسپوتنيک " م يک گزارش توسط 2016اه دسامبرم25به تاريخ 
  :کشورکانادا به نشر رسيد که ما اينک، بخشی ازگزارش مذکو را در اينجا به نشر ميرسانيم" گلوبال ريسرچ "

 و پشتيبانی ميکنند که به عربستان، ترکيه، قطر، اسراييل، انگليس، فرانسه و امريکا از داعش حمايت"... 
 ازامريکا ]؟2006[م1006 عربستان درسال: طورمختصر، نقش ھريک ازآنھا دراين حمايت به شرح زيراست

. برای جلوگيری ازنزديک شدن روابط اين کشور با ايران دريافت کرد) درعراق(دستورمستقيم برای تشکيل داعش 

رعای سوريه پشتيبانی کرد و به حمايت مالی و تسليحاتی م، عربستان ازشورش مسلحانه در شھر د2011درسال 
دولت ترکيه . ازھمه عنصر مسلح درسوريه پرداخت و جبھه بندی بين اين عناصر را حفظ کرد تا از استق-ل آنھا بکاھد

گذرگاه امنی را برای عناصرمسلح جھت عزيمت به شمال سوريه فراھم کرد وجبھۀ النصره را با ھمکاری عربستان 
م 2015رادرعمليات يورش درشمال سوريه درسال " جيش الفتح" اين کشور، گروه مسلح موسوم به . جاد کرداي

فرماندھی کرد و ميزبان سران گروه ھای مسلح بود و روند فروش نفتی راکه داعش به چنگ آورده بود، سازماندھی 
  . کرد وخدمات پزشکی به داعش ارائه نمود

ليارد ھا دbر به گروه اخوان المسلمين مرتبط با گروه ھای مسلح نظير گروه م قطر م2013تا  2011 دردورۀ
اسراييل . عربستان حمايت کرد –م قطرازائت-ف جيش الفتح با محورترکيه 2013بعد ازسال . ای داد. اس. اف" فاروق"

النصره ازجملۀ اين داعش و جبھۀ . ياری رساند ھمه جنگجويان مسلح در سوريه را با س-ح و تقديم خدمات پزشکی
ع-وه براينکه مراکز ھمآھنگی درجوbن اشغالی سوريه برای آنھا . گروه ھا بودند که ازحمايت رژيم برخوردارشدند

انگليس، به عناصرمسلح در سوريه به منظورھمکاری نزديک با ھسته ھای القاعده کمک تسليحاتی کرد . ايجادکرد
دولت فرانسه خط مشی انگليس را درکمک . ه به طورمنظم ادامه يافتواين کمک ھا برای گروه ھای مسلح ياد شد

بگونه ای که . نقش امريکا درحمايت ازداعش فراگيرتر بود. تسليحاتی منظم به گروه ھای مسلح درسوريه دنبال کرد

کيه، ھدايت و ھمآھنگی ھمه فعاليتھای کشورھا وطرفھای حامی داعش را برعھده داشت وازپايگاه ھای نظامی درتر
  ...."قطر، اردن، عراق وعربستان برای اين منظوراستفاده کرد

  )ادامه دارد(

 

  


