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   مي�دی2014 تا 2001وقايع افغانستان از
            )89بخش(

  "داعش"ظھور و صعود 

ھشگر امريکايی در دانشگاه ھاروارد آن کشور، مطالب جالبی را پيرامون دانشمند، نويسنده و پژو" گاريکای چنگو" 
در ھجدھم " گلوبل ريسرچ" پديدۀ داعش به نشر رسانيد که آن مطلب، توسط نشريۀ انترنتی مرکزتحقيقات جھانی بنام 

)  سيمابدکترحميد(مطلب مذکورتوسط يکی ازدانشمندان افغانستان بنام . م انعکاس داده شد2016ماه فبروری 
داعش :  "  ازانگليسی به زبان فارسی دری ترجمه گرديده است که ما اينک، بخشھای عمدۀ آنرا در اينجا می گنجانيم

است که به منظور نفاق اندازی و حکمروايی برمنابع غنی " ساخت امريکا"درست مانند القاعده، وسيلۀ دھشت گستری 
اين حقيقت که اياEت متحده، تاريخچۀ . يران در منطقه، طراحی شده استنفت شرق ميانه و مقابله با نفوذ روز افزون ا

طوEنی و سوزان پشتيبانی و جانبداری از گروه ھای تروريستی و دھشت افگن دارد، فقط برای کسانی تعجب 
 ملی امريکا جنرال ويليام اودون رييس سازمان امنيت... آورخواھد بود که اخبار را تعقيب ميکنند، اما ازتاريخ غافلند
با ھرمعياری که بسنجيم، ايا�ت متحده از دير زمان تا " ًدر زمان رياست جمھوری رونالد ريگن اخيرا ابراز داشت که 

، سيا از اخوان المسلمين مصر به مثابۀ سدی 1970درطی سالھای ... کنون از تروريسم استفادۀ ابزاری نموده است
ز برای مانع شدن گسترش ايدئولوژی مارکسيستی درميان توده ھای برای خنثی سازی گسترش نفوذ شوروی و ني

 1980بياد بياوريم که سيا بود که اسامه بن �دن را زاييد و سازمان او را درطی سالھای ... عرب کار ميگرفت
بدون رابن کوک وزير خارجۀ اسبق بريتانيا به مجلس عوام آن کشوراظھار داشت که القاعده ... ازپستان خود شيرداد

مناسبات امريکا با القاعده سراسر ماجرای عشق و نفرت بوده ... شک محصول سازمان ھای اط@عاتی غرب بود
نظر به اينکه يک گروه مشخص دھشت افگن القاعده دريک منطقۀ معين جھان درخدمت منافع امريکا فعاليت . است

... رد و يا با جديت و خشونت ھدف قرار ميدادميکرد يا نه؟  وزارت خارجۀ امريکا گروه مذکور را يا تمويل ميک
داعش . آخرين چنين س@ح ھاست که درست مانند القاعده به سينۀ امريکا پس لگد می زند) داعش(دولت اس@می 

ًاخيرا ھنگامی در عرصۀ جھانی تبارز نمود که آدم کشان آن آغازبه سربريدن روزنامه نگاران امريکايی 
لۀ دھشت و تروراست که امريکا برای سرنگونی حکومت سوريه بکار می برد، بلکه داعش نه تنھا وسي...کردند

برای حمله به دشمنانش درشرق ميانه، : امريکا ازداعش به سه شيوه کار ميگيرد... ابزار فشاربر ايران نيز ميباشد
اخلی برای توجيه منحيث بھانه برای مداخلۀ نظامی درخارج از امريکا و برای بر انگيختن يک تھديد تصنعی د

  ..."گسترش بی سابقۀ نظارت برامور شخصی افراد درداخل آن کشور

  : درھمينجا �زم ميدانم دو نکته را اضافه نمايم

ُکه يکی ازشھرھای کردنشين وھم مرزبا ترکيه بوده و توسط نيروھای " کوبانی" زنان ودوشيزه گان جوان شھر)1

اين مقاومت . سلحانه و جانبازانه غرض آزاد سازی زادگاه شان گرفتندِداعش اشغال شده بود، تصميم به مقاومت م
دليرانه درعصرما به حدی بی نظيربود که نه تنھا ازپيشرويھای بيشترداعشی ھا جلوگيری بعمل آوردند، بلکه 

ِمبارزان ِسربکف ِکرد به شمول دوشيزه گان جوان و دليرآن شھر،  ِ پاکسازی را ازوجود نيرو ھای داعش " کوبانی " ُ
ِاين حماسۀ زنان و دوشيزه گان فداکار شھرکوبانی، ھنگامه ھای انتباھی و تحسين برانگيز مردمان منطقه و . نيز نمودند ِ

جھان رابرانگيخت ويکبارديگرثابت نمود که ھرگاه انسانھا بخواھند وازمرگ خويش نھراسند، ميتوانند قوی ترين و 
  . انسانيت را به زانو درآورنددرنده خو ترين نيرو ھای ضد آزادی و ضد

م، برای آنکه ازيکطرف ازمنافع برون مرزی اش در 2015، درنيمه ھای سال "وEديميرپوتين" روسيه به رھبری ) 2

دفاع نمايد و ازسوی ديگرسياست دوگانه وبازيھای ) تحت عنوان دفاع از بشار اسد رييس جمھور آن کشور( سوريه 
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، صد ھاتن از )ھوايی( آنرا به چالش بکشد، داخل اقدام گرديد وطی چند عمليات نظامی فريبندۀ جانب امريکا ومتحدان
آنچه دراين ميان جالب بود، اين بود که برمبنای اين . نيروھای داعش و پايگاه ھای جنگی آنھا را به نابودی کشانيد

م، ھدف ھايی را 2015 نوامبر، داعش درماه"مارگير، عاقبت قربانی ماردست داشتۀ خودش ميشود" ضرب المثل که 
در يکروز و يک زمان درپاريس مرکزفرانسه، آماج انفجارھای انتحاری و غيرانتحاری قرار داد که درنتيجۀ آن، ده ھا 

اين درحالی بود که فرانسه، قبل ازآن درايجاد و تقويت داعش . تن را به کام مرگ سپرد و تعداد زيادی را مجروح نمود
  . نقش داشت

 ميUدی، حمUت و عمليات خونين تروريستی آتی را 2015مست ووحشی داعش، تنھا تا نيمه ھای سال زنگيان 
  :درنقاط مختلف جھان انجام دادند

  بم گزاری در مسجد اھل تشيع در يمن*

  حمUت تروريستی خونبار در ساحل سياحتی تونس* 

  حمUت تروريستی خونبار در انقره و بيروت* 

  مسافر برسی روسی در صحرای سيناانفجار ھوا پيمای * 

  حمUت تروريستی خونين درشھر پاريس* 

  حمUت خونين تروريستی باEی گارد جمھوری تونس* 

  حمUت خونين تروريستی در ايالت کاليفورنيای امريکا* 

د و صد ھا البته درنتيجۀ اين حمUت وحشيانۀ تروريستی، صد ھا انسان بی تقصير، جانھای شيرين شان را از کف دادن
  .خانواده درکشورھای متذکره، به خاک غم نشستند

بلفاست تلگراف " مقاله ای انشاد نمود که در روزنامۀ " رابرت فيسک " ِيکی از روزنامه نگاران ِمشھور انگليسی بنام 
ه در عربستان سعودی منبع مالی شبه نظاميانی است ک"  وی طی اين مقاله، با صراحت نوشت که . به نشر رسيد" 

ِبعد از ماجرای طالبان، اسامه بن �دن و ھواپيما ربايان يازدھم سپتمبر، حا� سعودی ھا ھديۀ ... منطقه می جنگند
  ..."ديگری به تاريخ ِجھان داده اند و آن عبارت از گروه داعش در سوريه و عراق ميباشد

 دولت دوسِت ميانه رو در دنيای عرب در دورۀ اوباما، عربستان ھمچنان يک" ھمچنان نوشت که " رابرت فيسک "
ِاين درحاليست که نظام ِسلطنتی اين کشور بر اساس اصول ِوھابيت بنا شده است  و مليونھا دالر به . قلمداد ميشود

بنابراين، قدرِت سعودی ھاھم ديو بيابان ھای سوريه و عراق را تغذيه ميکند و ھم قدرت ھای . ُداعش کمک ميکند
نيز س@ح } غربی ھا { خ@صۀ ک@م آنکه در آينده، شاھِد يک جنگِ فرقه ای خواھيم بود و ما  . غربی حامی خود را

  . " اين جنگ را تأ مين خواھيم کرد

انگليس ...: " ِم ازقول خبرگزاری بی بی سی نوشت که 2014ِبتاريخ چھارم ما ه جوEی " پرس تی وی " ھمچنان، 
ُبه منظور کمک به سرنگونی دولت بشار ِاسد رييس جمھور سوريه، طرح ھايی برای آموزش و تجھيز حدوِد يکھزار ِ

ِاين ابتکارعمل محرمانه درسال ...ِشبه نظامی در اين کشور عربی داشته است  سرديويد " م ازسوی ژنرال 2013ِ
ِوی پيشنھاِد بررسی و آموزش يک ارتش مستحکم ا. ِرييس ستاِد مشترِک ارتش انگليس مطرح شد" ريچاردز زشبه ِ

امريکا و متحدانش ازجمله انگليس، آشکارا ازخشونت ... نظاميان را درپايگاھی در اردن و ترکيه مطرح کرد
دولت باراک اوباما رييس جمھورامريکا، پنجصد مليون دالر برای آموزش و . درسوريه حمايت کرده اند

  ..." ِتجھيزمخالفان ِمسلح ِسوری ازکنگره خواست

ُسفير سابق ِسوريه دراردن، طی مصاحبه يی با چند آژانس خبر رسانی جھان اظھار نمود که " بھجت سليمان " ژنرال  ِ
ِم و به دنبال کشته شدن ِابو مصعب زرقاوی سرکردۀ القاعده درعراق، بذر 2006درسال "  در خاِک اردن " داعش " ِ

اردن پايگاه نظامی بر پاکنند، درھمان دولت امريکا به نيرو ھای ويژۀ تک تيز انداز دستور داد درخاک ِ...کاشته شد
ھمواره به سازمان ھای تروريستی نياز دارند تا در } جھان ِغرب {زمان بود که گروه داعش متولد شد، چرا که آنان 

  ..."صورت لزوم ازآن استفاده کنند

  قلم  سيد رحيم خورشيدی مقاله يی را که به1394 ماه جوزای سال 28وبسايت حزب ھمبستگی افغانستان به تاريخ 
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نيد که ما اينک، گوشه ھايی ازمقالۀ موردنظررا که افشا کنندۀ دست ابرقدرت  نگاشته شده بود، به نشر رساشريفی
  :امريکا و انگليس درساختارداعش ميباشد، دراينجا درج ميکنيم

اده شد، ثابت ميسازد که  م بيرون د2015 که درماه می 2012ازسال ) وزارت دفاع امريکا(يک سند محرمانۀ پنتاگون  "
ُ، با رسانيدن کمک به گروه ھای تروريستی، اين لشکرمرگ "داعش"دولت امريکا برعکس ادعای مبارزه عليه گروه 

و بربادی را ساخت تا از آن منحيث اسلحۀ استراتژيک عليه دولت بشار اسد کار گيرد و در ضمن، حضور اين گروه را 
  :..."مريکا به عراق سازدزمينه ای برای بازگشت نظاميان ا

به نشر " گلوبال ريسرچ" و از مجرای  رونامۀ معروف " العالم" بر بنياد سند ديگری که پس ازاين توسط نشريۀ عربی 
در شرق " داعش " آنرا گزارش داد، شش کشورآتی درپروسۀ ايجاد، پرورش و تقويت گروه " سپوتنيک" رسيد و منبع 

                                                                                                     .تان سعودی، ترکيه، قطر، اسراييل، انگلستان، فرانسه و اياJت متحدۀ امريکاعربس:  ميانه نقش بازی کردند
 

يم مبنی برتشکل مي�دی دستورمستق2006دراين گزارش ھمچنان گفته شد که رژيم وھابی عربستان سعودی درسال  
م ازشورش مسلحانه درشھر 2011درسال ) عربستان سعودی(حاصل نمود وبنابرآن،اين کشور" درعراق" داعش"گروه 

پشتيبانی } ضد رژيم بشار اسد{سوريه با سرازيرنمودن مساعدت ھای مالی و تسليحاتی، ازعناصرمسلح " درعای"
                                                                                      .بعمل آورد

را با ھمکاری " جبھۀ النصره" فراھم نموده } ضدحکومت سوريه{رژيم ترکيه نيزگذرگاه امنی برای عناصرمسلح   
" شد، روند فروش نفت را که دراختيار} ضد بشاراسد{نيزميزبان گروه ھای مسلح . رژيم عربستان سعودی ايجاد نمود

                                             .رار گرفته بود به چنگ آورد و خدمات پزشکی به داعش را ارائه نمودق" داعش

. اف" فاروق"م مليارد ھا دالر به گروه اخوان المسلمين مرتبط با گروه ھای مسلح نظير 2013 تا 2011قطردر سالھای 
ًع�وتا، . يه را با س�ح و ارائۀ خدمات درمانی ياری رسانيداسراييل جنگجويان مسلح در سور. پرداخت. ای. اس

انگلستان به عناصر مسلح در سوريه به . مراکزھمآھنگی درجوvن اشغالی سوريه برای گروه ھای مذکور ايجاد نمود
ظم ُمنظور ھمکاری نزديک با ھسته ھای القاعده، کمک تسليحاتی کرد و اين کمکھا برای گروه ھای مسلح به طور من

و . فرانسه نيز خط مشی انگلسھا را دربخش کمک رسانی تسليحاتی بصورت منظم در سوريه ادامه داد. ادامه يافت
بگونه يی که ھدايت و ھمآھنگی ھمه فعاليت ھای کشورھا و طرفھای حامی . امريکا درحمايت از داعش، فراگيرتربود

طر، اردن، عراق و عربستان سعودی برای اين منظور عھده داشت و از پايگاه ھای نظامی در ترکيه،ق داعش را بر
  "...استفاده کرد

ِسازمان حقوق بشر، طی نشراع�ميه ای درماه جون سال  حتا کودکان و " داعش" مي�دی ادعا کرد که گروه  2014ِ
ِنوجوانان را به صفوف خويش ميکشانند، آنھا را آموزشھای نظامی و تخريبی می دھند و برای عمليات انت حاری پرورش ِ

  .مينمايند

ِجالب اين بودکه سربازان ارتش عراق درمناطق مختلف کشور، پيوسته ازبرابر يورشھای جنگجويان گروه  ِِ ِ ِ پا " داعش " ِ
ِبه فرار ميگذاشتند وآنانی که دردام می افتادند، به سرعت و بدون ھيچ سوال و جوابی ازسوی افراد آن گروه، درvبه vی  ِ

ِاين گروه مسلح تروريستی، ھمينکه مناطق وسيعی ازخاک عراق را متصرف . تيرباران ميشدند"  اکبرهللا " فرياد ھای ِِ ِ
ِآنھا طی انتشاراع�ميه ھای . خواندند" خليفه المسلمين " را اع�ن نموده ابوبکرالبغدادی را  " ِخ�فت اس�می" شدند، 

ِحلب درشمال سوريه تا استان دياله درشرق عراق امتداد رسمی گفتند که دولت اس�می را که آنھا درنظر دارند، از ُ ِ
ِھمچنان، ابوبکرالبغدادی پس ازحصول پيروزی ھای نظامی، دريکی ازمساجد جامع ِعراق حضوريافت و . خواھد داشت ِ

 بشتابند؛ زيرا ھجرت به سرزمين " ِخ�فت اس�می" ِيک سخنرانی زنده، از مسلمانان جھان خواست تا به قلمرو  طی
  ...اس�می واجب است 

ِدولت مرکزی عراق که ازنظر مسايل مذھبی، دردست اھل تشيع  ِِ قرارداشت، ) ِپس ازسقوط رژيم صدام حسين(ِ
ِدچارمخمصۀ بزرگی شده درت�ش افتاد تا ازطريق بسيج عمدتا شيعيان عراق وديگر متحدين خويش، جلو پيشروی  ِ ً ِ ِ
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ُرا که عمدتا اھل سنی" داعش " نيروھای  وھابی ھستند، بگيرد، اما تا ھمين شب و روزی که اين سطور رقم زده – ً
ًميشوند، دولت مذکورموفق نشده شھرھا و مناطق متصرفه را کام�  پس گيرد ِ .  

ِم بود که ظاھرا بخاطرجلوگيری از پيشرفتھای نظامی2014امريکا درماه آگست  ِبه سوی اقليم خود " داعش  " ً
ِدليل اين اقدام امريکا نيز اين بود که . ِمباران مقطعی و بازدارنده عليه اين گروه مھاجم زدمختار ِکردستان، دست به ب

ِسرزمين کردستان که پس ازسقوط صدام حسين به آزاديھای وسيع داخلی دست يافته بود، دارای ذخاير عظيم نفت و گاز  ِ ِ ِ
بعبارۀ ديگر، امريکا ميخواست آن بخش ازمنطقۀ نفت يا . بوده روابط صميمانه يی با ابرقدرت امريکا برقرار نموده بود

ِخيز مورد ھجوم نيرو ھای مسلح    .قرار نگيرد" داعش" ِ

ِ نظامی درعراق و سوريه بود که داعشی ھا سند ويديويی – به سلسلۀ ھمين رويداد ھای خونين و دگرديسی ھای سياسی
ِسر بريدن ِيکی ازخبر نگاران امريکايی بنام  ِرا به نشر رسا نيده اع�م کردند که خبرنگار مذکور را در  " جيمزفولی" ُ

ِپس ازاين اقدام خونين داعشی ھا بود که مقام ھای امريکايی به . ِازأ بمباران نيرو ھای ھوايی امريکا به قتل رسا نيدند ِ
نتاگون و مقام ھای کاخ سفيد، پ. اع�ن شده درحرکت آمد) دولت اس�می(يا " داعش"ِطرف موضعگيری نسبی ضد 

ِيا دولت اس�می عراق و شام، خطربزرگی برای منافع ملی امريکاست " داعش " وزارت امورخارجۀ امريکا گفتند 
ِھمين اکنون ازفحوا چنين بر می آيد که قتل خبرنگار امريکايی . ِوعين سخنان را صدراعظم انگلستان نيزابراز داشت ِ

ِيگرغرض مداخلۀ وسيع و مستقيم ِ ابرقدرت امريکا و انگلستان درمنطقه نيزيکی از توطئه ھای د" داعش " ِتوسط افراد  ِ
ِدرجھت تطبيق برنامه ھای دگرگون سازندۀ مربوط به    . باشد" طرح شرق ميانۀ بزرگ " ِ

ِموقف وموضع جمھوری اس�می ايران درقبال چنين انکشاف سياسی  نظامی خطرناک دربناگوشش، فوق العاده – ِ
ًکه مسلما ازپشتيبانی مالی، فکری و لوژستيکی رژيم عربستان سعودی " داعش " توجه بود؛ زيرا ِحساس، مھم و قابل

ًواحتماv امريکا و انگليس برخورداربود، درواقع، دولت ھای منطقه، بخصوص جمھوری اس�می ايران را نيز به 
ِمصاف می طلبيد و اگر ايران پا به ميدان ميگذاشت، مسلما درگيريک جنگِ فرس ايشی درازمدت درمنطقه ميشد که چنين ً

ِچيزی، مورد خواست سياستمداران امريکا نيز بود، درغيرآن، نه تنھا بايستی ايران در بحبوحۀ جنگ تحميلی نيابتی،  ِ ِ
ِشاھد زوال حاکميت سياسی اھل تشيع درعراق وعلويان درسوريه می بود، بلکه در آيندۀ نه چندان دور، برای پذيرش  ِ ِِ ِ

ِنگين حريف و خدشه دارشدن ھژمونی سياسیِضربات س .  مذھبی اش درجغرافيای خاورميانه نيز آماده گی ميگرفت– ِ

ِواما، درجريان حوادث وتشکل ائت�ف چند کشورعليه نيروی تازه به ميدان آمدۀ ، گزارشھايی به نشر رسيدند "داعش " ِِ
دن سربازان دولتی و داوطلب، به گونۀ غير مستقيم که دولت جمھوری اس�می ايران تصميم خودش را گرفت  وبا فرستا

. ِ، دربرخی ازمناطق عراق وسوريه عليه داعشيان می جنگد)ًبدون آنکه رسما شامل ائت�ف با امريکا و متحدان آن شود(

 بلند چنانکه بعضی از مقام ھای نظامی ايران، ھم چنين گزارشھا را تأييد کردند؛ بلکه خبرھای مبنی برکشته شدن افسران
  .پايۀ نظامی آن کشوردرسوريه و عراق را نيز به نشررسانيدند

ِتحليلگران سياسی، موج حم�ت مسلحانۀ گروه  ِ ِعليه عراق، ت�طم خونين نظامی درسوريه، جريانات نا " داعش " ِ ِ ِ
ِحدان فکری ومنطقه ِھنجارتروريستی و تداوم ِناامنی ھا درافغانستان و پاکستان توسط گروه ھای تروريستی طالبان و مت

ِيی شان را، بخشی ازبرنامه ھای ستراتژيک ِابرقدرت امريکا زيرنام  ِ معرفی نموده اظھارداشتند " خاورميانۀ بزرگ " ِ
  . که شايد آنھمه فعل و انفعال، باvخره منجربه تغييرات ِجغرافيايی جديد دراين بخش ازجھان گردد

 که گزارشھايی مبنی برگرايشھا و پيوستن  برخی ازحلقه ھای تروريستی مي�دی بود 2014ِدرماه ھای سپتمبرواکتوبر 
ياھمان گروه داعش به نشر " دولت اس�می عراق و شام " درافغانستان، پاکستان، آسيای ميانه و جا ھای ديگر به 

ِمث�، شخصی بنام شاھد هللا شاھد سخنگوی گروه تحريک طالبان پاکستانی ازطريق پخش ِيک. رسيدند ِ ِ سند تصويری ً
سخنگوی مذکورع�وه نمود که . " ِاو به ھمراه پنج نفر از سرکرده ھای طالبان به داعش پيوسته است" اع�م نمود که 

ُبرخی از رھبران طالبان مانند حافظ سيد خان فرمانده طالبان درمنطقۀ قبيله نشين اورکزی، گلزمان فرمانده طالبان  ِ ِ
فرمانده طالبان درپشاور، خالد منصورفرمانده طالبان درمنطقۀ ھانگو و فرمانده ديگر درمنطقۀ خيبرايجنسی، مفتی حسن 

ھمچنان، زمزمه ھايی درداخل افغانستان نيزبگوشھا رسيد که . پيوسته اند" داعش"طالبان در منطقۀ قبيله نشين خرم به 
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ِافرادی درمناطق وvيت ھلمند درجنوب شرق و ننگرھار درشرق کشور نيز درفش  ِ را برافراخته اند و " داعش "ِسياه ِ
حتا فلم مستند و تصاويری ھم به وسيلۀ رسانه ھای الکترونيکی پخش گرديد که تحرکات، درفش سياه رنگ و حتا 

ِاما معلوم نشد که آيا اينھا، ھمان افراد وحلقات مربوط به گروه طالبان . کشتارھای وحشيانۀ آنان را به نمايش ميگذاشت
ِکه باساس برنامه ھای جديد ارباب قدرتمند شان رنگ بدل نموده اند ويا با دريافت پول و امکانات بيشتر ) وھستند(بوده  ِ ِ

داعش، بيرق سفيد طالبی را به بيرق سياه داعشی مبدل نموده و سر وصدا ھايی را دربخشی ازبيشه " خ�فت  " ازسوی
  ھای افغانستان به راه انداخته اند؟

ِی برتوزيع کتابچه ھايی ازسوی پيروان گروه تروريستی داعش درميان اردوگاه آواره گان گزارشھای ديگری نيزمبن ِ
ِحتا در وvيت غزنی افغانستان، گفته شد که بعضی افراد ِمسلح با پوشيدن ِلباس . ِافغان ساکن درمناطق قبايلی انتشاريافتند

ِو نقاب نوع داعشی، دست به کشتار مردم ميزنند ِ.  

" عثمان غازی "به رھبری" حرکت اس�می ازبکستان " م گزارشھايی به نشر رسيدند مبنی براينکه 2014درماه اکتوبر

کوتل شاه " ِافراد ھمين شبکۀ تروريستی درماه ھای اخير، ازطريق . ِنيزحمايتش ازگروه تروريستی داعش را اع�م نمود
ِآی پاکستان به مناطق کنر و نورستان و ھمچنان، .سا.توسط شبکۀ  آی) مناطق چترال(ميان افغانستان و پاکستان " سليم 

ِبه شمال کشورمانند قندوز، تخار، فارياب و غيره فرستاده شدند تا عمليات مسلحانۀ تخريبی را براه اندازند اين فعل و . ِ
ِانفعاvت منفی و خطرناک، درعين زمان بيانگر آن بود که احتماv فتنۀ خونين داعش در زير چترحمايت ِ ِِ ً ی ابرقدرتھای ِ

ِجھان و بعنوان ابزار ھموارکنندۀ راه به سوی اھداف استراتژيک قدرت ھای مذکور، به سرعت راھش را از خاور ميانه  ِِ ِ ِ
  . بسوی افغانستان و کشور ھای آسيای مرکزی خواھد گشود

 " به رھبری"  جندهللا" بی مورد نخواھد بود اگردرھمين بخش متذکر شويم که شبکۀ تروريستی ديگری نيز بنام 

چنانکه رسانه ھای افغانستان بتاريخ . ِاھل ازبکستان، درھمين شب و روزدرشمال افغانستان فعال ميباشد" طاھريلداش 
رھبرشاخۀ گروه تروريستی " م�شمس الدين"گزارش دادند که ) م2014ماه اکتوبر  17 (خورشيدی 1393ماه ميزان 25

  .      اشکمش، توسط ھوا پيمای بدون سر نشين کشته شد} شھرک{ جندهللا درمخفيگاھش واقع در ولسوالی

اين موضوع نيز در برخی از رسانه ھای داخلی افغانستان افشا گرديد که گويا مقام ھای استخباراتی پاکستان درنظر 
ر منطقه ِبه رھبری حافظ سعيد را به مرور زمان، جاگزين گروه طالبان د" جماعت الدعوه  " دارند شبکۀ تروريستی

ِبا شبکۀ استخبارات نظامی پاکستان خيلی نزديک " جماعت الدعوه " ِدليل عمدۀ آن نزد تحليلگران اين بود که . نمايند
گفته شد که افراد و . است و شاخه ھای فعال و متعددی درکشورھای منطقه، بخصوص درقلمروکشمير و ھندوستان دارد

ه شده درنزديکی ھای شھرvھور، بگونۀ علنی تشکيل جلسه ميدھند و حتا ِرھبران اين شبکۀ تروريستی، درمحلی شناخت
ِيکی از روزنامه نگاران ارشد پاکستانی بنام  ُشاھد آن بوده است که سر بريده شدۀ" عارف جمال " ِ ِيک سربازھندی با  ِ

ِنوک برچۀ تفنگ درميان جلسات  اين، بدين معنا ست که مقام . با افتخار بلند نگھداشته شده بوده است" جماعت الدعوه " ِِ
  . ِھای حکومتی و اط�عاتی پاکستان ازآنھا حمايت ھمه جانبه بعمل می آورند

ِيکی از روزنامه نگاران ارشد پاکستانی در برابرپرسش يکی ازژورناليستھا گفت که ِ ِ ِدرھرايستگاه پوليس يا ادارۀ  "  ِ
اعضای الدعوه تنھا تروريست نيستند که ھميشه جھاد کنند،  .دولتی، مردانی وابسته به جماعت الدعوه را می بينيد

تنھا يک مدرسۀ جماعت الدعوه ميتواند بيش از پنجاه ھزار دانش آموز داشته . بلکه به خوبی در جامعه تثبيت شده اند
  ..."باشد

ِجوان امريکايی که قب� اسناد بسيارمحرمانه يی ازفعاليتھای جاسوسی ادار" ادوارد اسنودن"  ً ۀ امنيت ملی امريکا ِ
ِدرارتباط به کشورھای جھان را افشا نموده و به روسيه پناھنده شده بود، يکبار ديگردرآستانۀ پيروزی ھای نظامی گروه 

ِابوبکرالبغدادی رھبر داعش، ساخته و پرداختۀ ھمکاری ھای امنيتی  " ، دست به افشاگری تازه زده گفت که"داعش " 
ھمکاری ميان اين سه . است) موساد ( يس، امريکا وسازمان جاسوسی رژيم صھيونيستیميان سازمان اطXعات انگل

ھمکاری ميان آژانسھای امنيتی ...ِسازمان، شرايط را برای ظھور پديده ای بنام دولت اسXمی عراق و شام فراھم کرد
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ِی جذب ِافراد تندرو و و جاسوسی اين سه، باعث شده تا شبکه ای تروريستی به نام داعش شکل بگيرد که تواناي
  . "ِافراطی از سراسر جھان را داشته باشد

اجرا شده است که از " Jنۀ زنبور" اين طرح براساس نقشه ای از پيش طراحی شده با نام ..." وی ع�وه نمود که 
يکسال تحت ابوبکرالبغدادی مدت . .. ِنقشه ھای پيشين سازمان اطXعات انگليس برای حمايت از اسراييل بوده است 

   ..."آموزشھای متمرکز نظامی قرار گرفت 

" سومريه نيوز " و خبرگزاری" گلوبال ريسرچ  " م درنشريۀ2014 درھفتۀ سوم ِماه جوvی" اسنودن  " اين افشاگری

  .عراق به نشر رسيد

  و رھبرآن" داعش  " گذرکوتاھی برسير وجودی

ِيعنی آنگاھی که سرزمين عراق . مي�دی 2003رميگردد به سال ب" داعش  " ِگفته شد که تشکيل و تبارز گروه افراطی
ِبعنوان رھبرشاخۀ " ابو مصعب زرقاوی" توسط نيرو ھای امريکايی اشغال گرديد و شخصی بنام  درعراق " القاعده  " ِ

ودکه ِھمان عنصربنياد گرای خونريزی ب " زرقاوی" بايد گفت که . به فعاليتھای مسلحانۀ ضد امريکايی آغازنمود
ِدرسالھای جھاد ضد قشون روسی درافغانستان، فعاليت بسياری نمود ِ ِم در نتيجۀ بمباران ھوا پيمای 2006وی درسال . ِ

جايش راگرفت، ولی اونيز پس ازمدتی، " ابوعمرالبغدادی" جنگی امريکا درعراق کشته شد و شخص ديگری بنام 
داعش  " رھبری گروه تروريستی" ابوبکرالبغدادی" ه شد و ِم توسط حم�ت ھوايی نيرو ھای امريکا کشت2010درسال 

ھرچند اين موضوع .  است"ابراھيم عواد ابراھيم علی البدری السامرايی" ِگفته شد که نام اصلی او . را بعھده گرفت" 
ِنيزگفته شد که ابوبکرالبغدادی دارای سند دکترا در رشتۀ فلسفه ازدانشگاه عراق است، اما تحليلگران س ِ ياسی در اين ِ

  .مورد شک داشتند

ِباساس گزارشھای منتشرشده، ابوبکر البغدادی مدتی را درتوقيف نيرو ھای امريکايی درعراق نيز سپری نموده و اما 
ًاحتماv درھمين زمان مورد آزمايش و آموزش ھای نظامی و اط�عاتی سازمان ھای . ِپس ازمدت کوتاھی رھا شده بود

دھۀ ھشتاد ( درسالھای جھاد ضد قشون روس " بغدادی"ھمچنان گفته شد که .  قرار گرفته باشدمخفی امريکا و اسراييل
درافغانستان، با تعدادی ازرھبران جھادی افغان ارتباط نزديک داشت و دردوران سالھای امارت گروه طالبان،  ) مي�دی

  .ری نموده بود،  مدتی را دريک کمپ آموزشی نيز سپ)متصل مرز ايران(دراس�م قلعۀھرات 

: رييس جمھور چچن چنين نوشت " قديروف " ِم ازقول 2014ماه سپتمبر 26بتاريخ "  رو –فارس " نشريۀ الکترونيک 

ًرمضان قديروف رييس جمھور چچن صريحا اعXم کرده است که او اطXعاتی در دست دارد که نشان ميدھد داعش " 

  "  ... تشکيل شده است } ديويد پترائوس {  افغانستان توسط فرمانده سابق نيرو ھای ناتو و امريکا در

ِبا توجه به اطXعات به دست آمده ازبرخی منابع، ابوبکرالبغدادی " ع�وه نموده است که " قديروف " ِبه قول نشريه، 
ِاير مسألۀ تروريسم درعراق، سوريه و س. . . ِرھبرگروه داعش توسط ديويد پترائوس جنرال امريکايی استخدام شد 

ُکشور ھای منطقه خطرناک ميشود و اياJت متحدۀ امريکا و اروپا به گسترش اين روند کمک ميکنند امريکا گروه ... ِ
ِھای بسياری را تشکيل ميدھد، آنان را حمايت مالی ميکند و سپس آنھا را به جان يکديگر می اندازد تا در اين جنگ،  ِ

  ..."دده ھا و صد ھا ھزار نفر بی گناه  کشته شون

خورشيدی اش به نقل ازمنابع خبری چنين 1394به تاريخ سيزدھم ماه جدی سال " پيام روز "  تحليلی– سايت خبری
ُساله يکی از رھبران تروريستی داعش که توسط کردھای سوريه دستگيرشد، طی پرسشھا 31کريم عماره، " : نوشت 

ُگويم که انقره با کمک به استخدام وجذب جنگجويان درخصوص نحوه و چگونگی حمايت ترکيه از داعش بايد ب" گفت 
ترکيه و عربستان، داعش را تغذيه ميکنند، به گونه ... و اعضای جديد برای داعش، اقدام به حمايت از اين گروه ميکند

جنگجويانی که در اين منطقه } ُيکی ازشھرھای کردنشين ميان سوريه و ترکيه{ ای که درجريان جنگ در کوبانی
 ..." داشتند، ازانقره مواد غذايی و ساير مايحتياج ضروری زنده گی را دريافت ميکردندحضور 

 ) ادامه دارد(

  


