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   2014 تا2001وقايع افغانستان از

  )90بخش (

  داعش درافغانستان

 از نقاط کشورتوسط رسانه ھای خورشيدی بود که سروصدای ظھورگروه داعش دربرخی1394اواسط سال 
داعش ھرگزنميتواند " عده يی گفتند . داخلی افغانستان با3 گرفت ومتعاقب آن، بحثھا واظھارنظرھايی را برانگيخت

داعش با ثروت سرشار و امکانات عظيم " کسان ديگری اظھارداشتند که ،"درافغانستان زمينۀ ظھور داشته باشد
داعش "  برخی ھا گفتند که ،"واند شاخکھايش را درافغانستان جنگزده نيربگستراندجنگی که بدست آورده است، ميت

وعده يی ديگرچنين تحليل " ھم يک شاخه ازگروه طالبان است و ازسوی استخبارات نظامی پاکستان حمايت ميشود
8ت متحده گروه داعش را چون تاريخ گروه طالبان نزد ارباب امريکايی شان پايان يافته است، بنابرآن، ايا"نمودند که 

با گروه طالبان تعويض مينمايد تا نقشه ھای ستراتژيک آينده اش درروسيه، چين و آسيای مرکزی را توسط آنھا 
   "عملی سازد

) پوزبستۀ(ديری سپری نشده بود که اسناد وصحنه ھای تصويری اين گروه با بيرق سياه رنگ و افراد مسلح و 
بازھم مدت درازی از اين گزارش ھا نگذشته بود که شکايات اھالی برخی . نشر رسيدندآنھا درنقاط مختلف کشور به 

درجھت کشتارمردم بيگناه و بيداد گريھای " اچين" از شھرکھای مربوط و3يت ننگرھار، بخصوص در شھرک 
  .افتشباروزی گروه داعش با3گرفت و دامنۀ آن با شتابی ھرچه بيشتر، تا مناطق شمال کشور نيزگسترش ي

دربحبوحۀ ھمين نگرانی ھا که مطالبی در برخی از رسانه ھای داخلی افغانستان به نشر رسيدند مبنی براينکه 
. حمايت ميکنند) داعش(گويا دست ھای مرموزی درچارچوب دولت وحدت ملی کشوراز گروه طالبان و پديدۀ نوظھور

رخبال يا ھليکوپتر ھای ناشناس، تعدادی از افراد چنانکه برخی از اعضای مجلس سنای افغانستان ادعا کردند که چ
خورشيدی از 1394و شبکۀ اطLع رسانی افغانستان بتاريخ دوم ماه جدی . گروه داعش را به ننگرھار منتقل کردند

اين چرخبالھا درمنطقۀ سرخرود ننگرھار فرود آمده و " قول جمع گيانول يکی از اعضای مجلس سنا نوشت که 
راديويی با نشرات تبليغات ضد دولتی نيز که مربوط به اين ... داعش در اين منطقه مستقر شده اندافرادی با پوشش 

  "گروه است در ننگرھار فعاليت دارد

خبرنگارتلويزيون طلوع با تعدادی ازاھالی ننگرھارمصاحبه انجام داده آنرا به روز بيست و دوم ماه دسمبر 
باشنده ھای محل دربرابر کمرۀ خبرنگار با صراحت ميگفتند آنھا به . دم بگونۀ مستند ومصور به نشر رسا ني2015

ًداعشيان معمو3 لباس سياه {چشم خود، ھليکوپتر سفيد رنگ را ديدند که به عجله فرو نشست و يکتعداد افراد سياه پوش 

امی ايا3ت متحدۀ درھمين شب و روز، جنرال جان کمبل، فرمانده نظ. را پياده کرد و به پرواز درآمد} می پوشند
  . "داعش تLش دارد ننگرھاررا به مرکز فعاليت خود تبديل کند" ًامريکا درافغانستان رسما اظھارنمود که 

) 17- ام يک ( ھليکوپترھای نوع "م گزارش داد که 2015روسيه به تاريخ نھم ماه دسمبر" تاس"خبرگزاری 
ای داعش به مرز ھای ترکمنستان و تاجيکستان مورد روسی متعلق به ارتش افغانستان، برای انتقال تروريستھ

  ." استفاده قرار می گيرند

"  منابع آگاه" اين خبرگزاری به نقل از :" نوشت که " تاس"حزب ھمبستگی افغانستان به نقل ازخبرگزاری 
ان، مدعی شد که معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع و حنيف اتمر مشاور امنيت ملی رييس جمھور افغانست

  ."کارانتقال تروريستھا را رھبری ميکنند

 يک ھليکوپتر چينوک امريکا به ولسوالی با8 مرغاب و8يت 2015 نوامبر30باساس اين خبر، به تاريخ " 
حزب ھمبستگی افغانستان ھمچنان، گزارش " بادغيس فرود آمده و سNح و مھمات به گروه داعش سپرده است

ساندرمانيلوف قوماندان نيرو ھای مشترک مرزی جمھوری ھای آسيای مرکزی نقل راکه از قول الک"تاس"خبرگزاری 
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حد اقل چھارونيم ھزار تروريست داعشی در مرز ھای شمالی افغانستان تجمع کرده اند که  " :ميکند، چنين نشرنمود
  ..."تھديدی برای اين کشورھا به شمار ميروند

 ھای روسيه، نه تنھا ازناحيۀ اقدامات خونين نظامی داعش چنين گزارشھا درحالی به نشر ميرسيدند که مقام
ًدرسوريه، عراق وشمال افغانستان شديدا نگران بودند، بلکه با تأسيس پايگاه ھای نظامی درخاک سوريه و 

استقرارکشتی ھای جنگی و بکارگيری تحت البحری واستفاده ازھوا پيما ھای پيشرفتۀ جنگی، پايگاه ومواضع داعش 
مقام ھای مذکوردرعين حال، آماده گی شان غرض ارسال سLح وسايروسايل نظامی .را ھدف قرار ميدادنددرسوريه 

  .برای دولت افغانستان را به منظور مقابلۀ مؤثربا گروه داعش اعLم نمودند

  در سوريه وعراق  تکفيری–نمونه ھايی ازاعمال و افکار گروه ھای وھابی 

ِزراه اندازی جنگھای خانمانسوزدرسوريه، وضعيت عمومی را طوری ِگروه ھای مختلف تروريستی، پس ا
ِ نظامی رژيم صھيونستی ازيکطرف و تطبيق برنامه –آشفته ومختل ساختند که زمينه برای استفاده جويی ھای سياسی 

 ِمنابع ازقول" نيويارک تايمز" ِچنانکه روزنامۀ معتبر . ِھای ستراتژيکِ ابرقدرت امريکا ازسوی ديگرمساعد گردد
ِسNح ھای نظامی که به کشور عربستان سعودی به ھدف ِاکمال ارتش آزاد ِسوريه  تھيه " دولتی امريکا نوشت که   ِ ِ

ولی ھرگزنگفتند و نميگويند که اين سLح ھا . " ِگرديده است، به دسترس مليشه ھای افراطی در سوريه قرارميگيرد
  ھا قرار داده ميشوند؟ِچرا، چگونه و ازکدام طريق به اختيارمليشه 

" م نوشت که  2013به روز چھارم ِماه دسامبر " النشره " ِاز قول شبکۀ خبری لبنان بنام " پرس تی وی "
شاھزاده بندر بن سلطان رييس سازمان جاسوسی عربستان سعودی به } با موافقت{ اتباع ِعربستان سعودی با اطNع 

  . "  در کشور بپيوندندسوريه رفته اند تا به گروه ھای شبه نظامی

ِارتش اين کشور سه صد تن ازاتباع ِعربستان " ھمچنان، بشارالجعفری سفيرسوريه درسازمان ملل گفت که 
  . "ِسعودی را دستگير کرده است و صد ھا تن از آنان نيز در حمNت اخير سوريه کشته شده اند

ِجنايات تروريستی مقام ھای سعودی و متحدان مذھبی وجھانی آ م به 2010نھا درسوريه، بخصوص ازسال ِ
ِبعد، چنان تکان دھنده و غير قابل ِباور بود که نه تنھا جھانيان به عمق ِماھيت ِوھابيان، سلفيان و تکفيری ھای برخاسته 
ِاز بطن آل سعود کامL پی ُبردند، بلکه تأثير فکری اين جنايات کم نظيرتا سايرکشورھای جھان نيز ره گشود  ِِ ً ِ ِ

  . اد ِجاھل وجنونزدۀ مذھبی زيادی را بخود جذب نمودوافر

: " ِم ازقول منابع رسمی تاجيکستان نوشت که 2014ِبتاريخ بيستم ماه جون " بی بی سی " شبکۀ خبررسانی 
ِفعN بيش ازدوصد شھرونِد اين کشوردرممالکِ نا امن مشغول جنگ ھستند  ًمفتی سوريه نيزقبL اعLم نموده بود که. " ً

ِاما جنگجويان تاجيکی در "  . ِ تن از جنگجويان تاجيک ھستند200ِصفوِف مخالفان دولِت بشار اسد، حدود در" 
ِسوريه، ازطريق نشر  بی بی سی . بالغ برششصد نفرميشود} درميان نيروھای داعش{ِگفتند که تعداد شان " ويديوکلپ " ِ

ِازقول حکمت _ سيف _ زاده سردبير ھفته نامۀ  درجھان : " ِمربوط ِحزب نھضت ِاسLمی تاجيکستان افزود" ه نگا" ِ
ِنيرو ھايی وجود دارند که به اعزام جوانان به کشورھای نا امن عNقه مند ھستند وبرای اين امر از شرايط مالی نيز 

  . " برخوردار ميباشند

ِرسانه ھای داخلی و خارجی، ازسرازير شدن صد ھا جوان بريتانيايی به خاک سور ِ ِيه و عراق غرض اشتراک ِ
پرده برداشتند و بعضی ازمقام ھای بريتانيا نيزبدون آنکه روی چگونه گی " داعش " نيرو ھای تروريستی " ِجھاد "در 

ِو راز و رمزفرستادن آنھا ازخاک بريتانيا به قلمرو سوريه وعراق ) اعم ازپسران و دختران(ِجلب و جذب اين جوانان  ِ ِ
ِيی داده گفتند که اين نيروھا وقتی بخاک بريتانيا برگردند، خطراتی را برای امنيت اين کشور تأمل نمايند، ھشدارھا ِ

دراين ) 6-آی.ام(و ) 5 - آی.ام(ِآنچه سؤظن مبنی بردست داشتن شبکه ھای استخباراتی بريتانيا . ايجاد خواھند کرد
تی آن کشور، ھيچ اقدام ِسد سازندۀ مؤثری دراين ِروند ُپرمخاطرۀ تروريستی را تقويت نمود، اين بود که مقام ھای امني

" ِطی نشر يک گزارش گفت که " بنام  فرانک گاردنر" بی بی سی " ِگزارشگرشبکۀ خبررسانی . زمينه بعمل نياوردند
  ..."ِاحتمال ميرود حدود چھارصد تا پنجصد انگليسی در ميان داعش باشند 

ِ خورشيدی ازقول مقام ھای امنيتی فرانسه 1393 حوت  ماه22به روز "  آوا–صدای افغان " خبرگزاری 
درميان کشورھای غربی، اتباع فرانسوی، بيشترين اعضای گروه ھای تروريستی داعش را تشکيل " : گزارش داد که
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ِر از اين ميان، چھارصد و ده نفر در گي... ميدھند و تا کنون ھزار و چھارصد فرانسوی جذِب اين گروه ھا شده اند
ده ھا ...  نفر کشته شده اند و دوصد و شصت نفر نيز به فرانسه باز گشته اند90جنگ درعراق و سوريه ھستند، 

ِنفر نيز در داخل خاک اين کشور، مشغول عضو گيری برای گروه ھای افراطی و تروريستی در عراق و سوريه 
  ..."ھستند 

ِشته ميشود، صدور فتوا ھای شرم آوری بود که ازسوی ِآنچه بيشتر ازھمه، مايه ننگ برای بشريت امروز پندا
ِمثL، صدور فتوای . ِتعدادی ازمفتی ھای وھابی درقبال جنگھای سوريه صادرگرديد ازسوی مفتی " جھاد النکاح " ً

ِمحمدعريفی مبنی برضرورت ھمخوابه شدن زنان و دختران کشورھای اسLمی با تروريستھای ضد رژيم بشار اسد  ِ ِ ِ
ِ جھاد ِاسLمی وکسب استحقاق رفتن به بھشت ِبعنوان ِ.  

ِفتوای شيخ ياسرالعجلونی مبنی برکنيزگرفتن زنان سوری که به کشور اردن پناھنده شده اند، غرض بھره  ُ ِ ِ ِ
  .برداری جنسی تروريستھا

  .ِفتوای شيخ عبدالباری الزمزی مبنی برھمبستر شدن شوھربا زنش که تازه فوت کرده باشد

ِمد الزغبی مصری مبنی بر خوردن گوشت فتوای شيخ مح   " جن " ِ

  "جھاد نکاح با محارم" ِفتوای شيخ ناصرالعمر درمورد 

  "جھاد النجاح " فتوای شيخ خباب مروان الحمد راجع به 

ِيا دولت اسLمی عراق و شام، با اقدامات شديد مذھبی " داعش " ًعLوتا، شيوخ ومفتی ھای مربوط به گروه  ِ
ِاشغالی درسوريه عليه ھرنوع آزادی و حقوق زن و مرد، نفرت و انزجارمردمان انساندوست جھان را شان درمناطق ِ ِ ِِ

ِمثL، آنھا خطاب به مسيحيان مناطق تحت کنترول خويش اخطار صادرنمودند تا مسلمان شوند، درغير آن، . برانگيخت ِ ِ ِ ً

ِتحت سه شرط آتی قرارخواھند گرفت  ِ:  

  جزيه بپردازند*

  ندذبح شو* 

ِويا يکی ازفرماندھان گروه تروريستی داعش برای مدت يک ھفته با ھمسران *    . شان ھم خوابه شوند} زنان {ِِ

ِگروه مذکورھمچنان، شنيدن آوازوموسيقی، خريد و فروش آ3ت موسيقی، استعمال سگرت، عروسی و  ِ ِ ِ
ِپايکوبی، عکس برداری، رسامی و ھمچنان تدريس مضامين تاريخی، فلسفی،  ورزشی، جامعه شناسی و روان شناسی ِ

ِدرمکاتب تحت تصرف شان را ممنوع اعLم نمودند ِ به زنان دستورصادر کردند تا ازروبند و دستکش استفاده بعمل . ِ
. ِزنان نميتوانند ھنگام شب به خيابانھا ظاھرشوند. ازمنزل خارج شوند" ِمحرم شرعی" ِزنان نميتوانند بدون . آورند

  . آرايشگاه ھای مردانه بايد بسته شوند و امثالھم. بنشينند} کرسی{ روی چوکی زنان نميتوانند

ِتکفيری ھا درسوريه، غارت اموال مردم سوريه، سربُريدن ماموران دولتی و سؤاستفادۀ جنسی از زنان آنھا را  ِ ِ ِ ِ
ان و نشريه ھای انترنتی پخش ِھای مستند زيادی ازطريق رسانه ھای جھ" ويدوکليپ " فلم ھا يا . نيزحLل اعLم کردند

ِگرديدند که نشان دھندۀ سرُبريدن ھا، شليک کردن ھا، مثله کردنھا، قطع دست و پا وتيرباران دستجمعی و دھشتناک 
ِھمچنان فلم ھای مستند مبنی . ُافراد و کتله ھای وسيع انسانھا درسرزمين عراق و شام و مناطق کردستان بودند

ِبرتخريب اماکن مقدسه تو ِسط داعشی ھای نقاب پوش و سLح بدوش درسرزمين ھای مذکوردرمعرض تماشای مردم ِ
  . جان قرارداده شد

ِگزارشھايی نيز به نشر رسيدند که نشاندھندۀ اعدام ِ بيرحمانۀ آنعده از نوجوانان مناطق تحت تصرف داعشی ھا  ِ ِ ِ
  . بود که گفته شد تنھا به تماشای بازی فوتبال پرداخته بودند

شيخ ناصر "  ھای وھابی و تکفيری عربستان سعودی درسوريه، بی حيايی را تا بدانجا رسانيدند که مفتی
را نيز حLل اعLم کرد، يعنی اگرجنگجويان نتوانستند به زن يا دختر ديگران  " جھاد نکاح با محارم" حتا " العمر

  . دسترسی يابند، ميتوانند با محارم خويش ھمخوابه شوند

ِعين حال نزد اين شيوخ و مفتی و واعظ وھابی ولی آنچه در  سلفی جواز داشت و ازآن ھيچ شرم نداشتند، اين –ِ
ِبود که قرار گزارش روزنامۀ  انگليسی، موازی ) ًغالبا مذھبی(ِمنتشرۀ انگلستان، تعداد زيادی از دختران " ديلی استار" ِ

ِبا دختران تونسی و کشورھای ديگر، به منظور ھمخوابه شدن ب   " لندن " ِا تروريست ھای مسلح وھابی و تکفيری، از ِ
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  . ِآن کشوربه سوريه رفته و ازسوی اين ادعاگران اسLم ِناب با آغوش بازاستقبال ھم شده و ميشوند" پورتموث " و 

گزارش دادند که تعدادی ) م2014اپريل  (1393ِھمچنان، رسانه ھای برون مرزی بتاريخ ھفدھم ماه حمل 
ِانزده تا بيست سالۀ آلمان نيز به منظور ازدواج يا ھمخوابه شدن با جنگجويان وھابی و تکفيری، وارد ِازدختران پ ِ

ِازطريق صفحۀ فيس ُبکِ خويش به ساير دختران ِآلمانی " سارا " ِيکی ازاين دختران پانزده ساله بنام . سوريه شده اند
ان ھای جھاد حمايت ميکنيم و برای آنھا مجاھد بدنيا می خود در ميد} تکفيريھای مسلح{ِازھمسران " نوشته بود که 

  ..."آوريم

  
ِگزارش ھايی که ازقول منابع آلمانی به نشر رسيدند، حاکی از آن بود که بيش از دوصد وھفتاد تبعۀ آلمانی 

ِشمارجنگجويان ِآلمانی که در پاييز سال" ِيک منبع ديگرآلمانی گفته است که  و. درسوريه حضوردارند ِ نفر  200 قبل ِ
ِآنھا در منطقه ای درشمال ِسوريه برای خود شاخۀ جنگجويان . .. ِبودند، به سه صد نفر در اوايل امسال رسيده اند

  . " آلمانی را تشکيل داده اند

ِم بود که بعضی ازمقام ھای انگليس وفرانسه، ضمن يک نشست خاص، پيرامون افزايش 2014درماه جون سال  ِ ِِ
رادنی " اما يکی ازتحليلگران بنام . ِدرجمع شبه نظاميان تکفيری درسوريه، به رايزنی پرداختندِشھروندان شان 

ُامريکا و انگليس درحال پی بردن به اين " : با صراحت گفت  " پرس تی وی " ِطی نگارش مقاله ای برای" شکسپير
ِواقعيت ھستند که ديوی که در ايجاد آن نقش داشتند، اکنون درحال درد ِ سر ساز شدن برای آنھاست و اگر به سرعت ِ
ِدولتھای غربی بيم اين را دارند که شبه ... دست به کاری بزرگ نزنند، به شدت از اين ديو ضربه خواھند خورد

ًنظاميان تکفيری که به سوريه ميروند تا به آدمکشان، گردن کشان و قاتKن دختران جوان بپيوندند، احتماI به  َ ُِ ِ ِ
ِبا وجود اين، امريکا و انگليس و ديگر کشورھا با . خواھند برگشت و اين جنايات را تکرار خواھند کردکشورھای خود 

ِوجود نا رضايتی دراين خصوص، درحال ِتشويق و حمايت مالی و تسليحاتی از تکفيری ھا و وھابی ھا ھستند ِ"...  

ِمشاورامنيت ملی امريکا نوشت" سوزان رايس " ِازقول " پرس تی وی" ِواشنگتن بصورت فعاIنه : "  که ِ
ُتجھيزات کمکی به ارزش حدود يک مليارد و ھفتصد مليون دالر به شبه نظاميان تکفيری فعال درسوريه کمک کرده  ِ ِ ُ ِ

  . "است 

ِگزارشھا ھمچنان ع�وه کردند که جنگِ تحميلی درسوريه و بيرحمی ھای ازحد فزون تروريستھای وھابی و 
، "کميتۀ بين المللی نجات" ِعيت را بخصوص برای زنان بحدی دشوار ساخته بود که به قول تکفيری درآن کشور، وض
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ِزنان ِسوريه غذا را با رابطۀ جنسی معامله ميکردند و خانواده ھا دختران شان را به ازدواج ھای زود ھنگام مجبور 
  . ِميکردند تا از تعداد اعضای خانواده و يا پول اجارۀ خانه بکاھند

واقع درشھر رمثه {فردی مغازه دار" م گزارش داد که 2014درماه اپريل " سازمان ملل  " خبررسانیشبکۀ 
ِکه از او سراغ دخترانی زيبا و کم } عربھای کKن سال { مشتريانش " : گفته است " ابومحمد " بنام } درمرز سوريه

ميتوانستند  } مشتريان{آنھا . اين تھوع آوراست .سن و سال را ميگيرند، آنان از بد بختی  سوری ھا سؤاستفاده ميکنند
ًآنھا اکثرا مردانی از عربستان سعودی ھستند، شصت ساله با شکمی بزرگ که . ِپدربزرگِ اين دختران نوجوان باشند

  ..."در کشور شان ديگر کسی به آنھا دخترشان را به ھمسری نميدھد

  )ادامه دارد       (                                                 

  

  

  

  

 

  


