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 ۷۰/۷۰/۲۷۰۲                  جمشید آرش

 جهاد در افغانستان الزم است اما در پاکستان؟

امید بسته اند كه بعد از دهه  افغانستانبه مشام مي رسد، مردم  ن روز ها كه از گوشه و کنار کشور بوی صلحای

بدبختي ها و مشقت هاي تحمیلي، به زندگي باهمي دست خواهند یافت و از هر طرف تالش ها  ،ها نا مالیمات روزگار

خسته از جنگ این كشور فراهم كنند و رخت خشونت و دهشت را بر باشندگان آغاز گردیده تا زندگي با ثبات را براي 

بنا بر خصلت های دایمی و همیشگی  سازمان جاسوسی آی اس آیاما با تأسف صلح و آرامش را بر قرار نمایند،  ،چیده

دستور داده است که به هر قیمت ممکن از این روند که خواست همیشگی مردم افغانستان است  خودبه افراد  اش

چنانچه  ،افغانستان گردندباشندگان تحقق رویا های کشانده و مانع چلنج مصالحه و مذاکره را به پروسٔه جلوگیری نموده 

 محسود یکی از رهبران طالبان پاکستانی که به اشاره و خواست سازمان جاسوسی آی اس آی می رقصد حکیم هللااخیراً 

فتوایی صادر نموده که جهاد در افغانستان الزم است اما در پاکستان نه! او از طالبان پاکستانی خواسته است که به جای 

عقب  تا از کاروان به زعم خودشان جویندگان بهشت و با طالبان افغانی یکجا شده افغانستان بشتابند جهاد در پاکستان به

و ... وجود  فرهنگیدر حالیکه امروز در پاکستان انواع گوناگون فساد اعم از فساد اخالقی، فساد اداری، فساد . نمانند

ود است با وجود آن هم، رهبران طالبان اکستان با اسرائیل موجت پگمانه زنی های نیز مبنی بر ارتباط دول همچنین دارد،

از جمله حکیم هللا محسود که به قول خودشان در راستای احیای دین و ارزش های دینی فعالیت می کنند، از جهاد در 

 .نستان سخن می زنند نه در پاکستانافغا

راف نمود که در آغاز همچنان در این اواخر مولوی شاه عبدالعزیز رئیس یکی از مدارس پاکستانی صراحتاً اعت 

مصروف جنگ در صفوف طالبان همراه با چهار صد نفر از طلبه هایش در مناطق شمالی  بر شهر کابل، تهاجم طالبان

زیادی از شاگردان مدرسه اش با گروه طالبان یکجا شده و با دولت جمهوری  با جبهه مقاومت بود و اکنون نیز تعدادی

زیر نظر  ،طالباني كه در دو سوي خط دیورند فعال اند و این میرساندی می جنگند اسالمی افغانستان و نیروهای خارج

آي اس آي عمل مي كنند از شاخه بیت هللا محسود گرفته تا مولوي فقیر محمد، سراج الدین حقاني تا شوراي كویته و ... 

از یك منشاء و مبداء آب مي خورند و رشد و   نیز تقسیم بندي مي شوند، بان پاكستاني و طالبان افغانستانكه بعضاً به طال

و مشترکاً اهداف و  در صدد اتحاد بر آمدهشرایط و اوضاع آنها را واداشته تا با  ي گردند،نمو نموده، تمویل و تجهیز م

ارباب شان )آي اس آي( به اجیرانش دستور داده اند كه با هم  به زبان دیگر! برنامه های مؤجدین خویش را تعقیب نمایند

رجوع كنید و  خویشد، به اصل جهاد  ادامه دهی یکدیگر داده و به افغانستان تشریف ببرید و بهمتحد شده دست به دست 

به  )مردم افغانستان( نگذارید آنان ،بچسپید به هم به عنوان یك مشت واحد در برابر افغانستان و مردم آن دیار قد علم كنید

 اگردست یابند و  ،كه همانا برقراري صلح و ثبات و زندگي در كمال آسایش و آرامش است انش خواسته هاي دیرینهٔ 

آنهایي كه در گذشته ها شكار ما گردیده اند بعد از دانستن اهداف و خواسته هاي ما در قبال افغانستان، دست از تخریب و 

بر زمین گذاشته به آباداني وطنش می صلح بپیوندند و سالح هاي ما را  ویراني كشورش برداشته و مي خواهند به پروسهٔ 

، دستور است، كه هرچه عاجل تر مانع آن شو و نگذار كه آنها به دولت اش از من اربابت، به تو فرمان بردار كوشند،

 بپیوندند و به دامان صلح پناه ببرند.

مردم افغانستان و حامي تروریزم بین المللي به اجیرانش چون مال  آي، این دشمن سوگند خوردهٔ  آري؛ آي اس  

اند كه اگر تعداد كثیري از طالبان به اشتباهات شان پي برده  محسود و ... دستور دادهحکیم هللا عمر، سراج الدین حقاني، 

اند و مي خواهند به صلح دست یابند طوریكه این روند در افغانستان به شدت ادامه دارد چنانچه در این اواخر حسب 

ا قوماندانان شان رسانه ها به نشر رسید، تعداد زیادي از افراد مسلح بطریق گزارش هاي مقامات امنیتي افغانستان كه از 

این پروسه گردید، همچنان صلح پیوسته اند شما مانع تداوم  شامل ده ها گروپ، در والیات مختلف كشور به پروسهٔ 

و جایش را به برادري و اخوت خالي نماید. با هم یكي شوید  دهشوم جنگ و وحشت از افغانستان بساط برچی نگذارید سایهٔ 

فغانستان جهاد كنید، چون اتحاد بین اقوام ساكن در افغانستان جهاد را فرا مي خواند در برابر خواسته هاي برحق مردم ا

از و اکنون هیزم می ریزیم تا شعله ورش نگه داریم، در صورتیكه خشونت و جنگ هایي را كه ما شعله ور ساخته بودیم 

لیون ها كشور دیگر نخواهد گذاشت مما از بین خواهد رفت، دولت آن  این كشور رخت برچیند آن زمان زندگي شاهانهٔ 

متر مكعب آبي كه امروز ما مفت و رایگان از آن استفاده مي كنیم، در خاك ما بریزد بل در كشور خودشان با اعمار بند 

هاي آب گردان از آن  استفاده خواهند كرد و آنگاه آنها قادر خواهند شد تا تولیدات غله، مواد خوراكه و محصوالت 

را افزایش دهند و دیگر نیاز به غله و مواد خوراكه ما نخواهد داشت بل شاید آن زمان ما محتاج آنان  زراعتي شان

خواهیم شد و دیگر قادر نخواهیم شد كه اموال تجاري تجاران آن سرزمین را به منظور زیر فشار قرار دادن نظام و 
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هرگاهي كه بخواهیم بر خالف تمام شویم و یا  مردم آن كشور در سرزمین خویش ضبط و مانع ورود ش به آن سر زمین

 از آن به حیث حربه اي فشار استفاده كنیم. موازین و مقررات بین المللي علیه افغانستان، 

كه منافع ما در خطر است و نزدیك  ،بناًء جنگ زرگري در پاكستان را كنار بگذارید بشتابید به سوي افغانستان

 همی، آرامش و آسایش(مسالمت آمیز، زندگی با ، همزیستی)تأمین صلح به خواسته هاي شان افغانستانمردم است كه 

 از همین اكنون به پیش به سوي افغانستان. .دست یابند
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