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 1۱/۶۰/2۶1۲                     جمشید آرش

 جهاد که پیوسته از مردم بیگناه قربانی می گیرد
 

چندی پیش سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسالمی افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی از مسدود شدن مدارس و 
مراکز تربیوی تروریستان در آن سوی خط دیورند و اعزام جمعی شاگردان آن مدارس به افغانستان غرض انجام 

هوری اسالمی بر دولت جم ها فشار رینآخ وارد نمودحمالت دهشت افگنانه و تروریستی، سخن گفت وی عامل آن را 
اخیر که در شهر کابل، زابل، پنجشیر و ... به وقوع انتحاری حمالت  .دانست 2۶1۱افغانستان قبل از فرا رسیدن سال 

هلمند، غزنی،  مختلف والیات جابجایی تعداد زیادی از طالبان شامل پاکستانی ها و عرب ها در مناطق و پیوست
درگیری تعداد زیادی از اجساد آن ها در  نورستان و ... و سرکوب آنها از سوی نیروهای امنیتی کشور که در نتیجه  

قه را ترک و به النه های امن خود در مجبور شدند منط سایر این تروریستان و دهشت افگنان،و  منطقه باقی مانده بود
 . ت ادعای جنرال ظاهر عظیمی استبصحگردند، مؤیید آن سوی خط دیورند بر

 
حمالت  ه  فلسف ا  گروه طالبان در بهار امسال از آغاز حمالت موسوم به خالد بن ولید خبر داده بود ظاهر ،ترتیببه هر 

نش جهاد که بیشترین قربانیا .تشکیل می دهدو بیرون راندن قوای خارجی از افغانستان، طالبان را جهاد در راه اسالم 
، برای تأمین مخارج خانواده اش اسالم زیست و زندگی دارند ه  ، در دایرتشکیل می دهند که مسلمان اند نه کافر را افراد

چون بر حسب معتقدات و  . و بر مبنای آموزه های دینی آن ها نیز مصروف جهاد اندو کار می کنند زحمت می کشند 
هدف حمالت به همین افراد و زحمت کشان  .مؤلفه های دینی کار به منظور حصول رزق حالل عین عبادت است

روز سه شنبه هفته گذشته تعداد هفده تن از کارکنان ستره محکمه از اثر   هچنانچ .می گیرند اصطالح استشهادی! قرار
آری آنها در شهر کابل هدف  .مأمورین زخم برداشتنداز رسید و ده ها تن انتحاری در شهر کابل به شهادت  حمله  

و تعداد کثیری از خانواده ها نان آوران  و جان باختند قرار گرفتند و جویندگان بهشت طالبان حمالت شهادت طلبانه  
رو و تکه تکه آن  بودند، با پارچه های خون آلود انشای و بسا کودکان که منتظر برگشت پدر   خود را از دست دادند

مأمن  بر اساس گزارش رسانه   در حالیکه برای همیشه از بین رفت و خاگستر شد. انش برو شدند و تمامی آرزو های
یی از اسرائیل سالح و  دادهای جداگانه و چندین مرحلهو اسالم ستیز )پاکستان( طی قرار هشت گراصلی این گروه د

اسرائیل که از آغاز تشکیلش تا اکنون سر ستیز با دنیای اسالم داشته و ضربات  .خریداری و دریافت نموده اندمهمات 
مهلک را بر دنیای اسالم و سرزمین های اسالمی وارد نموده است و تمام کشور های اسالمی به این کشور به مثابه 

را غصب و ساکنان آن کشور را از  لندی های جوالنو ب اشغالگر که جبرا  سرزمین فلسطین ،یک اشغالگر می بیند
مخالفت سازمان  و با وجود و اکنون نیز برخالف تمامی موازین و مؤلفه های حقوق بشرخانه های شان آواره نموده 

که این عمل شان  است در مناطق فلسطین ملل متحد و سایر نهادهای مدافع حقوق بشر، مصروف شهرک سازی ها
یافتن  آن کشور در تالش به همین خاطر، خشم تمامی کشور های اسالمی و حتی غیر اسالمی را بر انگیخته است

متحدی در جامعه اسالمی که بتوان به عنوان عمده ترین پایگاه اطالعاتی و استخباراتی از آن کار گرفت و اهداف و 
پاکستان را انتخاب و گزینش  به منظور تحقق این امرمی باشد و  ق داد،منافع آن رژیم را در کشور های اسالمی تحق

پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان عمال  ابراز داشته بود در صورتیکه مردم  هر چند سال ها پیشنموده است، 
ود را در پاکستان و حساسیت های آن کشور اجازه دهند، ما موافقت خواهیم کرد تا به اسرائیل اجازه دهیم سفارت خ

قلمرو پاکستان بگشایند و از منافع خود در این کشور و سایر کشور های اسالمی از این طریق حمایت نمایند، اما این 
 آن کشور را در قبال داشت و موضوع مسکوت ماند.مردم تند عکس العمل امر 
 
و در پی بمباران  فتد بل سال گذشتهمی االبته این بار نخست نیست که پرده از معامالت پنهانی پاکستان با اسرائیل  

تن از سربازان پاکستانی در یک پوسته سرحدی آن کشور که صدها متر وارد  2۱نیروهای امریکایی و کشته شدن 
 .قلمرو افغانستان اعمار گردیده بود روابط میان اسالم آباد و واشنگتن، دو دوست قدیمی به پایین ترین حدش نزول کرد

جدید از اتهام بستن ها و بی اعتمادی ها در روابط میان طرفین شکل گرفت نیز رژیم اسرائیل  طوریکه موج
جلب اعتماد این مشکل را حل نموده و با پاکستان و ایاالت متحده بین سازمان استخباراتی موساد با پا درمیانی خاصتا  

ی دارد تعقیب و از طریق آن کشور برآورده اهداف و برنامه هایش را که در قبال کشور های اسالم خواستآن کشور 
در حالیکه اکثر کشور های اسالمی، اسرائیل را غده سرطانی میدانند اکنون پاکستان نیز یکی از تومورهای  .سازند

خطرناک جهان اسالم است که به نیابت از رژیم اسرائیل اهداف و برنامه های آن را در کشور های اسالمی تعقیب و 
و در بدل آن امتیازات مادی و تسلیحاتی دریافت می کنند، اگر هدف طالبان از سازماندهی حمالت  دنبال می کند
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چرا در خواستگاه و مأمن خود آن را انجام پس انتحاری دفاع از اسالم باشد و جهاد به منظور تحقق اصول اسالمی، 
 .نمی دهند در حالیکه به خوبی از فعالیت های ضد دینی آن کشور واقف اند

 
 پایان

 
 


