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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 ۰۲/1۲/۰۲1۲          ابد هللا ایثارع

 حسادتی که منجر به شهادت شد
 

از هردو  چوناست  بوده موافق گروه طالباناعمال حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار ظاهراً با هرچند 
 خشونت،أم با مقابله این دو با دولت افغانستان توطریق هم جانب واز  هستند مخالفان مسلح دولت افغانستان  جمله  

ها یگانه راه رسیدن به هدف های مغرضانه گروه این چون انفجار بوده است و  انتحارقتال،  وقتل  دهشت، وحشت و
 و، طرح استخباراتی کشور های متخاصم مخصوصاً استخبارات آی اس آیمؤسسات با شدن خویش را در وابسته 

چنانچه مردم ما از گذشته تا به حال شاهد این هستند که رهبر این حزب  دانندمی اجرای اعمال تخریبی و تروریستی 
از جنایات شخص حکمتیار  طوریکه اگردر تبانی با استخباراتی آی اس آی مدام مردم ما را به خاک خون کشانده است 

گاه فاینست وزیر اکبر خان حمالت انتحاری انفجار در فروشزه ترین مورد با در تابه ساده گی بگذریم،  0۲ در دهه  
ها هموطن بی گناه ما ه وانجام حمله انتحاری در شاه شهید کابل دحمله انتحاری توسط خانم در سرک میدن هوای کابل 

 م.یکه همه شاهد اند هست است شاندهرا به خاک خون ک
هیچ گزینه ای را در چون این گروه  .آشکار و هویدا است گونه گروه طالبان که به همه آفتاب کارنامه های

جدا کردن انسان های بی گناه در تن  از اسارت آی اس آی تا سراز جهت تحقق اهداف شوم خویش فرو نگذاشته است
تا بی حرمتی به  انسان هاو آتش زدن کله های بی روح قربانیان فوتبال کردن با حتی  های کشور وه مسیر شاه  را

بی   یوکشتن  انسان ها (قرآن عظیم الشان الهی کالم مقدس) یاسالم وثیقه  ترین گبزرحتی و اسالمیدینی ومقدسات 
ممکن سطروهزار یک جنایات دیگر که تذکر آن درین چند  گناه در خجسته ترین روز های مذهبی چون عید قربان

 .را تجربه کرده اند نیست
آنها می تازی و تفوق طلبی یکه ( خود خواهی و اسالمیاین دو گروه )گروه طالبان وحزب  دیگر وجه مشترک

می سوزند و از  دت و کینه توزید و گاه بی گاه در آتش حسانباشد که حتی همدیگر شان را تحمل کرده نمی توان
هیچ  فرصت را از های  خویش در جهت بر اندازی هم  تالش و ازمطرح شدن و به قدرت رسیدن هم هراس دارند 

د ملت را ر میان یکی از طرفین فرد صالح خیر خواه، وطن دوست و در نهایت فردی که درهر گاه د .دست نمی دهند
تا شخص صالح را جانب مقابل حتماً در کمین نشسته  اری به مردم و کشور خود باشداحساس کند و آماده خدمت گز

در میزان  ۰۲لوگر که در روز نخست عید قربان  دقیقاً مثل آقای ارسال جمال والی والیت ه اند ترور و از بین ببرد
در نسخه  های کالم الهی )قرآن عظیم الشان( از سوی  تعبیه شدهانفجار مواد  در اثرداخل مسجدی در شهر پل علم 

قای ارسال سابقه چون گفته  می شود که آ رسیده شهادت دیگر ما ب بی گناه  هموطنان شمار زیاد از  باگروه طالبان 
و از ارهبری آن حزب سبب شده است تا اعمال نابسامانی ها درون حزبی و داشته است اما  ییت حزب اسالمعضو

و افتخار خدمت گزاری به مردم افغانستان بپیوندد  یدر قدرت سیاسی با دولت جمهورعضویت حزب خود داری کند و 
 چون ارسال جمال .و خار چشم گروه طالبان قرار گیرد جا  کشور را کمایی کند و در قلب های مردم افغانستان و

و با آن مخالفت می  نکوهش بان را لو انسانی گروه طا یغیر اسالمروش با صراحت تمام مدام  شخصی بود که 
ن جانبازی ها و یکه هم گرفتقرار مي متحجرطالبان  گروه با افتخارسد راه  فعالیت ها تخربی و تروریستیو  ورزید

هدف  چندینکه ازریطوهدف سوی تروریستان )گروه طالبان( قرار گیرد به زمان مخالفت های وی باعث شد تا هر 
به  گروه طالبان ه  انفجار تهیه شدانفجار مواد اما سرانجام در نتیجه  ،والیت خوست جان سالم بدر برددر سوء  قصد 

 می باوجبران ناپذیر ه بزرگئضایعش افغانستان کشوربه  و درد آور  اش مردم برای ت وی شهاد. که شهادت رسید
 گروه  آن ناشی از حسادت توسط گروه طالبان را  ارسال جمالترور که از آن است  یحاک ها حال گزارشدرهمین  ،دش

 در کنار دولت روابط خوبی داشته است يبا حزب اسالم چون در کنار اینکهسازد وانمود می با حزب اسالمی 
و با صراحت لهجه ای که داشت همواره گروه طالبان را مورد تاخت و تاز قرار می داد  سهم داشت جمهوری اسالمی

ت های یو شخص لیدی کمانند سائیر افراد وی را از این رو گروه طالبان  نبودکه این برای گروه طالبان پذیرفتنی 
 گردد.والیت مساعد  آن شان درتروریستی  ت هاییزمینه فعالجهادی ترور کردند تا 

همسنگران و یاران همانند دفاع و  ءاما بی خبر ازاین که هستند کسانی که تا از خون این شهدای گلگون قبا 
 د.یو از کشور شان حراست نمانخویش در برابر تروریستان عاشقانه برزمند 

 
 پایان


