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  م2006جينيا، می رو             لينا روزبه حيدری
  

  !جهاد مقدس طالبان
  

 اشکبار جسد  خصوص کودکان انجنير هندی، در صفحۀ انترنتی بی بی سی  که با چشمانخانواده، به عکس های
 .پدرشان را بدرقه می کردند صحنه ای دلخراش و غمگينی را به تصوير کشيده بود

 

  
  

 که خواهان خروج کارگران هندی از ، انجنير را عدم جوابگويی دولت هند به درخواست خودطالبان علت کشتن اين
  . خواندند،افغانستان بود

 
  

ه اختطاف درطول سال گذشت.   گذشته در افغانستان سر بريده می شوداين دومين انجنير هنديست که در ظرف چند ماِه
ی توسط  گروه ئ از ايتاليا و چند انجنير ديگر چينا"کانتونينا"م سسات مختلف خارجی مثل خانامدادکاران و کارکنان مؤ

 . رايج شده است،های متعدد که بالشک به شکلی با طالبان مرتبط هستند
 

  
  

ت  که جه،سسات امدادی در افغانستان استار بر حکومات برای مسدود نمودن مؤوردن فشهدف از اين اختطاف ها آ
  . دن توسط اين ممالک فعاليت می کن بازسازی اين کشور با پول اعانۀ

 
  

از طرف ديگر سوزاندن مکاتب و کشتن معلمين و متعلمين در افغانستان راه ديگری برای ابراز عقايد و خواهشات 
اگرد و  يک راکت بر يک مکتب باعث کشته شدن چند شفيِرچند هفته قبل، . گروه دهشت افگن طالبان شده است

يق بيسوادی يک اين گروه در راه تشو.  گرديد،نان که متعلمين صنوف اول تا پنج بودندزخمی شدن تعداد کثيری از آ
ن نموده ي در واليت کنر به کسانی که يک معلم را بکشند جايزه هم تعي ای گذشته با پخش شبنامهقدم جلو رفته وهفتۀ

  !اند
  

 پاکستان به دليل  .اک افغانستان است در خال، کار کشور پاکستان و حاميان ايشانشکار است که اين اعمبر همه آ
در جلسه ای که در شهر . فق را به نفع خود نمی دانديل سياسی هرگز داشتن يک همسايۀ موموقعيت جغرافيايی و مسا

فت که داشتن يک ش به صراحت گتن دی سی داير شده بود، يک افسر آی اس آی پاکستان طی سخنرانيواشنگ
  .نفع پاکستان نخواهد بودرام هرگز به افغانستان امن و آ
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طالبان و يا بهتر بگويم   استوار است و برای بهبود اوضاع کشورشان محکم و اما خوشبختانه تصميم مردم افغانستان
سالم به که متاسفانه به دليل بی سوادی و معلومات سطحی از ا(شان  عرب ها و پاکستانی ها و همراهان اندک افغان

  . موفق نخواهند شد) ورده اندهمکاری با اين گروه روی آ
  

 اهداف خود به کشت و کشتار مردم آن و در عين زمان از پاکستانی و يا عربی که در يک کشور بيگانه جهت کسب
، مال ها و علمای شکايت از آن رجال سياسی. ايت کرد نمی توان شک،دنوربرهم زدن اوضاع آن کشور روی می آ

مقيم پاکستان را  ن پشتوقبايلق شده و  اين گروه ملحاز گذشته درس نگرفته و به که هنوز هم ،مذهبی افغان بايد کرد
اما بايد به اين گروه هشدار داد که گرچه زمانی پشاور بخشی از افغانستان ! نان را افغان می پندارندبرادر خوانده و آ

ها به افغان ها شده است ستانی  و پاکستان باعث نزديکی پاکمحسوب می شد و گرچه لسان مشترک پشتو در افغانستان
نان به هيچ وجه افغان نبوده و ، اما آ!)د را افغان می پندارندپاکستان خو به اندازه ای که تعداد زيادی از قوم پتان در(

  .يت خواهند دادخود پاکستان را بر افغانستان ارجحهمواره برای کشور 
  

ر اطراف افغانستان با سخنان خود مقدس جلوه داده و حمايت می کنند  که هنوز اين گروه را دًء به علمای دينی افغان بنا
 تا سال 1996 پاکستان ترديد دارند، بايد دوباره از ساليان وز هم در استفاده از تشدد بر عليهو سياستمدارانی که هن

را مسلمان هم می يا اين طالبان که خود آ.  فغانستان در دست طالبان بود، ياد آوری کرد که کنترول کشور ا2001
 و افغانستان به همراه تخريب چيز ديگری برای افغانت، کشت و کشتار، جنون و ديوانگی و خوانند به جز دهش

ی عرب ن به دهشت افگنان و تروريست هابه تخريب اين کشور و کرايه دادن آيا همين طالبان نبودند که داشتند؟  آ
ز کشور افغانستان ا" وردن اسالم و زدودن کفرخواهان آ"به گفتۀ خودشان ن پاکستانی های طالب پيشه  اگر ايپرداختند؟

  خانه های الهور،هفساد اخالقی و بازار های بد نام و رقاص. ور شد که ابتدا بايد به خود بپردازندهستند بايد به آنان ياد آ
مدن شيخ های ی و مواد مخدر،  فروش اطفال و اعضای بدن شان، آلحزاد مشروبات الککراچی و پشاور، فروش آ

کستان جهت فرمانبرداری که  برای خوش گذرانی در اين کشور و صد البته کمک های فراوان ممالک غربی به پاعرب
 آن کشور پاکستان و جدايی آن از هند در، جزو اعماليست که تقريبا از تاريخ ايجاد است" حرام"به گفتۀ اين گروه 

دا به پاک  بايد به اين گروه گفت که شما ابتًءبنا. ن اعمال طبيعی و عادی تلقی می شودموجود بوده و در نزد باشندگان آ
شمعی " دين اسالم در پاکستان بپردازيد که جهاد در خانه فرض تر از منزل همسايه است و نمودن کشور خود و اشاعۀ

  !"در مسجد حرام است بسوزد که در خانه
  
، که نام دين اسالم را در دنيا همراه با همراهان عرب وهابی خود بدنام کرده اند، ين مسلمان نما های عصر حجرا

جهل و طالعۀ دين اسالم بپردازند، که در آن کشتن بی گناهان، آتش زدن کتاب و کتابخانه و اشاعۀ ابتدا بايد خود به م
 خود نام  گرايیينجاست که اين گروه به اعمال وحشتب اجال . ممنوعيت علم از گناهان کبيره محسوب می شود

 ی مستقيم با دشمن است نه در دامنۀبه معنی جنگ و روياي" جهاد"را می دهند، حاالنکه در دين مبين اسالم " جهاد"
کوه ها بزدالنه پنهان شدن و راکت بر منازل و مکاتب اطفال فير نمودن و بی گناهان غير مسلح را که جهت ساختن 

 ن و يا به خود بم بستن و در اماکنمده اند، از سرک ها ربودن و سر بريدسرک و حفر چاه يا ساختن فابريکه آمکتب، 
بر اين اعمال را " جهاد" خود را منفجر ساختن و نام ،ن حضور دارند اطفال و مردم بيگناه در آعمومی که زنان و
  .نامردان، خود نهادن

  

     نی چو موش اندر سوراخ خود گريز   ز مرد ميدان باش و رو در رو ستي
  

 مرکزی، هر يک برای بهبود یسياايران چه ممالک عربی و چه ممالک آ افغانستان، چه پاکستان چه ممالک همسايۀ
 ريالزم ۀدنيای امروز پيرو عقيد.  عمل می کنندی بين المللسازند  و در صحنۀو کسب اهداف ممالک خود پالن می 

  . و عمل می کندمللی برای منفعت خود پالن می سازده می گويد هر کشوری در سطح بين ال ک،مکتب سياست است
  

 ساليان متمادی جنگ و کوشش. پس ما نبايد از هيچ کدام اين ممالک انتظار تصاميمی را به نفع افغانستان داشته باشيم
 اصلی اين ممالک و اهدافشان را چهرۀبرای کسب مقاصد خود بايد  اين کشور اين ممالک در استفاده از اوضاع آشفتۀ

ی چون گلبدين را در خود جای داده  به او ايران بود و هست که جنگ ساالران. برای افغانستان روشن کرده باشد
 به را نان طالب را در خود تربيه کرد و بعد آپاکستان بود که چندين جنگ ساالر و قشون .  عمليات را می داداجازۀ

ه های القاعده را برای تان سعودی بود که چوچعربس. به اين کشور اعزام داشت"  افغانستانر  تسلط ب"اميد خام 
ی ملل و اعضاو باالخره جامعۀ بين المللی . ان اعزام می کردتمرينات نظامی به ميدان نظامی مفت خود در افغانست

ن هم به متحد به ايشان داشتند، که آر ملل  کرسی دیميت شناختن حکومت طالبان و اهدامتحد بودند که تصميم به رس
سيای مرکزی به افغانستان انجام شده ی شورای امنيت ملل متحد به اميد آوردن پايپ الين گاز از آتشويق اعضای دايم

  .بود که خود محتاج بحث ديگريست
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يت درمان درد کشور و يا مملکتی در دنيا قابل" کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من" مشهور بهر حال به گفتۀ
وند و شنشده و به فکر بهبود اوضاع کشور خود ن تا خود مردم اين کشور متحد ،های بی درمان افغانستان را ندارد
  . دست همسايگان گرددينکه يکبار ديگر اين مملکت بازيچۀ قبل از ا،خشندوضعيت کشور را سرو سامانی نب

  
نيران و متخصصان خود همراه با کمک های مالی قصد ا اعزام انجمالکی که بی طرفانه ب افغان بايد از تمامی مجامعۀ

نان د و به دشمنانی که تا به حال چهرۀ شوم و نقشه های سياسی آ ابراز امتنان نماي،بازسازی افغانستان را دارند
  . گذشته دوباره تکرار شوده است، اجازه ندهد تا تاريخ دو دهۀبرايمان واضح شد

  
  پايان

  
  
  
  
  
  


