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 10/01/3012                 منصوری عبدالباصر
 

 !!حامي تروریستان با جهان وداع گفت
 

قاضي حسین احمد رهبر جماعت اسالمي پاكستان شخصیتی بود كه از بدو پیدایش پاکستان توانسته به بهانه ایجاد 

مدارس دیني و تقویه روحیه مذهبی در میان مردم در سراسر آن كشور به حمایت از حلقات نظامی در راستای رشد 

ت افگن طالبان افغانی نیز نقش اساسي را ایفاء و تقویه احزاب مذهبی تندرو تروریستان حتي در ایجاد گروه دهش

 . نماید

 

قاضي حسین احمد در ادوار مختلف زندگی سایسی و مذهبی 

اش پیوسته به دستور و اشاره حلقات نظامي و استخباراتي 

پاكستان یك تعداد مداومین را از مدارس و احزاب تندرو مذهبی 

ني به آن پاکستان به منظور فراگیري آموزش هاي هراس افگ

سازمان معرفي مي نمود كه این كار در شرایط فعلي هم جریان 

دارد، به هر صورت شاید از لحاظ اخالقي براي ما مسلمانان 

درست نباشد كه علیه شخصي كه از دنیا رفته است صحبت 

نمائیم، اما عملكردها و نیات شوم اشخاصي مانند قاضي حسین 

ه بی مورد در قضایای احمد را كه حداقل در طي سي سال گذشت

کشور ما مستقیم و غیر مستقیم ذیدخل بوده را باید مورد 

 با اندکی تأنی به خوبي درك مي كنیم كه آنها نه تنها در . ارزیابي قرار دهیم
 قاضی حسین احمد                 

 

تن افراد ملکی و مخالفت با دساتیر الهي در قبال کشور ما عمل نموده اند بلكه باعث كشته و زخمي شدن هزاران 

بیگناه در نقاط مختلف افغانستان گردیده اند، چنانچه موصوف طي ماه هاي گذشته فتواي جهاد را در افغانستان صادر 

نمود و با این گونه اظهارات براي مخالفین مسلح دولت افغانستان از جمله گروه طالبان که یک نیروی اجیر و 

 .نگی داده و به نحوي به مثابه پدر معنوي با آنها همواره همكاري می نمودفروخته شده پنجابیان می باشند روحیه ج
 

البته نباید فراموش كرد كه همانند قاضي حسین احمد یك تعداد چهره های  منفور دیگر هم وجود دارند که موالنا 

ام دین مقدس اسالم از این قماش افراد می باشند، این اشخاص همواره از ن... فضل الرحمن، موالنا سمیع الحق و 

استفاده سوء و ناجایز نموده و به این بهانه باعث دوام جنگ و خونریزي در افغانستان گردیده اند، حال كه قاضي 

حسین احمد از دنیا رفته است باید این امر پند و عبرتي باشد به سایر رهبران مذهبي و آله دست سازمان آی اس آی 

ابدیت است و خوشا به حال كساني كه از نام و آدرس اسالم وقت خود را بخاطر  كه سرانجام هر انسان رفتن به سوي

سعادت و تأمین صلح، ارتقاء سطح دانش دیني و وحدت میان مسلمانان به خرچ داده اند، اما واي به حال كساني كه 

عزیز همواره یك تعداد خود را عالم دین و پیش قراوالن اسالم تلقي مي نمایند اما تحت این بهانه از آدرس اسالم 

 .شیطان صفتان استفاده هاي ناجایز و غیر شرعی را انجام میدهند
 

همچنان در این اواخر از طریق رسانه ها خبري بازتاب یافته است كه كشور پاكستان ریاست دوره ئی شوراي امنیت 

آغاز نماید، البته این شورا با   سازمان ملل متحد را بعهده گرفته و قرار است در این روزها كار خویش را رسمًا

مسایل صلح و امنیت جهانی سرو كار دارد و مقامات پاكستاني ادعا دارند كه در سالهاي گذشته نقش اساسي را در 

موفقیت و تأثیرگذاري نیروهاي حافظ صلح سازمان ملل ایفاء نموده اند، در جواب این گونه یاوه سرایي ها باید گفت 

ه از خود در امر مبارزه با تروریزم صداقت نشان نداده اما برعكس با دریافت مبالغ هنگفت كه آن كشور به هیچ وج

مالی از جامعه جهاني در جهت تقویه افراط گرایي كار و فعالیت خویش را انجام داده است، حال كشور حامي 

ؤثري را بر  گام هاي عملي و م تروریزم نیز به این بهانه میتواند در قسمت تقویت بنیادگرائی و رادیكالیزم افراطی
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سازمان ملل متحد مي باید به اساس صداقت و عملكرد كشورها آنها را در این سمت مهم و حیاتی جهانی   دارد، بنًا

در وظایف مهم و حیاتي كه در اصل وظیفه آنها ( پاکستان)بگمارد نه این كه کوركورانه حامیان اصلي تروریستان را 

شاهد تأمین صلح و ثبات در   بنًا باید در این مورد واقع نگر باشند تا ما واقعًا. نصب نمایندتأمین صلح جهاني است 

 .منطقه و جهان باشیم
 

در اخیر ما از جامعه جهاني و كشورهاي مستقر در  افغانستان مي خواهیم تا در قسمت محو و از بین بردن النه   بنًا

اي بیشتر و عملي را بردارند و حمالت طیارات بدون سرنشین را هاي اصلي تروریستان در قلمرو پاکستان گام ه

بیشتر سازند كه كشته شدن مالنذیر یكتن از قوماندانان طالبان پاكستانی در ایالت پشتونخواه دال بر مدعاي ماست و با 

 بااحترام. کشته شدن این چنین افراد جهان و منطقه از شر این تروریستان سیاه دل رهائی و نجات خواهد یافت

 

 

  


