ﻫﻤﺮاﻫـ ﺑـﺎ ﻧـﺎﻣﻪ رﯾﺒـﺎل رﺳـﻮل :ﺟﻬـﺎد اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن
ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺎد ﺑﺮای آزادﺳﺎزی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ
ﻫﻤﺮاﻫ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ رﯾﺒﺎل رﺳﻮل:
ﺟﻬﺎد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺎد ﺑﺮای آزادﺳﺎزی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﯾ از ﺣﻘﺎﯾﻖ درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ و اﺳﻼم اﺳﺖ.
– اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻬﺎد ﻣﻠﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از زﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
– رﻫﺒﺮان اﺣﺰاب ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده اﻧﺪ .دﯾﭙﻠﻤﺎت آﻣﺮﯾﺎﯾ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻠﻨ ﮐﻪ
در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ آﻧﻬﺎ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ :آﻧﻬﺎ از ﮐﻼه ﮔﯿﺲ ﺑﺮای ﺧﻮد آﺑﺮو اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ.

– اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾ دارد ﺑﺮای ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻠـﺖ ﻫـﺎی ﻣﺴـﻠﻤﺎن در اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر زﻧـﺪﮔ ﻣـ ﮐﻨﻨـﺪ و از ﻟﺤـﺎظ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾ ﻧﯿـﺰ در ﻣﯿـﺎن ﻗـﺎره آﺳـﯿﺎ ،و در

ﻫﻤﺴﺎﯾ ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ آﯾﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
– اﻋﺮاب و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻫﺘﻤﺎم ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ) اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﺎراﺗ ،اردﻧ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ای
ﮐﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ آﻣﺮﯾﺎ ﻣ ﺟﻨﻨﺪ( و اﻣﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﺶ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.
– ﭼﺮا اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻋﺰام و اﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﻣﺼﺮی را رﺑﻮد؟
– ﭼﺮا ﭘﺮوژه ﻋﺰام و ﭘﺮوژه ﺑﻦ ﻻدن ﺑﻪ ﯾ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ؟
– ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﯾﻤﻦ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﻫﻤﺎری ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
– “ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن” ﻫﻤﺎن ﻫﻤﺪﺳﺘﺎن اﺷﻐﺎﻟﺮان آﻣﺮﯾﺎﯾ در ﮐﺎﺑﻞ ،اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎن
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﺮ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ دان ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد.

ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﻣﺼﻄﻔ ﺣﺎﻣﺪ – اﺑﻮ وﻟﻴﺪ ﻣﺼﺮی

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺼﻄﻔ ﺣﺎﻣﺪ – اﺑﻮوﻟﯿﺪ ﻣﺼﺮی ﺑﻪ ﺑﺮادر رﯾﺒﺎل رﺳﻮل.
ﺑﺮادر  /رﻳﺒﺎل رﺳﻮل

ﺳﻼم ﻋﻠﯿﻢ
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺎ زور ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻫﻢ ﻧﯿﺎﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺴﺎﻟﻪ در
اﺻﻞ ﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻪ اﻣﺮوز ﺑﻠﻪ از ﺟﻬﺎد اول ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎﻟﺮی ﺷﻮروی اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺻﻬﯿﻮﻧﺴﺖ ﻫﺎ ﺧﻮد در ﻣﻮرد دﺧﺎﻟﺘﻬﺎﯾﺸﺎن در ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﻨﺎن در آن ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺟﻬﺎد ﻣﻄﺎﻟﺒ

ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﻌﻀ از ﮐﺘﺐ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ.
از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎ :

 .1ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺑﺰرگ ﯾﻬﻮدی – از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه – در واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﯿﺎن واﺷﻨﺘﻦ و ﻣﺴﻮ ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻫﺮ دو ﻃﺮف را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد .ﺗﻼش ﻫﺎی وی
ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮی در دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج ارﺗﺶ ﺷﻮروی از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪ از
آن ﺷﺪ .دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﭼﻨﺪ ﺣﺰﺑ ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﺻﺒﻐﺖ اﻟﻪ ﻣﺠﺪدی ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤ ﻣﺎﻟ رﺋﯿﺲ اﻃﻼﻋﺎت

ﺳﺎﺑﻖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﺗﺮﮐ اﻟﻔﯿﺼﻞ)ﯾ از ﺳﺘﻮن ﻫﺎی اﺋﺘﻼف ﮐﻨﻮﻧ ﺳﻌﻮدی – اﺳﺮاﺋﯿﻠ ،وی ﺑﯿﺶ از
آﻧ ﮐﻪ ﻋﺮب ﺑﺎﺷﺪ ﯾ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺖ( ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
 .2اﻓﺮاد و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﯾﻬﻮدی‐آﻣﺮﯾﺎﯾ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ رﺳﺎﻧﻪ ای )ﺑﺮای ﺟﻬﺎد اﻓﻐﺎن ﻫﺎ(
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎک اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺮای دﻋﻮت ﮐﺎدر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ اﻓﻐﺎﻧ و اﺳﻼﻣ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺗﻼش ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ.
 .3ادﻋﺎﻫﺎﯾ از ﻃﺮف ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ وﺟﻮد رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن در ﭘﯿﺸﺎور وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎی وﻗﯿﺤﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از رﻫﺒﺮان آن اﺣﺰاب اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ را رد و ﯾﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﻧﺮدﻧﺪ .ﺑﻠﻪ ﯾ دﯾﭙﻠﻤﺎت آﻣﺮﯾﺎﯾ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴ در ﯾ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،آن رﻫﺒﺮان را
ﺑﻪ اﻓﺮادی ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ آﺑﺮوی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻼه ﮔﯿﺲ ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ .و اﯾﻦ اﻫﺎﻧﺖ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .و در ﺑﺮاﺑﺮ آن رﻫﺒﺮ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﺳﻮﺗ ﻣﺮﮔﺒﺎر اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮد .و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و
ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻫﺒﺮان ﺑﻪ ﺻﻔﻮف اﺷﻐﺎﻟﺮان آﻣﺮﯾﺎﯾ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،ﻣﻬﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت زده ﺷﺪ .ﺷ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻤﺎری و ﻋﺎدی ﺳﺎزی رواﺑﻂ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺮﯾﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن آﻧﻬﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن
آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺷﺎن را ﺑﻪ زور ﺳﻼح ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ دان ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
 .4ادﻋﺎﻫﺎی ﺻﻬﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﺳﻘﻂ ﺷﺪن اﻓﺮادﺷﺎن )ﺷﻬﺪاﯾﺸﺎن!!( در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺧﻼل اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
از ﺟﻬﺎد ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮروی ،ﮐﻪ ﺻﻬﯿﻮﻧﺴﺖ ﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای رﺻﺪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﯿﺪاﻧ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.
– اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻠﺘﻬﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی در ﻗﺎره آﺳﯿﺎ و در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﻗﺎره را در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
اﮔﺮ اﻣﺮوز اﻋﺮاب و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻠ ﮐﻪ ﻣ داﻧﯿﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺮده
اﺳﺖ ) ﻃﺒﻌﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﺮﺑ و اﺳﻼﻣ از اﻣﺎرات ،اردن و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻠﺖ و
ﻣﺠﺎﻫﺪان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧ ﻣ ﺟﻨﻨﺪ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ( .اﻫﺘﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﮐﺴ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ و ﯾﺎ درﺑﺎره ارﺗﺒﺎط ﺟﻬﺎد ﺑﺮای
آزاد ﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺟﻬﺎد ﺑﺮای آزاد ﺳﺎزی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و دﯾﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻋﺮﺑ و در راس ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ
ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ،ﺷﺎم و ﻋﺮاق و ﻣﺼﺮ و ﯾﻤﻦ و … و از اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺗﺎ ﺧﻠﯿﺞ از ﺳﯿﻄﺮه ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎی
اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺳﺨﻨ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

– آری ،اﻓﻐﺎن ﻫﺎ ازﺧﻮن ﺧﻮد ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺷﻐﺎﻟﺮی آﻣﺮﯾﺎﯾ را ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﻼوه
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﺮب )دوﺳﺘﺎن( در ﺣﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ را از اﻋﺮاب ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮر و ﻣﻠﺦ و در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻋﺮب و ﺗﻤﺎﻣ دﻧﯿﺎ ﺟﻮﻻن ﻣ دﻫﻨﺪ
ﺑﺮﺣﺬر ﻣ دارم .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﯾﺮ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻠﺖ
ﻣﻮﻣﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﺰت  ،ﺑﺰرﮔ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ذﻟﺖ اﺳﺖ .و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧ ﻫﺎ
را در ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ و دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ.
– اﻣـﺎ درﺑـﺎره دﮐﺘـﺮ ﻋـﺰام ﮐـﻪ اﺳـﺮاﺋﯿﻞ در ﻋﻤﻠﯿـﺎت رﺑـﻮدن وی ﻣﺸـﺎرﮐﺖ – ﻣﯿـﺪاﻧ ‐داﺷـﺖ و ﻃﺮﻓﻬـﺎی
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎری داﺷﺘﻨﺪ.
– اﯾﺪه دﮐﺘﺮ ﻋﺰام در ذات ﺧﻮد ﺧﻮب ﺑﻮد ،و آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎﻟﺮی ﺻﻬﯿﻮﻧﺴﺘ ﺗﺎ آزادی
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دو اﺷﺘﺒﺎه داﺷﺖ:
اول :ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ آزادی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﺘﺰم
ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺑﺰرگ داﺧﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﺮﺑ و ﻋﻤﻖ اﺳﻼﻣ آن اﺳﺖ.
دوم :اﯾﻨﻪ وی ﻣﺸﻮرت و ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻻزم را ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
در اﺑﺘﺪای راه ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﺎ رد) از ﻃﺮف ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﺳﻼﻣ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ (و ﺗﻬﺪﯾﺪ
از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﺎدی ﺳﺎزی رواﺑﻂ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺎ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ آﻣﺮﯾﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.

– ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﻦ ﻻدن در ﻣﺸﻮرت ﻧﺮدن در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺰرﮔ ﻫﻤﭽﻮن
“ﺟﻬﺎد ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺎرج ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ از ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب” ﺑﻮده اﺳﺖ .وی ﮔﻤﺎن ﻣ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﻘﺎﻋﺪه اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺮوژه ﻋﺰام و ﺑﻦ ﻻدن ﺑﺎ
ﻧﺎﮐﺎﻣ در وﺻﻮل ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﻧﺎت ﻣﻨﻔ آن ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد ﺧﺼﻮﺻﺎ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻓﺮ و ﻋﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧ. 
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺣﺎدﺛﻪ رﺑﻮده ﺷﺪن ﯾ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن اﻟﻘﺎﻋﺪه در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )اﺑﻮﻓﺤﺺ ﻣﺼﺮی( در ﺧﻼل
دﯾﺪارش ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎﻧ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻮ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻬﺎدی.
در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﺮاﻧﻪ و ﺗﻬﺎﺟﻤ اﻧﺠﺎم ﻣ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داﺋﻤﺎ از آن ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ و
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﺎﺻ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮ ﺟﻬﺎدی دارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣ داﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺟﻮد او را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ آن را ﺑﻪ اﺟﺮا درآوردﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ اﻫﺪاف اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آﻣﺮﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ
ﯾ اﺳﺖ .ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻼﺷﻬﺎ را در ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻨﺜ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻣﻨﯿﺖ

اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در آﯾﻨﺪه دور ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺳﭙﺲ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨ و ﻫﻤﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘ را
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧ
ﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻠﺖ ﯾﻤﻦ را در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾ ﺳﻌﻮدی و اﻣﺎراﺗ را دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .و
ﯾﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره داوود اﺳﺮاﺋﯿﻠ را ﺑﺮ روی ﺧﻮد دارﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ و ﻫﻤﺎن ﺧﻠﺒﺎن ﻫﺎ ،ﻫﻤﺎن اﻫﺪاف و ﻫﻤﺎن ﺟﻨ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎ را از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
دور ﻧﻪ دارﻧﺪ.
و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤ ﮐﻨﯿﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﺟﺮا ﺷﺪ .ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺑﺪون ﺧﻠﺒﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻠ و  3000ﺣﻤﻠﻪ
ﻫـﻮاﯾ ﺑـﺮای ﻗﺘـﻞ و رﺑـﺎﯾﺶ اﻓـﺮاد در اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن و ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﮐﺎﻧـﺎداﯾ و آﻟﻤـﺎﻧ . و آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ
ﺧﻠﺒﺎﻧﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠ از اﺑﺘﺪای ﺟﻨ آﻣﺮﯾﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﻼح ﻫﺎی
اﺳـﺮاﺋﯿﻠ اﮐﻨـﻮن در آﻧﺠـﺎ وﺟـﻮد دارد .ﺑﻌﻼوه ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻧﻈـﺎﻣ اﺳـﺮاﺋﯿﻠ ﮐـﻪ از ﮐﺎرﮐﺸﺘـﺎن ﺟﻨـ ﻫـﺎی
ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن و آزاد ﺳﺎزی و ﺟﻨ ﻫﺎی ﭼﺮﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻗﺒﻞ از آن وﯾﺘﻨﺎم،
ﺑﻠﻪ از زﻣﺎن ﺟﻨ ﺟﻬﺎﻧ دوم و ﺟﻨﻬﺎی ﻣﺮدﻣ ﻋﻠﯿﻪ ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن در اروﭘﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ داﺋﻤﺎ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﺮدم آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .و آن را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻓﺎع از ﺟﺎه ﻃﻠﺒ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﻠﻤﺪاد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺷﺮح دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﺼﺎﻟﺢ آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﭼﻘﺪر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ آن
آزﻣﻨـﺪی ﻫـﺎی ﯾﻬـﻮد دﺳـﺖ اﻧـﺪازی ﮐﻨﻨـﺪ ،ﭘـﺲ ﺑـﻪ ﻣﻠـﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﭼـﻪ ﮐـﺎر دارﯾـﺪ؟ ﮐﺸـﻮری ﮐـﻪ از ﻟﺤـﺎظ
ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾ در ﻣـﻮﻗﻌﯿﺘ ﻣﺴـﺘﺤﻢ از ﺷﻤـﺎل و ﺟﻨـﻮب در ﻗـﺎره آﺳـﯿﺎ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و در ﻣﺠـﺎورت ﻣﻬﻤﺘﺮﯾـﻦ
ﻗﻄﺒﻬﺎی آﺳﯿﺎ و ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ آﯾﻨﺪه ﻗﺮار دارد؟؟
– اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﯿﻨ ،ﺗﺮس و در ﻻک ﺧﻮد ﻓﺮورﻓﺘﻦ و اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﯾﺎ
اﻧﺎر و ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺳﻮق دﻫﺪ )ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺤﺮﯾ ﮐﻨﯿﻢ( زﯾﺮا اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای

ﺟﻬﺎﻧ دارد و ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾ او ﻧﻤ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺤﺮﯾ ﻣ ﮐﻨﺪ،
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧ اوﺳﺖ.
– در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾ ﺣﻘﯿﻘﺖ ذاﺗ وﺟﻮد دارد و آن ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺘ ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻫﺮ دو ﻃﺮف داﺋﻤﺎ و در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را
اﯾﺠﺎد ﻧﺮده اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑ ﺑﻪ ﺷﻞ ﺧﺎص و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣ ﺑﻪ
ﺷﻠ ﻋﻤﻮﻣ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن وﯾﺎ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف اﺳﺘﻌﻤﺎری آﻣﺮﯾﺎ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﺪﺷﻪ
دار ﻣ ﮐﻨﺪ.
– ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻬﺎد ﻣﻠﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾ ﺟﻬﺎد واﻗﻌ در راه آزادی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ .آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ
و اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ ﺑ آﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨ آن را ﺑﻪ ﺟﻬﺎد اﻓﻐﺎﻧ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ آن اﻗﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ از درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ )ﯾﻬﻮدی /آﻣﺮﯾﺎﯾ/ﻋﺮﺑ (و اﺳﻼم و ﻣﻠﺘﻬﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻫﺮ ﮐﺠﺎی
دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣ ﺷﻮد.
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