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  .پتر مولباور: نويسنده

   حميد بھشتی: ازبرگردان 
  ٢٠١۴ جون ٢١

  

 جنگ در چند جبھه
  . کشتار می کنندايزيلدر کنيا، نيجريه و پاکستان باورمندان به اعتقادات 

بنا بر گزارش سازمان صليب :  نيستند که در آنجا جھادگرايان به کشتار می پردازندئی سوريه تنھا کشورھاعراق و

 صورت  المو واقع در نزديکی جزيرهمپِِکتونیسرخ در کنيا افراد ناشناسی در يکشنبه گذشته در حمله ای که به شھر 

 که در حال پخش مسابقات فوتبال جھانی بود و نيز ئیيديون ووعالوه بر آن آنھا به سال.  نفر کشته شدند۴٨گرفت دستکم 

در اين حمالت گفته می شود که مردان را به قتل رساندند در حالی که ھمسران آنھا ناظر بر . به دو ھتل حمله کردند

  .ليس اسلحه به سرقت بردندوھمچنين آنھا چندين ساختمان را به آتش کشيده و از ايستگاه پ. صحنه بودند

 احتمال داده ، است نشدهشد رد قاتالن فراری تا کنون يافت که توسط ھوابرھای اکتشافی انجام ئیجو و غم جستعلی ر

 با توجه به سخنان ئیمأموران کنيا. می شود که آن ھا از مرز سوماليا گذشته و توانسته اند بدان سوی مرز فرار کنند

روه تروريستی الشباب می باشند که قصد حاکميت بر سوماليا را شھود بر اين نظراند که عامالن اين قتل ھا از افراد گ

  .دارند

 افريقا به ۀ در ھمکاری با نيروھای کشورھای عضو اتحادي٢٠١١ که در سال کنيائیبرای جلوگيری از اينکار سربازان 

 تروريستی صورت ۀضرب چندين کنياپس از آن بود که در . اين کشور ناموفق وارد گشتند، با آنھا به مقابله می پردازند

 تن را به ۶٧در اين درگيری ھا عامالن قتل ھا در مجموع . نايروبی در وست ِگيتگرفت ، از جمله به مرکز فروش 

  .وضع دلخراشی به قتل رساندند

  

  پرچم جھادگرايان با مھر پيامبر
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 از سال سواِد بوکوحرام  سلفِی مخالفِ ۀ صورت می گيرد که فرقنيجريه ترور در شمال و مرکز کنياعادی تر از 

 ھزاران تن را به قتل رسانده و نه تنھا مرتب مدارس، کليساھا و سينماھا را منفجر می نمايد، بلکه نوباوگان و ٢٠٠٩

 تن ٢٠ قريب به ،در روز يکشنبه گذشته. زنان را نيز ربوده و توسط مسلسل در روستاھا  کشتار به راه می اندازد

 تن از روستائيان را ١۵ حمله کرده و دستکم بورنو واقع در استان شمال شرقی داکو به آبادی بوکوحرامنفرات سلفی 

  . آنھا شماری از منازل و خودروھا را به آتش کشيدند،عالوه بر آن. توسط کالشنيکف به قتل رساندند

 تروريست ھا جون ۵ای آن در جه  نوباوه ای که ربوده شدند ھيچ انتظاری به آزاد گشتن آنھا نمی رود و ب٢٢٣در مورد 

ليس و ارتش در اين زمينه بی وکه تا کنون اقدامات پ خاطر اينه  نيز پرداختند و بفولبه تن از زنان قوم ٢٠به ربودن 

 مسلح گشته و رفت ماِختوجود آمده است که به ه  گروه نگھبانانی از شھروندان بميدوگوریحاصل بوده است در شھر 

  .ل می نمايندوو آمد قطارھا را کنتر

 ١٩٩۴در آنجا از سال .  پشتون نشين مشترک ميان افغانستان و پاکستان می باشدۀچھارم جھادگرايان در منطقۀ جبھ

در واکنش به اين حمله روز .  فعاليت می کنند، ميليونی کراچی حمله کردند١٣طالبان که ھفته گذشته به فرودگاه شھر 

 ھزار ٣٠ را که ھمنام با شمشير پيامبر می باشد با شرکت ازبوسوم به ضرب يکشنبه گذشته ارتش پاکستان عمليات م

  .در طی اين عمليات گويا صدھا تن از افراد طالبان به قتل رسيده اند. نفرات آغاز نمود

، سازمان ھای غير ئیاين گروه تروريستی در واکنش به عمليات مزبور تھديد نموده است که اگر شرکت ھای ھواپيما

و خارجيان کشور را ترک ننمايند، ھدف حمالت ضربتی قرار خواھند گرفت و به قصرھای واقع در الھور نيز دولتی 

   .حمله خواھد شد
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اما وی در . خته است به وسعت حمالت جھادگرايان سلفی در افريقا و آسيا پردامولباوردر اين گزارش  :افزودۀ مترجم

  .وجود آمدن اين گروه ھا اشاره ای نکرده استه  اين اقدامات و چگونگی بئی چراۀبار

  


