
อัฟกานิสถานเป็นดินแดนแห่งการต่อสู้มาแต่ครั้งประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ที่แม้จะจบสิ้นยุคอาณานิคมไป 

หลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้ว ดินแดนแห่งนี้ก็ยังคงถูกรุกรานโดยกองทัพโซเวียตที่ต้องการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสม์ของตน กลายเป็น 

สมรภูมิญิฮาดครั้งสำคัญแห่งศตวรรษที่ 20 เมื่อมุญาฮิดีนจากทั่วสารทิศเดินทางมุ่งหน้าไปยังอัฟกานิสถานเพื่อแสวงหาการตายชะฮีดใน 

หนทางของอัลลอฮฺ  และกลายเป็นบทเรียนครั้งสำคัญให้แก่ผู้มีดวงใจใคร่ครวญ  เมื่อทหารของอัลลอฮฺ  ในชุดเสื้อผ้ามอซอกับปืนรุ่น 

เก่าจวนพังสามารถเอาชนะทหารของกองทัพที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลกในยุคนั้นได้

อัฟกานิสถานมีช่วงเวลาแห่งความสงบสุขระยะสั้น ๆ  เมื่อรัฐบาลฏอลิบานซึ่งประกาศใช้ชะรีอะฮฺปกครองแผ่นดินได้ขึ้นสู่อำนาจ หาก 

ยังไม่ทันจะจัดการบ้านเมืองหลังสงครามให้เข้าท่ีเรียบร้อย ผู้รุกรานกลุ่มใหม่ก็ได้เดินทางเข้าสู่อัฟกานิสถานโดยการนำของสหรัฐอเมริกา ภาย 

หลังจากท่ีรัฐบาลฏอลิบานปฏิเสธจะส่งตัว อุซามะฮฺ บิน ลาดิน ซ่ึงอเมริกาเช่ือว่าอยู่เบ้ืองหลังการก่อวินาศกรรมตึกเวิลด์เทรดในนิวยอร์กเม่ือ 

วันที่ 11 กันยายน 2001 ให้แก่ทางการสหรัฐฯ ดังนั้น ด้วยข้ออ้างว่าเพื่อจะแก้แค้นให้แก่คนในตึกสองหลังที่ถูกถล่ม กองทัพอเมริกาจึงจัด

การถล่มบ้านเรือนของประชาชนในอัฟกานิสถานไปหลายสิบหลายร้อยเมือง และส่งคนที่พร้อมจะประกาศใช้กฏหมายของมนุษย์เข้ามาเป็น

ผู้ปกครองแทนฏอลิบานที่เคยประกาศใช้กฏหมายของอัลลอฮฺ 

ตลอดเจ็ดกว่าปีที่ผ่านมานับตั้งแต่กองทัพอเมริกาโค่นอำนาจรัฐบาลฏอลิบานลงจนถึงวันนี้ พวกเขาไม่เคยควบคุมพื้นที่ของอัฟกา 

นิสถานให้อยู่ภายใต้อำนาจได้ทั้งหมดเลย ทั้งยังไม่สามารถจัดการฏอลิบานลงได้อย่างราบคาบ ตรงกันข้าม ฏอลิบานและอัล-กออิดะฮฺซึ่ง 

มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนั้นสามารถผนวกกำลังและควบคุมพื้นที่ได้มากขึ้นเรื่อย ๆ นักวิเคราะห์จำนวนไม่น้อยเชื่อด้วยซ้ำว่า พื้นที่ที่กลุ่ม 

ฏอลิบานสามารถควบคุมได้ในขณะนี้มีมากกว่าพื้นที่ที่สหรัฐฯและไพร่พลสามารถควบคุมได้ นี่คือสัญญาณแห่งชัยชนะที่ใกล้เข้ามา อินชา 

อัลลอฮฺ

เน่ืองจากเป็นแหล่งดำเนินงานสำคัญของกลุ่มอัล-กออิดะฮฺซ่ึงมุ่งดำเนินภารกิจแห่งการญิฮาดในลักษณะสากล (Global Jihad)  ทุกวันน้ี 

อัฟกานิสถานจึงกลายเป็นหัวใจของการเช่ือมโยงกลุ่มมุญาฮิดีนในสมรภูมิญิฮาดต่าง ๆ ท่ัวโลก การท่ีประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ มีท่าที 

อ่อนข้อในกรณีสงครามอิรักโดยพยายามแสดงให้เห็นความต้องการท่ีจะลดและทยอยถอนกำลังออกจากอิรัก อาจทำให้มุสลิมหลายคนหลง 

เช่ือใจเขา แต่ความจริงท่ีน่าสนใจก็คือประธานาธิบดีคนน้ีพุ่งความสนใจไปท่ีอัฟกานิสถาน คำส่ังเพ่ิมทหารสหรัฐฯเข้าไปในอัฟกานิสถานคือข้อ 

พิสูจน์ที่ชัดเจนในกรณีนี้ และมันก็คืออีกสัญญาณหนึ่งที่แสดงให้เห็นนัยยะบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในสมรภูมิญิฮาดที่อัฟกานิสถาน ประชาชาติ 

อิสลามไม่สามารถจะวางตาจากการจับจ้องมายังแผ่นดินแห่งน้ีได้อีกแล้ว เพราะเป็นไปได้ว่า ในไม่ช้า ประชาชาติของเราจะได้รับความร่มเย็น

จากร่มเงาของเมล็ดพันธุ์แห่งการต่อสู้ที่หยั่งรากลึกลงในแผ่นดินนี้ และกำลังเจริญเติบโตอย่างช้า ๆ ทว่ามั่นคงนัก อินชาอัลลอฮฺ

สารมุสลิมะฮฺ 
ฉบับที่ 3 รอบีอุซซานียฺ    1430  (เมษายน 2552)

จดหมายข่าวจากมุสลิมะฮฺถึงพี่น้องร่วมประชาชาติ

ต้องขอมะอัฟผู้อ่านทุก ๆ  ท่านสำหรับความล่าช้าของสารมุสลิมะฮฺฉบับน้ี  เน่ืองด้วย 

ภารกิจหลาย ๆ  ประการของทีมงาน โดยเฉพาะกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียนของเยาวชนท่ีเปิดโอกาสให้เราทุกคนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ 

ทำงานเพ่ือศาสนาของอัลลอฮฺ  ทำให้การจัดทำสารมุสลิมะฮฺฉบับน้ีต้องยืดเวลาแต่ละข้ันตอนออกไปพอสมควร อย่างไรก็ตาม ด้วยความ 

ช่วยเหลือของอัลลอฮฺ  จดหมายข่าวของเราก็เสร็จสมบูรณ์มาอยู่ในมือท่าน ณ เวลานี้ และแน่นอนเหมือนเช่นเคย เราต้องการคำแนะ

นำติชมจากท่านผู้อ่าน รวมทั้งดุอาอฺให้อัลลอฮฺ  ตอบรับงานชิ้นนี้ของเราและงานทุก ๆ ชิ้นของพี่น้องมุสลิมทุก ๆ ญะมาอะฮฺในทุก ๆ 

สถานที่

อีกเร่ืองท่ีอยากแจ้งให้ทราบ คือการกระจายสารมุสลิมะฮฺซ่ึงเราต้องการความช่วยเหลือจากพ่ีน้องทุกท่าน สามารถติดตามรายละเอียด 

ได้ในข่าวประชาสัมพันธ์ด้านหลัง สำหรับพี่น้องที่ไม่สะดวกจะนำไปเผยแพร่ ก็ยังสามารถเขียนที่อยู่ของท่านมาทางที่อยู่ด้านท้ายของจด 

หมายข่าวฉบับนี้ให้เราจัดส่งไปให้ท่านเพียงเท่านั้นได้ ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด ขอเพียงให้จดหมายข่าวฉบับนี้ได้มีส่วนในการนำความเป็น

ไปของพี่น้องมุสลิมทั่วทุกมุมโลกมาไว้ในความเอาใจใส่ของท่านบ้าง เราก็ยินดียิ่งแล้ว 

อย่าลืมพี่น้องของเราในดุอาอฺ

สารมุสลิมะฮฺ
เมื่อเมล็ดพันธุ์แห่งญิฮาดหยั่งรากลึกบนแผ่นดินอัฟกานิสถาน          



ย้อนรอยประวัติศาสตร์

ฏอลิบาน  (หมายถึง ผู้แสวงหาความรู้ 

อิสลาม) เป็นขบวนการมุสลิมท่ีทำงานเพ่ืออิสลาม

 ในอัฟกานิสถานเป็นหลัก สมาชิกส่วนใหญ่เป็น 

นักศึกษาและครูสอนศาสนา โดยก่อตั้งขึ้นราว 

พ.ศ. 2522 เพื่อเคลื่อนไหวต่อต้าน สหภาพ 

โซเวียตท่ีเข้ามารุกรานมุสลิมและยึดครองอัฟกา 

นิสถาน ในท่ีสุด พ.ศ. 2531 โซเวียตก็ยอมถอน 

ทหารออกไป แต่ยังหนุนหลังรัฐบาลอัฟกันอยู่ 

จากนั้น พ.ศ.2535 รัฐบาลก็ล้มลงพร้อม ๆ  กับ 

การล่มสลายของสหภาพโซเวียต ฏอลิบานสา

มารถยึดครองกรุงคาบูลไว้ได้และจัดตั้งรัฐอิส 

ลามอัฟกานิสถาน โดยนำชารีอะฮฺมาใช้ท่าม 

กลางการสนับสนุนจากประชาชน ประเทศเกิด

ความสงบสุขและปลอดภัย ทุกคนได้รับความ

เป็นธรรมทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สตรีได้รับการ

คุ้มครองอย่างดี  ไม่เพียงแต่เฉพาะชาวอัฟกัน

เท่านั้นที่ได้รับสิทธินี้แต่ชาวต่างชาติที่เข้ามาใน

อัฟกานิสถานก็จะได้รับความปลอดภัยเช่นกัน 

จนได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งสันติภาพ” นอก 

จากนี้ กลุ่มฏอลิบานยังมีบทบาทในการปก 

ครองบางส่วนของปากีสถานโดยใช้กฎหมาย 

อิสลามอีกด้วย  

แหล่งอ้างอิง  :  

www.wikipedia.com

http://thetruebond.page.tl 

คนของประวัติศาสตร์

ฏอลิบาน                             
อัฟกานิสถาน (ภาษาอาหรับเรียก 

อัฟฆอนิสตาน) เป็นประเทศท่ีมีจุดยุทธศาสตร์ 

สำคัญ โดยตั้งอยู่ในบริเวณรอยต่อระหว่าง 

เอเชียกลาง เอเชียตะวันตกและเอเชียใต้ ทำให้ 

ในประวัติศาสตร์ของอัฟกานิสถานเกี่ยวข้อง 

กับการอพยพของผู้คนกลุ่มต่าง ๆ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา อัฟกานิสถาน 

ในยุคโบราณได้รับอิทธิพลจากกรีซ เอเชียกลาง ชาวปะกัน ชาวพุทธในอินเดียและชาวฮินดู รวม 

ทั้งผู้นับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์ที่เข้ามาในดินแดนนี้

ยุคก่อนอิสลาม

เมื่อประมาณ 1,457 ปีก่อนพุทธศักราช ชาวอารยันได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดน 

แห่งนี้ตามมาด้วยชาวเปอร์เซีย ชาวเมเดีย ชาวกรีก ชาวเมารยะ และชาวแบกเทรีย ราชวงศ์

เมารยะในอินเดียแผ่อำนาจเข้าควบคุมอัฟกานิสถานตอนใต้รวมทั้งกรุงคาบูลและกันดาฮาร์ 

ราชวงศ์นี้ปกครองได้ 100 – 120 ปี มีการเผยแพร่ศาสนาพุทธเข้ามาในสมัยพระเจ้าอโศกมหา 

ราช และในสมัยราชวงศ์กุษาณ อัฟกานิสถานก็กลายเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและการศึกษาพระ 

พุทธศาสนา หลังจากน้ันจึงเข้าสู่ยุคท่ีอยู่ใต้อิทธิพลของเปอร์เซีย จนกระท่ังกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ 

มหาราชปราบจักรวรรดิเปอร์เซียได้เมื่อ พ.ศ. 872 

ยุคอิสลาม (พ.ศ.1185 – 2290)      

ขณะที่อัฟกานิสถานอยู่ภายใต้อิทธิพลของราชวงศ์ถัง(จีน) ใน พ.ศ.1185 ชาวอาหรับแผ่ 

อิทธิพลมาถึงประเทศอัฟกานิสถานพร้อมกับนำอิสลามเข้ามา อิทธิพลอาหรับ-เปอร์เซียครอบงำ 

อัฟกานิสถานจนถึงยุคจักรวรรดิฆาซนาวิด เมื่อ พ.ศ.1689 ราชวงศ์ฆาซนาวิดสิ้นอำนาจ จน 

กระท่ังเม่ือ พ.ศ. 1748 จักรวรรดิควาเรสมิดแห่งเปอร์เซียขยายอำนาจเข้ามา ต่อมา พ.ศ. 1762 

อัฟกานิสถานถูกอาณาจักรมองโกลยึดครอง  แต่ศาสนาอิสลามฝังรากอย่างม่ันคงในอัฟกานิสถาน 

การรุกรานของมองโกลนำโดยเจงกีสข่านไม่อาจเปลี่ยนแปลงศรัทธาของชาวอัฟกันได้ จนในที่สุด 

ชาวมองโกลส่วนใหญ่กลายเป็นมุสลิมไปด้วย นำมาซึ่งการสร้างสังคมอัฟกานิสถานให้เป็นศูนย์ 

กลางการศึกษาด้านวรรณกรรมอิสลามและศาสตร์อื่น ๆ อีกมากมาย  เมื่อเจงกีสข่านเสียชีวิตใน 

พ.ศ.1767 ดินแดนนี้จึงอยู่ภายใต้การควบคุมของติมูร ลัง ทายาทของเจงกีสข่าน ซึ่งรวมอัฟกา 

นิสถานเข้าในจักรวรรดิเอเชียของเขา ต่อมาบาบุร ทายาทของติมูร ก็ได้สถาปนากรุงคาบูลเป็น 

เมืองหลวงของอัฟกานิสถาน

อิทธิพลของชาติตะวันตก

อังกฤษและรัสเซียพยายามแผ่อิทธิพลเข้ามาในอัฟกานิสถาน ส่งผลให้อังกฤษทำสงครามกับอัฟกานิสถาน 2 ครั้ง เพื่อลดทอนอิทธิพลของ 

รัสเซียไม่ให้ยึดครองอัฟกานิสถานก่อน อิทธิพลที่เพิ่มสูงขึ้นของเปอร์เซียในอัฟกานิสถานทำให้อังกฤษโจมตีอัฟกันที่เมืองเฮรัตเมื่อ พ.ศ. 2380-2381 

และสงครามอีก 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2382-2385 อังกฤษเป็นฝ่ายแพ้ ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อพ.ศ. 2421 - 2423 เนื่องจากอัฟกานิสถานไม่ยอมรับอำ 

นาจของอังกฤษเหนือกรุงคาบูล จากนั้นระหว่างพ.ศ. 2423 - 2454 เป็นยุคที่อังกฤษและรัสเซียทำความตกลงเรื่องพรมแดนกับอัฟกานิสถานจนกลาย 

เป็นพรมแดนในปัจจุบัน  และหลังจากสงครามครั้งที่ 2 อังกฤษยังเข้ามาควบคุมกิจการต่างประเทศของอัฟกานิสถานอีกด้วย นอกจากนี้ สหภาพโซ 

เวียตก็เข้ามาขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ จนมีการตั้งพรรคการเมืองคอมมิวนิสต์อัฟกานิสถานขึ้น โดยพยายามปฏิรูปประเทศตามแบบลัทธิคอมมิวนิสต์ 

ประชาชนถูกสั่งห้ามการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา และทำให้เกิดสงครามต่อต้านโซเวียตตามมาตั้งแต่ พ.ศ.2522-2532

อัฟกานิสถาน                    



เบื้องลึก-เบื้องหลังการบอยคอต

ข่าวสั้น ทันอุมมะฮฺ

แถลงการณ์ของนายแพทย์อัยมัน อัศ-เศาะวาฮีรี ซึ่งถูกตัดตอนโดยหน่วยข่าวกรองเอสไอทีอี ระบุว่า “โอบามา ประธานาธิบดีคนใหม่ไม่ได้ 

เปลี่ยนภาพลักษณ์ใดๆของอเมริกา ต่อชาวมุสลิมเลย ยังคงเป็นอเมริกาที่สังหารชาวมุสลิมในปาเลสไตน์ อิรัก และอัฟกานิสถาน” 

“รัฐบาลโอบามายังคงดำเนินนโยบายเดิมของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช ในการไล่ฆ่าทำลายชาวมุสลิม อเมริกาเข้ามาหาเราด้วย 

หน้าใหม่ พยายามหลอกเราด้วยใบหน้า ซึ่งเรียกร้องการเปลี่ยนแปลง ให้เราสละความเชื่อมั่น และสิทธิของเรา แต่ไม่ได้เปลี่ยนความชั่ว ความก้าว 

ร้าว ความเป็นโจร และความน่าอับอายของพวกเขา” คุณหมอกล่าว และยังประเมินด้วยว่า นโยบายเกี่ยวกับอัฟกานิสถานใหม่ของโอบามา ซึ่งจะส่ง 

ทหารไปเพิ่ม 4,000 นาย จะนำไปสู่ความพ่ายแพ้ เช่นเดียวกับกรณีของโซเวียต และอังกฤษก่อนหน้านี้

รัฐบาลอิสลามฏอลิบานในปากีสถานประกาศระเบียบปกครองอิสลามพื้นที่เทือกเขา 

ในเขตบูเนอร์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงอิสลามาบัดเพียง 100 กิโลเมตรเท่านั้น

มิกก้ีเม้าส์ หมีพูห์ ซินเดอเรลร่า สโนไวท์ โดนัลดักส์ 

ฯลฯ เหล่าน้ีคือช่ือของตัวการ์ตูนช่ือดังท่ีเด็ก ๆ  รวมถึงผู้ใหญ่ 

ต่างคุ้นเคยกันดีผู้เป็นเจ้าของภาพยนตร์การ์ตูน เร่ืองดังกล่าวก็คือ 

บริษัท วอลท์ ดิสนีย์ (The Walt Disney Company) ซึ่งเป็น 

บริษัทสื่อมวลชนและเครื่องเล่นชื่อดังของโลก สำนักงานใหญ่ 

อยู่ที่เมืองเบอร์แบงก์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา นอกจาก 

นี้บริษัท วอลท์ ดิสนีย์ ยังเป็นผู้ครอบครองสื่อชื่อดังอย่าง 

ABC (American Broadcasting Company) ซึ่งเป็นเครือ 

ข่ายโทรทัศน์ที่ใหญ่ยักษ์ในอเมริกา 

หลักฐานในอดีตที่แสดงให้เห็นว่าดีสนีย์ส่งเสริมการยึด 

ครองของชาวอิสราเอลก็คือ ได้มีการจัดนิทรรศการวอลท์ ดิสนีย์ 

มิลเลเนี่ยม  ในรัฐฟลอริดา โดยนิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ 

 อิสราเอลในการรณรงค์ให้โลกยอมรับการเรียกร้องสิทธิเหนือเย

รูซาเล็ม นิทรรศการครั้งนี้ใช้เงินถึง 8 ล้านดอลลาร์ในการจัดงาน 

โดยอิสราเอลให้เงิน 1.8 ล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนการจัดงาน 

ดังกล่าว

ยิวครองดิสนีย์

ก่อนที่ดิสนีย์จะเข้าสู่ธุรกิจโทรทัศน์  ดิสนีย์ ยิ่งใหญ่ใน 

อาณาจักรภาพยนตร์มาก่อน อาณาจักรบันเทิงของดิสนีย์ ในอุต 

สาหกรรมภาพยนตร์ เรียกว่า  ‘วอลท์ ดิสนีย์ โมชั่น พิกเจอร์ 

กรุ๊ป’ ภายใต้การบริหารงานของวอลท์ ดิสนีย์ สตูดิโอ ซึ่งมี 

โจเซฟ อี. รูธ  ชาวยิวเป็นหัวเรือใหญ่คุมทั้ง วอลท์ดิสนีย์สตูดิโอ, 

วอลท์ ดิสนีย์ พิกเจอร์, ทัชสโตน พิกเจอร์, ฮอลลีวู้ด พิกเจอร์ 

และคาราวานพิกเจอร์   โดยปัจจุบันนี้คาราวาน พิกเจอร์ที่รูธก่อ 

ตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1993  บริหารงานภายใต้การนำของ โรเจอร์ 

บิทบาวม์ ซึ่งเป็นชาวยิวเช่นกัน  อีกบริษัทหนึ่งที่ดิสนีย์ตั้งขึ้น

ก็คือ มิราแม๊กซ์ ฟิล์ม บริหารโดยสองพี่น้อง บ็อบและฮาร์วีย์ 

เวนสไตน์ สองคนน้ีก็เป็นยิว เรียกได้ว่าอาณาจักร วอลต์ ดิสนีย์ 

น่าจะเป็นอาณาจักรบันเทิงที่ถือว่ากลั่นมาจากความคิดและมันสมองยิวมากที่ 

สุดแห่งหนึ่ง 

เดิมทีผู้ก่อต้ังวอลต์ ดิสนีย์ ไม่ได้เป็นยิว แต่ดิสนีย์เร่ิมกลายเป็นยิวก็เม่ือ

ยิวช่ือไมเคิล อีสเนอร์ เข้าซ้ือกิจการของ วอลต์ ดิสนีย์ ในปี 1984 ปัจจุบันประ 

ธานและซีอีโอของวอลท์ ดิสนีย์ก็เป็นยิว เมื่อยิวได้ดิสนีย์มาครอง ตัวการ์ตูนอย่าง 

สโนว์ไวท์ หรือม๊ิกก้ีเม้าท์ก็เร่ิมพูดจาแปลกไป เช่น ม๊ิกก้ีเม้าท์ชวนลุงกุ๊ฟฟ่ีไปเท่ียว 

ฉลองเทศกาลฮานุกกา(เทศกาลของยิว)บ้างล่ะ ไปเที่ยววันติช-ชาบาบ บ้างล่ะ  

ในปี 1995 อีสเนอร์ก็เข้าซื้อหุ้น ABC, Inc. ซึ่งเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ 

ABC ซึ่งมีสถานีครอบคลุมตลาดฐานผู้บริโภคเมืองใหญ่ ๆ ต่อมา ABC ได้ 

เข้าไปซื้อหุ้นใหญ่ใน ESPN ซึ่งเป็นสถานีกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซีอีโอของ 

ESPN ในเวลานั้นก็คือ สตีเฟ่น บอร์นสเตน ซึ่งเป็นยิวเช่นกัน 

ข่าวความตกต่ำ

แคลิฟอร์เนีย 19 ก.พ.52 - จากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในสหรัฐอเมริกา 

ส่งผลให้กำไรประจำไตรมาสของวอลต์ ดิสนีย์ลดลงถึงร้อยละ 32 และมีแผน

การปลดพนักงานในหลายส่วนทำให้นายโรเบิร์ต อิเกอร์ ประธานบริหารวอลต์ 

ดิสนีย์ กล่าวว่า “สถานการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นวิกฤติเศรษฐกิจที่เลวร้ายที่สุดใน

ช่วงชีวิต”  [สำนักข่าวไทย]

แหล่งอ้างอิง

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=393053

[บล็อก อาจารย์ชาฟิอีย์ ศาสนพิจิตร]

http://en.wikipedia.org/wiki/Disney

http://www.inminds.co.uk/boycott-disney.html

ฏอลิบานในปากีฯประกาศระเบียบปกครองแบบอิสลามในพ้ืนท่ีใกล้อิสลามาบัด

หมออัยมันเย้ย โอบามาก็ไม่ต่างจากบุช                      

The Walt Disney Company



เธอคือความหวัง

ในช่วงเวลาแห่งการปล้นชิงดินแดนที่ยิวได้กระทำต่อประ

ชาชนชาวฟิลัสฏีนกว่า 50 ปีที่ผ่านมา  มีเรื่องราวที่แสดงให้เห็น

ความโหดร้ายทารุณของโจรปล้นแผ่นดิน  แต่กลับแฝงให้เห็นถึง 

ความเข้มแข็งยืนหยัดของเจ้าของบ้านผู้ถูกปล้นหลายต่อหลาย 

เรื่อง หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้ ซึ่งถูกนำเสนอ

ในเว็บไซต์ของสำนักข่าว PNN (Palestine News Network) 

ในช่วงเดือนกันยายน 2008 

ทหารอิสราเอลได้บุกเข้าไปในบ้านหลังหน่ึงในเมือง อบู ดิส 

ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเยรูซาเล็ม และได้ทุบตี มัรยัม อัยยาด 

หญิงชราวัย 60 ปี  จากนั้นก็ได้โยนเธอทิ้งลงบนพื้นจนกระทั่งเธอ 

ตายต่อหน้าลูก ๆ และหลาน ๆ ของเธอ 

ฮิบา ลูกสาววัย 21 ปีของมัรยัม ซึ่งยืนอยู่ใกล้ ๆ ในขณะ 

ที่แม่ของเธอตายนั้น ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความรู้สึกด้วยคำพูด 

ใด ฮิบากล่าวท้ังน้ำตาว่า “เม่ือวานน้ี แม่ของฉันได้กลายเป็นชะฮีด 

เพราะท่านได้ตายด้วยน้ำมือของผู้บุกรุกเหล่านั้น แต่ดูเหมือนแค่ 

การฆ่าแม่ของฉันอย่างเลือดเย็นคงยังไม่สาสมใจของพวกมัน 

พวกมันจึงได้ห้ามไม่ให้รถพยาบาลเข้ามาที่บ้านของเราด้วย... 

ทหารหลายนายมายังตึกที่พักของเราเมื่อวานตอนเย็น ฉันเข้าใจ

ว่าคงมาเพื่อที่จะจับตัวนักเรียนจากมหาวิทยาลัยอัลกุดส์คนหนึ่ง 

ซึ่งอยู่ในตึกเดียวกับเรา” ฮิบากล่าว “เมื่อทหารมาถึงชั้นที่พี่ชาย 

ของฉันอยู่กับภรรยาและลูก ๆ ของเขา แม่ของฉันก็บอกผู้บุกรุก 

เหล่านั้นว่าในบ้านมีเพียงลูกสะใภ้ของเธอกับลูก ๆ เท่านั้น ดังนั้น

โปรดอย่าเข้าไปในนั้น ปล่อยพวกเขาไปเถิด  เดี๋ยวเด็ก ๆ  จะกลัว”  

ฮิบายังเล่าต่อไปอีกว่า “ทหารเหล่านั้นไม่ได้สนใจคำพูดของแม่ฉัน 

เลย หนึ่งในพวกมันได้ผลักแม่ซึ่งเป็นเพียงหญิงชราล้มลงบนพื้น 

ในขณะที่ทหารอีกคนเข้ามาตรวจเช็คลมหายใจของท่านและพูด 

ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ ในเวลาน้ัน ฉันพยายามจะว่ิงไปท่ีถนนเพ่ือบอก 

เพื่อนบ้านให้เรียกรถพยาบาลและพวกเขาก็เรียกให้ แต่ทหารอิส

ราเอลได้ปิดกั้นรถพยาบาลไม่ให้เข้ามา ไม่นานนักทหารคนหนึ่ง

ก็บอกฉันว่าแม่ของฉันตายแล้ว”

“พวกเรายังอยู่ในเดือนรอมฎอน ดังน้ันแม่ของฉันได้ใช้วัน 

สุดท้ายของเธอไปกับการถือศีลอดและการละหมาด” ฮิบากล่าว 

อย่างมีความสุขกับเร่ืองนี้และมั่นใจว่าแม่ของเธอจะได้อยู่ในสวน 

สวรรค์ (อินชาอัลลอฮฺ)  

มูซา ดาวุด หัวหน้าของคลีนิคที่ช่วยเหลือสังคม 

อัลมักกอเซด ในอบู ดิส กล่าวว่า “ร่างของมัรยัม อัยยาด 

ได้ถูกนำมาโดยรถพยาบาล  จากสภาพของศพ เราพบว่ากะโหลก 

ศีรษะของเธอแตกเมื่อศีรษะของเธอกระแทกพื้น ซึ่งส่งผลให้เส้น

โลหิตในสมองแตก...เธอได้ตายก่อนที่จะถูกนำตัวส่งมาที่นี่แล้ว 

ไม่มีทางใดที่เราจะสามารถช่วยเธอได้” 

ในขณะท่ีผู้สันทัดกรณีชาวปาเลสไตน์ให้ความเห็นว่า  “พวก 

ยิวกระทำอาชญากรรมคร้ังน้ีในเดือนรอมฎอน เดือนอันศักด์ิสิทธ์ิ 

ของมุสลิม การก่ออาชญากรรมครั้งล่าสุดนี้แสดงให้เห็นถึงโฉม

หน้าที่แท้จริงของการยึดครอง และบ่งชี้ได้ว่าแผนการของอิสรา 

เอลนั้นหลีกเลี่ยงการสร้างสันติภาพและความมั่นคงใน ภูมิภาคนี้ 

นี่คือสิ่งที่พวกเขาได้กระทำในเวลาเดียวกันกับการแสดงให้โลก 

เห็นว่าตนมีความพยายามที่จะเจรจาให้เกิดสันติภาพระหว่างอิส 

ราเอลและปาเลสไตน์”

                                                                 ขาวประชาสัมพันธ์
สารมุสลิมะฮฺต้องการความช่วยเหลือจากพ่ีน้องในการกระจายจดหมายข่าวของเรา  เน่ืองจากจุดหมายแรกเร่ิมของจดหมายข่าว 

ฉบับน้ีคือการแพร่กระจายข่าวสารของพ่ีน้องมุสลิมไปยังพ่ีน้องของเราในวงกว้าง  เราจึงคิดกันว่าน่าจะมีตัวแทนรับผิดชอบท่ีทำหน้าท่ีคล้าย

สายส่งสารมุสลิมะฮฺประจำชุมชน, โรงเรียน, ชมรมมุสลิม หรือองค์กรใดๆ ก็ตาม  โดยพ่ีน้องท่ีสมัครใจและพร้อมจะเสียสละทุนทรัพย์บาง 

ส่วนเพ่ืองานน้ี สามารถส่งท่ีอยู่ของท่านมาตามท่ีอยู่ด้านล่าง เพ่ือให้ทางทีมงานจัดส่งต้นฉบับไปให้ท่านทุก ๆ  เดือน  จากน้ันพ่ีน้องก็นำไปถ่าย 

เอกสารเตรียมแจกจ่ายต่อในจุดท่ีรับผิดชอบ อีกท้ัง เราขอความกรุณาให้พ่ีน้องช่วยแจ้งแหล่งท่ีได้กระจายเอกสารมายังทีมงานด้วย เพ่ือจะ

เป็นประโยชน์ในการขยายเป็นวงกว้างต่อไป ตลอดจนเพ่ือสะดวกต่อการติดตามผล อินชาอัลลอฮฺ

ต้องการแนะนำ-ติชม-เสนอแนะ-ติดต่อ หรือให้เราจัดส่งเอกสารไปยังท่าน สามารถแจ้งความประสงค์มาทางเราได้ที่อี-เมล์ 

risalah.muslimah@gmail.com หรือที่ ‘ฝ่ายสมาชิกสารมุสลิมะฮฺ’ 32/12 หมู่บ้านเปี่ยมสุข หมู่ 3 ซ.พิบูลสงคราม 

2 ถ.พิบูลสงคราม ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี http://sites.

google.com/site/risalahmuslimah

หญิงชราแห่งฟิลัสฏีน                
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