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                           ۱۲/۷۰/۱۷۲۱          صادق احمدی 

 کاروان های  تدارکاتی راز های پشت پرده دارد
 

میالدی  به این طرف که مبارزه علیه تروریزم به اساس فیصلٔه سازمان ملل  ۱۷۷۲از سال 
ناتو وایساف در منطقه  راه اندازی گردیده است، کشور همسایٔه متحد در چوکات نیروهای بین المللی  

ما پاکستان نیز غرض کسب منفعت های مادی و معنوی، خود را در این پروسه شریک اما با حرکت دو 
پهلوی خویش که یکی جهت اخذ کمک های مادی از جامعٔه جهانی میباشد و دو دیگر مامن امن 

مال عمر، یولداشوف، حقانی و غیره گروه های دهشتگرد، ایجاد گر تروریستان از اسامه بن الدن تا 
مدارس انتحاری و انفجاری، مرکز تسلیح وتجهیز، اکمال کننده لوژستیکی شد که با این کار، لقب محور 
شرارت را به خود کمایی کرده و رفته رفته مواضع آن در قبال مبارزه علیه تروریزم به جامعٔه جهانی 

ت متحدٔه امریکا معلوم وآشکار شد که پاکستان در این راستا شریک خوبی برای شان و بخصوص ایاال
نبوده بلکه در خدعه و نیرنگ پیش میرود و گروه های تروریستی را حمایت مینماید تا به حدی رسید که 

خط نیرو های ائتالف بین المللی با استفاده از طیارات بدون سر نشین مراکز تروریستان را در آنطرف 
دیورند مورد حمالت قرار داده و سر انجام نیرو های کماندوی امریکایی اسامه بن الدن را در نزدیکی 
اسالم آباد که از مدت هشت سال در آنجا با آل وعیال خود زندگی داشت به قتل رسانیدند که عامل 

لقاعده در خاک آنکشور رسوایی دولتمردان پاکستان گردید و کشته شدن ابو یحیی اللیبی فرد شماره دوم ا
بر آن مهر صحه گذاشت. سازمان استخباراتی آن یعنی آی اس آی مستقیمأ پالن حمله باالی سفارت 
ایاالت متحده امریکا و مرکز ایساف در کابل را به منصه اجرا قرار داد و باالخره  در پی کشته شدن 

ه صدها متر داخل قلمرو افغانستان تن از منسوبین ارتش پاکستان در یک پوسته سرحدی آن کشور ک ۱۲
ایجاد شده بود باالثر بمباردمان نیروهای هوایی ناتو، و عدم عذر خواهی مقامات ایاالت متحده امریکا از 
این امر روابط میان اسالم آباد و واشنگتن به پیانترین سطح آن رسید، طوریکه موج جدیدی از اتهام 

ن طرفین شکل گرفت و این عامل بستن راه تدارکاتی کاروانهای بستن ها و بی اعتمادی ها در روابط میا
نیرو های ائتالف از طریق پاکستان بوطن ما شد و حدود هفت هشت ماه را در بر گرفت که تداوم آن 
ضربه محکمی بر اقتصاد کشور همسایه وارد آوردو عالوتأ این بن بست کمک های دیگر را در حالت 

شد که پاکستان را به انزوا ی سیاسی می  کشانید، این ناچاری  تعلیق قرار داد، وضیعت طوری
دولتمردان پاکستان را وادار ساخت تا دست به دامن سازمان استخباراتی اسرائیل یعنی موساد بزند که 
در این قضیه وساطت کرده، کشور بحرانی پاکستان را از رفتن به طرف تجزیه نجات دهد و سازمان 

با استفاده از موقع و مشکالت شان با ایران توانسته باشد در بین کشور های  استخباراتی موساد نیز
اسالمی متحدی پیدا نماید، مجلسی را به اشتراک پرویز مشرف در کشور انگلستان پیرامون باز شدن 
راه کاروان های اکماالتی ناتو انجام وبدون هیچ یک امتیازی صرف با ابراز تأسف نمودن وزیر خارجه 

متحده امریکا، راه به روی کاروان های تدارکاتی ناتو باز گردیده است، با درک این مطلب که  ایاالت
دولتمردان پاکستان به یهود رو آورده اند، بنیاد گرایان و احزاب افراطی،  در گوشه و کنار آنکشور 

 دست به اعتراضات خیابانی زده و این عمل دولتمردان خود را محکوم مینمایند.
 

 حمدیصادق ا

 نیرنگ دیگر پاکستان در قبال کشور ما
  

دولتمردان کشور همسایٔه ما پاکستان که همواره بر تعهدات خود مبنی بر مبارزه علیه تروریزم، صداقت و 
پایداری نکرده که به اصطالح زیر کاسه نیم کاسه داشته و یا بزیر دندانش همیشه ریگ بوده، با این کار خود عالوه از 

وری ها را در طی زمان که مبارزه جامعه جهانی علیه تروریزم در منطقه ادامه دارد، از طرف نیرو های اینکه بی با
ناتو و ایساف کمایی کرده، رسوایی های مکرری را نیز نصیب خود نموده است، پناه دادن به تروریست های القاعده و 

قب دهشت افگنی و محور شرارت، حمایت، طالب، تعلیم وتربیه، تجهیز وتسلیح و کمک ها ی لوژستیکی، کسب ل
نگهداری و در اختفا قرار دادن سر دسته تروریست های عربی اسامه بن الدن، ایجاد شورای ده نفری طالبان در   
کویته، پشتیبانی از گروه حقانی، اعزام انتحاری و انفجاری از آنطرف مرز ها غرض کشتن انسان های بیگناه 

سمومیت ها، تیزاب پاشی ها به روی شاگردان مکاتب و ده ها وصد ها جنایت دیگر را ذریعه افغانستان، تخریبکاری، م
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دست پرورده های خود بوطن و مردم ما روا دیده است و مداخله صریح وآشکار آن، همین حاال نیز ادامه دارد، بلند 
ی دا نگام، اسمار و سرکانی شدن صدای راکتهائیکه از آنطرف مرز ها به مناطق مرزی کشور ما چون ولسوالی ها

والیت کنرپرتاب می گردد هر روز قربانی می گیرد و از اثر آن دها  مرد و زن، پیر وجوان، خورد وکالن ازخانواده 
ها جان های شان را از دست می دهند ویا به مجبور شده اند مناطق و خانه های خویش را ترک نمایند، چنانچه در این 

ند به حمالت توپخانه ای پاکستان  دست به اعتراضات عمومی زده و تظاهرات خیابانی را به اواخر مردم محل در پیو
راه انداخته اند که خبرش نیز به همه جا رسیده است. عالوه بر تجاوز و راکت پراکنی ها جهت زیر فشار قرار دادن 

ور کار خود قرار داده که این مرض دولت افغانستان، اخراج اجباری مهاجرین افغانی از خاک  خویش را نیز در دست
شان تا همسایه غربی ما )جمهوری اسالمی ایران( نیز سرایت نموده، چنانچه مقامات این کشور باری ورود مهاجرین 
افغانی را در محالت معین ممنوع اعالن میدارند و زمانی هم به بهانه های مختلف بدون در نظرداشت میثاق های بین 

بدبختی ها و بی عدالتی ها را در حق این خانه بدوشان روا داشته حتی از خرید مواد غذایی  المللی مهاجرت تمام
محروم، منازل مسکونی مهاجرین را به آتش کشیده و فروش خوار وبار را باالی شان قطع می نمایند که این خود نمونه 

 یکی از نا مهربانی های همسایه ها در قبال مردم و وطن ما میباشد. 
ه سال و بیشتر از آن که جامعه جهانی در چوکات آیساف و ناتو مصروف مبارزه علیه تروریزم در منطقه طی د

بوده به حرکات دو بعدی کشور پاکستان در امر مبارزه علیه تروریزم آگاهی بهتر یافته به حمالت باالی مراکز 
ورند ادامه داده که البته این عملیات هوایی تروریستان توسط هواپیما های بدون سرنشین در نقاط مختلف آنطرف خط دی

با ضربات مرگبار مؤثر واقع شد، النه ها و مخفیگاه های تروریستان را نابود کرد و پاکستان با وصف تعهداتی را که 
به جامعه جهانی و نیروهای ائتالف بین المللی در امر مبارزه علیه تروریزم ودهشت افگنی سپرده بود، با آنهم عکس 

مل های ضد و نقیضی را در ارتباط بمباران های هوایی از خود نشان می دادند و از دست پرورده های خود که الع
 همیشه در نا امنی های کشور ما از آنها استفاده ابزاری نموده حمایت می کردند.

ن و افسران تن سربازا ۱۲در تداوم  اتفاقاتی که از این عملیات های هوایی بدست آمده  یکی آن کشته شدن 
پاکستانی بوده که چندی قبل باالثر بمباران نیروهای ناتو در قلمرو افغانستان به وقوع پیوست و این امر به وضاحت 
ثابت می سازد، که کشور همسایه در پی تالش های مداخله گرانه بوده در حالیکه هیلیکوپترهای ائتالف با دقت تمام 

ار داده و در نابودی آنان اقدام نموده است به ارتباط این حادثه بازهم مواضع شورشی ها وتروریستان را هدف قر
رهبران و دولتمردان حکومت پاکستان عصبانیت کرده بازنگری را در تمام روابط خود با امریکا اعالم و همچنان راه 

از جمله کم کاری ها و  اکماالتی ناتو را که از طریق خاک  پاکستان وارد افغانستان میگردید مسدود نمود که این خود
عدم پابندی به تعهدات شان در امر مبارزه علیه تروریزم محسوب میگردد و حدود هفت هشت ماه آن را ادامه داد و در 
ارتباط آن تظاهرات را راه اندازی میکردند و ریسک هنگفتی را از این بابت متحمل گردیدند، و آنقدر به آن سخت 

ا به انزوای جامعه جهانی بکشاند،  اما زمانیکه اوضاع را دگر گون دید که نیروهای گرفته بودند که داشت کشورش ر
ناتو و ایساف از مسیر کشور های آسیای میانه دارند راه برگشت خود را تدارک مینمایندکه انتقال وسایل حربی ونظامی 

ایل حربی ونظامی را به نهاد های برای شان از آنطریق مشکل افزا بوده و بنا برین احتمال بیشتر آن میرفت که وس
امنیتی افغانستان واگذار شوند، پاکستان بادرک این مطلب و دیدگاه خصمانه علیه جمهوری اسالمی افغانستان که نمی 
خواهد نهاد های قوی امنیتی را دارا باشد به مقوله عامیانه مردم ما که میگویند: سخت گرفت ومفت رها کرد وبا گفتن 

از طرف وزیر خارجه ایاالت متحده امریکا فورأ راه اکماالتی را باز کرده تا در برگشت نیروهای ناتو ( sorryکلمه )
وایساف از افغانستان به کشور های شان در قسمت انتقال وسایل حربی و تجهیزات نظامی مشکلی پیش روی شان قرار 

 کمرنگ ساخته باشد. نداشته باشد و زمینه واگذاری آن را به نهاد های امنیتی افغانستان
 
 پایان

 
 


