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 ،تروريزم تهديد برای منطقه اما
 عامل مهار آن هندکمک های 

 
به هند، افغانستان جمهور یس ئپس از سفر ر چندیپاکستان  ۀوزارت خارج معاون ! چقدر مضحک و خنده آور

گفته های آن کشور،  جانب مقاماز افغان امنیتی نیرو های تجهیز تعلیم و  در راستایدريافت تعهدات تازه  ومطالبه 
چنان اين مقام پاکستانی هم .ددر خواست کمک های نظامی از هند امنیت منطقه را به تهديد مواجه می سازاست که 

 .ن سیاست خارجی خويش با پاکستان مشوره نمايدیاظهار داشته است که دولت افغانستان بايد در تعی
 

در کفش سیاست ( هند افغانستان و)مستقل  دوست و کشور ابط میان دوالبته اين نخستین بار نیست که گرمی رو
ها را مجبور به کند و آنقرار دارند ريگ پديدار  هندبا  دشمنی که از دير زمانیست در مخاصمت و پاکستانیاران گز

س صاحب یئر جناب قبلسال  .شاهد چنین برخورد آنها بوديمدر گذشته  بل ،نمايدخود فراموشی می  و هذيان سرايی
به  ،های شانياوه سرايی  د،دای مقامات اسالم آباد به آسمان ها بلند شص و سرکه  جمهور در هند تشريف داشت

اتهامات بی بنیاد را بر افغانستان و سفیر افغانستان مقیم آن کشور را احضار بگونه ای که  رسید، فلک گوش
از مشرف از دور آو وستان هدف فیر راکت قرار گرفته است خاک افغان وزيرستان ازگويا   که  ،ندبرچسب زد

دست ها بلند شد که اگر هند در افغانستان نقش داشته باشد حق پاکستان است در آن کشور حکومت تحت فرمان 
های سال تا سالز ا .آی .اس .یابتی آیجنگ ن ،اکستان پرده برداشت چوناز سیاست پکه حرف مشرف داشته باشد 

طالبان، حزب اسالمی، شبکه  ،توسط اجیران خويش چونادامه دارد تا باشد همین منظور به نستان در افغاحال 
  .دنمايفرمان روايی اين کشور  باالی مردم . . .حقانی و

 

دست  کید داشته وواری تأجن همبر حس ،برادر گونه گاهیچند  افغانستان از سال ها بدين سو هر دولتحالی که  در
 افغانستان وخواهان قطع روابط آن کشور با تروريزم و مخالفین مسلح  دراز کرده و کشورآن دوستی به سوی 

مريکا را ا ۀاياالت متحد جهانی و ۀخواست جامع یچیزی که حت .وه ها شده استآن کشور با اين گر جدی ۀمبارز
افغانستان پاسخ  است هایبه جای اينکه به خو آن کشور نظامیان خاصتاً پاکستان  دولت اما نیز در بر داشته است

داده  تحرکی به خرچ و در خصوص مبارزه با تروريزم و پروسه صلح افغانستان کوچکترين  ده کرده باشمثبت اراي
را به افغانستان به افغانستان اعزام نمودند تا مردم  وداده  تعلیم و  ، تجهیزبیشتر از پیش تروريستان را تمويل د،باش
قاتالن قرن  و کشور تروريزم پرور غرض آلود خواست های نامشروع ووادار به پذيرش را  دولتش و ببندندبار رگ

 نستانافغامردم  ندیخون کشان را به هدف به خاک وآن متعلمین مدارس دينی را تعطیل و یحتحدی که به  .نمايند
که از سازمان می شنويم گوش به  ومی بینیم شان را به چشم جنايات همه  در اين اواخرکه اعزام نموده اند 

 .ددر امان نیستناز شر آن ها کابل و واليات ملکی در اهالی نماينده های مردم و گرفته تا  (IOM) متحد مهاجرت ملل
پرورش اندازيم در  خواهیم يافت که نظر ر کشور ها ئساجهان و  اکناف به اطراف وو اگر از افغانستان بگذريم 

 و حمالت تروريستی و نمودهنفوذ  جا های ديگر نیز  ن ولند ومريکا ادر  یاين کشور تروريزم پرور حت گانيافت
یده بخشآنجا ها خاتمه در  زندگی  صدها انسان بی گناه به  و ند ه اگذاشت ءا سازماندهی و به اجرادهشت افگنی ر

در ای منطقه  فرا و منطقهدهشت افگنان  و روريستاناين تکثريت قريب اگفته می شود که ، بربنیاد گزارش ها دان
 سازمان ملل ویست بل حتی د فرد محدود ننچشوند که اين تنها ادعای  تجهیز می خاک پاکستان تربیت، تمويل و

پاکستان زيست دارند و از طرف سازمان خاک  اين مسأله متقاعد شده اند که تروريستان در های غربی نیز برکشور
جهان و  هی منطقکه نه تنها برای افغانستان بل برامی شوند به افغانستان فرستاده  ور تغذيه ون کشاستخباراتی آ
  .شود تهديد آمیز خوانده میو نگران کننده 

 

و درخواست  به هندیس جمهور افغانستان ئبه سفر ر عکس العملپاکستان در  ۀگی معاون وزارت خارجاما به تاز
که  به نظر می رسد .خواهد بود هبرای منطقه تهديد کنند است که اين کمک هاگفته آن کشور کمک های نظامی از 
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باور  حالیکه ينند درجهان تهديد می آفر  وها  برای منطقه آنزيرا د می نگرینه خود ئرا در آ که هرپاکستان مقامات 
در  یاست که مردم  افغانستان حتبرآن  ريخ گواهأتاشتباه خواهد بود زيرا  بی اساس و شان در مورد افغانستان کاماًل

  .دنابا ورزيداز  چنین کار گی بنابر حسن همجواری وهمساي ندکرده می توانستهم ا لگد مال پاکستان رشرايطی که 
فرزندان تا  هراس افگن می فرستد و نمودهتجاوز شان  پاکستان به خاک ی قرار دارد ويددر شرايط جد اکنون که

ی پاکستاناجیران  با  چون همه مصروف مبارزهفرصت چنین کاری را نخواهند داشت د نفرستشان را به کام مرگ 
 .ماننددست کم زنده بتا  اند

 

مجهز با  مبادا افغانستان بار ديگر صاحب اردوی قوی و در هراس است تاف است پاکستان ئن خائخاصورت به هر
 گیردبجغرافیای خويش  را در  آن کشور ۀمانتجاوز های بی شر جلو فعالیت های خصمانه و امکانات جنگی گردد و

متجاوزين  و( طالبان) .آی .اس .برای سربازان مخفی آیاعتراف بايد کرد که  کمک های نظامی هند در قسمتاما 
 .برای منطقهنه  د بودبی شرم تهديد خواه

 
 پايان

 
 


