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حمله تروریستی بر تحلیلگر افغان که از پاکستان شناخت عمیق دارد 

ات شدید کرده است، شباهت زیاد دارد با حمالت و بر پاکستان انتقاد
 مشابه دولت پاکستان بر خبرنگاران در پاکستان

 
 

 

نوامبر توسط تروریستان  52بر اساس اخبار بدست آمده ، احمد سعیدی تحلیلگر مشهور سیاسی افغانستان به روز سه شنبه 

حمله بر یک افغان ، یک تحلیلگر سیاسی که . خمی شدموترسیکل سوار در شهر نو کابل مورد حمله قرار گرفت و شدیداً ز

استقالل فکری داشته و همیشه با معلومات دقیقی  برضد مداخالت پاکستان شجاعانه سخن میگوید و مینویسد و در داخل پایتخت 

فغان در پاکستان احمد سعیدی که منحیث یک دیپلمات ا. افغانستان صورت گرفته است باید توسط تمام افغانان مستقل تقبیح شود

زنده گی کرده است و سال ها پاکستان و نقشه های مزورانه آن را در خود پاکستان و در قبال افغانستان مشاهده و مطالعه کرده 

به نظر میرسد که احمد سعیدی . است از معلومات عمیق و دقیق در مورد توطئه های پاکستان بر ضد افغانستان مطلع است

نه و شامل نبودن در گرو  ها و تشکیالت و احزاب قدرتمند ، از حمایت قوی تشکیالتی برخوردار نبوده بخاطر اظهارات مستقال

 . و بر همین اساس هدف اخطار ها و حمالت و بالخره فیر مستقیم مرمی به سرش قرار گرفت

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arsala_f_Saeedi_Pakistan
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داران و صاحبان فابریکه های بلیونر،  دولت پاکستان که شامل اراکین دولتی، زمیندار های بلیونر، سرمایه                      

تشکیالت عسکری بر حال و تقاعدی و بالخره تشکیالت استخباراتی آی اس آی میباشد از همان آغاز ایجاد مصنوعی آن  توسط 

و  برتانیا برای نگهداری منافع برتانیه در منطقه، از تمام طرق غیر مشروع زور و تزویر و ترور و ایجاد ترس و وهم در داخل

دلیل آن در . باید متذکر شد که در فوق قصداْ یک لست طویل منحیث دولت پاکستان تذکر داده شد. خارج پاکستان عمل کرده است

پاکستان باید هیچ وقت سطحی دیده نشود و اینست که باید همیشه به یاد داشت که دولت پاکستان یعنی همه ای آن اجزای اصلی ، 

حتی آی اس آی برخورد سطحی در درک تزویر پاکستان ی آمده و رفته ، احزاب آمده و رفته جنرال هامحکوم ساختن محدود 

اگر پاکستان دیروز . پاکستان اشخاص و احزاب و حتی تشکیالت را در رسیدن به اهداف مزورانه استعمال کرده و میکند. است

ضرورت آی اس آی را خواهد بست و در یک نام  اوسامه را استفاده و فروخت ، فردا  حقانی ها را خواهد فروخت و در وقت

 . دیگر همان فعالیت ها را ادامه خواهد داد

حمله به خبرنگاران و تحلیلگران داخلی و خارجی توسط دست نشانده های پاکستان  و یا توسط پاکستانی ها تربیه                   

حمله و اختطاف و قتل خبرنگاران و تحلیلگران در . تشده برای این نوع عملیات یک طریق معمول عملیات پاکستان اس

به .  " بلوچستان که پرده ازقتل و کشتاربلوچ ها توسط اردوی پاکستان برداشته اند از نیم قرن به این طرف جریان داشته است

ساله  52 جسد حاجی عبدالرزاق بلوچ   Committee to Protect Journalistsاساس راپور کمیته حفاظت از خبرنگاران 

در  5105اگوست سال  50که در آن آثار شکنجه و خفک شدن دیده میشد همراه با جسد یک فعال سیاسی بلوچ دیگر به تاریخ 

به اساس اظهارات کمیته حفاظت از خبرنگاران . ... شهر سورجانی که در نزدیکی های کراچی مو قعیت دارد بدست آورده شد

در تربت  Express News، یکی از خبرنگاران سابقه دار تلویزیون ایکسپرس نیوز ساله  52در یک قضیه دیگر رزاق گل 

اختطاف گردید و به قرار اطالع کمیته حفاظت از خبرنگاران فردای آن  5105ما می  01بلوچستان از نزدیک خانه اش در شام 

 ."فیر چندین مرمی کشته شده بود روز جسد وی در حالتی بدست آمد که آیثار و زخم های شکنجه در آن دیده میشد و با

-enforced-of-capital-world-the-http://www.dailyo.in/politics/balochistan

disappearances/story/1/1598.html 

یکی از مشهورترین حمالت قاتالنه  بر خبرنگاران توسط دولت پاکستان که شامل اراکین دولتی،                                     

زمیندار های بلیونر، سرمایه داران و صاحبان فابریکه های بلیونر ، تشکیالت عسکری بر حال و تقاعدی و بالخره تشکیالت 

جسد سلیم . " بود 2111،  اختطاف ، شکنجه و قتل سلیم شهزاد خبرنگار آسیا تایمز در ماه می سال استخباراتی آی اس آی میباشد

قبل از کشته شدن ، سلیم شهزاد به . شهزاد در اواخر ماه  می  در حالتی بدست آمد که در آن آثار و زخم های شکنجه دیده میشد

لوی درستیز امریکا جنرال قوای بحری مایک مولن گفته . ... استدوستان خود گفته بود که آی اس آی به وی اخطار ها داده 

 ." است که وی به این عقیده است که دولت پاکستان این قتل را تصویب کرده است

-government-pakistan-says-official-military-us-http://www.freemedia.at/newssview/article/top

murder.html-journalist-sanctioned 

شهر سلیم شهزاد در وقتی به قتل رسید که کمتر از چهار هفته قبل از آن  قطعات کماندوی امریکائی بر                            

عسکری  ایبت آباد پاکستان حمله کرده و  اوسامه بن الدن مخفی شده در آنجا را به قتل رساندند  و کمتر از سه هفته قبل از آن 

سلیم شهزاد منحیث یک .  القاعده بر قشله مهران قوای بحری پاکستان در نزدیک کراچی حمله مهم و خطرناکی انجام دادند

مطلع روابط پاکستان و گرو  های افراطی شناخته میشد و در مورد حمله بر قشله مهران این سلیم شهزاد  متخصص مشهور و

 .بود که با مقاالتش نشان داده بود که این القاعده بود که بر قشله مهران حمله کرده است نه طالبان پاکستانی

http://www.dailyo.in/politics/balochistan-the-world-capital-of-enforced-disappearances/story/1/1598.html
http://www.dailyo.in/politics/balochistan-the-world-capital-of-enforced-disappearances/story/1/1598.html
http://www.freemedia.at/newssview/article/top-us-military-official-says-pakistan-government-sanctioned-journalist-murder.html
http://www.freemedia.at/newssview/article/top-us-military-official-says-pakistan-government-sanctioned-journalist-murder.html
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spies-the-and-journalist-http://www.newyorker.com/magazine/2011/09/19/the 

رفت و در شفاخانه بسر میبرد  در یک مصاحبه گفته است که  نه گاحمد سعیدی  بعد از این که مورد حمله قرار                 

. ان بلکه یک قطار پنجم از داخل حکومت افغانستان بر وی حمله کرده استالقاعده بر وی حمله کرده است و نه طالب  

http://www.outlookafghanistan.net/national_detail.php?post_id=13713 

اصطالح ستون پنجم نقل شده در مطبوعات کابل را اینجانب قصداً استفاده نکرده ام خدمت خواننده گان عرض گردد که           

 :به دو دلیل

این اشد . یکی از مهمترین راه های مقابله با تهاجم فرهنگی ایران استفاده از لغات دری توسط دری نویسان میباشد .1

و با نقشه از لغات دری استفاده نمایند  ضرورت است که افغان های که مقاله و شعر و کتاب و غیره مینویسند قصداً 

مجادله در  اْ برای دفاع و دوام لسان دری ، صرف. مینویسندیگرصرف نظر از اینکه  سیاسی، علمی، ادبی ویا هر چیز د

باید کوشش شود تا لغات . چوکات قاموس ها و پافشاری بر اصالت زبان دری در بحث ها در مورد لسان ها کافی نیست

 .در هر نوع نوشته مورد استفاده قرار بگیرد غیر ایرانی

اگر اصل قصه قطار پنجم در نظر گرفته شود ، اصطالح قطار عسکری متحرک بجا و درست تراز اصطالح جامد  .2

یکی از جنراالن ضد جمهوری خواهان در جنگ  lio MolaEmiدر اصل قصه جنرال ایمیلیو موال   .  ستون میباشد

به یک خبرنگار گفت که چهار قطار عساکر وی در حال نزدیک شدن به قصد تصرف  1331داخلی اسپانیا در سال 

طرفداران مخفی وی در داخل شهر عمل کرده و جمهوری خواهان را "  قطار پنجم"مادرید پایتخت اسپانیا هستند و یک 

 . ربه خواهند زداز درون ض

-and-memory-harbors-column-fifth-s-http://www.nytimes.com/1982/02/07/weekinreview/madrid

hope.html 

http://www.newyorker.com/magazine/2011/09/19/the-journalist-and-the-spies
http://www.outlookafghanistan.net/national_detail.php?post_id=13713
https://en.wikipedia.org/wiki/Emilio_Mola
http://www.nytimes.com/1982/02/07/weekinreview/madrid-s-fifth-column-harbors-memory-and-hope.html
http://www.nytimes.com/1982/02/07/weekinreview/madrid-s-fifth-column-harbors-memory-and-hope.html
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ز موجودیت قطار پنجم پاکستان درهر جنبه زنده گی رسمی و غیر رسمی ، ملکی یا دولتی در ا                             

پاکستان از روز بوجود آمدنش از افغانستان در تشویش بوده است وبرای رفع این تشویش . افغانستان هیچ کس انکارکرده نمیتواند

، افغانستان را تخریب و تضعیف به روز نفوذ زیاده تر حاصل کندنقشه ها و عملیاتی را به راه انداخته است تا در افغانستان روز 

 :تجزیه وتحلیل کنیم  دیده میشود اما اگر این حمله دشمنانه بر محترم احمد سعیدی را . کند

 .دشمن خود را در کابل زیر نظر دارد و تبه شدت اوضاع افغانستان و دوسپاکستان  .1

د که محترم سعیدی پا را از حد حوصله پاکستان درازتر کرده و اگر حکایت ذیل در نظر گرفته شود مشاهده میشو .2

محترم احمد سعیدی چند ساعت قبل از اینکه مورد حمله  قرار اطالعات :  عملیات بر ضدش تشدید یافته است

تروریست های موتر سیکل سوار قرار بگیرد در یک مصاحبه تلویزیونی مدعی شده بود که وی یک لست از افراد 

ی افغانستان را در اختیار دارد که توسط پاکستان موظف برای نقش بازی کردن در تخریب افغانستان و مهم دولت

محترم احمد سعیدی در همان مصاحبه چند ساعت قبل از اینکه مورد . پیشبرد منافع پاکستان تمویل و رهبری میشوند

از این اشخاص پاکستان در کابل خانه خریده که وی معلومات دارد که برای چند نفر  ه استحمله قرار گرفت مدعی شد

در مقابله با فشار توسط خبرنگار که لست نام ها را همانجا در تلویزیون افشا کند ، محترم احمد سعیدی در  واست 

گی وی در خطر است، تا حال چندین بار مورد حمالت و اخطار ها قرار گرفته  همان پروگرام اعالم کرد که زنده

 .   اشت که حاظر است لست را به رئیس دولت افغانستان مستقیماً تسلیم نمایداست و اظهار د

عملیاتی که از . حمله چنان سریع به سعیدی نشاندهنده قدرت عملیاتی پاکستان در کابل و همکاری قطار پنجم است .3

 هلمح یکلسم لمع تعرس وحکایت میکند   یدیعس مرتحم تعقیب وی در خروج وی از خانه تا رسیدن به مقصد

 .دهدیم ناشن ار هدیچیپ تایلمع ناوت و تردق هدنهدناشن همه ناگدننک

 

 رد ناتسناغفا مدرم هک نیا دیما هب و ،درادهگن دوخ هانپ رد ار یو دنوادخ و تسا هداد تاجن گرم زا ار بحاص یدیعس دنوادخ

 هلمح هدرک کرد ار مجنپ راطق تیدوجوم و ناتسکاپ ینمشد تقیقح ناتسناغفا جراخ و لخاد رد و ناتسناغفا تلود لخاد و جراخ

 .دنشاب لاعف و رایشوه ناتسکاپ دضرب هدرک حیبقت ار یدیعس مرتحم

 


