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 1۱/۱1/۳۱1۲          آریا نژاد

 حکومت پاکستان از مردم قربانی می گیرد
 

به راستی جاللتمأب محترم حامد کرزی رئیس جمهوراسالمی افغانستان نبض سیاستمداران و اولیای امور 
طوریکه چند قبل  طی سفری  به هندوستان خطاب به پاکستان گفته بود:  که تروریسم، مار پاکستان را خوب میداند، 

است. وقتی شما یک ما را تربیه میکنید، نمیتوانید انتظار داشته باشید که فقط به خانٔه همسایه شما برود. با آنکه گفته 
ابت شد که حق به جانب بوده است و به های رئیس جمهور درآن زمان  بحث برانگیز به نظر میرسید اما بعد ها ث

کرات این گفته ها به واقعیت مبدل گردیده است. و در تازه ترین مورد  در اثر دوانفجار پی درپی خونین و تراژیدی 
تن انسان های بی گناه جان باختند و صدها تن دیگر زخم برداشتند.  ۳1تن و در دره سوات  111در کویته پاکستان  

ش ها کویتٔه پاکستان روز پنجشنه گذشته شاهد انفجار های خونینی بوده است  به گونه ای که ابتدا حمله  بر بنیاد گزار
کننده انتحاری خودش را دریک صالون بلیارد انفجارداده تا توجه پولیس وکارکنان رسانه ها را جلب کرده و بعد از ده 

ها انسان بیگناه دیگر  را نیز  به شهادت رسانده و بیش از  دقیقه مواد جاسازی شده در یک موتر را انفجار دادند و ده
آن را زخمی ساختند و مسوولیت این انفجار های پی در پی را که  منجر به کشته و زخمی شدن صدها انسان بیگناه 

 گردید گروه تروریستی جهنگوی  به عهده گرفته است.
آی پاکستان  به حمایت سازمان استخبارات آی اس از سوی سپاه صحابه199۱گروهی که  برای نخستین بار درسال

ایجاد  و بعد از آن از سالها بدین سومنحیث شاخه نظامی سپاه  ،نگجویی باشنده اتک پاکستانج ،تحت رهبری حق نواز
صحابه عمل کرده هرچند  این گروه تروریستی ظاهراً به  هدف مقابله در برابر تحریک فقه جعفری در پاکستان شکل 

و در ابتدا بیشتر فعالیت های شانرا  باالی جامعه شیعیان در پاکستان متمرکز ساخته بودنند. اما در خفا  گرفته 
مسوولیت ایجاد بی نظمی وانحالل امنیت در مناطق سرحدی افغانستان و هندوستان به منظور ایجاد دهشت و ترور و 

حال گرا و روشنفکر را نیز به عهده دارند. در کشانیدن مردم متدین مذهبی به  مبارزه و علیه سازمان های چپ 
ضر بار دیگر این گروها بنا بر تساعی مشترک  در کنار همکاری باتروریستان فرامرزی و فرامنطقه ای با انجام حا

نشینان  در تالش از بین بردند اقلیت های مذهبی )شیعیان( هستند. انفجاری هدفمند در ساحات شیعیه حمالت انتحاری و 
از سوی این گروه و سایر گروه های تروریستی دیگر حار سانه های همگانی از انفجار انتگاهی رین اواخر هرو در

گزارش میدهند و دولت پاکستان که مصروف سازمان دهی حمالت انتحاری در افغانستان و سربریدن سربازان هندی 
ه ساکان آن شیعیانی که جز اتباع آنکشور به هستند و فرصت تامین امنیت با شندگان کشور بخصوص ایالت بلوجستان ک

حساب میروند را بگیرند  جلو شعله  اختالف های مذهبی و فرقه گرائی را بگیرند که بدنبال انفجار های متوالی در 
کویته و دره سوات پاکستان که منجر به کشته و زخمی شدند صدها بیگناه آن مناطق گردیده است.  جمعی از  وابسته 

نیان حوادث اخیر در اعتراض از به بی کفایتی و عدم درک مسئولیت از سوی  نظامیان پاکستان  دست به راه گان قربا
أمین امنیت در مناطق مسکونی شان شده اند واما دولت پاکستان از گذشته  تا به حال کدام دلیل خواستار تپیمائی زدند و 

ان بخصوص مسووالن دستگاه استخباراتی آن کشور به دست قناعت بخش فراهم کرده نتوانسته است زیرا  دولت پاکست
ظیف  ساخته اند بدون آنکه  ماورای مرزهای  افغنستان وهند توخود این گروهای تروریستی را ایجاد کرده و در 

عواقب و رسک های سنجیده باشند  جلو گیری از رشد فزاینده منازعات فرقه یی در زمان حکومت جنرال ضیا الخق 
فزاینده ای جلوه کرده ودولت های بعدی جون ازین گروها دردنبال کردن  اهداف شان در مرزهای افغانستان به شکل 

وهندوستان سود می برد توجه چندانی نکرده اند که امروز شعله ور گردیده و دولت پاکستان از مهار کردند آن عاجز 
 به نظر می آید.

د ها در پاکستان اتفاقی وعادی نیست بلکه یک پس زمینه وریشه ای ظهار کرد که این  رخداباید ا به هرصورت  این
ت اسدرخود دارد و کسانیکه امروز دشمن جان انسان های بیگناه هستند روزگاری از جانب همان جنراالن  و سی

آنها در جهت  مداران پاکستان ایجاد شده و پرورش یافته اند تا به عنوان ابزار در برابر مردم افغانستان و هندوستان  از
آنها را ندارند و نفرین هروجدان دار را به خود  کردن تحقق اهداف شان استفاده نمایند. اما  امروز توان مهار

فرامیخوانند و شاید خود شان  نیز به خود لعنت گویند. اما چه سود، چون  بزرگان گفته اند چرا کاری کند عاقل که بار 
بدانند که عامل اصلی همچو هوادث مرگبار و خونین در کشورشان و کشور  آرد پشیمانی. ای کاش مردم پاکستان

همسایٔه شان چه کسانی هستند و با راه پیمائی ها مسالمت آمیز شان باالی حامیان تروریستان فشار وارد کرده تا از 
د و مردم افغانستان حمایت تروریزم و بنیاد گرائی و فرقه گرایی دست بر دار شوند تا باشد شهکاری بزرگی درحق خو

 کرده باشند 
 پایان

 


