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 1 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۹۰/۹۰/۲۹۰۲                     بخشی مشتاق احمد

 رهبر لشکر طیبه و جایزۀ ده میلیون دالری!

حافظ  و یا بازداشت دریافت آدرسدولت امریکا برای  ، در این اواخر«پاداش و عدالت»بسایت  و بر مبنای

طراحی و انجام حمالت  اصلی رهبر لشکر طیبه، جایزۀ ده میلیون دالری را تعیین کرده است که مظنون محمد سعید،

. این گروه تروریستی که گفته می شود توسط سازمان استخبارات می باشدر ممبئی هندوستان در شه ۲۹۹۲مرگبار سال 

در مناطق مورد  «هندوستان»پاکستان  به منظور جنگ علیه دشمن بزرگ ۰۰۲۹نظامی پاکستان )آی اس آی( در سال 

نمونۀ ندهی و اجرا نموده است که های منطقه سازماتا به حال چندین حمله را در کشورمنازعه کشمیر ایجاد گردیده است 

 تن کشته شدند. ۰۷۹است که در آن حدود  هندوستان ممبئی هوتلی در شهر بارز آن همانا حمله بر

در  های ایاالت متحده امریکازیر فشار از جانب حکومت ملکی پاکستان رهبر لشکر طیبه فعالیت های هر چند

ه تروریستی همواره به عنوان ابزار سیاسی و نظامی آی اس آی به ممنوع اعالم شد، اما این گرو میالدی ۲۹۹۲سال 

مورد استفاده قرار گرفته است. چنانچه فردی که در حملۀ خاطر تحت فشار قرار دادن رقیب دیرینۀ اش، هندوستان، 

شکر طیبه ممبئی توسط نیروهای امنیتی هندوستان دستگیر و بازداشت شد، در اعترافات خویش گفته بود که مربوط به ل

نیز از تربیت یافته گان و دست پروده گان انتحاری و انفجاری  کسانی که در آن حمله شرکت نموده بودند یبوده و تمام

 حافظ محمد سعید بوده اند.

با پاداشی که به گردیده است گفتنی است، جایزۀ که به خاطر بازداشت رهبر لشکر طیبه از جانب امریکا تعیین 

شد. این بدان معنی یکسان می بااز مخفیگاه مال محمد عمر، رهبر گروه طالبان، پیش بینی شده است، منظور اخذ اطالع 

امریکا رهبر هر دو گروه تروریستی در یک صف قرار داشته و کدام تفاوتی میان این دو وجود است که در لست سیاه 

ه قتل عام مردم بی گناه کشور متهم است که در آن بیشتر از هزاران هموطن ما به ندارد. هر چند رهبر گروه طالبان ب

گونۀ ظالمانه به شهادت رسیده اند و تعداد بی شمار دیگری هم معلول و معیوب گردیده و دار و ندار شان به هدایت 

د، همه از ریشه کشیده شده و یا به نامبرده حریق گردیده و تاکستان های شمالی که در واقع به باغ افغانستان شهرت داشتن

داشته  هویت افغانیشک و تردید دارد که  نوشتهشکل ناجوانمردانۀ به آتش زده شدند. مال محمد عمر که نگارندۀ این 

و مردم جهان مرتکب شده  مابرحال آی اس آی باشد، جنایاتی را علیه ملت باشد و ممکن یکی از جنراالن بازنشسته و یا 

. جنایت علیه مردم شمال نبوده و هیچ وجدان بیداری از آن چشم پوشی کرده نمی تواندقابل بخشش و عفو  است که هرگز

 و نابودی آبدات تاریخی بامیان و صد ها آثار باستانی دیگر.

در اخیر به حیث یک افغان از خداوند متعال می خواهم تا همۀ آن جنایت کارانی که علیه بشریت و به خصوص 

ه و رنج کشیدۀ سرزمین ما قرار دارند، روزی روسیاه گردیده و به محکمۀ عدالت سبحانی که بدون شک ملت ستمدید

کشانیده شوند تا دیگر ظلم و بیدادگری علیه این ملت مظلوم و پاداش و مجازات هیچ موجودی از آن به دور نمی ماند، 

 محکوم صورت نگیرد.

 پایان

       

                                                


