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  ١از ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

    م٢٧/١٠/٢٠٠٨                                 هارون  اکرمی
  

  نبايد فرصت های طاليی را 
  در مبارزه با تروريزم از دست داد

  
هر چند تروريزم و مبارزه با آن فراز و فرود های زيادی را پشت سر گذشتانده ولی امروز تروريزم در مراحل باالی 

. سط اشخاص گروه هاي افراطی و بنيادگرا تاسيس و رهبری ميگردنداز توحش خود رسيده تروريزم بين المللی که تو
آنها با توسل به وحشت و دهشت افگنی سير تکامل جامعه بشری را ميخواهند به قهقرا بکشانند و جوامع را به 

ناخت آنها انسان های از الئيه های پايين جامعه که از درک و ش. بربريت سوق دهند و قرون وستايی را حاکم سازند 
تاريخی جامعه و خود جوامع بشری نسبتًا ضعيف و نا اگاه بر خوردار بودند، ابتدا جذب بعدًا شستشوی مغزی داده و 
جهت برآورده گرديدن اهداف نا مقدس شان آنها را به ترور وا ميدارند، تروريزم بين المللی و گروه های منطقوی آنها 

ه های جنگ که در منطقه افروخته اند ندارد، تروريزم به کژدمی را کار ديگری يا بديل برای فروکش کردن شعل
ميماند که در هر جای زهر خويش را ميپاشد آنها نه تاسيسات عام المنفعه را می شناسند ونه انسان های بی دفاع را 

نظور به م. آنها عمدتًا بخاطر مغشوش کردن اذهان عامه و اينکه چگونه اضطراب را در دل ها به وجود بياورد
  .تخريب اهداف غير نظامی را مورد هدف قرار ميدهند

چنانچه چندی پيش آماج قرار دادن کاروان صحی ملل متحد در مقابل گمرک سپين بولدک، بريدن گوش های 
آموزگاری در واليت زابل به جرم اشتراک در محفل افتتاحيه يک باب مکتب در ولسوالی سيوری واليت زابل و 

تن اطفال در حالی کشته  ) ١٨( ز سران اقوام که در اين محفل اشتراک نموده بودند به همين ترتيب تن ا ) ١٢( تهديد 
اين همه اعمال در حاليست . و زخمی شدند که با يک بم جا سازی شده که از جانب طالبان در کنار جاده تعبيه شده بود

عرصه های حيات، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی که افغانستان شديدًا نياز به باز سازی و نوسازی در  همه ابعاد 
دارد اين روکرد مخالفين عمل است مبتنی بر باز دارنده گی موسسات خيريه و نهاد های بين المللی به بازسازی کشور 

و از سوی ديگر دشمنی آنها در عرصه تعليم و تعلم اوالد . تا اين روند را يا متوقف ويا به کندی مواجه سازند. ميباشد
اين وطن که نو نهاالن آينده کشور ميباشد و اين خطر ناکترين نوع فعاليت مزبوهانه دشمن و جز استراتيژی دراز 

تاکشور افغانستان در سير تکامل و انکشاف خود همين طوريکه . مدت اجانب ميباشد زيرا آنها اين آرزو را دارند
  .هداشته شوداست نسبت به کشورهای همسايه خويش و در سطح جهان عقب نگ

از سوی هم تهديد های روز افزون سازمان تروريستی القاعده در منطقه و جهان نگرانی های را بوجود آورده چنانچه 
که در روزنامه ) ترس از پاکستان هسته يی( مقاله را زير عنوان ) داگالس بلومفيد( نويسنده مشهور امريکايی 

  .کرونيکل بريتانيا به نشر رسانده در آن آمده
به اساس نظر سنجی يك نهاد اجتماعي که از ميان يک صد تن از کار شناسان امنيتی با مليت های مختلف صورت 

همانطوريکه در . تن از آنها به اتفاق ارا اظهار داشتند که پاکستان در آينده به دست القاعده خواهد افتاد ) ٦٩( گرفته 
ا در صورت چنين اتفاقی قضيه اين بار تفاوت زيادی با گذشته خواهد گذشته افغانستان در دست آنها قرار گرفته بود ام

  .داشت
اگر بمب اتمی در پاکستان به دست القاعده و طالبان افراطی بيافتد چه خواهد شد ، اين در حاليست که واشنگتن به نقل 

يون دالر را جهت ميل) ١٠٠(از گزارش های منتشره شده از سوی منابع و رسانه های مختلف امريکا نزديک به 
محافظت از تسليحات و اماکن اتمی پاکستان به دولت اين کشور پرداخته و نکته قابل توجه اين است که هنوز دولت 

  .امريکا از موقعيت و اندازه اين تسليحات در خاک پاکستان هيچگونه اطالعی در اختيار ندارد
ون دالر را در جهت تقويت طالبان و القاعده از طريق ميلي ) ١٠٠( اين در حالي است آه جنراالن پاآستاني مبلغ 

سازمان ای اس ای به مصرف رسانيده است که اين خود صحه ميگذارد بر گفته های ما مبنی بر اينکه پاکستان يگانه 
 مرجع حامی ، بانی و ميزبان تروريزم بوده و اکنون خود به تلک تروريزم گير مانده که نتنها پاکستان بلکه با قدرت

  .گرفتن روز افزون شان منطقه و جهان را مورد تهديد قرار داده است
 به همه حال توصيه ما بر زمامداران پاکستان اين است تا دير نشده، عالوه بر اينکه خود در جهت مبارزه با تروريزم 

شوند تا زمينه ها گام های عملی بردارد بل مانع و سد در جهت عمليات نيروهای بين المللی مستقر در افغانستان ن
   پايان.برای اعاده صلح و ثبات مساعد گردد

                                                                                                                  
 


