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 ۵۱/۴۰/۲۴۵۲                  احمد ذکی هوشمند   

 سناریوی جدید پاکستان؛ تقویه بیشتر دهشت افگنان

زندانی از یک محبس در قریه تون  ۰۴۴طبق گزارش های پخش شده از طریق رسانه های جمعی، در حدود  

شیپ ولسوالی بنوی ایالت خیبر پشتونخواه آزاد گردیده و در حال حاضر در شهر های مختلف کشتور تروریست پرور 

اشند. این افراد که گفته می شود از اعضای کلیدی طالبان بوده اند، در یک حملۀ ناگهانی بیشتر از پاکستان پراگنده می ب

تروریست و افراد اصلی گروه های دهشت  ۵۴۴۴شورشی به محافظین محبس، فرار داده شده و از جملۀ حدود ۲۱۴

 .در بخش های مختلف پاکستان متواری شده اندتن آنان فرار کرده و  ۴۸۰افگن، 

شورشی طالب که گفته می شود به منظور  ۲۱۴موضوع خیلی ها جالب اینجاست که در پی هجوم بیشتر از  

این رهایی افراد برجستۀ شبکۀ تروریستی القاعده و گروه های دهشت افگن دیگری مانند حقانی، طالبان پاکستانی و ... 

برداشته و به هیچ کدام دیگر آنان آسیب نرسیده فقط چهار محافظ آن محبس جراحت سطحی یورش را اجرا کرده اند، 

این خود می رساند که طالبان پاکستانی در تبانی با استخبارات نظامی آن کشور، این سناریوی جدید را جهت تقویه  است.

ت متحده که ائتالف بین المللی به رهبری ایاال ۲۴۵۰و به این فکر هستند که بعد از سال  بیشتر تروریستان به راه انداخته

 امریکا کشور ما را ترک می کنند، در سرزمین ما جای پا باز کرده و بتوانند به منافع نظامیان پاکستانی ممد واقع شوند.

دنان رشید که متهم به ترور رهایی عهر چند طالبان پاکستانی ادعا کرده اند که آنان این حمله را به خاطر  

انجام داده اند. اما از دید دیگر اگر به قضیه بنگریم، یگانه هدف این  شد؛کستان، می باپرویز مشرف، نظامی مستبد پا

 یورش را رهایی زندانیانی تشکیل می دهد که خواهان یک دولت پوشالی و گوش به فرمان پاکستان در کشور ما هستند

 تا بتواند مقاصد شوم آن کشور تروریست پرور را به بهترین شکل و با نازل ترین قیمت برآورده سازد. 

قابل تذکر است که ممکن این سناریوی جدید به خاطر تحت فشار قرار دادن ایاالت متحده امریکا توسط پاکستان  

ندی بدینسو تیره شده و هیچ آثار بهبودی در آن به گتن و اسالم آباد از چطرح ریزی شده باشد. چرا که روابط میان واشن

مشاهده نمی رسد. این تیرگی روابط زمانی آغاز شد که رهبر شبکۀ تروریستی القاعده، اسامه بن الدن، در نزدیکی های 

داخل تن از نظامیان آن کشور که در  ۲۲اسالم آباد )ایبت آباد( توسط نیروهای ویژۀ امریکایی به قتل رسید و در حدود 

لوماتیک میان مقامات این دو کشور خاک افغانستان موضع گرفته بودند، کشته شدند. هر چند دید و بازدید های دیپ

صورت گرفته و تالش هایی زیادی نیز در جریان است تا روابط بهبود بیابد، اما کشور تروریست پرور پاکستان از 

ت نشان نداده است و بنا بر همین ملحوظ است که ایاالت متحده سیاست های دوگانه کار گرفته و هیچگاهی از خود صداق

 امریکا از سیاست های نه دوستانه و نه هم خصمانه پاکستان خسته به نظر می رسد.

به گمان اغلب نظامیان پاکستانی خواب ها و رؤیاهای احیای مجدد طالبان و به قدرت رسانیدن آنان را در  

بتوانند همان مهره های خویش را که تا  ۲۴۵۰با ایجاد گویا خالی قدرت بعد از سال  جمجمه های خویش می پرورانند تا

ته را ستراتیژیک کشور شان برسند؛ اما این نکحال باالی آنان سرمایه گذاری نموده اند، را به قدرت رسانیده و به عمق 

خواهند بود تا بتوانند از ایجاد خالی قدرت افغانستان دارای نیروی پنجصد هزار نفری  ۲۴۵۰باید بدانند که بعد از سال 

 پایان  در کشور جلوگیری نموده و از وجب وجب خاک سرزمین آبایی و اجدادی خویش دفاع نمایند.

  


