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 شرکت فاطیما گروپ و تولید امونیم نایتریت در پاکستان
 

از چند سال بدین طرف است به کمک و همکاری حلقات نظامی و استخباراتی پاکستان یک شرکت بنام 
 .در پاکستان به منظور تولید امونیم نایتریت ایجاد و به فعالیت خویش آغاز نموده است «فاطیما گروپ»

این شرکت روزانه ده ها تن از این مواد را تهیه و تولید می نماید، این شرکت یک مقدار از تولیدات 
ی ر قانونانتقال و سپس آنرا به صورت غی سرحدنظامیان در آن کشور الی نوار  خویش را به کمک

د، مخالفین مسلح دولت که قباًل در کشور حامی تروریزم دروس تعبیه ماین های وارد افغانستان می نمای
اند با ورود این مواد به افغانستان به سهولت از آن  آموختهاستفاده از این مواد را ی و طرز ی کنار جاده

دادن افراد ملکی و بیگناه از آن بم های کنار جاده ای و سایر مواد انفجاری را تهیه و غرض هدف قرار 
 .استفاده بعمل می آورند

 

ا بدست می آورند که از طریق چند گاهی یک مقدار از این مواد رهر  ستانامنیتی افغان قوایبا آنکه 
و زمانی که از عاملین انتقال این مواد پرسش صورت می گیرد  بارها ما شاهد آن بوده ایم رسانه ها 

خواستند آنرا به اختیار یک تعداد از گروه  که این مواد را از پاکستان انتقال و می آنان اقرار می دارند
در عین حال طبق گزارش اخیر دفتر  . های مخالف مسلح دولت در نقاط مختلف کشور قرار دهند

و  سازمان ملل متحد در افغانستان گروه های مخالف مسلح دولت مرتکب بیشترین کشتار افراد ملکی 
طوریکه در اکثریت حمالت تروریستی در مرکز و والیات  .در سراسر افغانستان گردیده اندبیگناه 

این  ۀمی آورند که بزرگترین تولید کننداستفاده به عمل  «امونیم نایتریت»کشور مخالفین مسلح کشور از 
 .ددگر از جانب نظامیان در پاکستان کمک و مساعدت می و است «فاطمیا گروپ»مواد کشنده شرکت 

و کودکان  به شمول زنان افغانستان و بیگناه  همه روزه درد و رنج این مواد کشنده را مردم ملکی و 
 .می چشند

 

امریکا از سال  ۀد صرف ایاالت متحداین در حالی است که به منظور جلوگیری از تهیه و تولید این موا
جاری و قرار است که در سال  وده میلیون دالر به پاکستان تأدیه نم 111الی اکنون بالغ به  9002

 .میلیون دالر دیگر نیز به آن کشور بپردازد 111مبلغ  میالدی هم
 

هیچ گونه  «امونیم نایتریت»و تولید  از قرائن چنین استنباط می گردد که نه تنها آن کشور بر علیه تهیه 
تواند همانند  ازخواست میو بدون ب تالشی نخواهد کرد بلکه با بدست آوردن این کمک های باد آورده 

دیگر نیز در نقاط مختلف پاکستان تأسیس نماید که این امر در  ۀچند کارخان «فاطیما گروپ»شرکت 
توانند  تمام خواهد شد به دلیل اینکه در آن صورت آنها میافغانستان فرجام به نفع مخالفین مسلح دولت 

تولید شده را از پاکستان بدست آورده و از آن در ساخت  «امونیم نایتریت»روزانه ده ها برابر بیشتر 
 .ماین های کشنده استفاده نمایند

 

نموده که اگر آنها کمکی هم به پاکستان می نمایند باید با  اعالنهمواره مردم افغانستان برای جهانیان 
یگ گفته و همواره دقت و تأنی این امر صورت گیرد اما متأسفانه کمتر جامعه جهانی به این ندای ما لب

با کمک کردن های بی جا و بی مورد برای کشور حامی تروریزم آنها بیشتر از پیش در تقویه افراط 
 .تر و لجام گسیخته تر شده اند گرائی جسور

 

های گذشته در  نگری درست از قضایا و سال امریکا با واقع ۀجهانی در رأس ایاالت متحد ۀجامع ًءبنا
نمایند چون و استخباراتی پاکستان ن زم می باید هیچ گونه کمک به حلقات نظامی امر مبارزه با ترروی

گونه صداقتی در امر مبارزه با تروریزم نداشته و هرگز هم  بارها ثابت گردیده که آن کشور هیچ
 .نخواهد داشت

 


