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 آی اس آی در عقب حمالت تازه در افغانستان!!

 

 پیدا نمودن لقمهراهی صدها تن از افغانان بخاطر کار و  تمام باشنده گان کشور به خوبی می بینند که در هر چهار     

رهسپار و بعد از ساعت ها با دست خالی به طرف خانه هایشان  گشت و گذار نموده سرگرداناین طرف و آنطرف  نان

؛ ولی برعکس در اکثر ساختمان های مفشن در شهر کابل تمام کارگران آن اتباع پاکستانی بوده، طوریکه این شوندمی 

تعمیرها ازجانب تیکه داران پاکستانی به قرارداد گرفته میشود و خود آنها کارگران پاکستانی را به افغانستان بدون 

وف کار میباشند، کارگران پاکستانی نیز تحت این نام با داشتن جواز کار انتقال داده و در عوض افغان ها مصر

مخالفین مسلح دولت و حلقات پاکستانی هم دست شده و فعالیت های تروریستی را در نقاط مختلف کشور زمینه سازی 

نشاندهنده آن است که مخالفین مسلح از بلند  ر والیات کشورو سائ چنانچه حمالت روز گذشته شهر کابل می نمایند.

منزل ها اتباع پاکستانی مصروف کار میباشند، آنها به صورت  منزل ها استفاده نموده و دیده می شود که در اکثر بلند

این تعمیرها ساخته بعداً تروریستان را رهنمایی و با جابجایی  واردماهرانه از قبل مواد انفجاری، سالح و مهمات را 

گروه  اما جای افسوس این است که .می ورزندویستی خویش مبادرت شان در تعمیرها به فعالیت های تخریبی و ترر

قرار گرفته و  بیگانگان های تروریستی منجمله گروه متحجر طالبان این فرزندان ناخلف افغانستان که تا هنوز آله دست

دفاع ما را با  گرفته و مردم بیبه عهده با بی شرمی تمام مسؤولیت این همه جنایات را به گفته باداران خارجی شان 

 .انجام این نوع حمالت غیر اسالمی و انسانی به کام مرگ می کشانند

و سیاست پاکستان همواره طوری بوده که ایجاد و تقویه بنیادگرائی  مشگردد خط  طوریکه مشاهده میبه هر حال      

تروریزم را  از با همسایگان و استفاده ایجاد تشنجکشورهای منطقه قرار داشته و از سیاست  صدرهشت افگنی در دو 

به عنوان ابزار به پیش برده است. با توجه به حاالت پیش آمده و حقانیت مردم افغانستان در مورد اینکه پایگاه های 

و همواره باشنده گان افغانستان از آنجا مورد هدف قرار اصلی تروریزم در آن طرف مرز جنوبی کشور قرار دارد 

که توسط  شهر کابل روز گذشته چنانچه یکتن از حمله کننده گان برای هیچکس پوشیده و پنهان نیست. میگیرند دیگر

مربوط شبکه تروریستی سراج الدین حقانی بوده و در پاکستان وی نیروهای امنیتی افغان دستگیر شده اظهار میدارد که 

 ه است.فرا گرفتدر مراکز نظامی آنها را  افگنیتعلیمات تروریستی و هراس 

 این همه جنایات کشور حامی تروریزمشدن  ت که با افشانی این اساجه امیدواری مردم افغانستان از جامعه   ءً بنا     

آن رات اساسی را در روابط با یشکستانده و جامعه جهانی تغی را سکوت در برابر این عملکردهای غیر انسانی پاکستان

ن وضعیت، حمایت از دهشتگری و حمایت پاکستان از جریان های افراطی اتخاذ نمایند، در غیر آن با دوام چنی کشور

گردد، بلکه معضل آن از این مرزها و جغرافیا خارج و به یک مرض ناعالج در  تنها آسیب آن به افغانستان بر نمی

 سطح منطقه و جهان مبدل خواهد گردید.

زنند  تار، از بین بردن افراد ملکی و بیگناه در کشور می، کشطوریکه تا حال گفته آمدیم با کسانی که دست به قتل     

قاطعیت عمل کرد تا آنها هم بدانند که دهند باید با  میو با روند صلح و دست کشیدن از جنگ همواره پاسخ منفی 

مردمان این سرزمین همانطوریکه خواهان صلح و آرامش در کشورشان هستند به همان اندازه دستان ناپاک کسانی را 

 قطع خواهند نمود که این خطه باستانی چشم طمع دوخته باشند.
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