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 ۹۰/۹۰/۲۹۰۲          عبدالباصر منصوری

 !سیاه پوشان؛ نیروی جدید آی اس آی در افغانستان

از چندی بدین سو حلقات نظامی و استخباراتی پاکستان دست به ایجاد نیروی جدیدی زده و آنها را از آنطرف خط       

شریعت که  ، چنانچه در این اواخر یک تعداد از افراد سیاه پوش تحت نام به اصطالح اجرایانددیورند وارد افغانستان نموده 

اکثریت آنها اتباع پاکستانی میباشند با همکاری طالبان محلی وارد مناطق مربوط به نورستان شده و دست به آزار و اذیت مردم 

 .شده اندو حتی مانع رفتن دختران به مکاتب  گردیدهمحل 

ق افغانستان به زعم خودشان سیاه پوشان تحت نام شریعت میخواهند دوباره حکومت طالبانی را در بعضی از مناط      

حاکم سازند، آن شریعتی را که حق کار، تحصیل و بیرون رفتن زنان از خانه را اجازه نمی دادند. آیا این است راه و روش اسالم 

 و سنت نبوی )ص(.

و داد از شریعت وارد افغانستان شده ه و تربیاین در حالی است که رهبران آنانیکه )سیاه پوشان( از مدارس پاکستانی       

دختران شان در پوهنتون های کشورهای خارجی منجمله انگلستان بدون در نظر داشت حجاب اسالمی مصروف سر میدهند، 

ز دختر موالنا فضل الرحمن نامبرد که از سالها بدین طرف در شهر لندن زندگی مفشن داشته تحصیل اند که میتوان در این مورد ا

احزاب مذهبی در پاکستان تحت تعلیمات قرار مدارس ر ئمربوط جمعیت العلمای اسالم و سا س دینیولی شاگردان ایکه در مدار

 دارند فریب این رهبران شیطان صفت را خورده و تحت نام های گوناگون باعث ناامنی و دوام جنگ در افغانستان می گردند.

یوسف رضا گیالنی نخست وزیر پاکستان چندی قبل در یک نشست خبری با دیده درایی همیشگی اظهار  در عین حال      

آن کشور باالی داشته که گویا کشورش قربانی سیاست قدرت های بین المللی و جنگ افغانستان شده و تأثیرات منفی اقتصادی 

 و از جذب سرمایه گذاری خارجی نامؤفق بوده اند. وارد شده

گیرد که کشور حامی تروریزم طی ده سال گذشته ده ها میلیارد دالر را از جامعه  این بیانات در حالی صورت می      

جهانی به بهانه مبارزه با تروریزم دریافت نموده ولی در عوض در قسمت بنیادگرایی و افراطیت به مصرف رسانیده است که 

همچنان  .نامبردو اعزام گروپ هایی تحت نام سیاه پوشان به مناطق شرقی کشور نمونه اخیر آنرا میتوان از ایجاد، تعلیم، تربیه 

موالنا شاه عبدالعزیز یکتن از اعضای برجسته جمعیت العلمای اسالم ضمن مصاحبه اختصاصی با جیو نیوز اظهار داشته که آنها 

داشته که این حضور تا چند سال قبل نیز دوام در کابل حضور فیزیکی  حاکمیت آنها)احزاب مذهبی پاکستان( با طالبان در زمان 

 داشته است.

این گونه اظهارات و ابراز نظرها و داشتن صدها ثبوت بیانگر آن است که تا الحال سیاست و پالیسی های پاکستان در       

منظور برچیدن النه های است، بناً جامعه جهانی می باید با یک نگرش و رویکرد مناسب به نه نموده ما هیچ تغییری کشور قبال 

 مانع اصلیروش های جدید  به دلیل اینکه نظامیان پاکستان هر روز با  شدهدست به اقدام فوراً تروریستان در مراکز اصلی شان 

 صلح و ثبات در کشور می گردند.

 پایان


