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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
    ۰۷/۰۵/۲۰۱۸                                                                    زاده     یقا ض  فیس

 قدرتمند  پاکستان انی، در برابر نظامهاپشتون امی: خطرقیمرد م  امیق
 

 

خویش مطلب د لچسپی را در مورد  13و  12، ص   2018می    3: ،  بتاریخ، چاپ کشور ها لند« تراوو » روزنا مه پرتیراژ

گان عزیز نندانرا حضور عالقه مندان و خوآبرهبری منظور پشتون به نشر سپرده که اینک متن د ری « تحفظ پشتونها » حرکت 
 .گان عزیز قرار گیرد، امید مورد د لچسپی  خوا نندتقد یم میدارم

                                                              

 
  

جمع دوستا نش دریکی از رستورنت ها شهر کراجی مصروف صرف غذا  ، موقع که نقیب هللا مسعود با 2018اوایل جنوری 

گلوله  جسد بی روح  فیر کوتاه  با ۀلحظ ؟ بعد ازسعود کیستند که ؛ نقیب هللا م، پرسیده، مردان مسلح وارد رسورانت شدبود
چنین اظهار داشتند که نرا تحقیقات شا ۀ. یک هفته و نیمی بعد پولیس کراچی نتیجنقیب هللا  بر روی زمین رستورانت مشاهده شد

 «طالبان پاکستانی  ( بقتل رسید . و خورد مسلحانه بین پولیس و گروه مسلح مسلمان افراطی )  نقیب هللا مسعود در نتیجه زد» ؛ 
                                                                                                

، تویتر و فیسبوک  اظهار داشتند یاد سیال می، از طریق شبک های اجتماعی یا سوکمی بعد تر فامیل و دوستان نقیب هللا مسعود
، مدل لباس و مقابل هرگونه ت نساجی مصروف کاریکی از فابریکا ، ایشان درطالبان نداشته طی باقیب هللا  هیچگونه ارتباکه ؛ ن

  .                                                                                              یر بودنی بوده و جوان دلپذافراط و تفریط طالبا
 

رات غیرمنصفا نه  پو لیس و نظا میا ن کراچی  دست به احتجا ج و ، مقابل اظهادرین موقع یکدسته یا گروه از جوا نان پشتون
              .                                                                                                                   هرات خیابانی زدندتظا
، مناطق طق. این مناگی مینمایندیل  ان طرف خط مرزی دیورند  ) جانب پاکستان ( زندملیون پشتونها درمنا طق  قبا  40حدود   

. قتل و کشتار ست که درین مناطق مقابل طالبان پاکستانی و مردمان محل در جنگ اندکوهستا نی بوده و اردوی پاکستان سالها
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کار ه ، بی، شواهد و اسناد  قانونثر نمودن مردمان محل خالف  قانونآزار، گرفتاری و مفقود اال و، شکنجه کوب و لت، مردم
                                                                 . عادی و روز مره نظا میان پاکستانی درین مناطق مبدل شده است

  
 
 

، منازل مسکونی مردمان محل و فامیلهای جنگیدهها  پشتونشدت علیه ه ، نظا میان پاکستانی درین مناطق بطوریکه ګفته شد
                                                                        . ن و زیرو رو نموده اندویرا را با بلدوزر پاکستانی را مناطق مورد نظر نطالبا

  قتل رسا نند .                                                                                   ه های تروریستی را ب هونموده تا رهبران گر ی نیز این مناطق را بمباردمانئهمین طور طیارات بی پیلوت امریکا 
 

یشان را حرکت افتادند و اه منظور پشتون ب  -و با ریش بلند  با درایت  ، پرتحرک ؛ ردمان این منا طق به دنبال جوانازینرو م
                                                                                                    . شناختند«تحفظ پشتون » حیث رهبر ه ب

 

 
 

.  این کاله امروز به سمبول اتحاد و حضور مردم ظاهر گردیده سرخ و سیاه  ب  -رنگ ه منظور با کاله عنعنوی مزاری  ب
  .                                                                                     یدهمبستگی مبدل شده و روز تا روز شهرت بیشتر کسب مینما

 
 طریق رهبران دیگر احزاب سیا سی اینکشور  از ، فقایش  اعالمیه ها ، خواسته ها و اشتها رات  خویشرا خالفمنظور و ر
د . قبا یل نشر و بدسترس مردم میگذاروسران  نمانند ؛ تویتر و فیسبوک بکمک رضا کارا یا یا شبکه اجتماعی   ، سوسیال مید

انونی ، بیان و وضاحت عدلی و قضا بدون مجووز ق  افراداسارت ، زندانی  و، لت و کوب  شکنجه   کشتار ، ؛ او خواهان توقف
 یی  است .

 
نیز میباشد . همن طور او خواهان پاک کاری  مناطق قبایلی از وجود منظور خوا هان به محاکمه کشاندن عاملین این قضا یا 

ماینها و مواد انفجاری بوده تا مردم به انفجار این مواد که از جانب نظامیان پاکستان در مناطق فرش گریده از بین نروند . 
 شود . منظور بشدت از نظامیان پاکستان انتقاد نموده و خطر زیاد را ازین ناحیه به متقبل می

 
ما در مناطق زنده گی  مینما یم که  جی  . ایچ . کیو ) قوماندانی عمومی یا » منظور در جریان تظاهرات بوضاحت میگفت که ؛ 

اوخواهان « . درستیزوال قوای نظامی که مرکز ان در راولپندی است ( همه چیز مارا از بین برده  و مردمان مارا کشته اند  
                                                             های کنترولی  و امنیتی از مناطق خویش میباشد .                                                                                 جمع اوری و خروج  پوسته 
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از « تحفظ  پشتونها » ر داده ، ولی در مورد حرکت حکومت ملکی پاکستان نیز اردو و نظامیان این کشور را مورد انتقاد قرا
 سیاست دوگانه کار میگیرد.

نقیب هللا مسعود تحقیقات را انجام  یابد . تحقیقات در دوسیه قتل نقیب هللا به پولیس و حکومت ملکی سعیه دارد تا در مورد قتل 
طریق ازبین برده باشند .  قابل ذکر که بعد از تظاهرات  نظامیان کراچی ارتباط داشته و شاید انها تعداد زیاد افراد را به این

دستگیر تا مورد بازجویی قرار گیرد . ازجانب هم حکومت ملکی و نظا میان پاکستان اتهام وارد مینمایند  چیا قومندا پولیس کر
» که ؛ منظو و رفقایش  با سازمان استخبارا تی هند و  افغا نستان  رابطه داشته و انها این و انجاه  مظاهرات و راه پیما یی علیه 

د . منظور پشتون و رفقا یش نیز در شهر های مختلف پاکستان به تظا هرا تشان  ادامه براه انداخته اند خته ان« تحفظ پشتونها 
مرد ما ن ما سالها بین نظامیان پا کستان و طالبان تحت فشار قرار داشته و نیست و نا بود میشوند . » داده و اظهار میدارند که ؛ 

                                                                                                            . «             ما د مناطق خویش خوا هان صلح و آشتی هستیم 

 

   با عرض اد ب                                                                                                                           

   سیف  قا ضی  زاده                                                                               
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