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 22/40/2412                    وحید تالش
 

 ری های پاکستانیباج گ وسیلۀتروريستان 
 

که میالدی  1401از هند در سال آن  ساختن بعد از جداه آن مربوط می شود ب تأريخیقدامت که  یکشورپاکستان 
  .گاه امنی برای شورشیان و تروريستان بوده استهکشور پنااين  ،رییگ آوان شکل از

های در فکر استفاده ابزاری از اين گروه پاکستان مقامات  کشورپیکر اين ش از اين يپس از جدائی بنگالد
و با ايجاد مراکز تربیوی  ،ندبود که در آن زمان تروريستان يگانه سرمايه دست داشته پاکستان افتاد تروريستی

  .ودندمجهان آغاز ن منطقه وو حمايت القاعده به ناامن ساختن تروريستان 
 علیهخواست پاکستان د تا را وادار ساختنغربی ها و تروريزم بین المللی نام مبارزه علیه القاعده تحت  سناريویبا 

گی خود را در اين عرصه به ، پاکستان همیشه آمادنمايندمبارزه  دهشت افگنی و افراط گرايی و تروريزم بین المللی
و بعضی اوقات در مناطق کوهی و خالی از دشمن تمرينات نظامی را انجام داده و آن را به  ها اظهار داشته  غربی

ا بدست ، در مقابل کمک های زيادی ررا غافل کرده آنها و. سازد طالبان نام گذاری کرده، فلم هالیودی از آن می
هم مجبور  اين که در اين اواخر غربی ها به اين بازی های پاکستان تا حدی پی برده اند، الکن با آن .آورد می

قراريکه گفته شد . موارد حمايت کرده و آن را مورد تأيید قرار دهند هستند از پالیسی های دولت پاکستان در اکثر
در از بین ب درست ارايه کرده و سراپا وعدۀ همکاری را پاکستان به درخواست های امريکا و اروپا همیشه جوا

حکمروايان پاکستان به شمار  مزورانهتواند از تکتیک های  اين خود میکه  ،سپرده استبردن تروريزم به آنها 
 .درو

 

. اس. آیاين موضوع به همگان معلوم است که سیاستمداران پاکستانی و به خصوص دستگاه استخباراتی آن کشور 
اين دهشت افگنی و تروريزم و يا القاعده و  دانند، به خاطر ر مبارزه علیه دهشت افگنی نمیهیچ خود را ملزم د. آی

، در صورت موجود نبودن همچون گیرد ها باج می طالبان است که پاکستان هر سال مبالغ بی شماری را از غربی
چون  . کستان می گرددديگر امريکا و اروپا به پاکستان کمک نکرده، اين باعث از بین رفتن کشور پاسناريوی 

از اين جهت پاکستان به هیچ . يداتواند از زير بار آن به آسانی بر مشکالت زيادی داخلی و خارجی دارد که  نمی
لی در محافل که در مبارزه علیه تروريزم بین المل یحرف هاي. وجه خواهان از بین بردن اوضاع متشنج نیست

گیری های  امتیازبرد و به  ، همه اش در روی کاغذ باقی مانده و استفاده مزيد خود را میداخلی و جهانی میزند
کستانی دوام لتمردان پاتواند اين بازی های نادرست دو که تا چه وقت میاين. دده خود از کشورهای غربی ادامه می

 .دارد به تغییر پالیسی های کشورهای غربیبستگی يابد، 
 تحیرو به خصوص کشور های غربی را در يک که همه کشور ها  ،در حال حاضر پاکستان یهاسیاست بازی اين 

و اين ترس و وحشت غربی . از اوضاع جاری در پاکستان هستندهراس  بسیار در. عجیب و غريبی قرار داده است
تان به وخامت گرايد، اين وضع کنند، اگر اوضاع جاری پاکس چون فکر می. تواند درست باشد ها هم تا حدی می

اهای گين نکته پی برده اند که همه پناهچون غربی ها به ا. سازد را هم به مخاطره جدی روبرو می گی آرام آنهازند
 . امن برای تروريستان در پاکستان قرار دارد

 وسیع به سطح جهانی به وجه بسیاراگر قدرت در پاکستان به دست آنها قرار گیرد، میتوانند فعالیت های خود را 
جهانی  ۀيافت کمک های ملیارد دالری جامعتانی ها باعث درپاکسدقیقًا اين بازی يا سناريوی . دهند توسعه تری،

پاکستان برای مبارزه با  .آی .اس .خباراتی آیتسازمان اسسفانه أکه مت. مبارزه با تروريزم گرديده استبرای 
 .رسانند به مصرف میبلکه به حمايت و تقويت آنان  ،تروريزم نه

 

و از بین بردن  نا امن سازی ۀپروژ ،یف النفسعهای ضبا استفاده از افغان  .آی .اس .سفانه سازمان جهنمی آیأمت
را از گذشته روی دست گرفته و هنوزهم دست از سر مردم مظلوم و بیگناه ما نکشیده، با  افغانستانزيربنا های 

از ما قربانی ها و و صدور فتواهای فتنه انگیز خويش  ان در کشور، تخريب پروسه صلح یمستقیم از شورشحمايت 
 .ری ها می نمايندیاز جامعه جهانی باج گ
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مالی حمايت های بیدار شود و جهانی  ۀجامعگاه توان گفت هر چه وقت اين سناريوها به پايان خواهد رسید؟  می
ه را شامل لیست سیا .آی .اس .سازمان جهنمی آیبلکه بايد  . خويش را از اين دستگاه تروريست پرور قطع نمايد

ا به سزای اين الش خوران ر وشت و دهشت نجات داده حتا باشد جهان را از و ،شورای امنیت سازمان ملل نمايند
 .ده باشندیعمال شان رسانا

وطن پرستان اندر غزنی  و بايد از ،یمئايمانی خويش را فراموش نما ۀجیبوحاال ما افغان ها هم نبايد وظیفه و 
 موجوديتان در قريه جات ما تکران پاکسم که خود فروختگان و نویم و ديگر اجازه ندهیسرمشق گرفته قیام نماي

در ولسوالی اندر خود نمايان گر نفرت مردم از اين تن از طالبان مسلح  24و از بین بردن وری داشته باشند حض
 .باشد خونخوار میگروهای 

 پايان
 

  


