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    27/08/2016                                                                                                            حمید انوری

 "تان چو نیزه برای ستم دراز ای تیغ"

قلب شهر کابل خون پاک در شد و  ونرغدر و عناد بی ستینآتیغ ستم نظامیان پاکستان بازهم یکبار دگر از 

 . هموطنان ما را بر زمین ریخت

 .داغ جگرگوشه های شان نشاند هخانواده های بیشماری را ب حملۀ انتحاری وحشیانه بر پوهنتون امریکائی کابل

کشور را به کام  منیتیای نظامی و ان، محافظان، نیروه، استادامحصالناین حملۀ مرگبار و خونین بیشمار 

 گسترانید. غم و ماتمدامن مرگ فرستاد و یکبار دیگر ترس و وحشت را در پایتخت کشور حکمفرما ساخت و 

، در سیدری شان تا این سر کرۀ ارض به ما چند محصل زخم برداشته که از طریق خانواده هاقرار شهادت 

ئل خاص عمداً نظر به دال غیر مسؤل حقیقت تعداد شهدا و زخمی ها بیشتر از صد نفر بوده اند که مقامات

 .واقعی قربانیان را افشا کنند شمارنخواسته اند 

وحشتناک جان به سالمت برده است، برای خانوادۀ خود گفته است که  سالخییکی از همین محصلین که از آن 

محصلین و استادان پوهنتون را با تفنگ های خود  ،تروریستان بی رحم و وحشی در داخل صنف های درسی

ارد به کدام قسمت بدن او فیر کند" و نشانه میرفته اند و از آنها با وحشت تمام سوال می کرده اند که "دوست د

این دیالوگ وحشتبار همچنان ساعت ها در جریان بوده است و قربانیان مظلوم و بی دفاع و تنها، یکی یکی 

  .مورد فیر گلوله قرارگرفته و به شهادت رسیده اند

 

شریف  ر هموطنانقرار معلوم مهاجمین تروریست دو نفر بوده اند و هشت ساعت مقاومت کرده و مشغول کشتا

 .سالحی نداشته اند جز قلم و کتابکه بودند ما و محصلین و استادانی 

 به این گزارش تازه در مورد توجه کنید:

  امریکایی بودن آن است ،راحیل شریف:انگیزه حمله به پوهنتون کابل     
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 3از 2

  13۹۵ سنبله ۶  .نیوز زرنج 

ۀ تروریستان یگی در کفش نداشته اند، پس "راحیل شریف" از انگیزرمقامات نظامی پاکستان به اصطالح  اگر

 شرف باخته چگونه اطالع حاصل نموده است؟!

جنرال راحیل شریف، رییس ستاد ارتش پاکستان در گفتگوی تیلفونی با محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور 

 .گفته است که حمله بر دانشگاه امریکایی افغانستان نشان دهنده ضعف نیروهای امنیتی افغان است

خواسته باشیم بیطرفانه قضاوت کنیم و از یک جانبه نگری پرهیز، این ادعای"راحیل شر یف" را باید بدون اگر 

کابل بصورت درست رهبری نمی شوند و جناب قوماندان امنیه در  نیروهای امنیتید کرد. حب و بغض تائی

خواب خرگوش فرو رفته است و فقط زمانی بیدار می شود که کار از کار گذشته است، خبرنگاران و 

گذشته گزارشگران و فلم برداران با کمره های فلمبرداری خود در صحنه حضور یافته اند و دیگر کار از کار 

است که قوماندان صاحب امنیه با جلیقۀ ضد گلوله و بادیگارد های خود ظاهر می شود و در مقابل کمره ها 

خودنمائی میکند و گویا در مورد واقعه معلومات میدهد، و این سناریو همچنان بارهای دیگر تکرار می شود و 

 تکان نمی خورد.ب آاز  بآ

قیماً دستگیر و به محاکمه تحویل دهند، اما گویا پایۀ او طوس است و چون سنگ قوماندان امنیۀ کابل را باید مست

 آخر نه چنین است که" مال خود را نگهدار و همسایه را دزد نگیر"؟ در جای خود سنگین.

چنین حمالت را طرح ریزی و به مرحلۀ اجرا  ی(آنظامیان پاکستان و سازمان جهنمی جاسوسی شان)آی اس 

اما وظیفۀ  هیچ تازگی ندارد و یک سخن تکرار است و همه این موضوع را خوب میدانند، و این میگذارند،

 ؟چیستافغانستان نیروهای امنیتی و پولیس 

بیشترین حمالت انتحاری این چنینی به همین یک شیوه به مرحلۀ اجرا گذاشته می شوند و آنهم درست همین 

ه بر پوهنتون امریکائی کابل صورت گرفت، یعنی در نخستین قدم موتر حاوی مواد انفجاری را به گونه که حمل

در یا دیوار مورد هدف می کوبند و بعد هم یک مشت تروریست دیگر وارد عمل می شوند و...، اما قوماندانی 

 امنیۀ کابل هیچ اقدام پیش گیرانه در زمینه ندارد.

اضر است با وریزم حدر این گفتگو شریف به اشرف غنی اطمینان داده است که پاکستان برای مبارزه با تر

به گفته شریف تمامی حرف هایی که بین حمله کنندگان قبل از این حمله رد و بدل شده  .ی کندافغانستان همکار

 .توسط یک سیم کارت داخلی افغانی بوده است و این حمله کنندگان هیچ تماسی با خارج از افغانستان نداشته اند

او را درغگو خطاب کرده است. این در حالیست که رئیس جمهور  شورای امنیتدر حقیقت او رئیس جمهور و 

قبالً ادعا کرده بود که تروریستان در مکالمات تیلفونی خود از نمراتی کارگرفته اند که در داخل خاک پاکستان 

 بوده و مربوط به پاکستان است.

ریکایی( بوده است، شاید یکی از انگیزه های این حمله بوده است.این شریف افزوده، اینکه نام این پوهنتون )ام

در  ،امریکایی افغانستان پوهنتوندر حالی است چندی پیش شورای امنیت افغانستان اعالم کرده بود که حمله بر 

 .پاکستان برنامه ریزی شده است

 300دی اعالم کرد که قصد ندارد این در حالی است که کانگرس ایاالت متحده امریکا اوایل ماه روان میال

اعتنایی دولت اسالم آباد   نظامی مقرر را به پاکستان بدهد؛ اقدامی که احتماال به بی -میلیون دالر کمک مالی 

 .مبارزه با تروریزم مرتبط است نسبت به اقدامات شبکه حقانی و

http://zaranjnews.com/news/11294#respond
http://zaranjnews.com/news/11294#respond


  

 

 

 3از 3

امریکا به آنکشور، کدام نظامی  –خوب میدانند که در صورت قطع و یا تقلیل کمک های مالی  کستانپانظامیان 

نقطه از زخم مقامات امریکائی را فشار دهند که بیشترین درد داشته باشد و آنان را به فغان آورد، و اما با درد 

اع ما هستند که باید قربانی بدهند و بهترین که در هر حالت این هموطنان مظلوم، بی گناه و بی دفبسیار و دریغ 

 ، مگر تا کی و تا کدام زمان!!!فرزندان شان به خاک و خون کشیده شوند

و از مواد انفجاری را به دیوار حوالی شامگاه پنجشنبه گذشته گروهی از مهاجمان انتحاری در نخست موتر ممل

امریکایی افغانستان واقع در سرک داراالمان کوباند و سپس دو مهاجم وارد ساختمان شدند. در نتیجه  پوهنتون

پولیس دیگر زخمی  ۹دانشجو و  3۵محافظ کشته شدند و  3پولیس و  3، حصلم 7تن به شمول  13این حمله 

 .شدند

و  وحشتجو شان که غیر از خونریزی و کشتار و ایجاد زرم آبی به نظامیان پاکستانی و چوکره های  و اما

 از قول  ،، کاری بلد نیستند و فقط بلد اند خون آدمیزاد بر زمین ریزنددر کشور ما ترور و ترس و رعب

 گفته شود:" همین کافی خواهد بود که محّمد فَرغانی ف الدینسیموالنا "

 تان چو نیزه برای ستم دراز ای تیغ

 ذردـگـز بـیـزی سنان شما نـیـن تـای

 

 

 


