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   پاکستان- گزارشگران پورتال

٢١.١١.٠٩  
  

  
  انفجار در پشاور

  
ر نزديک اين انفجار که ددر اثر.  نومبر در خيبر بازار پشاور انفجار سختی صورت گرفت١٩/ صبح روز پنجشنبه 

.  تن ديگر شديدا زخمی شدند٣٨ تن کشته و ١٢ به راه انداخته شد،دروازۀ دفترمحاکم ايالت صوبه سرحد پاکستان 

مملو از مواد انفجاری بود در دھن  اين انفجار را فرد انتحاری که موتر او. شھر انتقال دادندۀ زخمی ھا را به شفاخان

 نومبر انفجاری ٢١/ ھمچنان صبح روز شنبه .  پوليس ھم به قتل رسيدند داد که درين ميان سهانجامدروازۀ محاکم 

 که به وقوع پيوست به افراد بی بضاعت کمک ميکرد ًسسه خيريه که ظاھراؤ شھر پشاور در مقابل دروازۀ يک مدر

حالی در اين حمله در .  تلفات آن زياد نبود،سسه زخم برداشتؤمامور امنيتی مقابل دروازۀ اين مدر اثر ان يک 

برخی از سرمايه . پشاور صورت گرفت که از دو ھفته به اين سو ده انفجار بسيار قوی اين شھر را لزرانده است

 رھبران نشنل ًھمچنان عده ای از رھبران احزاب، مخصوصا. داران اين شھر را رھا کرده و به پنجاب گريخته اند

 به صورت وسيعی درين شھر  افغانيری برخی از مھاجرانپارتی نيز اين شھر را رھا کرده و درين دو ھفته دستگ

  .جريان دارد

اينکه .  دستگير و عده ای را بعد از گرفتن پول رھا کرده اندرا مھاجر ۶٠٠ پوليس پاکستان در پشاور بيش از 

 رھا مھاجر کارت مھاجرت و يا پاسپورت داشته باشد برای پوليس فرقی نکرده، آنان را دستگيرو بعد از اخذ پول

 در منطقۀ حيات ًبسياری از مھاجران درشھر و مخصوصا. ميکنند و برخی ھا را از مرز تورخم رد مرز مينمايند

پوليس پاکستان افغانھا را از دھن نانوايی ھا دستگير و به جای نامعلومی انتقال . کرده نميتوانند آباد گشت و گذار

 پول فرد دستگير شده را رھا ميسازد، يکی از مھاجران به اخذميدھد و با اقارب او در شھر تماس گرفته بعد از 

خبرنگار پورتال در پشاور گفت که فرزند او که راھی جز رفتن به کار ندارد تا حال شش بار دستگير و برای 

  .برای پوليس فاسد پاکستان پول پرداخته استو رھايی ا

پاکستان در وزيرستان دارد و ھرچه جنگ در رابطۀ مستقيم با عمليات سی ھزار نفری اردوی اخير حمالت 

ند که شديد ترين اين عمليات تان مردم بيگناه را به قتل ميرساوزيرستان شدت می يابد، طالبان در خارج از وزيرس

انتحاری يک و نيم ھفته قبل در مينه بازار يکی از مناطق قديمی و پر رفت و آمد شھر پشاور رخ داد که دران 
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واد منفجره به کار رفته بود و بخشی ازين بازار مزدحم و قديمی را ويران ساخت که حدود دونيم دوصد کيلوگرام م

  .صد کشته و زخمی به جا گذاشت

 اين کشتکار بيرحمانۀ فاشيستان طالب و القاعده در حالی در پشاور جريان دارد که اسفنديار ولی، افراسياب ختک و 

 و در مراسم تحليف کرزی شرکت رفتندتی به کابل أس ھيأی پاکستان ، در رآفتاب شيرپاو، اين تيکه داران پشتونھا

با آنکه مردم با صراحت لھجه نمی توانند در .  آمدندبادآکردند و بعد از صرف مھمانی ھای مجلل دو باره به اسالم 

و ارتجاع مذھبی مورد نفرت شان از اسالم سياسی صحبت کنند ولی با اشاره  ميرسانند که ديگر از اسالم سياسی 

  .خسته شده اند و ھر چه زودتر بايد بستر آن چيده شود

برای ما افغانھا با وجوديکه ادامه کشت و کشتار مردم عادی و بيگناه ھيچ گاھی مورد قبول نبوده و نمی باشد، مگر 

يف ضعآن کشور  اسالم سياسی را در احزاب يک نکته را نبايد فراموش کرد که ادامه جنايت طالب در پاکستان ، 

  .راھيان اسالم سياسی در افغانستان نيز پشتوانه خويش را از دست خواھد دادساخته به موازات آن 

 


