
 

 

 غالم محمد زارع

 ده میلیون دارل ربای اثبات جناایت مشهود

 
حافظ محمد سعید تروریست مشهور که در طی سال های متوالی در جنایات جنگی و آدمکشی در افغانستان و مین 

اعث قتل ب که 1002و 1002باالی شهر بمبی در سال های مرگبار ، حمله  1002گذاری در پارلمان هند در سال 

ر افغانستان متهم بوده و در قتل ت هند دصد ها انسان دیگر گردیده و بم گذاری در سفار نفر وجراحات  110جمعأ 

وسر به نیست کردن هزار ها انسان بی گناه در کشمیر و مناطق دیگر هندوستان ، پاکستان و افغانستان دخیل است ؛ 

، کشت ، ویران ، زیست  دیدهای جاسوسی شرقی وغربی تربیه  تروریست که سال های متمادی در زیر سایه سازمان

صدا ها فامیل را بی سرپرست ، هزاران فرزند  شمشیر زنگ زده دین ومذهب روریست که باکرد و مکافات گرفت ؛ ت

را بی پدر و صدها زن را بی شوهر ساخت ؛ تروریست که در زیر سایه دموکراسی غربی و وحشت شرقی در دهه 

ریست که سازمان لشکر طیبه را ؛ ترورحم نکرد  هم های هشتاد و نود شمسی به برادران مسلمان خود در افغانستان

بنیاد گذاشت تا در جهاد علیه برادران هم دین وهم کیش خود از دیگر مزدوران دون صفت خوان ، الوده به خون 

گذاشتن بم در سفارت هند در کابل ، ده ها مسلمان بی گناه را شهید دنیایی سر مایه عقب نمانده باشد ؛ تروریست که با 

تروریست که به هدایت و اشاره سازمان های استخباراتی ، جامه بدل کرد ب و معلول ساخت و و ده ها تن دیگر معیو

اکنون  .را بنیاد گذاشت و زیر نام دین و مذهب ، کشت و ترور کرد و مکافات گرفت " جماعه الدعوه " و سازمان 

ن ده میلیون دالر جایزه برای کسیکه شاید دیگر بدرد سازمان های جاسوسی تعیبرای اثبات جنایاتش جایزه گذاشته اند 

دولت پاکستان و سازمان های امنیتی آن و هم چنان سازمان سیا هم میداند که  .حامی اش نمی خورد ، قابل توجه است 

                            .     او در کجا زنده گی وبود وباش داشته و در سازماندهی و اجرای کدام جنایات سهیم است 

                                                 

ندارد ویا فکر دیگری  امریکا اگر . ، حرف تعجب آور نیست  هخوانداش بی گناه  تبرییه کرده واینکه قوه قضاییه پاکستان او را

ه مشهود او دیگر غیر موجه و تشویش تثبیت گنا شتن ده میلیون دالر جایزه برایزیر کاسه کدام نیم کاسه ای وجود ندارد ، گذا

           .مبادا این پول باز هم در تقویه شبکه های تروریستی به کار رفته و زمینه ویرانی بیشتر را فراهم سازد . برانگیز است 

                     

تحقیقات موسسات امنیتی هند از اجمل قصاب یگانه فرد زنده دستگیر شده در قضیه حمله برایستشن خط اهن ،هوتل ها 

و مراکز تجارتی  در شهر بمبی و شواهد دیگر به صراحت نشان داد که دست خون الود محمد سعید در پشت این 

.                          ملیات بوده ومجرم درجه یک شناخته میشود توطیه قرار داشته و او سازمانده و تنظیم گر این ع

          

و نظامی و انتظامی پاکستان به شمول قوه قضاییه این کشور از دیر زمان در فکر تخریب و ایجاد  سازمان های امنیتی

ط هندوستان را کافی ندانسته محمدسعید را دوباره زیر پرو درد سر برای هند و افغانستان اند ، شواهد ارایه شده توس



              .فته ، تشویق به سازماندهی و اجرای عملیات تروریستی بر ضد افغانستان و هندوستان نمودند ود گربال خ

       

تروریستان که . پاکستان مهد تروریسم و محل امن برای پرورش تروریست ها و صدور شان به تمام نقاط دنیا میباشد 

مهاجمان . پرورش تروریسم در پاکستان تعلیم وتربیه دیده بودند  مدارسبرج های تجارت جهانی را منفجر ساختند در 

قاتالن حرفوی که دو بار به . و ترور را فرا گرفته بودند  به پارلمان هند در مدارس دینی پاکستان اموزش آدمکشی

عاملین بم . حمله بردند محصول مدارس پاکستانی بودند در شهر بمبی مراکز تجاری ، هوتل ها واستیشن راه اهن 

افگنی دیده و زیر نظر حافظ محمدسعید و دیگر  حشتر کابل در مدارس پاکستانی تعلیم دگذاری در سفارت هند در شه

                                                                                     . تروریست پرور عمل کردند  سازمان های

               

اگر در یکی از گوشه های دنیا جنایت زیر نام دین و مذهب صورت میگیرد ، یا بم منفجر شده و انسان های بی گناه و 

شت افگنی ل دهاجرای عم بی خبر را قربانی میگیرد ویا گروپ افراطی کشف میشود که در صدد ربودن طیاره ویا

شت ه پاکستان عامل صدور تروریسم و دهپس چه شک و تردید باقی می ماند ک. است ، سر نخ به پاکستان میرسد 

.         و سازمان های افراطی و بنیادگرا در این کشور ترویج کننده ای ترور و وحشت میباشند  افگنی در جهان بوده

                                                                                

های اسالمی را که پرابلم زا اند ،دنیا و بخصوص کشور  پاکستانعادی اسالم گرایان افراطی همانطوریکه برای مردم 

قتل های زنجیره ای ، بم گذاری ها ، حمالت انتحاری ، . با این باند گروپ ها زد وبند ندارند نیز تهدید میکنند 

تا زمانیکه دولت پاکستان و سازمان های امنیتی آن از . محصوالت گروپ های افراطی اند که تاپه پاکستان را دارند 

یدن به اهداف شوم و همسایه ستیز خود نگذرند و گروه های افراطی اسالمی را وسیله ساختن دین و مذهب برای رس

علیه بشریت را به پای میز  جنایات مهار نکرده و مدارس تربیه و پرورش افراط گرایی را بسته نه نموده و عاملین

.    ادی را تهدید میکند محاکمه نکشد ، افراط گرایی با قوت خود باقی مانده ، جهان و تمدن بشریت ، دموکراسی و آز
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