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   جھان جوان-  Knut Mellenthin - کنوت ميلنتين
  جاويد: برگردان از

  ٢٠١۴ جون ١٢
  

  قبل از تھاجم
  .اد رھبری نظامی پاکستان التيماتوم  وتھديد به حملۀ بزرگ در وزيرستان شمالی توسط ستۀارائ

  حمله باالی ميدان ھوائی بين المللی در بندرگاه کراچی

 

  .اچی يورش بردند ده مرد مسلح شب ھنگام روز يکشنبه باالی ميدان ھوائی بين المللی پاکستان در شھر بندری کر

 "افراد مھم"ھدف ظاھراً ترمينالی بود که برای حمل ونقل بار وھمچنان برای پرواز برخی از سياستمداران وساير 

  . گرفت مورد استفاده قرار می

 مھاجمان  ھژده يا نزده نفر ديگر  نيز جان باختند که بيشترين ۀ عالوهب. جنگ در صبح روز دوشنبه به  پايان رسيد 

  . افراد امنيتی بودندشان

حمالت " روز دوشنبه با انتشار بيانيه ای گفت که اين حمله در واکنش به شاھدهللا شاھدسخنگوی طالبان پاکستانی 

  .بوده است " ھوائی و کشتار ھای افراد بی گناه در روستا ھای خود 

رای مذاکرات صلح با طالبان که در ماه وی گفت اين عمليات قبالً سازماندھی شده بود ، اما به دليل اقدامات دولت ب

  . به تعويق افتاده بودجريان داشت،فبروری 

  .به اثبات رسيد " ابزار جنگ " به عنوان  با مامذاکرهپيشنھاد صلح ومذاکره برای 
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طيارات بدون سرنشين  وھم چنان حمله به ميدان ھوائی تالفی کشته شدن رھبر تحريک طالبان حکيم هللا محسود توسط 

  . عنوان گرديد شاھد توسط ٢٠١٣مبر مريکا در نوا

  .کراچی از جملۀ پرجمعيت ترين شھرھای پاکستان  ومرکز اقتصادی ومالی اين کشور است 

 تحريک طالبان پاکستانی قرار داشته باشند که از برنامه ريزی واجرای دقيق آن ،اگر واقعاً در پشت سراين اقدامات

طوالنی اولين عمليات بزرگ طالبان  خارج از مناطق به اصطالح قبايلی در شمال کنند ، بعد از يک مدت  صحبت می

  .غربی پاکستان بوده است 

چندين ميليون نفر از . شورشيان باالی يک پايگاه دريائی در کراچی حمله کرده بودند٢٠١١آخرين بار در ماه می 

  . ت شمال غربی پاکستان ھستند  ميليونی اين شھر از مھاجرين وپناھندگان پشتوِن اياال٢٣جمعيت 

 واين باعث می گردد که بخش عظيمی از اين شھر بندری متمايل به طالبان باشند وعقبگاھی برای طالبان به شمار می

  رود 

 ٢٠١٣بود که در ماه می ) ١ نواز ۀحزب مسلم ليک شاخ( محافظه کاران ۀ از برنامئیآغاز مذاکره با شورشيان جز

  . از آن ھنگام دولتی تحت زعمامت نواز شريف  به وجود آمد ه انتخابات پارلمانی گرديدۀبرند

حزب ( واين ھدف يعنی ختم سياسی جنگ داخلی توسط قوی ترين حزب مخالف که در انتخابات رأی بيشتر آورد  

  .به رھبری کريکت باز سابقه عمران خان پشتيبانی گرديد ) ٢تحريک انصاف پاکستان 

 دومين فراکسيون  مخالف را در پارلمان و حکومت را در دست داشت ٢٠١٣که تا ) ٣حزب مردم پاکستان (بل در مقا

  اين مذاکرات را تسليم شدن در مقابل طالبان اعالن داشتند   ديگر احزاب مخالف رد گرديد و دھد و تشکيل می

ظاھراً مذاکرات . ومت  رابر کنار کرده است حک رھبری قدرتمند نظامی که چندين بار در تاريخ اين کشور پارلمان و

  .را از آغاز تحمل کرد و انتظار شکست حتمی آن را داشت 

 مرگبار را برمذاکرات ۀبا حملۀ گسترده ھوائی به اھدافی در مناطق قبايلی ، به ويژه در وزيرستان شمالی ارتش ضرب

  . وارد آورد ،کند وآھسته که از ماه می بدينسو در جريان بود

بمبارد قرار دارند   نفر از مناطقی که زير فير و٢٠٠٠٠ين بمباردمان سبب فرار ھزاران نفر که درحال حاضر حدود ا

  .گرديد 

وحشت در بين  مردم غير نظامی با صدور  اخطاری  افزايش يافته است که توسط فرمانده نظامی منطقه  در روز جمعه 

 وزيرستان شمالی ابالغ ۀک ديده شده بود برای بزرگان قومی منطقدر اجتماع مردم که توسط فرماندار نظامی تدار

  .گرديد 

در غير آن تھاجم . از مناطق خود  وقت دارند " خارجی"روز  برای راندن تمام جنگجويان  ١۵وی از آنھا خواست  که 

  . گردد  نظامی  آغاز میۀ گسترد

  عربھا  وديگران در آن ،  چچينھاستان،  تاجيکستان،ک مانند ازبیجنگجويان از کشور ھائی ديگراز در واقع بسياری 

پاکستان مشکل اصلی است زيرا روابط  متقابل و  ضمناً خارجی در مناطق سرحدی افغانستان و. جا پنھان گرديده اند 

  .خويشاوندی در اين مناطق وجود دارد 

 در امان مانده ارتش عمليات زمينی از تهدر طول سالھای گذش، که مناطق قبايلی است  بخشی از تنھا وزيرستان شمالی

پاکستانی   اگر چه نمايندگان  دولت امريکا به طورمستقيم  وصريح در خواست کرده اند  که پايگاه طالبان افغان و. است

   .از اين مناطق برچيده شود

  .موج صد ھزار نفری پناھندگان منجر خواھد شد  انسانی وۀتھديد به اين تھاجم به يک فاجع
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