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  Knut Mellenthin - کنوت ميلينتين: نويسنده

  جاويد: برگردان از
 ٢٠١۴ جون ٢٧

  

 ]متواری ساختن مردم وزيرستان[
  تواند آغاز  گردد ، حمالت ارتش پاکستان می آن از مردم وزير ستان شمالی تخليۀ ساختن ومتواریپس از 

  

پس از اخراج مردم از مساکن شان، پاکستان خودرا آماده برای يک حملۀ بزرگ در برابر شورشيان  در وزيرستان 

  شمالی ساخته است  

  حمالت قوای زمينی ھر لحظه ممکن است  شروع گردد

   . صورت گرفته است مردم از مناطق جنگیکه در حمالت متعدد و  مشابه قبلی بعد از راندن مثلی

گيرد  تا يک جنگ بی رحمانه با حد اقل  اين راندن اجباری مردم از کاشانه ھای شان  به اين منظور صورت می

  .  وبدون شاھدان عينی وناظران بين المللی وروزنانه نگاران مزاحم ممکن گردد» خسارات جانبی «

عنوان گرديده  ولی دولت پاکستان ھيچ نوع کمک » تخليه « سماً به نام  اين فراری ساختن دسته جمعی مردم  ر

  . نمی دھد ئهشدگان ارا» تخليه « ومساعدتی  به اين 

رھبران نظامی  ، اصرار دارند  تا حمالت  قريب الوقوع  ومحدود را اعالم بدارند واز مردم بخواھند  تا يک تاريخ 

  مشخص منطقه را ترک گويند

ش ھ و بر خورد مشابه ھمرادر نظر گرفته شده » تروريست « ز آن تاريخ  ھنوز در آنجا بماند  به حيث که بعد ا کسی

  صورت خواھد گرفت

 خواھد ترس و با اعمال  موقت قيود در سراسر ساعات معينه وبمب گذاری يک تعداد منازل مسکونی مردم  ارتش  می

  .مھاجرت  دربين مردم شتاب بيشتری بخشد رعب را در دل مردم ايجاد وتقويه کند تا به روند  

که  طوریه در روزھای  اخير قيمت شرکتھای ترانسپورتی و موتر ھای کرائی افزايش چشمگيری يافته است، ب

که  ھنوز در منطقه باقی مانده اند و قادر به پرداخت کرايه وسايل ترانسپورتی نشده اند  مجبور  کسانیاز بسياری 

  . وترک داروندار وتمام اموال خود با پای پياده فرار کنند گرديده با جا گذاشتن

  .  از طرف  ارتش اعالم گرديد » تخليه « روز دوشنبه  آخرين موعدی بود که ختم 

 ھزار نفر از وزيرستان شمالی فرار کرده بود اما نظر به ارقام سخنگوی دولت ۴٠٠٠٠٠تا ختم موعد مقرر شده  

  . ھزار نفر  مھاجر گرديده اند ۴٣٠٠٠٠ر آورد نمايندگان مقامات محلی  کم از کم  ھزار نفر، و نظر به ب۴٠۵٠٠٠

  .گيرد  که اين ارقام  نظر به احصايه ھای دست داشته تقريباً  کل جمعيت منطقه را  در بر می
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سوات  ومناطق اطراف آن در پنجسال ۀ اين بزرگترين رقم بی جا شدگان و پناھندگان  بعد از حمالت چندين ماھه در در

  .باشد  قبل می

شد  زيرا مناطق تحت حمالت  بزرگتر   ميليون  بر آورد می٢در آن زمان تعداد بی جا شدگان وپناھندگان  اضافه تر از 

  باشد   سوات میۀبود و کثرت نفوس  متراکم تر از وزيرستان شمالی  در مناطق در

  دولتی جا به ۀ فيصد  نظر به تجارب قبلی به عجله در اردوگاھھای آماده شد١۵ تا ١٠تنھا بخش کوچکی  از پناھندگان  

   .جا شده اند 

حرميت وکمبود حريم يعنی   اردوگاه در تضاد با فرھنگ سنتی پشتونھا  ،عالوه بر کمبود آب  و وسايل  بھداشتی

  . خصوصی قرار دارد 

که بسياری   د ھای خود را به خوبی  حفظ کرده است ، به طوریاز سوی ديگر ساختار ھای اجتماعی  ھنوز ھم عملکر

  .توانند   از پناھندگان  نزد دوستان واقوام خود سکونت کرده می

 خود ۀ ارتش اعالم کرده اند  که عمليات نظامی خود را در مناطقی که از ھفته ھا بدينسودر محاصرۀمقامات بلند پاي

  .نخواھند کشيد و سرکوب دست از محاصره متوقف نساخته  نابود نساخته اند دارند تا زمانی  که آخرين تروريست را

 بزرگ نظامی در برابر وزيرستان شمالی  از ابتدای سال قابل پيشبينی بود  ظاھراً بسياری از ۀاز آن جا که حمل

  ساير افراد غير مقيم قبالً منطقه را ترک کرده اند  جنگجويان  به خصوص خارجی ھا و

  .آنجا وجود دارد  بستگی به دوام عمليات  دارد در  شورشيان  ھنوز  تعداد ازچهاينکه 

وزيرستان شمالی  تنھا بخشی از مناطق قبايلی در شمال غربی پاکستان است ، که در سال ھای اخير ھنوز ھدف يک 

  .حملۀ گسترده قرار نگرفته بود 

   .ند ھفته قبل  رسميت داشت بسته شده بود تا چ٢٠٠۶ھنوز در آن جا آتش بسی که در سال 

  اين تصميم  واجرای عمليات نظامی به دنبال  اصرار متواتر وطوالنی امريکا  روی دست گرفته شد 

 جون موافقت ٢٢ ھای کميته سنا در همسؤولين صدور ھزين. بالفاصله عالمت قدر دانی وشناسائی  فوراً نمايان گرديد 

  . ميليون دالری دريافت کند ٩۶٠ن حمايت مالی  بايد پاکستا٢٠١۵کردند که در سال مالی 

  از پاکستان ،از حزب دموکرات" رابرت منند ز "  سياست خارجی مجلس سنا  رئيس آن کميته  ۀدر يک جلسه در کميت

صيف کرد که دولت پاکستان   توستايش به عمل آورد و عمليات نظامی وبرنامه ريزی شدۀ آن کشور را گام بلند 

  . کند  کنند با جديت دنبال می وريستی را که از سرحد عبور میخطرگروپھای تر

  :منبع
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