This page is printed from: http://www.akilanews.com/Main_news/Pdf/13-01-2018/121740

તા. ૧૩ યુઆર ૨૦૧૮ િવમ સંવત્ ૨૦૭૪ પોષ વદ - ૧૨ શિનવાર

મુય સમાચાર
News of Friday, 12th January 2018

આતંકવાદને અટકાવવા પાક.નો િનણયઃ મદરેસા સીધા સરકાર હતક રહેશે
નવા િનણય હેઠળ પાકતાન સરકારે મદરેસાની માયતા, અયાસમ, વોચ સહતની અય બાબત િશણ િવભાગ હતક
કર દધી છે

ઈલામાબાદ તા.૧૨ : ભારતમાં મદરે સ ાને લઈ ચાલતી ચચા વચે પાકતાને આતં ક ઓના ગઢ મનાતા ખૈ બ ર
પખતુનવામાં મદરેસા પર સકં કસવાનું શ કર દધું છે. પાકતાન સરકારે મદરેસાને હવે સીધા સરકાર િનયંણમાં
લઈ લીધા છે.
આ નવા િનણય હેઠળ પાકતાન સરકારે મદરેસાની માયતા, અયાસમ, વોચ સહતની અય બાબત િશણ િવભાગ
હતક કર દધી છે યારે એવું માનવામાં આવે છે કે આતંક સંગઠનોના વધતા યાપને અટકાવવા આવું પગલું લેવામાં
આયું છે. અે ઉલેખનીય છે કે તાજેતરમાં િશયા વકફ બડના ચેરમેન વસીમ રઝવીએ મદરેસાના િશણને રોકવા માગ
કર હતી.
તે માટે તેમણે વડા ધાન મોદ, મુયધાન યોગી આદયનાથ સહત િવિવધ રાજયને પ પાઠયો હતો, જેમાં તેમનું
કહેવું હતું કે મદરેસાના િશણથી બાળકો દેશની મુયધારાના સંપકથી દૂર રહે છે અને તેમનું યાન આતંકવાદ તરફ
ખચાયેલું રહે છે યારે ખૈબર પખતુનવામાં પણ આ તકના આધારે મદરેસા પર સકં કસવામાં આયો છે.
૧૯૮૦ના દાયકામાં અફઘાિનતાનમાં સોિવયેત સેના સામેની લડાઈ માટે આતંકઓ પેદા કરવામાં ખૈબર પખતુનવા
િવતારમાં મોટા પાયે મદરેસા ખોલવામાં આયા હતા યારે કયારેક પાકતાનની રણનીિતનો મહ્વનો ભાગ મનાતા
મદરેસા જ હવે તેના ગળાના ફાંસી સમાન બની રા છે એટલું જ નહ પણ હવે મદરેસાની ઓળખ તેની સાથે સંકળાયેલાં
આતંક અને કરપંથી સંગઠનો સાથે થવા લાગી હતી.
સુરા િનણાતોનું માનવું છે કે સમ પાકતાનમાં ફેલાયેલા મદરેસામાં અયાસ કર બહાર નીકળતા િવાથીઓ
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આતંકવાદ સંગઠનો અને કરપંથી જમાત માટે લાઈફ લાઈન સમાન બની ગયા છે અને તેથી જ થોડા દવસ પહેલાં
ઈલામાબાદમાં કરપંથી જમાતનાં ધરણાંના કારણે ભડકેલી હંસા અને તેમની માગણી સામે ઝૂકને કાયદા ધાનના
રાનામા બાદ પાકતાનમાં મદરેસા પર સકં કસવાની માગણી ઉ બની હતી યારે યાનમાં લેવાની વાત એ છે કે
ખૈબર પખતુનવામાં ઈમરાન ખાનની પાટ પાકતાની તેહરક-એ-ઈસાફની સરકાર છે.
(4:00 pm IST)

