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 ۲۰/۲۰/۰۲۰۰              جمشید آرش

 پاکستان چی خوابی دیده است؟! جدید نخست وزیر
 

، طی اظهارات مضحک و خنده آور، بیان داشته که مهاجمان از راجه پرویز اشرف نخست وزیر جدید پاکستان
ته و خواهان خاک افغانستان وارد پاکستان گردیده و سربازان این کشور را کشته اند، موصوف یک گام جلوتر گذاش

وی می خواهد در رابطه به حمله جنگجویان  ،در این باره شده اند گفتگو با رئیس جمهور جمهوری اسالمی افغانستان
رئیس  تن از سربازانش به دست این مارهای پرورده آستین آی اس آی، با ۶و قتل  طالبان باالی گزمه ارتش آن کشور

 خاصنتا ً پیدا و پنهان مقامات پاکستانی وتوطئه ها و دخالت های  کشوری که طی سه دهه و اندی قربانی جمهور
گفتگو نماید و احتماالً  جان های شان را از دست دادند گردیده و در این راه ده ها هزار نفر آنکشوراستخباراتی سازمان 

ارتش آن کشور کستان شده و از قلمرو افغانستان وارد پا تابه رئیس جمهور افغانستان بگوید که طالبان را اجازه ندهد 
له أمس به آن وقعی نمی گذارند. ب بوده و هیچ انسان صاحب خردآمیز کاذ تا حد  افتضاحله که لرا هدف قرار دهد مس

کامالً عکس این ادعا است و  افراد دارای خرد سلیم بر آن واقف و گواه اندو همه که مثل آفتاب روشن و هویدا است 
قربانی دخالت ها و دست اندازی های مقامات ان کشور بوده و حاال نیز دها ی سه دهه و اندی این افغانستان است که ط

نیز از دخالت این کشور مصؤون چون بند قرغه نفر روز مره جان های شان را از دست می دهند و حتی تفریحگاه ها 
 موطن بیگناه ما در این محل نیز شدنداجیران و دست پرورده های خویش باعث قتل و کشتار ده ها هنماند بل با اعزام 

م ما و برف بام خود را بر با زدهو اکنون نیاز نیست مقامات پاکستان به قول معروف خود را به کوچه حسن چپ 
پاکستان چگونه به بهانه مبارزه با تروریزم ده ها شواهد و مدارک کافی نزد جامعه جهانی موجود است که  اندازندبی

چنانچه قتل اسامه بن الدن لیونی را از این رهگذر بدست آوردند را فریب داده و چک های م ای بزرگسال قدرت ه
رهبر درجه یک القاعده فردی که ده سال تمام، جامعه جهانی با تمام امکانات دست داشته اش دنبال آن بودند، در امن 

یاری جنایات پاکستانی ها برداشتند و موقف ترین نقطه پاکستان یعنی ایبت آباد، گواه روشن و واضح است و پرده از بس
سازمان آی اس آی خاک  خاصتا ًآشکار ساختند که ده سال و اندی چگونه مقامات آن کشورآن کشور را در سطح جهان 

 .آغاز و تعقیب نموده اندرا  یبازی خطرناکبه چشم جامعه جهانی زده و چطور 
ابویحی که کمتر چیزی از دید مردم مخفی می ماند طوریکه  دنیای امروز دنیای است بیدار شو! چون آقای اشرف

و مدت ها مخفی نگهش  پناه داده بود به او را که دولت خودت فرد بلند پایه و خطرناک دیگر سازمان القاعده اللیبی
یمن در قلمرو کشورت نابود گردید و اکنون دنیا دنبال اطیاره های بدون سرنشین،  ندی پیش طی یک عملیاتچ ،داشت

است وی نیز رد پایش در پاکستان کشوری که تو نخست  فرد شماره یک القاعده پس از اسامه بن الدن الظواهری
خانم هیالری کلینتون طی  چونوزیری اش را جدیداً به عهده گرفته ایی، پیدا شده و مقامات ارشد ایاالت متحده امریکا 

  و واضح نمودند. اظهارات متعددی که داشتند بر این امر اشارات صریح
کشور خودت امروز یگانه و بزرگترین حامی تروریستان در جهان قلمداد به گواه اسناد و مدارک، آقای اشرف 

خوراک و مسکن در اختیارش قرار داده و  ،داده که تروریستان و بنیاد گرایان را از سراسر جهان به خود جامی گردد 
برای شان ساخته اند، همه به شمول خودت میدانند که هزاران باب مدارس به  اصطالح دینی در زیر پناه گاه های امن 

بح نمودن انسان ونه ذگدساتیر و هدایات خدای عزوجل، چگونه دریدن و چو  دینآموزش ریشت قرار دارد که به جای 
انتحاری، به جای خدمت به همنوعانش،  را می آموزانند، استادان این مدارس به جای دستار بندی، بستن واسکت های

آنها را، و آتش زدن کشتن آنها را و به جای ساختن و آباد نمودن زیر بناها و تأسیسات عام المنفه، چگونه ویران نمودن 
به شاگردانش و به جای احترام و عمل به قرآن کالم مقدس خدای عزوجل چگونه سوختاندن و استفاده ابزاری از آن را 

ی دهند و بعد از ختم  این دوره کلید بهشت را به آنها داده و غرض اجراات عملی به افغانستان اعزام می آموزش م
 نمایند.

امه های خصمانه شما در قبال دولت اش، آقای اشرف این روزها مردم افغانستان با آگاهی کامل از پالن ها و برن
شما را مستند و به قول معروف دزد با پشتاره گرفتار و به  دست به قیام های عمومی زده اند و اجیران و وابسته گان

پنجه قانون سپرده اند که رسوایی جهانی را برای کشورت به همراه داشته است نمونه های بارز آن را میتوان از قیام 
ر اسیر شده کشته و ده ها نفر دیگاجیران و عمال شما در اثر آن بیش از صد نفر در والیت غزنی نام برد که اهالی ان
هوری بوده که اکنون در بازداشتگاه های دولت جم میرامشاه موسوم به منطقهاز  و از کشور خودتها اکثر آن اند که 

 به سر می برند.اسالمی افغانستان 
گردیده و قصد لی کامدیش والیت نورستان حمله وربه ولسوادر لباس طالب همین دیروز بود که سربازان شما 

دوباره مجبور تحمل تلفات سنگین  مقاومت شدید نیروهای امنیتی و ی را در سر می پروراند اما باتصرف آن ولسوال
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شدند که در پایگا های شما یعنی محالت که از آن جا سوق گردیده بودند، عقب نشینی نموده و تعداد از آن ها که 
 .همگی از بین رفتند و کشته شدندواسکت به تن کرده بودند، 

چون ولسوالی های دانگام، اسمار و سرکانی والیت کنر ز مدت ها بدینسو مناطق مرزی افغانستان پرویز جان ا
ناطق و خانه های مجبور به ترک م قربانی و د که از اثر آن دها خانوادهنذریعه راکت های کور شما هدف قرار می گیر
 ما دست به اعتراضات عمومی زده وشتوپخانه در پیوند به حمالت  خویش شده اند که مردم محل در این اواخر

و  رسانه ها آن را وسیعاً به نشر رساند مسلماً خودت نیز از آن اگاهی کامل داری و تظاهرات وسیعی را به راه انداختند
رین را نیز روی دست گرفته اکنون به منظور زیر فشار قرار دادن مضاعف دولت افغانستان طرح اخراج اجباری مهاج

ه مسبب اصلی آن نیز کشور شما است چی، در صورت افغانستان امن و با ثبات هیچ شهروندی این له ای کأاید مس
 کشور حاضر نیست مأمن و مأوایش را رها نموده و به خاک تو پناه ببرد.

کار کنند که عملیات سران ایاالت متحده امریکا روی طرحی به تازگی سبب شده که  مثل ایناین عوامل و ده ها 
در همکاری با کماندوهای افغانستان در عمق خاک شما راه اندازی نموده سران و وابسته گان سازمان ای را  های ویژه

تروریستی القاعده را در محالت و مخفیگاه های امن شما، جستجو و از بین ببرند و این طرح به زودی عملی خواهد 
د که النه های شان را ترک د و آنگاه مجبور خواهند شمناطق نا امن برای آنها ایجاو پایگاه های امن تروریستان  شد

 شهروندان افغانستان بی صبرانه منتظر آن اند.چیزی را که نمایند 
 

 پایان

 
 


