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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره
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 ۳۱/۵۰/۲۵۳۲                   آریاقهار 

 نگاهی گذرا بر سیاست پاکستان در قبال کشورما

بدنیست نگاهی گذرا  ٬واقف اند اما قبال کشور پاکستان در هرچند اکنون ملت بزرگ ما ازسیاست های نادرست کشور

است  کشور عزیز ما گردیده درگیری در جنگ و قابل لمس این کشور که باعث ادامه   به بعضی واقعیت های عینی و

 بیاندازیم.

گروه  افراد  و طول سالیان متمادی کوشیده است با استفاده از خویش در سیاست های وحشیگرانه   دولت پاکستان در     

خشونت را درکشور راه  به فرمان آنان جنگ و فروخته شده اند و اجیر و (I.S.I)های که به اشکال مختلف به سازمان 

 کستان همیشه کار نموده اند تمویل٬ تجهیز وکشور پا مین منافع  شخصی وأطر تگروه های را که به خا اندازی و

٬ راه اندازی جنگ های خانمانسوز آن سالها از پیروزی انقالب اسالمی مجاهدین٬ که بگونۀ مثال بعد نموده ینرمت

یاد  ٬بیگناه کشورگردید مهاجرت صدها هزار  مردم  ٬ آواره گی وقدرت سیاسی که منجر به کشته شدن برسر تقسیم

 کرد. 

بعد وقتی این سازمان نتوانست به اهداف شوم خویش که همانا ایجاد دولت دست نشانده تحت رهبری  درمرحله       

رهبر سازمان استخبارات این کشور  صدد  ایجاد گروه طالبان شده  و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسالمی نایل آید. در

 ٬صدراعظم وقت بی نظیر بوتو که بانیان گروه طالبان نیز خوانده شده اند٬ با  تشکیل این گروهجنرال حمیدگل همراه با 

بسیج ساخته و علیه  راپنجابی  کشورهای عربی و یهزاران جنگجو پاکستان و طلبه های مدارس دینی مقیم کشور

اک کشور را به تصرف خویش خبیشتر هجوم برده وتوانستند بخش های درکشورمجاهدین  حکومت کامالً ضعیف شده  

کشور جالی  انجام داد هزاران خانواده در (I.S.I)ای متوالی که این گروه به خواست سازمان هاثر جنگ  در .درآورند

 به حکم باداران پنجابی خویش تا سرحد ظلم رواداشت و تاتوانست به مردم مظلوم کشورمذکور گروه  ند.وطن گردید

مردم به آن استبداد  والیت بامیان نیز دست یازید که براثر ظلم و بودا در کامل مجسمه هایتخریب  شمالی و ختاندنسو

 گردیدند.مهاجر به کشورهای بیگانه  دیار غربت پناه برده و

تالش  ٬له گروه اجیرخویش تحت تصرف داشتهتوانست پنج سال حکومت طالبانی کابل را به وسی اینگونه پاکستان     

ایستاده بودند از وطن سنگر دفاع  پنجابی در یپا و برابر لشکر بی سر تاآخرین رمق درکه را  ومتمقا قوای ورزید تا

 .ندکه خوشبختانه به این آرزوی شوم خویش نایل نگردید ٬ازمیان بردارد

کشور  آنباز هم ٬ مدآکشور روی کار  که حکومت جدید در ۲۵۵۳سپتامبر سال  ۳۳جهانی بعد از حادثه جامعه  با      

 تمرین ٬ تجهیز وش ورزیده است با پناه دادن تمویلهمیشه تال سیاست های مداخله گرانه خویش برنداشته و دست از

به جهاد علیه  با راه اندازی تبلیغات وسیع مردم را و منتخب ما را تحت فشار قرار داده  افراد مخالف حکومت قانونی و

دولت اسالمی افغانستان  ازبین بردن گروه القاعده آمده اند تشویق نموده وکشور که به هدف  نیروهای خارجی مقیم در
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آنان  هموطنان را اغوا نموده و توانسته تعدادی از این سالح تبلیغاتی خویش با  .خطاب مینمایند بیگانه  نشانده   را دست

 گروپ های مسلح برخالف نیروهای دولتی استعمال نمایند. را در

را  دشمن خود ٬ دوست ومنافع ملی خویش همسایه ت که هرکشور به خاطر برآورده شدن مقاصد ودراین شکی نیس     

 .نیرنگ دست می یازد خود به هرگونه فریب وشوم جهت رسیدن به اهدف  نمی شناسد و

 شخصی وصفوف مخالفین علیه دولت می جنگند این است که آیا رسیدن به  اغراض  آنانیکه در بنده از اما شکوه       

قومی ارزش آنرا دارد تا با زیر پانمودن تمام ارزش های ملی با دشمنان کشور یکجا شده وعلیه مردم  منافع گروهی و

آشکاراست که  ؟ این کامالً واضیح  وتار بیرحمانه مردم خویش بپردازیمو وطن خویش قرارگیریم وتا توان داریم به کش

مداخله آشکار دولت  وجود روشن بودن تمام قضایا و نماید٬ پس چرا مردم ما باهیچ عقل سلیم نمیتواند این عمل راتائید 

دسیسه های سازمان های جاسوسی کشور های متخاصم به  کشور شان دنبال توطئه ها و پاکستان بازهم به جای دفاع از

 خصوص پاکستان رفته وعلیه مردم خویش قرار میگیرند.

 پایان                                                           

                                                                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 

  


