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 یپاکستان در مرداب ضد بشر میرژ
 

 یها میغلتند، رژ یم نیبر زم یخزان یمرگزا چون برگ ها یماریب کی وعیمردم جهان در آتش ش کهیآوان نیا در
خود و همدستان  یبقا یبرا ،یتنور سوزان جهان نیو زمامداران خود پرست ملل در تالش اند تا در ا یمل ضد

بسنده  یضد انسان ینا روا یجفا نیبه ا ههستند ک یزمامداران انیم نیبپزند، و در ا ینان ش،یخو یمنفعت جو
خود و  یملت ها یمتالش یروند وهمچون کرگسان الشخوار، از مرده ها یم شتریشرمناکتر، پ ارینکرده و بس

 یخیتار یها یپاکستان است، که اگر تمام بد کردار میها، رژ میرژ نیاز ا یکیکه  نند،یچ یدانه مردار م ملل، ریسا
 یو حت میکنار بگذار یلحظه ا یآنرا را در خصومت با ملت افغانستان برا یو اجتماع ی، نظام ی، اقتصاد یاسیس

غانستان را اف میرژ زیپاکستان و سکوت نفرت انگ میمردم افغانستان ،توسط رژ ۀانیو قتل وحش یمان ها کنوندبمبار
 شتریپاکستان هر روز ب میکه رژ مینیب ی، بازهم م میتحمل کن یو مل یبا رنج و زجر وجدان پاکستان میدر برابر رژ

 رود .  یفروتر م یدر لجن اقدامات ضد انسان شتریاز پ
و  قیمتخصص در تحق ستیکه ژورنال ایآسترل یندنیس «کلکسن »  یخبر تیوبسا ریمد« کلن  یآنتون»  راً یاخ

و  نسیسازمان سا»که  دهدیاست ، گزارش م یو فساد بنگاه ها و کارمندان رسم یاقدامات ضد قانون کشف
شهر  ( یشناس روسی) و یرالوجیو توتیبا انست یمخف ۀموافقت نام کی یبه امضا «پاکستان یدفاع یتکنالوژ

 خوانده شده است . یامراض سار قاتینام تحق ریپرداخته است که ظاهراً ز نیووهان چ
است  یشناسد، همان البراتوار یم ایدر آس روسیبانک و نیآنرا بزرگتر نیووهان که دولت چ یرالوجیو توتیانست

 داند . یکرونا م روسیمتحده آنرا محل تولد و االتیا میکه رژ
در پاکستان است  یکیولوژیسالح ب یاز اعمار مراکز و البراتوار ها یموافقت نامه حاک نی: ادیگو یکلن م یآنتون

 شود.  یم لیتمو نیکه کامالً توسط دولت چ
 یدهد، سالح ها یمجال م نیخطرناک است که به چ یطانیش ۀبرنام کیموافقت نامه  نی: ادیافزا یم کلن

 ها و بروز حوادث روسیانتشار وکند که در صورت  شیخود را در خارج از کشور امتحان و آزما یکیولوژیب
نخواهد شد، و آنچه را پاکستان  وممتهم و محک یدر اذهان جهان نیچ گریکرونا ، د روسیانتشار و هیشب زیفاجعه آم

قربت و  یخواهد بود، و از جانب یکیولوژیب سالح به یدسترس یکیمنحوس، بدست خواهد آورد،  ۀمعامل نیاز ا
 خواهد نمود .  نیتضم نیاو را به چ شتریهرچه ب یوابستگ

در  یملک یعلم تیمرکز و شخص چیه سازد آنست که یمشکوک و مظنون م شتریرا ب موافقت نامه نیا آنچه
 باشد . یم یو ِسر ینظام ادیبن کیپاکستان در آن نقش ندارد و کامالً 

 اهیس ۀچه چوچ د،یبسا نهیس دهیتخم گند نیپاکستان برا ۀاستعمار زد میکه اگر رژ مینیبب دییای! بحساس هموطنان
 . خواهد شد رونیب کردار از آن

 

سند و  یمال یۀو سرما یبا مالکان ارض تیدر پاکستان در توأم یاسیس تیحاکم یضیتبع تیبا شناخت ماه – کی
 نیپاکستان بخواهد ا میقابل درک است که هرگاه رژ یپشتون و بلوچ، به سادگ یها تیآن با مل تیپنجاب و ضد
خطرات  یالبراتوار ها بر مقتضا نیا نیقیرا در خاک پاکستان جابجا کند، به  یکیولوژیب سالح یالبراتوار ها

در پاکستان است نخواهد بود؛  یزمامدار یو اقتصاد یاسیس ۀدر مناطق سند و پنجاب که الن چگاهیمدهش آن، ه
مقهور و مظلوم پشتون و بلوچ اعمار خواهد  یکتله ها ستیرا در مناطق ز ریخط یالبراتوار ها نیبلکه همه ا

 .برادر ملت افغانستان خواهد بود پشتون و بلوچ یها تیبا مل آشکارامر خصومت  نی، که اکرد
 

ا و متصل به افغانستان است، اعمار گردد و م بیالبراتوار ها در مناطق پشتون و بلوچ که همه قر نیهرگاه ا –دو 
 روسینتوانست از انتشار و شیخو یو اقتصاد کیبا تمام امکانات تکنولوژ ن،یهرگاه دولت چ م،یدیبه صراحت د

 ایکند و آ یریکرونا جلو گ هیاز بروز حوادث شب وانستپاکستان خواهد ت ریحق میرژ ایآ رد،یکرونا در جهان جلو بگ
 مواجه نخواهد گشت؟. یجهان یکنون ۀهمسان فاجعه کشند یبه فاجعه ها قدم نیدر آن موقع ملت افغانستان در نخست
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 . دینما یریگیمسئله را بشدت تمام پ نیا دیکند، با یت عمل مأ جر یمگر ب د؛یگو یت مأ که با جر افغانستان میرژ
 یها سازمان ملل متحد و سازمان دیافغانستان با میباشد، رژ نیدر حال تکو یا یضد بشر تیجنا نیچه هرگاه چن

 .دینما جیبسرا در برابر آن  یو اذهان جهان یضد بشر اتیجنا یبررس
 

ماند و همه  یم یباق یو ِسر یمخف یزیکمتر چ یمستشعر هستند که در جهان کنون یبخوب ریعناصر خب – سه
گاه هر مواجه هستند، که کیالکترون یو سبوتاژ ها کیبا مداخله و نفوذ تکنولوژ یبه گونه ا مراکز و دستگاه ها

 شتریپاکستان که از امکانات ب یاسیو س یظاممخالفان و مخاصمان ن ایپردازد ، آ یم یاقدام نیپاکستان به چن
قرار نخواهند  یرا مورد حمله و خرابکار ساتیدستگاه ها و تأس نیبر خوردار هستند، ا کیمداخله و نفوذ تکنولوژ
بنام  یآنکه خطه ا ایاز آنرا خواهد داشت ؟،  یتحمل تلفات و خسارات ناش یپاکستان توانائ ایداد که در آنصورت آ

 خواهد شد . ریخود ساخته اش خورد و خم یوالیه یپا ریز درپاکستان 
 

 شتریب که ملت افغانستان میدانیمجهز گردد، همه م یمدحش و ضد انسان یسالح ها نیهرگاه پاکستان به چن – چهار
تواند خود  یبرخوردار است که م یعلم شتریر مواجه خواهد بود . چه هند از امکانات بو خط دیاز ملت هند به تهد

به خصلت و اخالق زمامداران پاکستان هر روز با  توجهافغانستان با  ۀکند ، اما ملت مظلوم و جنگ زد هیرا وقا
  . روبرو خواهد بود یپاکستان دیالعالج جد رسیو کیمرض ناشناخته و  کی
 

الزم در بر خورد  یو نظام یاسیس ۀکه از حوصل ریممثل استعمار صغ میرژ کی ۀمت پاکستان به مثابحکو – پنج
حقارت و خشم و ترس  ۀعقد کی شهیاما بلند پرواز، هم فیهمچون عنصر ضع ست،ینامطلوب برخوردار ن عیبا وقا

دارد که با داشتن  ینگه م گرانیبه د جاوزجنگ و ت او را در لب پرتگاه یخصلت نیدر وجودش انباشته است که چن
 یضد انسان یزهر ها نیباک هر آن احتمال آن وجود دارد که ا یب چون کودکان لجوج و ،یکیولوژیب یسالح ها
 بپاشد .  گرانید یرا بر رو

 

دارد  یگستاخ نگه م فشیضع فانیپاکستان را در مقابل حر میچون رژ یعنصر ،یاسیس تیضعف شخص ،یجانب از
 پاکستان مواجه خواهد بود . میرژ یضد انسان داتیبه تهد شهیافغانستان است که هم میرژ ف،یضع فیحر نیکه ا

 

پاکستان را بر  میرژ شهیهم قا،یو افر ایدر آس ایتانیبر یها استیاز س یکه در دنباله رو کایامر ۀمتحد االتیا – شش
خوشنود  نی، پاکستان با چ یاسیو س یو نظام یاقتصاد اکنون با وجود آنکه از قربت دهد،یم حیافغانستان ترج ملت

اکنون به  نیپاکستان پنجه بکشد . چنانچه هم میبررخ رژ هدر صدد آن نشده و نخواهد شد ک چگاهیمگر ه ست؛ین
 یکه بر رو دیان بگوبخاطر افغانستان به پاکست ستیمگر حاضر ن کند؛ ینگاه م گفتیفرزند ب کیپاکستان، بچشم 

است ؛  یسیپال نیاز هم یپاکستان، ناش یاقدامات کنون حیو تقب دیمتحده در ترد االتیکه سکوت ا چشمت ابرو است،
در افغانستان به کمک پاکستان جلو  یابتیجنگ ن کی جادیمتحده را با ا االتیمخالفت با ا ن،یچ گرید یاما از سو

 نیاز ا یا یمگر ثمر واقع خورد؛ یمتحده را م االتیبا ا یملت افغانستان، چوب دوست قتیخواهد برد که در حق
 یدست چیه گریبداند که جز ناخن و انگشت خودش د ینملت افغانستان به روش دیبرد . که با ینم ادیبن یب یدوست

 .  دیپشت او را نخواهد خار
 

 انیپا
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