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 پاکستان اردویطالبان یا سربازان ریزرفی 
  

به کشور همسایه سازمان استخباراتی آی. اس. آی. بی خاصیت به اصطالح طالبان که از طرف  گروه مزدور و
، همواره در خدمت آن سازمان گردد ، تغذیه و رهبری می، حمایهایجاد، به روی مردم مایا چماق  وشالق  ۀمثاب

 ،ها ، احزاب و سازماناز طرف رهبران دولتی انش موجودیتمت گذاری شان در طول این خد باقرار داشته و 
بی باکانه انجام داده اند که  تبهکاری کشور ما دفاع صریح و غرض تشویق و ترغیب این گروه مزدور به ویرانی و

 جمله بعضی ها گفته :  از
، آنها را سربازان اعتمادی که به گروه طالبان دارندباشد و یا با  جهاد در افغانستان روا و در پاکستان نا روا می

لمللی برهبری های ائتالف بین انیرو پیلوتبرابر حمالت طیارات بدون  ها دررو بادانند  خود می اردویریزرفی 
امریکا که غرض مبارزه علیه تروریزم به اساس فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد به  ۀناتو و ایاالت متحد
گردیده اند و ، اعتراض نموده و حتی مانع اکماالت این نیرو ها از طریق کشور خود باشند منطقه مصروف می

نابود  ،خواست آنها این بوده که تروریزم که مرکز آن را کشور همسایه ما پاکستان در حال حاضر تشکیل داده
و امروز هم تمام رهبران این گروه زیرا به نابودی دست پرورده های خود هیچگاهی رواداری ندارند  ،نگردد

بر مردم و وطن ما به منصه اجرا به هدایت و دستور آن سازمان استخباراتی در براویرانکاری شان را مزدور 
 .دهند قرار می

  
و نظامیان  .آی .اس .آنچه مسلم است در طول سال هایی که این گروه مزدور توسط سازمان استخباراتی آی

، همیشه مصروف اعمالی بوده که میشود از روی آن برنامه های وسیع است، پا به عرصه وجود گذاشته پاکستان
نرال پرویز ، به قول جدارندمردم ما  پاکستان را در قبال کشور ونظامیان  استخباراتی وسازمان  آی.اس.آی دستگاه

که پاکستان  نمودر تفسیدانسته  ی پاکستاناروپاکستان که این گروه را سربازان ریزرفی  سابقمشرف رئیس جمهور 
 ۀنابود نماید و ذریع خواهد تمام هستی مادی و معنوی کشور ما را نیست و توسط گروه بی خاصیت طالب می

 .شوند بازسازی کشور ما می نوسازی و ریزرفی مانع سربازان
 دهشتکه در تبانی با  ها در زمان رژیم امارتی شان به همه مردم ما تثبیت گردیداصلی آن ۀگروه طالب که چهر

افسانه ها و روایاتی در بین مردم  ماجوج که از آن قصه ها و افگنان القاعده و تروریستان بین المللی مانند یاجوج و
سیسات اقتصادی کشور ما أو به تپسته را نیز از این کشور به تاراج بردند  ۀتا ریش وجود دارد به کشور ما ریختند و

که به طور نمونه در زمان رژیم امارتی یک فابریکه کرمچ سازی به نام دره  دارند و مردم ما بیاد ضربه وارد
شود به آن هجوم برده و نابودش کردند و  ،  به بهانه این که در تل آن کلمه ) ا...( دیده میفعالیت داشتترکمن 

ها از آن یاد که باران و سایر جنایات ش، چه رسد به قتل عام ها ف کشور همسایه مارا تحقق بخشیدندآخرین هد
 .آوری شده است
های باره به کار، جان تازه یافته و دوکستاندر پااربابان خویش  ۀروه طالبان بعد از شکست نیز ذریعبهر صورت گ

هر آنچه خالف میل دستگاه استخباراتی و نظامیان  شود که گماشته شده اند و دیده می .آی .اس .آی ییبرنامه 
و از اقدام نموده آن به در همکاری با ستون پنجم ما قرار داشته باشد توسط  گروه ریزرفی خود  پاکستان در کشور

و  افغانستان یادآور شدتوان در این عرصه از شهادت تعدادی از وطن پرستان  نمایند که می سر راه خویش دور می
انی بود که به حکومت داری خوب، از جمله کس بود که والیت لوگر ارسال جمال والی  آخرین قربانی آنها ښاغلی

، ویرانی و تبهکاری و خونریزی ، صلح سراسری و برادری و برابری همواره می اندیشید و از قتل ومین امنیتأت
 .آی .اس .نفرت داشت و از موجودیت اش سازمان استخباراتی آیرقصند سخت  بیگانگان می طبلافرادی که به 

رسیدن عید سعید اضحی لطف هللا محسود فرد شماره دوم طالبان  نمود که حتی قبل از فرا نگرانی را ابراز می
، نمود نمایندگی میآنجا  ت خوب شهید ارسال جمال والیپاکستانی را نیز در آنوال دستگیر نموده بودند که از مدیری

 .ه منظوری به والیت لوگر آمده بودوی چر
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ان( را )طالب در لوگر، دستگاه استخباراتی کشور همسایه سربازان ریزرفی خودبا گرفتاری فرد شماره دوم طالبان 
ممکن در همکاری به ستون پنجم به جان شهید ارسال جمال افتند و این گروه مزدور  ۀا به هر وسیلدستور داده ت

ت بی حرمتی در نهایو  بجا کرده بودند را جااز قرآن مجید کالم الهی که در الیه آن مواد انفجاری منفور با استفاده 
آنهم در روز عید سعید اضحی بین نماز جای عبادت مسلمین ( مسجد، در مکان مقدس )به کتاب بر حق آسمانی

 .ندمن ما گردیده اؤهموطنان مزخمی شدن تعدادی از  هادت وشگزاران عمل فجیع انفجار را انجام داده که باعث 
طالبان با این کار خویش ثابت نمودند که آنها نه پیروان شریعت بلکه مزدوران اجانب  توان گفت که گروه  می اء  بن

ه عذاب خود گرفتار و عمل شان بد تر از اعمال شیطان بوده و نزدیک است که خدای الیزال مانند اقوام پیشین ب
 .شان خواهد کرد

 پایان
 

 


