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  پاکستان مــــرکز القـــــاعــــده و طـــالـــبان
  خــــطر بزرگ برای صلــح و امنيـــت جهان

  
ذير شان با امپراطوری پهناور که در ان افتاب غروب نمی کرد، ذريعه مبارزان انگلسها بعد ازينکه غرور شکست ناپ

دلير افغان با شکست مرگبار مواجه گرديد، غرض انتقام ازين رادمردان بيباک تاريخ د ست به عمليات مخفيانه زدند و 
 دهه انتقام خويشرا از به عوض مقابله و رويا روی به دپلوماسی و کار اجنتوری روی اورد و در مدت کمتر از يک

  .قهرمان استقالل افغان را در وجود يک دزد حرفوی بنام بچه سقًا گرفت و کليه عمليات را از پشاور رهبری ميکرد
  

در نتيجه مبارزات ازاديخواهانه مردم ستمديده مستعمرات، انگليسها مجبور شدند تا به انها اين حق طبعی که داده نميشود 
دمردان از چنگال خونين امپرياليزم گرفته ميشود انها نيز در نيم قاره هندوستان به دادن استقالل ولی به زور شمشير را

تن در دادند و بايد که کشور هندوستان مستقل ميشد ولی بدبتختانه که در وجود اجنتهای انگليس يک کشور غير طبعی 
ن نام وجود نداشت  لذا نام انرا از روی فال نيک و ومصنوعی نيز بايد به ميان بيايدکه از لحاظ تاريخی و طبعی برای ا

نام گذاشتند که صبغه مطلق مذهبی بوده ولی در نظاميان ان نه عقيده وجود دارد " پاک ستان" استفاده وسيع در اينده انرا
  .و نه هم بنام پاکی چيزی را ميسناسند

  
انتقام از انانيکه غرور شکست ناپذير، اما واقعيت اين است که ايجاد پاکستان غير طبعی و مصنوعی بخاطر 
  .وامپراطوری شکست ناپذير انها را با شکست مرگبار مواجه ساخته بود ،ميباشد

اين سرزمينها عبارت اند از هندوستان  و افغانستان اين مشت طبعی و اهنين طبعيت که هرگز متجاوز را ولو سوپر پاور 
که البته انتقام از . مًا در نتيجه مبارزات ازاديبخش به شکست مواجه ساختهنيز بوده باشد به زانو در اورد ه  و انرا حت

  .مبارزان دلير افغان بارها گرفته شد و سلسله ان مثل سريال فلم ادامه دارد
دومين سرزمين که انگليس بايد از ان انتقام بگيرد سرزمين پناور هندوستان بوده ،لذا پاکستان مصنوعی که بايد شمشير 

  . باشد بر سر مردمان ازاديخواه اين سرزمينهای ازادمنش منحيث ژندارم منطقه  ايجاد شدداموکلس
تاريخ زنده شاهد ان است که سنگ تهداب پاکستان با تجاوز،عظمت طلبی وخون بنياد گذاشته شده و تا زمانيکه پاکستان 

 ويا اينکه هرگاه جنگ نباشد طبعًا مصنوعی ، غيرطبعی و عظمت طلب موجود باشد تا همان روز جنگ نيز بايد باشد،
پس جنگ و پاکستان با هم تناسب مستقم داشته ودر اين تناسب امپرياليزم کهنه کارانگليس که .پاکستان نيز نخواهد بود

مثل گاو پير کنجاره به خواب ميبيند نيز تناسب مستقيم داشته و ازاين دانه سرطان تا انگليس باشدمنحيث ژندارم منطقه 
  .تفاده انان خواهد بودمورد اس

 بازی بزرگ جديد زمانی شدت گرفت، که افغانستان جنگ زده بعد از سی دهه جنگ تباکن دروجود جامعه جهانی بعد 
از نابودی النه شيطانی القاعده وطالبان به حيث يک کشور مستقل،دارای هويت قبلی تاريخی دوباره عرض وجود کرد و 

القاعده بی ايمان و طالبان قرون وسطای نجات يافت و اين گوساله طالی از چنگ از استعمار پنجابيهای بی تنبان،
  .استعمارگران تازه به دوران رسيده نجات يافت

پاکستان اسالمی که درنتيجه اشغال افغانستان در دهه هشتاد ذريعه خرس قطبی و سرازيرشدن کمکهای فراوان مالی 
ای گرديد و همين منابع هنگفت بود که نظاميگران -ايس-جاسوسی ایغرض نجات افغانها از خرس قطبی نصيب اداره 

شدند و به صراحت مصمم هستند تا انرا " اسالمی"صاحب سالح هستویان کشور با دزدی تخنيک توليد سالح هستوی 
 خود به مردم صلح دوست هندوستان و بزرگترين دموکراسی جهان بنام جهاد عليه کفار استعمال خواهندکردواين در ذات

  .اغاز جنگ هستوی چه اسالمی و چه غير اسالمی خواهد بود 
  

اين سوال مطرح ميشود که جامعه بين المللی و رهبر سياه پوست در قصر سفــــيد چرا به موقع ازين فاجعه جلوگيری 
  نمکند؟

  
 ناتو وبخصوص امريکا افغانستان را بنام مرکز القاعده و طالبان در ظرف چند ساعت بمباردمان ،النه اين خطر بزرگ 

  را نابودکرد، اما امروزچرا با رژيم که بنياد ان ترور،جنگ و وحشت است به معامله گيری اغاز کرده است چرا؟  
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  تی نبوده؟ايا عمليات تروريستی در بمبی هند نمونه از ترور دول
ايا نابودی قطارهای اکماالتی که به نيروهای صلح ملل متحد در افغانستان اکماالت ميکرد در اطراف پشاور و ان هم به 
روز روشن و به شکل خشن و تکراری ان با وجود اردوی ميليونی پاکستان ، اگر پالن قبًال طرحه شده دولتی نباشد پس 

  چيست؟
دوستان ونابودکردن مکرر قطارهای اکماالتی ناتو به افغانستان با هم ارتباط منطقی و اياعمليات تروريستی بمبيی هن

  دياليکتيکی ندارند؟
ايا اين همه اعمال تروريستی القاعده و طالبان يکجا با رهبران نظامی پاکستان نشانی ان که انان می خواهند تا راه را 

  اماده نمايد نيست؟" میاسال"برای يک جنگ تباه کننده و استعمال سالح هستوی
ای درلست سياه تروريستی نمونه مشت از خروار نيست؟ -ايس-ايا شامل کردن چهارتن از جنراالن عمده استخبارات ای

که در راس ان اصًال بايد مشرف ميبود زيراکه بعد از بينظير بوتو که بنام مادر طالبان مشهور بود ايا مشرف منحيث 
  پدر طالبان نبود؟

ای را کی ميتواند که تضمين بکند که انها با -ايس-هار تن با القاعده و طالبان وفادار باشند متباقی جنراالن ایايا اگر چ
  تروريستان نخواهد بود؟

پاکستان بنام مقابله با القاعده و طالبان پول هنگفتی کمايی کرد اما نتيجه ان نابودی القاعده و طالبان بود ويا برعکس ان 
ر، تا اين سر حد که پاکستان را به مرکز خطر جنگ نابود کننده هستوی کشانيده است، وايا اين جنراالن تقويه هرچه بيشت

  جستجو نمی کند؟" اسالمی"متباقی راه را برای استعمال سالح هستوی
پول ايا جنراالن پاکستانی که برخالف کليه نورمهای انسانی، اسالمی و بين المللی تخنيک سالح هستوی را در مقابل 

هنگفتی با کوريای شمالی،ايران وليبيا فروخت، امکان ان بعيد است که بنام خدمت به اسالم و جهاد سالح هستوی شانرا 
  بدسترس القاعده وطالبان بگذارند و جنت فردوس را يکجا با ميليون ها دالر کمايی بکند؟

  
ضرورت داشت تا از رژيم اخوندی ايران انتقام تاريخ ثابت ساخته است که امريکا به عراق و صـــدام حسين تا زمانی 

گيرد، اما به مجرد يکه اين ضرورت رفع گرديد ديگر صـــدام مثل ديروز نه يار واشنای فاميل بوش بود ونه دوست 
  .امريکا، عراق تحت رهبری صدام ديگر ضرورت حياتی نبود بلکه نابودی ان يک ضرورت حياتی بود

يوگوسالويا را با بمباردمان کردن يکماهه برای ابد از مشکل ان ) ميالسيويچ(نه سرطان اروپا ايا امريکا با نابود کردن دا
  منطقه رهايی نيافت؟

ايا با نابودی پاکستان به اجزای طبعی ان و به ميان امدن کشور های جديد مستقل از کشمير باستانی تا بلوچستان تاريخی 
تان محکوم ، کدام خطر برای امريکا و منطقه خواهد بود ويا اينکه هر و از مهاجرديش گرفته تا سنـــد يش و پشتونس

کشور مستقل مدافع منافع جامعه بين المللی و بخصوص امريکا خواهند بود و امريکا نيز اين ادعای شان را که ضد 
 بوده، چه تروريزم و خواستار کشورهای مستقل بر اساس هويت تاريخی ان مثليکه در يوگوسالويا انرا ثابت ساخت

  تاوان خواهد داشت؟
  

اگر امريکا و ناتو به شمول ملل متحــــد به موقع از بروز خطر از پاکستان که مثل افغانستان ديروز، به مرکز 
تروريستان جهان مبدل گرديده است نگيرد و به موقع به عمليات نجاتبخش مثليکه در يوگوسالويا انجام داد ، تصميم 

خطر مطلق مشتعل شدن يک جنگ خطير در وجود مثلث القاعده،طالبان و نظاميگران پاکستان نگيرد در اينده نزديک 
  .نيز ممکن نخواهند بود" اسالمی"ممکن است، که در ان صورت جلوگيری منع جنگ هستوی 

  پايان
  


