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پاکستان در کشورم گیهای شیطانی ایران وچکیده یی ازگندید  
 مبخش سو

 سهم پاکستان دولت با مقایسه با ایران خوندی آ دولت باوجودایکه گردید عرض گرامی هموطنان خدمت گذشته بحث در
 ان متحدین و امریگا نظامی و مالی های کمک واز نداشته ما ملت جهاد دوره در نظامی عملی و مستقیم نقش و فعال
 تنظیمهای موجودیت و مهاجرافغان میلون سه از حضوراضافه از بآنهم اما ، بود نگردیده برخوردار پاکستان مانند

 بشکل اما ماهرانه ر بسیا  شانرا تخریبی پالنهای که توانست و کرده شایانی استفاده خویش شده ساخته گانه ۸ افراطی
 آوری شرم نتایج که نماید، تطبیق شان میل مطابق ما کشور و ملت باالی پاکستان آشام خون دولت کنار در خطرناک

 .(گردیده اشاره مختصرآ ان  پیرامون هم قبلی بخش در) دارندو بیاد گرامی هموطنان اکثر آنرا
 .دسایس و شایعات وپخش مرکزشیطانی این پاکستان واما

 رهبران یی کورانه کور های وچراواطاعت چون بدون های خوشخدمتی و ها شدوابستگی داده تذکر قبآل طورایکه
 استخباراتی و مذهبی ی ها ه بدستگا سرمایه آوری جمع و قدرت غضب بخاطر اطراطی های تتظیم یی شده فروخته
 و امریکا منافع دستیار بحیث الحق ضیا جنرال بادارشان ماتیک درا و ناگهانی تبارز مخصوصآ بیگانه های کشور

 :که گردید میسر زمانی ما کشور در پاکستان برای یی طال چانس شوروی با  مقابله در آن متحدین
 

 جانی  سنگین تلفات از گیری جلو بخاطری انگلیس و امریکا استخباراتی های ودستکاه نظامی و سیاسی دوکتورین
 حفظ بمنظور بالخره و مالی گرافی مصارف از گیری جلو ،غرض( ویتنام جنگ در تلقات تکرار)شان نظامیان

 مستقیم رویارویی از جهانیان وسایر امریکا،انگلیس ملت های رضایتی نا از گیری وجلو جهان در شان پرستیژسیاسی
 درمقابل شانرا  نظامی و سیاسی مبارزات پالنهای طرح درعوض و کرده نظر صرف ما کشور ر د شوروی با نظامی

 رهاو فشا با تا که عیارساختند طوری منطقه در را شان پیشروی ش وگستر افغانستان در شوروی اشغالگر تجاوزقوای
 مستقیم غیر های کمک با انجام سر و المللی بین مجامع اقتصادی های سیاسی،تحریم ونمایشات دیپلوماتیک تظاهرات

 در جنگ ساختن طوالنی و تداوم با ازیکطرف تا گردیدند آن تالش در افغان بکف سر مجاهدین به مالی و نظامی
  کرده وارد شوروی اشغالگر رابقوای جانی تلفات و خستگی  یو آر جی و بی جی کی بین در کردن افغانستان،رخنه

 کشور سایر ملتهای درمیان تا بودند آن تالش دیگردر طرف از و سازد، مواجه اقتصادی رکود به را شوروی ودولت
 و کرده خلق را کرملین قصرنشینان ضد واحساسات ها رضایتی نا ، ها بینی بد شوروی مردم بشمول وارسا پکت های

 از استفاده با بالخره و داده قرار جهانی انزوای در را شوروی بتوانند اقتصادی ی تحریمها و وسیع تبلیغات با  ضمنآ
 کشور انی وویر هزارهموطن ها صد  خون قیمت با و افغان خواه  آزادی ین مجاهد های شاهکاری و ها آفرینی حماسه

 فراهم منطقه و کشورما شانرادر خود بتواننداهداف تا ساخته فراهم را کمونیزم ومحو سرخ قوای شکست زمینه ما
 .سازند

 
 قدرت ابر ایندو رویی آغازرویا در شوروی علیه آن متحدین و امریکا نظامی و سیاسی مبارزه عملیاتی طرح بود این
 معنی بدین.داد را چین خوشه مراد خداوند و شد باران و  شد باد اصطالح به امریکا عملیاتی طرح که ، افغانستان در

 منطقوی ، داخلی ابعاد در وجودایکه با گردید عرض تان خدمت هم قبآل طورایکه  پاکستان جبار حاکم الحق ضیا ایکه
 بقای بخاطرحفظ  بآنهم اما میدانست، قطعی را خود زوال 57 ثور 7 کودتای با و بود گرفته قرار سقوط  درلبه وجهانی
 در را  خود کامل امادگی و کرده استقبال امریکا عملیاتی طرح چنین از زیرکانه مندی،و عالقه بسیار با خویش سیاسی

 اقتصادی سرشار کمکهای و سیاسی  های حمایت و خوشی مورد البته که کرد  اعالم شوروی علیه آن تطبیق راه
 .قرارگرفت سعودی عربستان مخصوصآ و آن متحدین امریکا،

 
 تجارب نگلیس ا استخباراتی مخوف دستگاه جاسوسی  ازپرورشهای تنها نه که خویش اسالف مانند لحق ا  ضیا جنرال

 ها ضرورت و داشته کامل آگاهی افغان سیاسی رهبران به نسبت سرد جنگ سیاسی جوف از بود،بلکه کرده کسب زیاد
  با مقابله در زمانی برهه آن در اش متحدین و امریکا که میدانست منطقه در آنرا متحدین و امریکا های مندی نیاز و

 مقابل در شان منافع از تا که دارد ضرورت ما کشوری در مخصوصآ و مذطقه ردر دستیا بیک افغانستان در شوروی
  .بودند فاقدآن  تنظیمی رهبران چیزیکه نماید، دفاع شوروی

 به مهاجرین سیل شدن سرازیر از آن استخباراتی و مذهبی های دستگاه و پاکستان جبار حاکم ضیا جنرال بران بنا
 و پاکستان دولت از افغانها خوشباورانه های مندی ورضایت کشورش در مهاجر هزار ها صد موجودیت و پاکستان
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 افراطی های تنظیم یی شده فروخته لیدران و رهبران صفتی دون و کورانه کور های خوشخدمتی،اطاعت خاصتآ
 و خود تنها نه ضیا جنرال که گردانید مساعد طوری را زمینه پشاور در آی آی،اس، کنترول تحت در شان وموجودیت

 کمک از و یافته رهایی اقتصادی های تحریم از و داد نجات جهانی اقتصادی و سیاسی انزوای از را خود مستبد رژیم
 با و خود میل مطابق تا گردید موفق گردید،بلکه دار برخور ان متحدین سایر و امریکا اقتصادی شار سر و مجدد های

 به ونظامی مالی های کمک کلیه که نماید تبارز طوری شوروی با مقابله در امریکا دستیار بحیث خویش خاص شرایط
 و گرفته صورت پاکستان دولت ازطریق باید پاکستان مقیم افغان بمهاجرین دوستانه بشر های کمک حتی و مجاهدین

 شانرتحت تماسهای حتی و) نموده مستقیم های کمک افراطی های تنظیم  با افغان ملت  جهاد قبال در نتواند کشور هیچ
 .نماید قرار بر سیاسی مراویده ها تنظیم سران با ویا(بود آورده در آی،اس استخباراتی کنترول

 رویاروی و افغان ملت   جهاد اول وهله همان در سیاسی مه نا توافق یا و قرارداد چنین عقد از که گفت میتوان پس 
 .شد گذاشته بجا ناکی خطر اثر دو امریکا با شوروی

 عد بر بتا یگطرف از که گردیده مرتکب طوری را سیاسی اشتباه بزرگترین پاکستان الی با اعتماد چنان با امریکا- ا*
 ملت انزجار مورد پاکستان انکیز فتنه های رهنمایی و افغان دیموکرات و آزاد های گروپ با سیاسی ارتباطات داشتن م

 و نظامی سیاسی، خسارات بزرگترین امروز امریکا  میشود دیده طوزیکه  دیگر طرف از و گرفت، قرار افغان
 کنار در پاکستان ،امریکا قشار کوچکترین با که است روشن کامآل مسله یک واین میپردازد، پاکستان به به را اقتصادی
 سر بهمان را امریکا تا میتواند پاگستان ،اینبار شوروی علیه امریکا۸0 سالهای  پالیسی همان با و گرفته قرار شوروی

 . قراردهد شوروی نوشت
 وهله همان در افغان ملت تاریک سرنوشت پاکستان اقتصادی و سیاسی،نظامی خاصی قف مو چنان آمدن بمیان با -*2 

 از که داشته باالیی دست کشورما قضایای قبال در امریکا بشمول دیگر بهرکشوری نسبت پاکستان زیرا.خورد رقم اول
 کلیه مغایر و اسالمی رویشهای برخالف همسایه و کشورمسلمان و افغان ملت  دوستان قالب در جوانمردانه نا بسیار آن

  .کرد خاینانه استفاده ما کشور و ملت علیه المللی بین های پرنسیب
 پا استراتژیک مهم وموقعیت خاص سیاسی موقف از کشورما سیاسی واگاهان تحلیلگران یی عده وجودایکه با زیرا

 خوب شریک را پاکستان آنها از عده حتی و گردیده مطرح جسته بر آن متحدین و امریکا نزد کشورما با نسبت کستان
  دولت  ساختار ز ا پاکستان  ستخباراتی ا دستگاه و دولتمردان خودی را عینی واقعیت اما ،میدانند آن متحدین و امریکا

 افغانستان و هند های کشور بین در پاکستان تشکل که میدانستند بخوبی شان گرد نو و رخ هشت شکنندو متجانس، غیر
 ضیا جنرال.بوده شوروی پیشروی مقابل در امریکا بعدآ و انگلیس امپراطوری مقطعی سیاسی هدفمندانه معامله یک

 ملی رهبری یک  تبارز درصورت که میدانستند و بودند کرده درک خوبی به پاکستان استخباراتی دستگاه و الحق
 که میگردد میسر آن زمینه شوروی مقابل در امریکا پیروزی بالخره و افغانستان در شوروی وشکست درکشورما
 جنرال نماید،که  اندام عرض منطقه در  کشورنیرومند ویک آن متحدین و امریکا مقتدر شریک یک بحیث افغانستان
 پاکستان  کشور برای جدی خطر یک تنها نه را موضوع این پاکستان دولت استخباراتی دستگاه و جبار حاکم ضیالحق

 .بودند کرده درک قطعی بصورت پاکستانرا بنام کشور تجزیه ،بلکه کرده تلقی
 کامل های ووابستگی وشی صفتی،خوشخدمتی،وطنفر دون از باوجودایکه آن استخبارتی تیم و ضیا جنرال بنابران
 و ،خوشبینیها بوده برخوردار آی،اس،ای به ( اخوانیزم بقایای)  خویش یی شده ساخته افراطی های تنظیم رهبران
 دستیاری ازهمه مهمتر و  بودند آورده پاکستانرابدست مقیم افغان مهاجرین مخصوصآ ملت  اکثر های  مندی رضایت

 از آنرا متحدین و امریکا جانب از چه و افغانی شده فروخته رهبران جانب از چه کامل صالحیت و شرط و قید بدون
 افراطی تنظیمهای رهبران داشت بحضور را الحق ضیا جنرال یی بیانیه گرامی هموطنان اکثر) ساخته  خود آن

 آنهم با ند،اما بود(دارند بیاد19۸2سال منعقده متحد سازمانملل کنفرانس در افغان ملت نماینده و ناجی بحیث شده فروخته
  یها رضایتمندی این میدانستندکه ان مذهبی ودستگاه سیاسی،استخباراتی ودکتورین پاکستان جبار حاکم ضیاالحق جنرال

 شده ساخته های تنظیم کورانه کور های اطاعت وحتی صفتی وخوشخدمتی،مزدور پاکستان مقیم افغان ومهاجیرین ملت
 و میشود خارجی های کشور تسلیم بجنگ نه افغان ملت که میدانستند بخوبی اینرا و بوده گذر زود و موقتی خودش یی
 .میپذیرند را نشانده دست های دولت نه
 افغان ملت و ها دولت با دیرینه دشمنی خویش اسالف گردیدمانند عرض هم قبآل طورایکه ضیاالحق جنرال بران بنا

 مختلف اقوام پارچگی یک از غدار دشمن این اما بود، افغان واحد پیکرملت بر زدن ضربه فکری در وهمیشه داشته
 این که میدانست و داشته کامل آشنایی خارجی متجاوزین مقابل در مخوصآ افغانها جنگی روحیه و ملی کشور،وحدت

 ابر بزرگترین شکست و ملت این پیروزی اصلی عامل که بوده افغانها ملی افتخارات از ومقدس ارزشمند عنصر سه
 دیوبندی مذهبی های والنه اسخباراتی مخوف های غدار،دستگاه دولتمردان لهذا.بود گردیده سرزمین ین در قدرتها

 پیروی با ضیا جنرال میدانستند،بنآ شان شوم پیشبرداهداف برای جدی خطر و بزرگ مانع را فوق عنصر سه پاکستان
 و ملت های رضایتمندی از آن از تر شدید حتی و خود سیاسی دشمن بزرگترین بوتو علی ذوالفقار تخریبی پالنهای از
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 استفاده خود شده ساخته یی شده فروخته رهبران های طلبی قدرت و فروشی ،وطن ها صفتی دون ها، خوشخدمتی
 را ما ملی ووحدت یکپارچگی تنها نه افغانها خود جنگی روحیه از استفاده با تا گردید آن تالش در و کرده شایانی

 محو زمین کره نقشه از افغانستانرا کشور نام ما ملی وهویت فرهنگی ، تاریخی آثار بردن بین از با سازد،بلکه متالشی
 چون های ابرقدرت و ها کشور بزرگترین افغان،کارایکه نابودی برای افغان توسط   افغان کشتن یعنی نمایند

 شان مذبوهانه تالشهای همه با جنگ سه و سال ۸0 طی شان جاسوسی های برگ و ساز همه با انگلیس امپراتوری
 مردان شیر آنزمان زیرا نمایند، وارد گردید ذکر  فوق در که عنصرملی سه باین یی ضربه کوچکترین تا نتوانست

 بوطن عشق بخاطر فقط مادی توقعات کوچکترین بدون و تعصبات و تعلقات نوع هر بدون بیگانه تجاوز ایام در افغان
  دون ، زش ،سا ذلت قرارگرفته ملت مبارزات راس در رویاروی مبارزه با هللا سبیل فی جهاد با پروری ملت و

 که دریغا اما.میکردند دفاع وطن مادر از جانانه و دانسته حرام و ننگ آنرا از پول اخذ و بیگانه به صفتی،خوشخدمتی
 های شخصیت فاقد و گمنام اشخاص وطن مادر خلف نا فرزندان از قلیل عده گذشته امروزبرخالف

 از اخوانیزم،عده جریان لیدران از یی عده و رهبران کشور مختلف اقوام از ملی منافع ضد و اجتماعی،فرهنگی،اخالقی
 کشور مقیم های کرات تکنو و دیمکراسی دهه سایرجریانات  شده شناخته های کدر از تعداد حتی و پرچم و خلق لیدران

 بقسم  صفات بااین اینها بوده، شان سیاسی فرهنگ وجز افتخاراتشان از بیگانه به وخدمت فروشی وطن که غربی های
 .قرارگرفتند پاکستان مخصوصآ و ،ایران سعودی مانند  بیگانه های کشور درخدمت ابزاری های آله
 

 :گرامی هموطنان
 آور شرم قضایای های هنجاری نا کلیه ناظر عینی شاهدان بحیث  سال 37 مدت طی در هم شما و آمد گفته آنچه با

 :که گفت باید بودید کشور
 
 شرم های آورد دست وکلیه سیاسی،نظام،اقتصادی روند در بیگانه های کشور  استرتژیک بخاطراهداف عمده عامل دو

 افغانی یی شده فروخته عناصر که داشتند طوری کننده تعین ونقش ساسی ا رول کشور خارج از ما کشور امروزی آور
 . داشتند قرار انها خدمت در  شان اهداف تطبیق برای ابزاری های آله بحیث وکتلیست محلولین بقسم

 
 اهداف به رسیدن بخاطر امریکا و شوروی جهانی قدرت ابر دو رویی رویا و ها رقابت-1

   .ما کشور در شان کامل تسلط با منطقه در شان استراتژیک
 کردن نابود با پاکستان مخصوصآ و ایران ما بکار نا یی همسایه دو و منطقه های کشور شوم اهداف گذاری تهداب-2

 ظاهرآ یا و شوروی تجاوز مقابل در افغان ملت پشتیبانی و کمک یی بهانه به ما ملی هویت بردن بین واز افغان ملت
 .منطقه در امریکا منافع از دفاع بنام

دارد ادامه)  
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