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ماست یپاکستان دشمن اصل  

 
 ها. یر از پاکستانیست به غیگر نید یما کس یند که دشمن اصلیگویک صدا میامروز همه با 

شرفت، یب و جلو پیقصد دارند مملکت ما را تخر یب کاریوفر یها هستند که با دروغ گوه ین پاکستانیا       
ستند به جز از یگر نید ین آن  کسید رخ داد،عاملیشاه شه ۀکه درمنطقرند. انفجاروحشتناک یو صلح را بگ یترق
ست را خورد. آنها خود را یاولیب کار و ماکین دشمنان فریب اید چال و فریپاکستان. خوب، پس نبا یاستخبارات ۀادار

وغگو. آنها از ست به جز از اشخاص دریگر نید یگانه دشمن خدا و رسول کسید بدانند که یبا ینامند ول یمسلمان م
انه سر روس ها را یم یایجانب آس یشرویو پ یدورچشم به خاک ما دوخته و در قسمت توسعه طلب یلیخ یزمان
ت،نجابت و یکدام اصل یرازدروغ گوهیمچه مسلمان،که به غیمچه هندو و نیده اند. آنها اصآل دو رگه هستند نیخار

 شرافت خاص ندارند.      
ک مردم مابوده  ازهرنوع یوشماره  یمفلوک دشمن واقع یها ین پاکستانیگردد که ایامروز به وضاحت مشاهده م

و  یثبات یده، بیگناه و عامه را به خاک و خون کشانیش را برهم زده و مردم بیند تا رفاه و آساینمایله استفاده میوس
روز یالقاعده، طالب د یارا تحت نام ه یحرفه و یست هاین لحاظ آنها تروریزنند. بد یرا دامن م یتیامن یب

ند ینما یافت میکا پول دریاز امر«زم یه تروریمبارزه عل» ن نامیوداعش امروز در خاک خود پرورش داده و به هم
قرارداده تا افغانستان را به خاک  یستیمدرن را در خدمت چند گروه مشخص ترور ین پول و سالح هایکه بعدآ هم

ن یباشد.  بهرصورت ا یک پاکستان میاوران نزدیدارد واز یگاه نظامیجا پاکا درآنیکه امرییو خون بکشانند. جا
از جانب  یا کاریباشد و تنها بخاطر تقلب و ریکا در رابطه با پاکستان است که مربوط خود شان میاست امریس

ست که از یوراز اشخاص تر ۀست که آن عدیاد آورینموده ام. قابل  یاد آورین مسئله را صرف یکا ایپاکستان با امر
شود،  یافت نمیگر ید یزیرازکدورت و ترورچیند اصآل افغان نبوده و در وجود آنها به غینما یها اطاعت م یپنجاب

 یم به جنرال هایهستند که سرتعظ یمزدور یه شده اند. آنها اشخاصیچونکه آنها در همان منطقه تولد و ترب
مملکت ما  یتباه یهد خم نموده و از اوامر آنها اطاعت و برادیل میها تشک یت آنها را پنجابیکه اکثر یپاکستان

 ند . ینما یتحت عنوان اسالم م یبیت تخریفعال
از دوران گذشته تا امروزادامه داشته است. بخصوص از دوران  یبیتخر یات هاینگونه عملیند که ایگویها م یبعض

ن ید و بعدآ در باره افغانستان چنیبه دار کش کتاتور بود، بوتو صدراعظم وقت رایک شخص دیاالحق که یجنرال ض
د که تحت کنترول پاکستان باشد . یبر سر کار آ یپاکستان خواستار آنست که در کابل حکومت»اظهار نظر نمود : 

ف خود یات کثیبه ادامه نظر یت است .ویار با اهمیپاکستان بس یبرا ین هدف از نظر دفاعیپشت سر ا یاستراتژ
که از پاکستان تا « اسالم گرا»ک بلوک یل یق تشکیک در برابر هند از طریک قدرت استراتژیجاد ید. ایگو یم

 ین است طرزعملکرد و گفتارحاکمان پست فطرت ، پاکستانیا..«. است  یگسترده باشد ضرور یمرکز یایآس
 ز ما .یدر قبال وطن عز یپنجاب

ها از  یب پنجابید و تخریاک مادر وطن در مقابل تهدکند که از خ یجاب نمیافغانها ضرورت ا یا براین لحاظ آیبد
که ی، آن زمانیموفق نشدند.  بل یاقدام نموده بودند ول یکرز یر زمان جناب آقایند که از دیگویند؟ میخود دفاع نما

 یاجناس و حت یرا تمامینمودند. ز یم ید که افغانستان را ازصفرتهداب گذاریکار آمدند، با یرو یجناب کرز
ان شان ربوده شده بود در یها و حام یپرچون که توسط پاکستان یبه قسم یخیو آثار تار یات نظامزیتجه

ره که توسط یره و غیلفون ،موتر وغیبرق، ت ین هایگرفته تا ل یز وچوکید . از میرس یبازارپاکستان بفروش م
مقردزدان و تقلبکاران  ین جایاد که یرسیبفروش م یید که در جایبه غارت رفته بود، با یجنگ داخل« قهرمانان»

ن یآمد.  بد ید و صلح و صفا بوجود میگردیم ید که افغانستان دوباره بازسازیبود. مگربا وصف آن با یپاکستان
ک تعداد از طالبان را برادر ینکه یبا وصف ا یاست جناب کرزیم ، سیطرفانه قضاوت نمائ یسبب بود که اگر ب

شان یدند و در رگ هاینام یک تعداد از طالبان که خود را افغان میکه واقعآ  ل اش آن بودینمودند، دل یخطاب م
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ن گروه خواهان و آماده صحبت و ینمودند. با ا یم خم نمیسر تسل یپاکستان یها یو به پنجاب یجار یخون افغان
ن ید . البته اق مذاکره و گفتگوجستجو گردیرون رفت ازطریب ین معضله و بحران راهینکه ازایگفتگو بودند تا ا

گرفت  و آنها رادر یها بودند صحبت صورت م ین گونه افراد که مستقل از پنجابید با ایبود و با یخوب یاقدام کار
ا هستند که به حکم یبودند و  یگرید ۀک عدیتوان برادر خطاب  نمود. مگربرخالف،  یجهت برآوردن صلح م

نگونه اشخاض مغرض یند . با اینما یده وازاوامرآنها اطاعت مم خم نمویسر تسل یپاکستان یس استخبارات پنجابیرئ
هستند که در همان جا  یها یرد، چونکه آنها جزء از پاکستانید صورت بگیست و نبایچ گونه مذاکرات قابل قبول نیه

ه با ن بود کیا یستند. پس منظور جناب کرزیه شده اند و افغان نیست را آموخته اند ودرهمان جا تربیاعمال ترور
 د .یت نه انجامیاد به موفقیز یوصف کوشش ها

 یها رفتار م یمت با پاکستانیکه از در مال یا حکومت وحدت ملیو « ک تن و دوسری» امروز با حکومت یول
و  ۀجیچ نتیگردد تا حال هیده باشند. مشاهده میز با آنها به امضاء رسانیامکان دارد که تفاهمنامه را ن یند، حتینما

پاکستان قرار گرفته  یما مورد حمله قواه سرحد ینظام یرفت حاصل نه شده. برخالف درکنر،قوایاز آن متوقع که 
عام و تام گرفت. همچنان  ید امادگیباشد که با ین عمل به ذات خود اعالن جنگ مید شده که ایو دو عسکر شه

پاکستان درقبال   ییاست دو رویهمان  س ۀجید شدند که  نتیو شه ید زخمیگناه در قسمت شاه شه یاز مردم ب یتعداد
 باشد.  یمملکت ما م

د و یجد یسه هایرفته بلکه دسین جا خاتمه نه پذیاست توسعه طلبانه پاکستان در همید اضافه نمود که سین را بایا
ل در که آنها تحت نام داعش که به طرف شمایباشد به قسمیان میها هنوز هم در حال اجراء و در جر یپنجاب ۀالنیرذ

ن عنوان داعش بطرف شمال یرا تحت هم یخواهند که عساکر پنجاب یندارند،م یحرکت هستند و به افغانستان کار
ن جاست که مملکت به یند. همیدا نمایپ یپا یخود جا ینکه در آن منطقه برایسوق داده و درآنجا متمرکزسازند تا ا

تحت عنوان داعش از طرف شمال وازجانب  یبک جانب آن گروه پنجایرااز یشود. زیمواجه م یک خطر جدی
رد تا یگیها و طالبان فروخته شده ازسمت جنوب در حرکت بوده وتالش صورت میبه شمول پنجاب یگر، گروهید

تار  ین لحاظ سفر جنرال دوستم در سمت شمال برایمملکت را از طرف شمال و جنوب در محاصره قرار دهند. بد
باشد. همچنان به یبرخوردار م یت خوبیات از موفقین عملیشود ایده میکه دیسمبوده و ق یومارکردن دشمن ضرور

جنرال اعطا محمد نور و محترم محقق و جنرال  یت تحت فرماندهی، جمعیاسیب ائتالف سه حزب سین ترتیهم
دشمن  یسه هایکردن دس یک عمل بجا ، درست و موفقانه بوده و آن هم در جهت خنثیدوستم در سطح شمال 

معقول  یک امریباشند یمحاصره افغانستان از شمال و جنوب تحت عنوان داعش و طالب م یکه در آرزو یستانپاک
ف جنرال ضاالحق تالش یپوچ و کث یساختن مفکوره ها یعمل یها در امر ینکه پاکستانیباشد.  خالصه ایو بجا م

با شهامت که از خود رشادت بخرج داده،  یافغان ها یاریو هوش یداریشوند چونکه با ب یموفق نم یند ولینما یم
 یت سعین امنیع در جهت تأمیوس یروهایچ نمودن نیاستحکام دولت با بس یو در راه یدشمنان را خنث یسه هایدس

 دهند . یو کوشش به خرج م
ز یند به دو چیگو یکه میدولت قسم یه هایم استحکام پایاست و تحکیخواهم اضافه کنم که اصآل در س یر میدر اخ

 افته و شجاع .یم یعسکر خوب ، تعل یگریقانون خوب و د یکیضرورت است. 
جهت رفع و  یباشد.  هرگاه در وضع کنون یاز مشکالت عمده م یکیکمبود سالح  یم ولیما فعآل عسکر خوب دار

د رو صالح مملکت باشیرد امکان دارد که بخیسالح صورت بگ یه تقاضاین ، و روسیدفع خطر از ممالک هند، چ
 م ..... ین دشمنان منافق نجات دهیم خود را از شراینکه بتوانیتا ا
 
 ان                 یپا
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