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مرزهای ملی از بیرونوازدهه ها بدینس نیت افغا نستا نجنگ که علیه استقالل ، حاکمیت وام

ما طراحی وبوسیله مخوف ترین گروهای دهشت افگن وتروریستی به قیمت جان میلیونها کشور

ی گره میخورد که واهداف معین بانیات میشود،افغا ن وویرانی کشورما به اجراء گذاشته 

ضد افغا نی ان کشوربرمبنای  سیاستن قرارداشته وپاکستاژیوپولتیک  تجاوزکارانه درمحورمقاصد

شبا هت ان  پایگذاری گردیده است . این استراتیژی که با اهداف ومنویات سلف ان یعنی استعمار

مند را درهمسایگی خود بزیان منافع ملی وبقای  قدرت وجود یک افغا نستان ازاد ، مرفه ودارد، 

 لذاء نقشه سیاسی جهان گردید.وارد  م (۱۹۴۷که بصورت غیرطبیعی درسال ) کشوری میداند

، وجود یک افغا نستان مقتدربا داشتن جایگاه ونقش طرزتفکرحاکم درانسوی خط تحمیلی دیورند 

را منتفی وانرا فکتوری به  همگرائی منطقوییگرفعال درعرصه زاتیک وبامئوثرسیا سی ، دیپلوم

کانونهای شرارت ودهشت  نفوذ منطقوی ونیزعامل برچیدن هش اقتدارو، کاخودکا مگیها فرجام

ت علیه کشورهای همسایه دخالوتجاوز   ابزارزورواسباب ازانها بمثابه که پاکستان میخواند

دستیابی به نیا ت بمنظور   اسالم آبادفلهذا منجمله کشورما استفاده مینما ید.ل مستق وحاکمیت های

رزیده نو  صد جنون امیزش ازهیچگونه ویرانگری درتمام مراحل بحران کشورما دریغومقا 

که ان کشورهیچگاهی ازمنافع که روی ان سرمایگذاری نموده وبوضوح به اثبا ت رسانیده است 

 ویا تحمیل یک نظام مزدوربا شد وان عبارت ازفروپاشی کامل حاکمیت ملی افغا نستان ، تجزیه

ائتالف جهانی ضد  ین کانون دهشت وتوحش ومتحد دروغینهمین اکنون ادریغ نخواهند ورزید. 

تروریریزم میزبانی هزاران شبه نظامیان مزدوررا ازکشورهای مختلف بدوش دارد که بعد 

ه هدف قتل قلمروان کشورصرفأ ب مستقردر  ازاموزش ترورووحشت درمراکزتربیت تروربستی

ا هرغم ویرانیعلی ال وتضعیف حاکمیت افغا نستا ن فرستاده میشود. پا کستان وکشتارغیرنظا میان

خونین  کشوربرپیکر انسازمان یافته وسیع و ازرهگذرتجاوزاتکنون وصدما ت جبران ناپذیرکه تا 

درجنب استفاده ازنبرد های سایکولوژیکی ، فرهنگی واقتصادی علیه  وارد گردیده است ، ما میهن

را درمحراق سیا ست خارجی علیه افغا نستان قرارداده  توسعه جنگدولت ومردم افغا نستان ،دوام و

کارانه وکاذب مبنی بر همکاری باروند اشتی افغانها ، فرمان توسعه جنگ را ریا    وبا اقداما ت

طراحان سیاست تداوم قتل وانسان کشی .های متفاوت صادرنموده استدرافغا نستان ازمحور

اداره کابل وبا تعقیب رویکرد اغوا وفریب  سئواستفاده ازضعف ها وناتوانی های   درافغانستان با

دل بسته  اسالم آباد، مقامهای کابل وحلقات معین بدیهه گوورجزسرا که کماکان به وعده دروغین 

                                          رد کارزارافغانستان گردیده است : وا ، از ورای سه جبهه است

 

 



  

ازکشورهای مختلف م گروه های تروریستی چند ملیتی ایجا د جبهات جدید جنگ بااعزا -الف

. جهان  

 

گسترش همکاری های تسلیحاتی، اطالعاتی، مالی وغیره به مخالفان مسلح بومی به عزم  -ب

 توسعه بحران درفصل جدید جنگ درافغانستان.

 

سیاست تفرقه وتعصبا ت مذهبی ، قومی وزبانی بوسیله گما شتگان اداره جاسوسی راه اندازی  -ج

درمیان اقوام وملیتهای گوناگون ساکن درکشورکه باتاسف درینروزها نه تنها درمیا ن  اسالم آباد

اثرات ملموس یان نخبگان افغانی نیزترویج میگردد ، بلکه درم اهالی بومی کم سواد ویا بی سواد

                                                                                          داشته است . وقابل توجه

 

اخیروخطرناکترازهمه اینکه ان کشورخود بطورصریح واشکاربه مداخالت مرزی اش با  -د

روزبدون اینکه باعکس رتشدید قابل مالحظه بخشیده که هربمباردمان مناطق تحت حاکمیت کشو

، درداخل قلمروافغانستان ازقبیل هلمند وحتی  گرفتهالعمل متقابل مواجه گرددازمردم ما قربانی 

                            کنرها وپکتیکا به اعماربارکها وپایگاه های نظامی مبا درت ورزیده است.

 

عده صلح واخراج مخالفان مسلح افغانی ازمکانهای امن انها درمنا طق تحت وبادادن  اسالم آباد

حاکمیت ان کشور که درتنا قض اشکا ربا اصل عدم مداخله وتجاوزوپرنسیپ حسن همجواری 

قرار داشته ودخالت ان کشوررا درقضایای داخلی افغا نستا ن کشور ازسالها ست مورد حمایت ان

همین اکنون خشن ترین  ای(  -اس-داره بدنام جاسوسی )ایمبرهن میسا زد، ادامه میدهد. ا

ها ونیروهای منظم درقالب اعزام ملیش را خویش ظاهرأ نا مرئیا ت وبیشرمانه ترین نوع ازتجاوز

به هدف  ملیات تحت پرچم دروغینعملیا ت مخفی ویا اجرای عبعزم راه اندازی ازارتش ان کشور

ان  ستان دردورجدیدی ازنبردهای نیابتیبه اصطالح تسریع روند فروپاشی نظام سیا سی افغا ن

همین اکنون هزاران نظامی پاکستانی وجواسیس شبکه اطالعاتی ان است. بخشیدهشدت  کشور

باالبسه وتجهزات طالبان وسایرمخالفان مسلح کشوردرجبهات مختلف در داخل قلمروافغا نستان 

که درکنارحمایتهای  کشور مصروف جنگ بودهدلیر ومدافعان دگاندولت افغا نستان علیه رزمن

، سهم گیری مستقیم مسلح چندین ملیتی مزدورگسترده وسخاوتمندانه سیاسی ونظامی ازگروه های 

را در امورداخلی  اسالم آبادت اداره گستردگی تجاوزوعمق مداخالدرجنگ،  اسالم آبادنظا میان 

                                                                            کشورما بوضوح به اثبا ب میرسا ند.

 

درزمینه میخواهم وضاحت دهم که کاربرد اصطالح عملیات تحت پرچم دروغین نظامیان پاکستانی 

که  مفاهیم ناشی ازاصطالح عملیات پرچم دروغین خونین جاری درکشورما ظاهرأبادرنبردهای 

استفاده کاذب ازدرفش ملی ، لباس ، یونیفورم وتجهیزات طرف دران رزمندگان دشمن با  

درگیرعملیات ضد خودی را انجام میدهند وبعد با صحنه ارائی دروغین مسوولیت تجاوزوجنا یت 

زیرا شرکت وسیع نظامیان پاکستانی  متفاوت به نظررسیدهجنگی را بدشمن نسبت میدهند ، 

ه تحت پوشش لباس نظامیان ملی ما بلکه در ای(درجنگ تحمیلی کشورما ن-اس-وجواسیس )ای

لباس مخالفان مسلح بومی درهمه جبهات جنگ حضورداشته وحتی جنراالن فوج ان 

انسجام امورجنگی را درپیش دارند وسعی مینمایند تا مخالفان مسلح  کشورمسوولیت رهبری و

حاکمیت غیرمشروع  تان مسلط وبا ایجادتحت حمایت شانرا دربخش از قلمروافغانس جنگی واجیران

ش نموده وبه تال، درراستائی شناسائی یک ساختارمزدوردربخش معین کشورودرکنار نظام کنونی

                                                                            خاتمه بخشند. کنونی مشروعیت نظام

 

                                                                       

  



بایست تصریح نمود که هدف ازنوشتن سطورچند درپیوند با ابعاد وگستره مداخالت وتجاوزات 

 کشور لوتکرارقضایای نیست که همگان درداخدر امورداخلی کشورمان بازنویسی  اسالم ابا د

مجدد روی گذ شته تاریخی عملکرد واقد امات نظامیان ،منطقه وجهان ازان اگاهی دارند.بلکه تمرکز

که فرمان تجاوزوویرانی کشورمارا دردست دارند ، ازجهتی  مرتجع واداره استخباراتی پاکستان

ریان سیا ست درکابل چنا ن به وعده های ختصرمطمح نظرقرارمیگیرد، که مقاما ت و مجدرین م

شیفته گردیده است  مبنی برکمک درپروسه  مذاکرات صلح اسالم آباددروغین حکومت وجواسیس 

وغیرقابل  هاست درتخریب و ویرانیهای عظیم ویا این همان کشوری نیست که ازسالکه گ

با ابعاد  کماکانکشوران  اشکارومخفی اتش ناشی ازهمان مداخالتتصوردرین کشوردست داشته و

دررابطه به حل . اظهارات متنا قض رهبران اسالم ابا د  مشتعل است درافغا نستانبیش ازگذشته 

مسالمت امیزمنازعه کشورکه بیرون ازمرزهای ملی ما طراحی وتعمیل میگردد ، گواه برین حقیقت 

است که مجریان جنگ ،ترورو وحشت درافغانستان به میکانیزم های مشروع حل منا قشا ت 

ول دییلوماتیک ومجراجویانه سرتاج عزیزمسؤ باورندارند. چنا نچه اظهارات غیرمنطقی ، غیر 

انها نمیتوانند دستورشرکت  ن که اخیرأ بیان داشته که گویاروابط خارجی درحکومت پاکستا

به طا لبان صادرنمایدوهکذاء    اظهارات  درمذاکرات صلح با کابل وترک مخالفت مسلحانه را

ری با طالبان مباها ت مولوی سمیع الحق رهبرجماعت اسالمی پاکستان که به تداوم جها د وهمکا

حکایه  اسالم آباددر مذهبی( -هوشمندانه دومرجع اصلی قدرت )اطالعاتی ازاهدافمینماید   --

منتفی نموده وبه ترک  (اسالم آباد را ازادرس جنگ )اشتی ومصالحه دارد که باورهای   مدعیان 

بدون ونریزی درکشورمخاصمات ومنازعا ت ازورای   مذاکره وتفاهم سیاسی به نفع دوام جنگ وخ

                                                                                        تردید نقطه فرجام میگذارد.

  

ه حساس تاریخی که دشمن به دوام جنگ وخونریزی درکشورما اصرارمی ورزد ا درین برهفلهذ

ومی خواهند که منافع واهداف خصمانه خود را که همانا واگذاری خاک ویا ایجاد نظام 

، انتظاراوردن صلح وباورداشتن بدست اورد مزدوردرکشورماست ، درمیدان نبرد وبا توسل بزور

عدم درایت بازتاب به تعهدات ووعده های دروغین حامیان جنگ جزء یک اشتباه تاریخی بزرک و

کشوراز نظام حاکم می سیاسی سردمداران قدرت درکابل چیزی بیش نبوده لذاء مردم رنجدیده 

به دفاع قاطع ازاستقالل خواهند تا باتغیررویکردهای نادرست کنونی واتخاذ سیاست مدبرانه گذار

، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی افغانستان به دوام سیا ست انتظا ربه وعده کاذب صلح به انانیکه 

، نقطه فرجام گذاشته وبا رهای جزء حرف زور به هیچ ادبیا تی عاری ازخشونت باورندارند 

اغ ترورووحشت ، درسنگرهای د ازاسارت تعهدات واهی واغواگرانه حامیان جنگ ،

وپیام اوران صرتجاوزعن وپرافتخاردفاع ازافغا نستان شتافته وبا کاربرد حق دفاع مشروع دربرابر

وحشت وبربریت با مشارکت کلیه نیروهای ملی ووطنپرست ومدافعان دلیروطن دامن مقدس وطن 

خویش رادرتأمین را ازلوث گروه های مزدوروگما شتگان بیگانه پاک ومسؤولیت ملی وتاریخی 

                                                                    به انجام رساند.درکشوروامنیت پایدارصلح 
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