فرا خىان یک افغان به :
بـــن دوم
باید
اعالم نابىدی مرکز جهانی تروریزم در اسالم آباد
باشـــــــد
همانطوریک به همه جهانیان اشکار است که در بن اول نابودی رژیم تروریزم دولتی طالبان اعالم
وبه تعقیب آن رژیم دزدان حرفوی و مادرزاد بار دوم جای تروریزم دولتی را اشغال کرد و سردمدار
جنگهای صلیبی مستر بوش دوم این حادثه دلخراش را دموکراسی  ،آزادی و اعمار افغانستان جنگ
زده را اعالم نمود ،که در عمل نجاتگران ترسو همه آن چیزی راکه از اشغالگران سرخ ویا هم از
چور و غارت رژیمهای دزدان و طالبان باقی مانده بود ،آنرا ویران ویا هم غارت کردند و این غارت
شانرا دموکراسی و ترقی نام گذاشتند.
حاال یعنی بعد از ده سال جنگ افغان ُکشی و ویرانی کشور ازاده گان و رادمردان حماسه آفرین به
همه جهانیان مثل افتاب ثابت شد که محافظت شدن و کشته شدن رهبر القاعده "بزرگوار"اسامه جان بن
اسالم آباد در یک قصر خاص که به شکل خاص و فوق العاده اعمار شده بود در کشور که نام آن
پاکستان است به همه اشکار گشت ،و این مطلب هم به همه افغانهای شرافتمند ثابت شد که:
آغاز تجاوز بر خاک مقدس افغان از ده سال به این طرف نبوده بلکه ازبه قدرت رسیدن سردار محمد
داودخان و اعالم جمهوریت تا فعآل جنگ ظالمانه بر افغانها ذریعه همین پاکستان که خود را در
ظاهر دشمن تروریزم اعالم میدارد ولی در عمل مرکز تروریزم جهانی بوده ،تحمیل شده است.
این هم ثابت شد که:

تاکه پاکستان بر روی ُکره زمین با رژیم که تحت قومانده آی –ایس – آی باشد
در روی زمین صلح  ،ارامش وثبات وجود نخواهد داشت.
زیراکه همین چهل سال جنگ تباه کننده  ،ظالمانه و تحمیلی بر افغانها توسط همین دستگاه جهنمی
صورت گرفت و هنوز که هنوز است و همه جهانیان شاهدان زنده تربیه ،تمویل ،تجهیز و ارسال
منظم تروریستان از خاک " پاک" به خاک افغانستان که جهاد در آن یک تجارت شده است و مواد
اساسی این جنگ لعنتی خون و دالر است که خون آن سهم افغان و دالر هم سهم پاکستان میباشد.
به این سوال باید پاسخ گفته شود که؟

مرکز امروزی تروریزم دولتی پاکستان است.مرکز جهانی تروریستان سراسر جهان پاکستان است.
مرکز رهنمایی عملیات انتحاری پاکستان است.مرکز تربیه  ،تجمع  ،تسلیح  ،تمویل و اعزام سالم تا
دورترین نقاط در تمام افغانستان نیز به دوش پاکستان است.
اما نجاتگران ترسو  ،تیکه داران دموکراسی تحمیلی  ،وتاجران خون و پطرول عملیات تباه کننده
رادر اطراف و اکناف و قریه های دور دست افغانستان جنگ زده را با عصری ترین سالحهای و با
وحشی ترین شیوه بدون ترحم و بدون تشخیص دوست از دشمن عیله مردم بی دفاع انجام میدهد.چرا؟
ایا این واقعیت نیست که ستالیت های مدرن ناتو و طیارت کشفی ناتو امکان کشف یک جسم نیم متری
را دارد ولی چرا امکان تشخیص کاروانهای دور ودراز و همه کار وکتار دشمن که از اسالم آباد
ترورآباد تا کابل خونین میرسد کشف کرده نمی تواند؟
علیه با این مرکز تروریزم دولتی حاضر نیست تا مثلیکه
ناتو کدام قباله شرعی داشت تا با دیکتاتور معمر القزافی و دیکتاتور میالسویچ دست و پنجه نرم
بکند.
و ایا ناتو در مورد پاکستان قباله شرعی  ،انسانی  ،حقوقی و اخالقی ندارد تا علیه آن عملیات مشابه
غرض تامین صلح و ثبات نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان همانطوریکه ادعادارد  ،به راه
بیاندازد؟

بلکه هنوز هم پول تربیه و تجهیز و انتقال مصؤن تروریستان را به خاک افغانها اماده
میسازند.
حاال این مربوط و منوط است به رهبران دست نشانده افغان که اگر احیانآ در مابین شان کدام کله ئی
وجود داشته باشد که در آن غیرت افغانی  ،شهامت اسالمی و فکر حفظ منافع ملی در در تار وپود
وجود شان موجود باشد و مثل رادمرد تاریخ ،یک زعیم ملی یک رهبر حقیقی و یک افغان بیباک و
مثل یک پهلوان بی ترس ویک مبارز که جان خود را بخاطر نجات وطن صدقه کرده باشد تا در تاالر
این اجتماع بزرگ جهانی با صدای رسای شان درد و فریاد یتیمان ،بیوه زنان ،اه و فغان پیر مردان
و چیغ و غوغا اسمان خراش زخمیهای که هنوز پارچه های خونین راکتها و ماین های تروریستان
پاکستان در وجود شان موجود باشد ،به جهانیان اعالم نمایند که:
مرکز امروزی تروریزم دولتی پاکستان است.مرکز جهانی تروریستان سراسر جهان پاکستان است.
مرکز رهنمایی عملیات انتحاری پاکستان است.مرکز تربیه  ،تجمع  ،تسلیح  ،تمویل و اعزام سالم تا
دورترین نقاط در تمام افغانستان نیز به دوش پاکستان است.کارخانه های که ازکودآن بمهای مختلف
النوع ساخته میشود در پاکستان است،کمپهای رهایشی و اسوده خاطری تروریستان در پاکستان است،
لیکن جنگ تباه کننده و فرجام ناپذیر که هنوز فرجام آن قابل پیش بینی نبوده در افغانستان با ُکل شدت
و حدت آن در قریه جات کشور جنگ زده در جریان است .
اخیر چرا؟

اگر امدن تان در افغانستان برای نجات کشور و مردم از اسارت تروریستان و غارتگران بوده و این
کار را در کشوریکه چهل سال در آن جنگ و خون حکمفرما است ،ولی شما درعمل جنایتکاران
جنگی را بر سرنوشت کشور حاکم کردید و این جنایتکاران نیز در فکر سلطه فامیل  ،تنظیم  ،حزب ،
قبیله و قوم شان هستند نه درفکر منافع ملی و حفظ استقالل ،حاکمیت ملی و بخصوص تمامیت
اراضی کشور که حتی اکثر اراضی دولتی کشور ذریعه همین جنگ ساالران غصب شده و آنرا
غنیمت فکر کرده  ،نه ملکیت ملی .وشما هم با ُکل توان و طاقت نظامی و پولی که دارید قادر به
تامین صلح ،ارامش و ثبات نشده اید که علت آن هم به همه جهانیان هویدا است که مرکز تجمع ،
تربیه ،تسلیح ،تمویل و ارسال تروریستان به افغانستان از خاک " پاک " پاکستان صورت میگیرد.پس
الزم است که همین تجمع بزرگ جهانی با یک اواز و با یک تصمیم قاظعانه تصمیم گیرند که :

باید تروریزم دولتی پاکستان با النه های شیطانی القاعده و طالبان و همه مدرسه هایکه
در آن تروریزم تدریس میشود به اسرع وقت نابود شود تا در سرتاسر جهان صلح  ،ثبات
و ارامش حکمفرما شود.درغیر آن با چنین برخورد غیر انسانی جامعه جهانی که با چشم
باز میبینند که مرکز القاعده  ،طالبان و تروریستان سراسر جهان در پاکستان بوده و
عملیات تباه کننده در قریه جات افغان صورت میگیرد یک تجاوز خشن و یک اشغال
نامردانه غرض رسیدن به بحیره کسپین و منطقه ارال است وبس.
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