
دولت پاکستان بر کنر،  تجاوز 

 ست!شیطانی امریکادسیسه 
 

هاست که تهدبد عمده برای ساکنان ستتا در کنار مصتاب  ووااوون اغاااستتان ان پاکستتارتش منفور حمالت راکتی 

. استبه اطر موااه سااته اشینان مظلوب راروستادغاع کنر شتمرده شده و اان و ما  والبات شتریی ااتتتا مردب بی

با ابنک  پا غراتر اهاده اشاربابان غربی اشاره به ،اوبدپاکستان که بقابش را در آشوب منطقه می پرورتروربستتدولت 

 ،ازیسو طال  پیشگاناهالتبرای پرورش تا منطقه را از سکنه االی سااته و  استدر تتدد هوابی وبرااگر حمالت 

 ای مهیا امابد.تازه الاه

ر درژبم پاکستان  رذالتتماشتاور انابت و اوار بیگااگان استت، های ایرهکه معجوای از مهرهدولت غاستد کاب  

های اشینان که در برابر ارای . ارگاستااموشتی مرواار ااتیار امودههابش مااده در برابر پیشترویما باییبرابر مردب 

 ی چربیمهلق ،در سرحدات شریی باش ایروهامادهآ مانی بر غرباااهعواب املهچند قط با ارابه غااد، آب پردهان پاکستاای

 .ولیت اود را ساک کردادوبار مس ،را در ولو مطاوعات ساات اود تخته کرده

مردب   غرباااه دبروز در یااهای عوابدهندوان سیاستادامه ،دولت منفور پاکستتان به سرکردوی اواز شرب  و شرکا

همسان دارد. ابن دولت مرتجع و پلید مییدب بر و اب.آی.شش ای.آی.سی شیطاای هایهمپای طرحاود و منطقه بوده و 

مثابه ووشت ی ما بهن مصیات زدهاهای مهاارها و مجاوربت، محرومیتآشتاب ابران همیشه از غقر کمرشکنرژبم اون

د. دولت کنمیستفاده استتو در منطقه و اغاااستتتان و توحش بنیادورابی  وبروسدب توپ و ابزار وبرااگر اهت تقوبت 

اغاااستان  ،حقاای و غیره و باادهای منفور ولادبن، مالعمر، غروشوطن هایکوشد با تکیه بر مشتی از اغاانپاکستان می

اکستان سردمداران پ حتا اظامی اود داشته باشد. و غرهنگی ،ایتصادی ،بخت را تا سالیان سا  در محاتره سیاسیاگون

زبر ربهبکاار دبگر اوکران س ،ساالران به رهاری عاداهلل را در ااتخابات براده امودههمین اکنون تالش داراد تا تیم انگ

 .بنشااندهای سیاه دهه اود میالدی بر اربکه یدرت را مث  سا دبروزبش 

ابر دسابس س تخته ایز شان در آسیا و پیشاردادامه حضتور اظامی و تادب  اغاااستتان به برای  متجاوزان امربکابی

و از  دامن زدهباشد، منطقوبش می دستکه چوبرا به باری ارتش پاکستان  ایاز داراد تا هر از واهی آشوبگریاوبش 

بدون اشاره امربکا، دولت اوکرمنش پاکستان هروز ارئت اداشت که بر ااک اغاااستان  ابن حربق وبرااگر سود اوبد.

 ، کاخداشتهای پاکستان تابید امربکا را به همراه امیپراایاور راکت وده هزاران راکت بر مردب ما شلیک کند.تجاوز ام

پاکستان  به ارتش ،رسدها به هفت میلیارد دالر میستفید هروز تجهیزات پیشرغته اظامیش در اغاااستان را که ارزش آن

 کرد. واوذار امی

و کرده درک  امربکا و متحدااش راهای وریجاوزیت  و غارت تبا ووشتتت و استتتخوان مردب ما همتان وواه که 

 دولتابخشیدای ا و تدها انابت، مدااالت و تجاوزات پروریاموش اخواهند کرد، مزدورغراش را انابات ضد بشری



تا  ابم؛رها تاکید کرده. ما باد بخشتتیدناه غراموش کرده و اه اواه دهه بربادی اغاااستتتان چهارطی تقرباا پاکستتتان را 

امنیت و آسابش در دو سوی هروز  ،دبستقرار ایااهای پوشتالی اای رژبمهمتریی بهای دموکراتیک و دولتکه  هنگامی

 اخواهد شد. حکمفرمامرز 

اود  تدا با ملترا پروژه امربکابی دااسته و همپاکستتان اظامیان  شترمااهبیتجاوز  «حزب هماستتگی اغاااستتان»

 ،ب امربکا از سر ملت ما دور اگردبدهشوی سابهدهد تا ویتی کرده و ادا سر میرا محکوب  زورووبااهشدت ابن عم  به

و مدااالت و انابات پاکستان به ووش آی.اس.آی و واواک پاکستازی اشتود،  ارگ و کابینه از حضتور غالمان حلقه

 اخواهد بست.ز سرزمین ما رات اابران 

 نشدای ایست، مگر ابپرور از وطن ما کوتاههای انابتآلود امربکا، ااتو، پاکستان، ابران و دبگر دولتدستتان اون

چون ابنان  ،که مردب ما دستت به دست هم داده اوکران و مزدبگیران اابن داالی آاان را به ازای اعما  شان برسااند

 سازاد.دازی، چپاو  و بربادی را برای تاحاان اارای شان مهیا میااااد که زمینه دست

ه و ضد مردمی های اابناامتعهد است تا در برابر سیاستپیشرو و متریی  تشک مثابه به «اغاااستان ب هماستگیحز»

ا که و در ابن راه دست آااای رابستاده و اغشاور باشد غرواته و روشنفکران اودرابان هار بنیادو ،امربکابی اشتاالگران

اواهان وحدت عملی برای  ،تمیمااه غشردهرزمند در برابر عوام  وبرااگر میدر راه ستعادت و دموکراستی هراس بی

 باشد.اغاااستان آزاد و مرغه می
 

 با اون اوبش از وا  وا  ابن ااک حراست امابیم!

 وران و چاکرااش!کوتاه باد دست مدااله
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