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   تک دھقان اکبر

   ٢٠١٠ هي فور٢۴ -١٣٨٨ اسفند ۵

  

  

  ! دولت پاکستانتکارانهي اقدام جناتيمحکوم
   

ا رژی و در ھمدستی ضدانسانی پاکستان، در اقدامی اسالمدولت دالمالک رران،ي در ایالم اسمي ب  شھروند یگي عب

 لي تحویرا بازداشت، و به حکومت اسالم"  جندهللا-راني ایجنبش مقاومت مردم "ونيسي اپوزاني و رھبر جریرانيا

 کي و در محل سفارت پاکستان در تھران، تنھا یت مصاحبه مطبوعاکي در راني دولت پاکستان در اريسف. داده است

   ١.* نبودري امکانپذیگي عبدالمالک ریريبدون کمک پاکستان، دستگ: الم کردروز پس از واقعه اع

 کي انيً صرفا در جریگي ریري بر دستگی مبن،ی اسالممي رژی جعلیوي عجوالنه دولت پاکستان در رد سنارواکنش

اتیپرواز تصادف دون کمک اطالع ر ای سند،ی خارجی و ب هي است ب صاد،ی اسالمميرژ: نک دات اقت ال و ی تعھ  یم

داقل چ،ی ھمکارني ااني را در جرینيمع ستان سپرده است؛ ح ه دولت پاک ل ائیدھاي امنين ب ادي را در طرف مقاب  ج

رده است ستان بنياز ا. ک ت پاک ا ه  رو، دول تگکيسرعت و تنھ تان جعلیري روز پس از دس امبرده، داس رد ن  ی ف

  . کندي می آورادي را یال به تعھدات سپرده شده احتمیبنديال برده، پاؤ سريمنتشره را ز

اء که بنا،یگي عبدالمالک ربازداشت  اال در کي، "رهيالجز" و " هيالعرب " ی به گزارش رسانه ھ ل  و احتم ه قب ً ھفت

 خارق یاتي به عملی حکومت اسالمی منابع اطالعاتی افغانستان و پاکستان صورت گرفته، از سواني میمنطقه مرز

  .  اسفند، نسبت داده شده است۴ -هي فور٢٣ در روز سه شنبه زستاني به قرقی از دبئی پرواز ھواکيالعاده، در 

رینبوده، بلکه در دوره ا"  جندهللا-راني ایجنبش مقاومت مردم " اني جرانگذاري خود بنیگي رعبدالمالک ه رھب  ی ب

 ده،ي مورد بحث به انتھا رساني جری و نظامیاسي سیتھاي تصور، که فعالني رو انياز ا.  استافتهي ارتقاء اني جرنيا

ودهي بین سازمان خالص خواھد شد، تصوريً بعضا بزرگ ای نظاماتي از کابوس عملی اسالمميرژ ارزه .  استھ مب

سلحانه عل رهيم لطه گ شانه رژی س الممي بربرمن تان سی اس ر زمستاني در اس ستان، ب هي و بلوچ ران  ،یاسي سطي ش

  . رديخود بگه  بیمراتب حادتره ه بسا، اشکال ب چافته،ي موجود ادامه ی و فرھنگیاقتصاد
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ت البازداش دام احتم دالمالک ری و اع ط رژیگي عب اري جنامي توس المتک ارزدي نبا،ی اس سلح در سني مب  و ستاني م

 دي در بلوچستان باراني ایجنبش مقاومت مردم.  کور وادار سازدی انتقام کشاستي به سی آوریبلوچستان را، به رو

 تکاري جنایً خود را صرفا بر عناصر و ارگانھایتھاي نموده، جھت فعالدي خود تأککي بر اھداف دموکراتشتريھرچه ب

ه ھر مکي تي وجود وضعرغمی  سازمان، علنيا. دي متوجه نما،ی اسالمميرژ ابرابر، ب وق زاني جنگ ن ه حق  ک

ردم غراني اسیانسان اني در کوچه و خليردخي و م رم شمارد، باب ان ه  را محت دي مزانيمھم ر شراتوان شدطي ب  دي  ت

  .  بگذاردی مثبت باقراتيثا ت،یم اسالمي رژهيمبارزه عل

    

  ! ی باد حکومت اسالمسرنگون

  ! و عدالتی باد آزادزنده

  :  منبع خبر-١*
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