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   پاکستان يا قربانيان خواسته ھای امريکا؟یشھدا

   در پاکستانء به تجليل روز شھداینگاھ
  

ام ء قبل حکومت پاکستان روز شھداۀھفت. پاکستان يکبار ديگر قدمی گذاشت تاريخی اما غلط ا تم  را تجليل نمود تقريب

شته شده ۀکسانيکه از آنھا به اسم شھيد و پاسداران خاک پاکستان ياد ميشد در واقع ھم  آنھا در مناطق صوبه سرحد ک

ه اين اقدام حکومت پاکستان بسياری نا گفته ھا و چھر پنھانی آنرا آشکار می نمايد و اين اق. بودند دام عمال دشمنی علي

  .ملت پاکستان تعبير ميشود

یهاز روزيکه پاکستان در پھلوی امريکا در جنگ نام نھاد عليه تروريسم ايستاد  یآرامه ای  لحظ شد تا به امروز حت

اب  . برايش دست نداده است در عقب "جنرال پرويز مشرف جھت جلب توجه بيشتر امريکا طبق گفته خودش در کت

ل امري به"خطوط آتش ول تحوي دل پ ا  صد ھا و ھزار ھا مسلمان اعم از عرب، افريقايی، افغان و پاکستانی را در ب ک

ستان را ببه ھمين ترتيب ھزاران عس. کرد الھای اول ه کر اردوی پاک ود و در س شکر کشی نم تان ل ر س طرف وزي

ی  ام ب ل ع رحد قت ستان در آنطرف س ر افغان ا ب اوز امريک ابقه ایتج داس ات  را راه ان ی در مطبوع ه حت ود ک زی نم

ود . تصاوير اجساد سوخته شده اطفال توسط اردوی پاکستان در آن مناطق انظار و توجه ھمه جھانيان را جلب کرده ب

ی ئآرام نبوده اند گاھی توسط طياره بی پيلوت امريکا ای حال لحظه ه و مردم مظلوم و بی پناه سرحد از آن روز تا ب

شونده اردوی پاکستان محکوم بو تقريبا ھمه روز توسط  اجر مي ه جای ديگر مھ ا ب يکی ديگر از . مرگ و از يکج

ز مشرف فاجعاعماسياه ترين  رال پروي اگرد و ۀل جن ا ش ه صد ھ ستان ب ه توسط اردوی پاک  مسجد الل می باشد ک

ا ب رد را در آنج م از زن و م شمند اع ه ھای اساله دان ا خون پروان اند و مسجد الل را ب بالن ال هللاشھادت رس  م و بل

ان در حرکت اب.  رنگين  نمودهللاال دن خون بيگناھ الخره ماشين حکومت پاکستان که با پول انسان فروشی و ريختان

  . انداخته شده بود بيشتر تاب نياورد و از حرکت افتاد

ل صحبت ميکردمي پيش با يکی از ژورنالیچند ه ستان جوان در رابطه مطبوعات کاب د ک ا فرمودن ی زيب ا خيل  واقع

د اه أمت. مطبوعات ما علف خوار ھستند و کسانيکه علف ميدھند طبيعی است خواسته ھای خود را دارن ر نگ فانه اگ س

ر ه  بوبه حيات سياسی پاکستان انداخته شود تقريبا از بد ا ب ده است وبن اقی مان دنيا آمدنش و الی امروز علف خوار ب
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دتعقيب نمودن پاليسی ھای ه ده سال گذشته اردوی .  غلط و اشتباه نتواسته عدم وابستگی خود را حفظ کن اه ب ر نگ اگ

واره ۀپاکستان انداخته شود ديده ميشود که اين اردو در يک دھ وده است بلکه ھم  گذشته با قدرت بيرونی در جنگ نب

ا اردو.  بر خواست امريکا در سر کوبی ملت پاکستان گمارده شده استءارودی پاکستان بنا الت خود ئواقع ه رس ی ک

ی والی  ارا ناديده ميگيرد، خاصيت مل ه ھي رد، ديگر آن ب رار ميگي ه ق درت و بيگان رود و در خدمت ق ين مي ش از ب

سانی اردوی  ر ان ا غي رد واقع اھد عمل ک وحشی و ماشين انسان کشی  مبدل ميگردد چنانچه در ھشت سال گذشته ش

 را که امريکا در فلوجه انجام داد و یجنايت. تان، و ديگر مناطق پاکستان بوديمپاکستان در بلوچستان، سوات، وزير س

پردنه  و دل بندھای نازنين خود را در آن بد بر کمبود جای قبر کندنءمردم فلوجه حتی سرک عمومی را بنا  دخاک س

اطق وزيرستان صورت گرفتعسفانه أمت ا أمت. ه استين جنايت و از آن بدتر از طرف اردوی پاکستان در من فانه ب س

  . ھزار حيف بايد بگويم حکومت پاکستان اسرائيل ثانی بر مسلمانان در طول ھشت سال گذشته ثابت شده است

ی خود ئزمانيکه غير اخالقی بودن جنگ ويتنام بعد از کشتار وحشيانه به عساکر امريکا  ی ثابت شد نه تنھا بی رغبت

انی ه که برا به اين جنگ اعالم داشتند بلکه آنھائي دال قھرم ی شدند و م حيث قھرمان از طرف حکومت امريکا معرف

ا ه در واقع مدال قھرمانی و افتخار را آن عساکر قھرمان ب. و سر سپردگی را حاصل کرده بودند نای امريک طرف س

ر اساس پاکستان بايد بداند آنھ. پرتاب کردند و از کرده ھای شان در ويتنام اظھار شرمندگی و بيزاری نمودند ه ب ائيک

ستند ا شھداء ني د، و آنھ ده نميتوانن . خواسته ھای امريکا انسانھای بيگناه را محکوم به مرگ ميکنند ھيچگاه قھرمان ش

سبت  ستان را ن ردم پاک ر م مطمئن باشيد نتيجه قھرمان سازی ھای شما نه تنھا ذھنيت عامه را عوض نميکند بلکه تنف

  . متنفر ھستند از اردو نيز متنفر ميشوندًطور که از امريکا شديدابه اردو بيشتر تر می سازد به ھمان 

  

  
 
 


