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  "ستان در تراژيدی خونين افغانستاننقش پاک"

  جلد اول
  :به ادامۀ گذشته

  

  فوق ۀنام یدر متن

  یعموم تيريمد

  آباد اسالم ینظام استخبارات

  م1989 یفبرور 22یا -6-یا یآ یج -4120 : رهشما

   . . . پاکستان سفارت یدفاع ۀاتش به

   پاکستان یستراتژ و تھايواول : موضوع

ستان ۀمسأل حل یرابرا یديجد طيشرا ،یروس عساکر خروج اديا افغان ديم ج داز. کن ل، ميرژ سقوط بع  کاب

صاد اوضاع شورنھا یاقت د تيدرک د یج ود خواھ ادر یماسال حکومت جيھ. ب د ق ود نخواھ دون ب  کمک ب

ستان یحام یوحت کيشر گانهي پاکستان که ميمعتقد قايماعم. کند برکشورحکومت یخارج عيوس  است افغان

   .رديگ صورت توانديم یخارج کمک آن، قيطر از که

  :دارد عامل سه به یبستگ افغانستان درقبال ما استيس) 2

ان که ديجد حکومت کي ليتشک) الف ستان درقلمرو آغاز ازھم د تيفعال افغان هيوظ نينخست. کن  کسب را ف

ناخت دور یحت ش داد المق ل اديز تع ل و مل ه قب شور ازھم ا ک شک یاسالم یھ د ليت ا. داد خواھ  نيدر ديبا م
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 شھر از یکي ساختن آزاد ديبا گريد فهيوظ. ميئنما نيتأم را رانيا طرفدار عناصر اشتراک نيکمتر حکومت

د اداره را کشور تمام آنجا واز شد خواھد نصب ديجد حکومت ندرآ که باشد بادآ جالل مثالً  عمده یھا  خواھ

د ینظام ممکن یکمکھا تمام به محتاج نيمجاھد. کرد ود خواھن شاران ديبا. ب ه ینظام مست ا ب اديا در آنھ  ج

رول اوضاع تا الزمست پاکستان شراکت و دخالت.  ندينما کمک منظم یاردو کي به هيشب یزيچ  -دشو کنت

  . گردد حفظ ما یمل منافع

ل محاصره قيطر از ديبا کار نيا: رديگ صورت قيطر دو از توانديم کابل ميرژ سقوط)  ب ه و کاب  بيتعق ب

ه یاقتصاد کامل محاصره قيطر از اي ميمستق تھاجم آن ه ک ل ميرژ اضمحالل ب تج کاب ردد، من ام گ دي انج . اب

ا نفوذ کابل ینظام حلقات در تا ميکن تالش ديبا ما منظور، نيا یبرا س . ميئنم ه است تياھم اربايب وذ ک ا نف  م

ه آنچه.   گردند جاه جاب آن در ما اعتماد مورد اشخاص و ابدي ميتحک ديجد درحکومت ا ک  ميعظ تياھم زيح

ه است یطيشرا جاديا است اد عمل درآن ک ً  حکومت نيا یکردع شاور صورت در صرفا ا نيحضورم  م

  .  گردد ريپذ امکان

د دردناک و یطوالن پروسه کي کشور مجدد اعمار آغاز و صلح اعاده) ج ود خواھ ا. ب ا م  در را الزم ليوس

ده،يآ در بلکه ميکن کنترول را پروسه نيا تنھا نه تا ميدار ارياخت ام ن در ادغ صاد یجيت  یاسيس و یساختاراقت

ستان نيب  کينزد اتحاد به منتج که ميکن نيتأم یقيطر چنان را ما ستاناف و پاک ردد غان  سرانجام امر نيا.  گ

وم و انينظام انيم در را عيوس تيحما شهياند نيا. نجامدياب پاکستان و افغانستان ونيکنفدراس به توانديم  عم

د الزم ماھرانه یغاتيتبل تيفعال وصف نيا با. کرد خواھد کسب مردم ا خواھ ه افکار ت ستان عام ان و پاک  جھ

  .  کند عادت آن به

  .باشديم اطياحت مستلزم و است مشنج ھم ھنوز وضع) 3

  .گردد ليگس ما یبرا فرصت نيتر زود به ديبا و بود خواھد ما یقدردان مورد شما تر مفصل اطالعات
  استخبارات یعموم ريمد ابيدرغ                                                                                     
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