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 09/12/2019          رحیم شنسب

 كاكا مراد را آی. اس. آی. پاكستان كشت
 توسط كی؟

 توسط نوكران اجیرش طالبان
 چرا كشت؟

 شرح به كار دارد تمنای توجه به دلیلش،
 

برای دفاع از منافع پاکستان طراحی شده بود و آنگاه که کاروان  طالبان ۀاولي طالبان معلوم بود که پروژ ۀاز ابتداي ظهور هست

 خود را آشکار کردند. ،رتی پاکستان مورد حمله قرار گرفتتجا

 اعالم کرد که کاروان تجارتی دیگری را می فرستد.حکومت پاکستان  ،و روز بعد از تصرف سپین بولدک

 توسط گروه های از مجاهدین تاراجکاروان تجارتی دوم پاکستان وارد کندهار شد که در منطقه تخته پل  1۳7۳عقرب  10در 

 بود. جدی تر ،ا گذاشته سالح به دست گرفته بودند. این بار عکس العمل طالبان مدرسه هاي دیني که کتاب رگردی

دست به یک حمله برای نجات کاروان تجارتی پاکستان زدند و طی یک هفته اکثریت مناطق کندهار  1۳7۳عقرب  1۵ان در طالب

 را زیر سلطه خود در آوردند و تمام اموال چپاول شده را برگرداندند.

ین کشور ابخاطر تقسیم آب با توافق را افغانستان که طوالنی ترین سرحد را با پاکستان دارد، تا هنوز کدام  همان زمان تا حال از

 آباد را سیراب های ملتان، علی پور و حیدر آب دریای کابل در حصه اتک به دریای سند ریخته و سرزمین امضاء نکرده است.

ا های کشت گندم خود ر پروژه  پاکستان  سازد. پاکستان کشوری است که نان گندم در آن خیلی اساسی است و سبز می و سر

 .کندن آب تأمین میاز همی

آنها امضای توافق تقسیم آب با پاکستان به معنی به رسمیت شناختن خط  ۀا سیاسی می خوانند، زیرا به گفتآگاهان دلیل آن ر

 دیورند است.

 اگر افغانستان قرارداد تقسیم آب را با پاکستان امضاء کند در گام نخست باید یك"

ین یعنی افغانستان خط دیورند را به رسمیت می شناسد. تاکنون هیچ حکومت افغانستان نقطه را به عنوان سرحد تعیین کند و ا

این خط را به رسمیت نشناخته است و از نظر حقوقی این بزرگترین مشکل را ایجاد خواهد کرد و همچنان مشکل دیگر حقوقی 

ا پیدا کند در آن صورت قرارداد با پاکستان اجازه این خواهد بود که اگر در آینده افغانستان ظرفیت استفاده از منابع آبی اش ر

 ".ش استفاده کندکه افغانستان طبق میل خود از آبنخواهد داد 
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پنجصد دهه می گذرد و از ایجاد پاكستان شش دهه، اسرائیل به غصب سرزمین ها و ظلم به از تاریخ خراسان و افغانستان 

فلسطینی ها متهم اند ولی پاكستان كشوری كه غاصب سرزمین های هند و افغان، متجاوز، تروریست پرور، صاحب سالح اتمی، 

  و منافق است.

  و بمیرد تا پاكستان زنده بماند((شعار ستراتیژیك پاكستان اینست كه ))افغانستان باید بسوزد 

  چرا؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاكستان به تجارت، مواد خام، صادرات، بازار كار ضرورت دارد، با هند دشمن بزرگش این هدف میسر نیست، چین خود كشور 

زراعتی، صنایع نا صادراتی و اقتصاد بزرگ دارد، یگانه امید افغانستان است كه با سوختاندن آن و غصب آن، همه صادرات 

كارآمد خود را روانه بازارش كرده، با تراكم نفوسش بازار كار وسیع در سرزمین های دست ناخورده افغانستان حاصل كرده 

  مواد خام آنرا تصاحب و از طریق این كشور به بازارهای بزرگ آسیای میانه راه یابد

توطئه های پاكستان صد كتاب میشود كه حتی نویسندگان پاكستانی  فشار، قساوت ها ، دشمنی ها ، مداخالت ، تخریبات و شرح 

  هم به آن اعتراف دارند.

  كاهش حجم تجارت با افغانستان، ٪٤0درهمین سال پاكستان سه ملیارد دالر كسر مالیات و یازده ملیارد دالر كسر بودجه دارد، 

  صادرات و واردات از ٪٦0تفاده از بندر شاه بهار ایران كه باز شدن راه های تجارتی افغانستان با سائر همسایگان خصوصأ اس

آسیاب باقیمانده و به اساس منابع خبری بین المللی  ٤0آسیای تولیدآ رد در شهر پشاور  270آن طریق استفاده میشود، نمونتأً از

 پاكستان با دو صد ملیون نفوس، ششمین كشور پر جمعیت جهان به مشكل كمبود آب قرار دارد.

روز باشد( و احتمال  120ملیون متر مكعب آب تولیدی پاكستان تنها برای پانزده روز آب ذخیره دارد )كه حد اقل برای  ٤٨

سال بعد، كمبود آب وضع بحرانی می گیرد و اگر  20یعنی  20٤0وجود دارد كه در سال  202٥خشكسالی بزرگ بعد از سال 

ا از مناطق خود كوچ می كنند، همین حاال به قرار خبر میدیای پاكستان مهاجرت مشكل كمبود آب در پاكستان حل نشود أهالی آنج

  جوانان به خارج شدت حاصل كرده است.

  منابع آبی خود بهره می برد، ٪2٥  منابع آِب افغانستان استفاده می كنند و افغانستان تنها از ٪7٥همین حاال ایران و پاكستان از 

بند  ۳2ملیارد مكعب است، جون افغانستان تداركات  1٦۳ان و باران های ساالنه میزان آب دریای جاری در افغانست 2٥از 
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ذخیرۀ بزرگ و ده ها بند كوچك را به منظور أبیاری، برق و ذخیرۀ آب در نظر دارد این موضوع زنگ خطری منجمله برای 

 پاكستان است.

  شود. یآبهای كنر همه به پاكستان سرازیر م علینگار و علی شنگ و لوگر،كابل،  پنجشیر، طریق دریاهای گلبهار، افغانستان از آبهای

میلیون دالر آغاز می  2۳٦کابل با مبلغ کرد که به زودی کار ساخت سد شاتوت در مسیر دریای  اخیراً دولت افغانستان اعالم

کشاورزی  کند و آباز جمعیت کابل را فراهممیلیون  2آشامیدنی برای  میلیون مترمکعب آب 1٤٦رود این سد گردد. انتظار می 

طلبانه افغانستان های جاه  کند. این پروژه بخشی از پالنهای ولسوالی چهار آسیاب این والیت را فراهم هکتار از زمین  ٤000

  کابل است.سد بر روی بستر دریای  12با حمایت هند برای ساخت 

در صد جریان آب ورودی سد و رسک   11-٨کابل موجب کاهش مسیر دریای  شود که احداث سِد جدید درتخمین زده می 

اقتصادی منطقۀ خیبر پختونخوا تأثیر منفی داشته باشد و  -شود.  بنا بر این، این کاهش جریان می تواند بر توسعۀ اجتماعی 

 موجب بروز آشوب اجتماعی گردد.

های امنیتی را در کشور نشانه ساختار م جهانی از آدرس پاکستان زیروقتی تروریزم با تلفیقی از سالفیزم عربی و رادیکالیز

های قومی مذهبی و طبقاتی  زند و شکافاز آدرس ایران دست به اغواگری می های هالل شیعی  که اندیشهیا زمانی  گیرد،می 

، ایجاد دیموکراسی و تحقق صلح ا تروریزمای مبارزه ب که افغانستان در آتش جنگ سه مرحلهسازد، یا زمانی تر می را بیش 

ه هایی که پتانسیل مداخلگیرد، نشان دهندۀ آن است که کشورترین کشورها در گراف جهانی قرار می امن ترین و نادر اوج فاسد 

راق لیبیا و عدانند، طبیعی است که دنبال نفت نیستند تا سناریوی شان در کشور می در امور کشور را جزو اهداف راهبردی 

امنی نشانۀ آن اش را ندارد و تداوم نا  تکرار شود، بلکه به دنبال آبی اند که افغانستان در حال حاضر توانایی مدیریت منابع آبی

شان تعریف تر از نفت را دارد و در ردیف منافع ملی در صد آب مفت برای ایران و پاکستان ارزش باال 7۶است که بیش از 

گ آینده در كشور های جهان روی مسئلۀ آب است، امریكا از حاال مشكل كمبود آب و نزاع های برخاسته از آنرا شود، جن می

  منافی امنیت ملی خود قلمداد كرده است

 آیا موضوع آب بین افغانستان و پاكستان قابل حل است؟

    مردم افغانستان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند٪٨٠این در حالیست كه 

اگر افغانستان تالش کند که سدهای بزرگ بیشتری بسازد و مالکیت بخش بزرگتری از منابع آب خود را در دست بگیرد، مسلماً 

های دیپلوماتیک خواهند  )ترور، توطئه ها، استخدام جنگجویان نوكر( و از جمله اعتراض ایران و پاکستان از طرق مختلف

های  کنند یا به تعویق بیندازند. با توجه به این که هم بودجه و هم مجریان چنین طرحهایی را مختل  کوشید اجرای چنین طرح

 ها را مختل کند. تواند این طرحمیی ایران و پاکستان به طور جدی ها، کارشکنی میشوندساختمانی بزرگی از خارج تأمین 

برداری از منابع آبی که از تان برای ادامۀ  بهره در مقدمۀ مطلبی پیرامون تالش دو کشور ایران و پاکس« تایم»نامه هفته 

که وظیفه  میدهدظامی توسط شورشیان را شرح نقتل فرمانده یک واحد شبه  ۀهندند صحنه تکانمیگیرافغانستان سرچشمه 

 است. وی و اشخاص تحت فرمان او حفاظت از ساختمان در حال احداث سد ماچالقو در والیت پکتیا در شرق افغانستان بوده

انان ول نگهبمسئولی، سایت یوتیوب منتشر شد صحنۀ به اصطالح اعدام خان ه اواسط سال جاری میالدی روی وبدر ویدئویی ک

  سد، به دست گروهی از جنگجویان شورشی افغان )طالبان( ثبت شده است كه در عقب این جنایت مقامات پاكستانی قرار دارد.

 : به قتل رسیدن داكتر تتسوناكامورا

 ******** **** 
 گویند:از خاطرات ناکامورا می 

 

 را بس کنیم. گفتند: کاکا مراد وقت پوره شد، باید کار شد، کارگران افغان به ناکامورا می می  عصر ۴ که ساعتزمانی »
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 گفت: تا حال برای پول کار کردید، یک ساعت برای وطن تان کار کنید.< ناکامورا در جواب شان می

گفت توجه به وضع زراعت و آب، هجوم مردم را به طرف كلینیك ها و شفاخانه ها كم می سازد، پروژه های زیادی را او می 

  در كشور افغانستان به ثمر رساند كه منجمله 

 شود.صول میدهند و به خارج هم صادر میهکتار که همه مح ٥70باغ زیتون، انار، هلو، زردآلو و خرما به مساحت  ۵ _ ایجاد1

 و خدمات رایگان صحی.. کارمند  700با  _ایجاد مرکز صحی در زمان حاکمیت طالبان تا االن 2

 کیلومتر، 2٥_احداث یک کانال آبیاری به طول ۳ 

 _ احداث لیلیه یا قاغوش،۴

 متعلم، ٦00_احداث یک مکتب با ظرفیت ۵

 نماز گزار ٨00_ اعمار دو باب مسجد هر كدام ۶

  یبا و جذاب دشت گمبیری والیت ننگرهار_احداث یک مزرعه و باغ ز7

 هکتار زمین باغ میوه ۵70_کانال های مدرن آبیاری در ٨

 در تمامی همین بخش ها خودش یا مدیر بوده یا راننده لودر، یا داکتر صحی یا هم کارگر ساده، یا هم رهنملی کارگران.....

 ان و ننگرهار :به صورت عموم نتیجۀ كارها و خدمات این مرد بزرگ به افغانست

  چاه عمیق1٦00 حفر 

  هزار تن ٦٥0000فراهم ساختن آب آشامیدنی برای 

  جریب زمین ٨2٥00آبیاری 

  ایجاد یازده سربند و کانال

  ساخت دو مسجد و دو شفاخانه

 مهار کردن آب دریای کنر از رفتن به پاکستان

جمع آوری و به ننگرهار به مصرف رسانید و در نهایت سال از مردم جاپان  ۳0تمامی مصارف این خدمات را در جریان 

مزدش را با ناجوانمردی چند تروریست گرفت ولی این تروریستان اجیر پاكستان اند كه بیشتر ازین حوصلۀ پیشرفت زراعت و 

  مدیریت أب ها را در افغانستان نداشته و ندارند.

شوند نیز توسط آقای زمین زراعتی با استفاده از آن آبیاری می سربندهای ولسوالی کامه و ولسوالی خیوه که هزاران جریب 

 ناکامورا ساخته شده است.

 چندی پیش از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به پاس خدمات او برایش تابعیت افتخاری این کشور نیز داده شد

 را بر شانه میگیرد.و امروز به پاس خدمات این برادر چاپانی و عاشق افغانستان، تابوت او
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های مردم این کشور را پوشید، تابعیت  ناکامورا به فرهنگ مردم افغانستان احترام گذاشت، زبان پشتو را آموخت، لباس»

  دست آورد و شب و روز برای پیشرفت افغانستان تالش كرد افتخاری افغانستان را به

 ریزی شده است.حمله به ناکامورا، امدادگر جاپانی در خارج از افغانستان برنامه شاه محمود میاخیل، والی ننگرهار میگوید 

 یک اجالس خبری گفت دلیل این قتل نیز کارهای آقای ناکامورا در بخش مدیریت آب بوده است. ۀقوس در حاشی 1۴او پنجشنبه 

گفت شواهدی از دست داشتن استخبارات منطقه در آقای میاخیل، رویداد قتل آقای ناکامورا و همکارانش را "سیاسی" خواند و 

 این رویداد در دست دارند که به زودی با مردم شریک خواهند کرد.

گفته می شود كه شخصی به نام حضرت علی نوكر معروف پاكستان در زمان مجاهدین تقریباً تمامی دشت گمبیری در جالل 

وی سرسبزی این زمین ها کار کرده و آنها را از حالت غصب آباد را غضب کرده است. ناکومارا در طول زمان کارش ر

 بیرون آورده و در خدمت مردم قرار داد. 

این باعث باز شدن یک دعوای دائمی بین ناکومارا و حضرت علی شده بود که احتمال زیاد قتل او بدست كسان این مرد غاصب 

دن این آدم کمپاین کنید! هكذا گفته میشود كه قوماندان گل کریم . در دنبال کرو به دستور استخبارات پاكستان صورت گرفته است

 سال پیش در زمان کرزی ترور نمود. 9برادر ناکومارا را 

در شهر فوکووکای جاپان به دنیا آمد. وی در بخش طبابت پوهنتون کیوشو، چهارمین  19۴۶تتسو ناکامورا در پانزدهم سپتامبر  

تر آنان  سالگی برای کمک به بیماران جذام وارد پاکستان شد؛ بیمارانی که بیش ۳٨و در پوهنتون تأریخی جاپان تحصیل کرد 

ایجاد کرد، اما تنها دو سال بعد، برای کمک به بیماران « پشاور کای»دادند. او سازمانی را به نام را مهاجران افغان تشکیل می 

جا بود که ناکامورا این بار اساس سازمان غیردولتی نا نهاد. از آنگاه را بسه درمان 1991آباد شد و در سال افغان، وارد جالل

های برای درخشش نور به گوشه»( را گذاشت و کارش به عنوان مددرسان را با شعار PMS)سازمان پزشکی صلح جاپان 

 آغاز کرد.« تاریک

کرد. گان را اداره میصحی برای پناهند هایدرمانگاه بیماری جذام و سهولت 10ها خدمت در کشور، ناکامورا بیش از طی سال

نگند. می جتر برای زنده ماندن  ها بیش برد که افغان میالدی، پی 90های اوایل دهه  لیکسازمان با خش این داکتر جاپانی هم

در آن زمان  سانی را در والیت ننگرهار آغاز کرد. ناکامورابرهای آ های آب و عمران شبکه او به همین دلیل کار حفر چاه

داکتر بهتر است. در کلیپ تصویری که توسط شبکه ملی جاپان از جریان  100سانی از عملکرد برگفت که احداث یک شبکه آ

 وید: میگوگویی با مردم محل گرفته شده، پروفیسور ناکامورا به زبان پشتو  گفت

 ورد، این روشنمیخورد. سالح به درد میخبه درد  گیببینید که برای مردم آب نیست، پول نیست و خوراک نیست. اول زنده»

 «را در آینده نیز دوام دهم. کمکهانه نگومن است که ای

ویکم در ننگرهار، زمینه های سده بیستدر اولین سال« مروارید»رسانی به نام ناکامورا با اعمار و بازسازی هشت شبکه آب

ها کیلومتری در یکی از ولسوالی 2۴نی خشک بود، حاصل بگیرند. این شبکه هایی که زمارا برای دهقانان مساعد کرد تا از زمین

گان این ولسوالی، سرسبزی خاصی به این متر عرض دارد. ناکامورا عالوه بر حل مشکالت خوراکی باشنده 11ادامه یافته و 

کند. سازمان غیردولتی زیر نظر هزار هکتار زمین را آبیاری  1۶تواند بیش از رسانی مروارید، میمحله بخشید. شبکه آب

پروفیسور ناکامورا سال گذشته دومین قرارداد کار برای اعمار بخش دوم این کانال را با قیمت دو میلیون دالر با حکومت امضا 

 مها فراهها و پلچکرسانی، پلهای آبوساز شبکهیافتند و زمینه ساختکرد که بر اساس آن، صدها شهروند ننگرهاری کار می

هزار هکتار زمین در بخش اول این پروژه، روند سرسبزی همیشه بهار را  1۶خواست پس از سرسبزی شد. ناکامورا میمی

 کرد.گی برایش امان نداد. او عالوه بر این، در اعمار مسجد و مدرسه نیز کمک میاما زنده  در بخش دوم ادامه دهد،
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رسانی را باالی دریای کنر احداث چاه آب حفر و هشت شبکه آب ۶00و در مجموع، پروفیسور ناکامورا بیش از یک هزار 

شان کمک گیی کار برای مردمان محل فراهم و آنان را در بهبود زندههای اعمار و بازسازی، زمینهکرد. او با آغاز پروژه

های آید[ را افزایش داد، فارمه دست می]که از نیشکر ب« گُر»رسانی، میزان تولید های آبکرد. تتسو ناکامورا با اعمار شبکهمی

رد رفته به مگاوداری را به کار انداخت، تولید محصوالت را قوت بخشید و بازارهای میوه و ترکاری را رونق داد. تتسو رفته

تر د. بیشرننگرهاریان بدل شد. او نیز با فرهنگ افغانی خو گرفت و از همان اوایل تالش کرد تا زبان پشتو را یاد بگی  محبوب

کرد و محبوبیت او در میان مردم باعث شد تا مردم به دلیل شباهت نام او با وگو با مردم با زبان پشتو صحبت میمواقع در گفت

 صدا بزنند.« کاکا مراد»اسم مراد، او را 

متخصص کشاورزی  ساله، ۳1به صدا درآمد. کازویا ایتوی 1۳٨7زنگ خطر برای تتسو ناکامورا و همکارانش در ماه سنبله 

اش در شنبه، پنج سنبله همان سال با رانندهکرد، روز سهجا با ناکامورا کار میرسانی یکهای آبکه در بخش ساخت شبکه

ننگرهار ناپدید شد. هر چند نیروهای امنیتی اواخر همان روز گفته بودند که این متخصص جاپانی رها شده، اما بر خالف آن 

جان کازویا ایتو در ولسوالی کوز نظامیان طالب رها شده بود. فردای همان روز، جسد بیی وی از سوی شبههها، تنها رانندگفته

های کنر پیدا شد. گروه طالبان این امدادرسان را به ضرب گلوله کشته بودند؛ تتسو ناکامورا اما دست از کار بر نداشت و فعالیت

های پلی که در بود. ناکامورا حتا یک بار از سقوط ستون ر دو مسجد و دو شفاخانهامدادرسانی را ادامه داد که حاصل آن، اعما

 معرض خراب شدن قرار داشت، جلوگیری کرد.

گی پارچهرا به دست آورد. این جایزه به پاس یک« رامون مگساسای»به دلیل خدماتی که انجام داد، جایزه  1۳٨2وی در سال 

گرا در یک جامعه دموکراتیک به نام رییس جمهور پیشین فیلیپین گرایی عملدم و آرمانرانی، خدمت شجاعانه به مردر حکم

ای را در شهر خودش به دلیل بار جایزه، ناکامورا این1۳92ای شبیه و همتای جایزه نوبل آسیا است. در سال مسما شده و جایزه

ست را به د« جایزه بزرگ فوکووکا»ت که توانست وچهارمین نفری لقب گرفبدیل، تصاحب کرد. وی بیستارایه خدمات بی

هایی در گزاری از کار برجسته افراد یا سازمانالمللی شهر فوکووکا برای ارجآوَرد. این جایزه توسط شهر فوکووکا و بنیاد بین

 شود.حفظ یا ایجاد فرهنگ آسیایی تأسیس شده را به دست بیاورد، اهدا می

را به دست آورد. این « شودگان و اهل هنر اهدا میتر به نویسندهای که بیشجایزه»ی کان او در همان سال، جایزه کیکو چ

ع سفارش طلو»شود. وی تنها سه سال بعد، نشان جایزه از سوی مجله بانجی فونجای و انجمن تبلیغات ادبیات جاپانی اهدا می

ی از امپراطورهای جاپانی ایجاد شده و ساالنه به را از سوی حکومت جاپان به دست آورد. این نشان از سوی یک« خورشید

 ای ایفا کرده باشند.زیستی و محیط زیست و ارتقای فرهنگ نقش ارزندهرفت بهشود که در پیشافرادی اهدا می

اعطا « شهروندی افتخاری»سال خدمت، به وی  ۳0خدمات تیتو ناکامورا به جایی رسید که حکومت حدود دو ماه پیش به پاس 

قوس زمانی که  ۴ساله بامداد چهارشنبه،  7۳. با این حال اما این لقب دو ماه بیش دوام نکرد و سرانجام، تتسو ناکامورای کرد

ه دو اند کبه ساحه سفر کند، از سوی افراد ناشناس هدف قرار گرفت. شاهدان صحنه گفته  خواست برای بررسی یک پروژهمی

بودند و به محض رسیدن موتر حامل آقای ناکامورا، وی و همراهانش را هدف قرار موتر در قسمتی از شهر ننگرهار متوقف 

 بردند او نمردهکه پیدادند. به گفته شماری از شاهدان رویداد، آقای ناکامورا در اوایل زنده بوده، اما افراد ناشناس به محض این

فر، از جمله یک همکار، سه محافظ و راننده وی کشته شدند، است، او را برای دومین بار به گلوله بستند. در این رویداد، پنج ن

 خواستند وی را به شفاخانه بگرام منتقل کنند، جان داد.جان به شفاخانه انتقال یافت. در ادامه، زمانی که میاما ناکامورا نیم

بمیرد. وی قرار  جا )افغانستان(ینهایش گفته بود که خوشحال خواهد شد اگر در اتتسو ناکامورا پیش از این در یکی از مصاحبه

ها را در ننگرهار ادامه دهد. این مددرسان جاپانی پیش از این گفته بود که ساخت یک کانال بود روند اعمار و بازسازی کانال

ا دند تداکتر بهتر است. خانواده تتسو ناکامورا، از جمله همسر و دختر وی بامداد جمعه، ششم قوس به کابل آم 100از کارکرد 

ایر با ارسال درخواست به حکومت جان او را با خود به شهر فوکووکای جاپان منتقل کنند. هرچند شرکت هوایی کامپیکر بی
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ردند که ایر تایید کپیش از این، مسووالن شرکت هوایی کام جاپان، از تمایل این شرکت به انتقال جسد این کارمند خبر داده بود 

اند. و قرار است نصب کرده« ۳۴0ایر بس »ترین هواپیمای این شرکت جاپانی را بر بدنه بزرگ تصویری از این امدادگر

 ایر باقی بماند.ساله وی، بر بدنه این طیاره شرکت کام ۳0گزاری به خدمت تصویر تتسو ناکامورا تا چند ماه دیگر به هدف ارج

سئله آب مختصن و اهداف ستراتیژیك پاكستان برای إمحای درمقدمهء این بحث اهداف ، مشكالت و حرص وطمع پاكستان در م

افغانستان بمنظور یگانه راه نجات خودش را عموما توضیح دادیم كه هدف من از تحریر این مطالب اینست كه یكبار دیگر آنانیكه 

ان اینست)) مرگ افغانستاز عمق استراتیژی پاكستان در مورد امحای كشور ما مطلع نیستند بدانند و بفهمند كه هدف پاكستان 

  یگانه راه حیات آیندهء پاكستان ((

و خیانت های پاكستان در ین چهل سال بس است و ما به  بیائید به پیروی حكم قرآن )اقتل الموزی قبل ایزا ء ها( همین ایزاء 

اسر میریم ،كلدار پاكستان سرمحو پاكستان ))تجزیه به چهار بخش(( متوصل شویم ، بدون استفادهء پیداوار پاكستان بخدا نمی 

والیات جنوب و شرق كشور رواج دارد آنرا منع كنیم ، از اهداف پلید پاكستان در هر كجا تبلیغ كنیم ، نماینده های نكتائی پوش 

بگویم؟؟؟ (همه آنانیكه دارائی ایشان در پاكستان است ……)طالب و پاكستان را از مقامات دولت خلع كنیم از كرزی گرفته تا 

، رسوائی و راز های بزرگ شان نزد آی اس آی و امید رسیدن به مقامات با كمك پاكستان ایشانرا گروگان گرفته باید چهره 

  هایشان رسوا و از صحنهء فعالیت دور ساخته شوند

ا یه همطالبی زیادی است كه نوشته شود ولی طوالنی شدن مطالب سبب میشود كه دوستان از خواندن صرف نظر كنند ، احصا

  و مطالب را بشكل فشرده از میدایای داخل كشور ، سیت ها و مطالب نشرشدهء گرفته ام

 یها یباز ین قربانیشدهء پاكستان ! روح تان شاد ، كاكا مراد اول یصادق و قربان یر شهدایپاكستان ، كاكا مراد و سا مرگ بر

   ن هم نخواهد بودیپنهان پاكستان نبود و متأسفانه آخر

عین بالعین اله پس باید مطابق حكم قرأن )وچون پاكستان براي إمحاء و تبائي افغانستان درین چهل سال از هیچ جنایت صرفه نكرد

  .رفته شود اگر دعوي افغانیت داریداین انتقام از پاكستان باید گ( سن و في القصاص حیات یا الاللبابو السن بال
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