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۰۶/1۰/۲۰1۹ 

 ؟صلح واقعی بازی کریکیت نیست

دید حاکمان جتالشهای مذبوهانه  توطیۀ وصرف توسط پاکستان درافغانستان " صلح "  کنونی شعارهای دروغین

وهانه تالشهای مذباین  نتیجه افغانستان نیست بلکهدرصلح برای  ،این تالشهای مذبوهانه هیچوقتاند پاکستان

 ازدیاد قبرستان شهدأی درافغانستان است. و  ویرانی "صلح" پاکستان

ه ک بدون حضور قربانیان واقعی جنگ درافغانستان امریکا با طالبان کرات سریاهیچ امکانی وجود ندارد که مذ

   منتج شود.درافغنستان های دشمنانه پاکستان سازمان یافته اند به صلح واقعی و پایدار  ئهبر مبنای توط

 گرامی !موطنان وهخوانندگان 

 غانستانو ایران دراف پاکستان های خونینمحصول جنگمستقمأ که  و جنایات ضد بشری به این گذارش هولناکلطفأ 

  است عمیقأ نگاه کنید.
 

 
 

دملګروملتو سرمنشي په افغانستان کې دماشومانو دمرګ ژوبلو پر ډېرېدو دژورې اندېښنې دحرګندولو په ترڅ " 

زره ماشومانو دمرګ  1۴کلونو کې دڅه باندې  ۴کې وویل، په افغانستان کې دامنیتي وضعیت خرابېدا په تېرو 

ژوبلې سبب شوې ده. دملګروملتو سرمنشي انتونیو ګوتیریش پرون )پنج شنبه( په یوه بیان کې دټولو خواوو له 

لوري دماشومانو پرضد تشدد غندلی او ویلي یې دي چې په افغانستان کې دماشومانو پرضد پراخو او شدیدو 

 .سرغړونو سخت خوابدی کړی دی
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 3از ۲

زره ډېر  ۹ماشومان وژل شوي او تر  3۵۰۰کلونو کې په افغانستان کې  ۴له مخې په تېرو دملګروملتو دراپور 

نور ژوبل شوي دي. دملګروملتو سرمنشي دپنج شنبې په ورځ په دې راپور کې ویلي چې ژوره اندېښنه یې په 

اشومانو ځانګړې توګه په هوایي بمباریو کې، چې دحکومت یا دحکومت دپلوي ځواکونو له لوري کېږي، دم

 دمرګ ژوبلو دزیاتېدو له درکه ده.

م کال را په دې خوا کال په کال زیاتې  ۲۰1۵دراپور له مخې، په هوایي بمباریو کې دماشومانو مرګ ژوبلې له 

 ۴۹م کال یوزرو  ۲۰1۸ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. په  1۲۶۰۰م کال نژدې  ۲۰1۵شوې دي. په 

ترمنځ په هوایي حملو کې  ۲۰1۸او  ۲۰1۵ماشومان وژل شوي دي. دملګروملتو په راپور کې راغلي چې د 

کېږي. سرمنشي ویلي  ۴۰ماشومان وژل شوي چې په یاده موده کې دټولو وژل شویو ماشومانو په سلو کې  ۴۶۴

ري دماشومانو مرګ ژوبلې چې طالبان داکثرو ماشومانو دمرګ ژوبلو مسوولیت په غاړه لري او دداعش له لو

 " هم مخ په ډېرېدو دي.

لح وگوهای صآباد گفته امیدوار است گفتوزیر امور خارجه پاکستان در دیدار با هیأتی از گروه طالبان در اسالم

 .میان آمریکا و نمایندگان طالبان سرگرفته شود
 

 

 غانستان اند.  بلی طالبان مهمان پاکستان نه بلکه آله دست پاکستان برای تخرب اف

تالش کردند تا با همین  افغانستان در دور دوم ریاست جمهوری حامد کرزی ازطریق چینل استخباراتی خویش

ی ایس آی آافغانستان تالش این  یلۀ صلح از طریق افغانستان را پیشکش نمودند. با افشائمال عبدالغنی برادر مس

به زندان انداختند. مگر اکنون پاکستان میخواهند تا بهانۀ "صلح" افغانستان  کمکهای  مال عبدالغنی برادرپاکستان 

 امتیازات را از امریکا بدست آورند.   و

لۀ سری نگهداشتن مذاکرات امریکا با طالبان که طی یکسال بی نتیجه ادامه دارد اکنون به معما "صلح" برای ئمس 

 افغانستان تبدیل شده است. 

 11 –اکتوبر  3گزارش رویترز که به نقل از دو منبع پاکستانی است، آقای خلیلزاد به روز پنجشنبه )براساس " 

 آباد است، دیدار داشته است.میزان( با هیات طالبان که در حال بازدید از اسالم

 ردهدرز نک مسایل مورد گفتگو در آن به بیروناین دیدار چیزی بیشتر از یک ساعت دوام یافته، اما جزییاتی از 

 است.



  
 

 

 3از 3

تا حاال مقامات امریکایی این خبر را رسما تایید نکرده اند. اما اگر این دیدار صورت گرفته باشد، این نخستین 

 "ند.ک بار است که پس از برهم خوردن مذاکرات امریکا و طالبان، آقای خلیلزاد با نمایندگان این گروه دیدار می

د و وسیلۀ دست پاکستان هستن بحیث میبرند و طالبان صرف شبه پی  جنگ و دشمنی درافغانستان را پاکستان

 .هیچ سودی ندارندمذاکرات امریکا با طالبان 

 ار مذاکرات سری خودباید هر چه عاجلتر اگر امریکا واقعأ هم در افغانستان طرفدار صلح واقعی و پایداراست  

  .با طالبان که آلۀ دست پاکستان است قطع کنند

 نگ درقربانیان واقعی ج را علنی با پاکستان به اشتراکافغانستان برای قطع جنگ درصلح مذاکرات باید  امریکا

 . و مردم افغانستان اطمینان کامل دارند که راه صلح واقعی همین است و بس افغانستان آغاز کنند

 

 پای.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


