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 03/11/2019         محمد یوسفی اختر

 فریاد اهی ردوغین "صلح" 
جیر اهای دروغین "صلح" رهبران  فریاد  .ها قرار دارد بیدست غر وسیلۀ تخریبی درحیث بافراطیت مذهبی "اسالمی" 

 . اعتماد کرد تانکسآ"صلح" رهبران پنباید با این فریاد دروغین به هیچ صورت باشند و میپاکستان تاکتیهای فریبندۀ آن 

ودند اساس گذاری نم آن اشکال متعدد ابپاکستان را بر اساس افراطیت مذهبی "اسالمی"  انگلیسها( سال قبل 72و ) هفتاد

  .بگیرند کار اهداف خویشبرای تعمیل  انآن بتوانند توسط  خویش هنگام ضرورت درتا 

 در پاکستان ماشین افراطیت "مذهبی" چندگانه های طیف ی ازیکر عوامل ئو ساجهانی  ۀجامعاثر فشارهای  هرگاه در

. آی. آی. اسدستگاه استخباراتی پاکستان د، ندهبنشان  "مذهبی"مهار کردن افراطیت  ایبرخود را تمایل  کوچک ترین

از  و وندشعمل فشار میدهند تا وارد میدان   افراطیت "مذهبی"تراتیژی سبرای محافظت  را خود  سویچ دیگردفعتأ 

  دفاع کنند. افراطیت "مذهبی"

از طریق انتخابات  عمران خان صدراعظم پاکستان که در ظاهرکنونی حکومات ملکی در پاکستان به شمول حکومت 

 .بدهد"مذهبی" انجام مهار کردن افراطیت صالحیت ندارد و نمیتواند هیچ کاری را برای  ستبوجود آمده ا
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خواهند تا می آی. اس. آی.دستگاه استخباراتی پاکستان  هد که، این تصویر خود شهادت میدبه این تصور زیر نگاه کنید

ر د عمران خان صدراعظم کنونی حکومت باالیپدر معنوی طالبان  رحمنال لاجنت وفادار خویش موالنا فض به وسیلۀ

     .  حفظ شوددر پاکستان بلند  "مذهبی"افراطیت  تا مورالفشار وارد نمایند  "مذهبی" تمایل مهار کردن افراطیت جهت

تقیم یستان بین المللی و طالبان به اشتراک مسرتوسط ترومی علمیات تروریستی و تخریبی را از یکطرف تماپاکستان 

مجامع بین تمام دیگر در جانب  و از هنددسازمان میر نقاط در جهان ئو سا، هند افغانستان در  آی. اس. آی. دستگاه

مال این گونه عملکرد اعمی ورزند.  قأ انکارلمطخود ناپذیر  انکارو اعمال تروریستی مستند  از امت المللی با بیشرمی

       است.  مشهود داردپیوند "مذهبی" افراطیت ریشۀ با که را  شیادی مختص به عملکرد رهبران پاکستان و ایران

 

صلح  لئقبال مسا سیاست کاذب شان در درهمواره د در پاکستان باشرهبران پاکستانی که در رأس حاکمیت از هر یک 

ی آی. اس. آی. استخبارات هتان با دستگاهبران چند گانۀ پاکسدوگانه و حتی چندگانه را بازی کنند.  ر نقش باید افغانستان

در خانه در حالیکه دم مرغ دزدی شده صاحب هم به دیگران و  خویش عمل دزدی را در روز روشن انجام میدهند، 

 بدون کوچک ترین خم ابرو میگوید ما این دزدی را انجام نداده ایم. استآشکار زیر بغل شان 

ه پاکستان علیه افغانستان نگاه کنید. چند روز قبل در حالیکفقط به تازه ترین نمونۀ عمل دو رویی شیادی جنگ بیشرمانه 

وپخانه تلح" برای افغانستان بودند، نام "صه سیه در ماسکو سرگرم مذاکرات دروغین ب هیأت پاکستان، چین، امریکا، رو

 دآتش شدید توپخانه خویش قرار داوالیت کنر افغانستان را زیر  های یکی از ولسوالی پاکستان از آنطرف خط دیورند

الی ولسو محالتمرمی های توپ به چند خانۀ مسکونی در  تو اصاب یپاکستان ۀه در نتیجۀ شلیک مرمی های توپخانک

 .  ساختما بشمول یک کودک شهید  ملکی از هموطنان یافغانستان تعدادر دهای والیت کنر 

هولناک را در روز روشن با اینطرف خط دیورند در داخل وپخانه پاکستان این جنایات تکه شود  چندین سال متواتر می

 جودوبا غانستان سفانه دولت اجیر بیگناه در افأد،  مگر متانجام میدهما در والیات مرزی کشور خاک افغانستان 

شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه پاکستان  هیچ نوع شکایات رسمی جدی را درمردم کشور  بی شماراعتراضات 

 .ستانجام نداده ا

در شورای امنیت سازمان ملل متحد   یاعضاتعداد از خود  کهدر حالید شو سال میهژده  بدتر از همه اینست که 

فقط بحیث تماشاچی این  ،ایاالت متحده امریکا در افغانستان حضور نظامی دارند لوبشمناتو  وچوکات قوای ایساف 
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 اقدام تالفی جویانه را در مقابل جنایات پاکستان یا مگر هیچگونه تصمیم و ، را می نگرند علیه مردم افغانستان جنایات

 .      ندا گرفتهن و ایران

 

توپخانۀ پاکستانی را در والیت کنر افغانستان مشاهده میکنید، پاکستان در گذشته  در تصویر فوق شما نمونۀ دود آتش

( سال اخیر در افغانستان 28درطی بیست وهشت ) .نیز چنین جنایات را متواترعلیه مردم بی گناه افغانستان انجام داده اند

تعرضات  کمال بی غرتی با هستندکشور در و دزدی که مصرف غارت با روی آمدن حکومات تنظیمی "جهادی"

 .ستا گذاشتهبدون جواب متقابل  را پاکستان

 

 طالبان برای ادامۀ جنگبا ایاالت متحدۀ امریکا و تیاتر مذاکرات "صلح"  فریاد های دروغین "صلح" رهبران پاکستان

آن اتباع بیگناه ملکی در افغانستان بقتل میرسند. تا جامعۀ جهانی اقدامات جدی و تالفی  ۀدر افغانستان است که در نتیج

 جویانه را علیه جنایات پاکستان و ایران اقدام نه کنند،  تأمین صلح واقعی در افغانستان ناممکن است.

  ******** **** 
 فریاد های دروغین "صلح"
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