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 صفحه 3 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا   info@arianafghanistan.com:ارسال مقاالت

  

 
 09/01/2020         اخترمحمد یوسفی 

 "طالبان" واقعیان رهبر
 ؟ندسته و در کجا ستهاکی

 

برای قطع جنگ و آتش بس در مستعار "طالبان"  نام زیربر ضد افغانستان پاکستان  خونین جنگچندین دهه معمای  

 درچه  انآن دروغین"طالبان" و "رهبران"   است.  ناممکن  طالباندروغین  " رهبران" اسم با بکار برد  افغانستان

 تداوم  حدود صالحیت شان اند که پاکستان ورزدو م اجیر لایوسیصرف  قطر دوحه  یا درشورای کویته پاکستان و

 . است درافغانستان خونریزی

 "طالبان" و "رهبران"   وظایف قتل مردم افغانستان را بعهده دارند تنها و تنها ان"طالبان" و "رهبران"  دروغین آن

 

شان قاتلین مردم "طالبان" و "رهبران"  دروغین    را ندارد. قطع جنگ و آتش بس در افغانستان اجازه اندروغین آن

طرف قانونی  امریکا با در مذاکرات "صلح"  نمی تواننداز مردم مظلوم افغانستان به هیچ وجه افغانستان اند و
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وکیل مدافع سازماندهندۀ اصلی نه  ند،هست تداوم جنگ مزدورانتنها  دروغین آنو "رهبران"  "طالبان باشند. صلح مذاکرات

ان به "طالبان" و "رهبران"  دروغین آن امریکابا در مذاکرات "صلح"  در افغانستان.آی. اس. آی.  پاکستان یاستخبارات جنگ

 کند.پاکستان سفر می و مشوره  سفارش

 

 علیهجنگ پاکستان   یقاداشت حق نظربدون دربیش از بیست وپنج سال میشود که مطبوعات بین المللی و ملی  

این منابع خبری  نشر می نمایند. همواره  نامگذاری نموده و آنو رهبران دروغین  "طالبان"افغانستان را به اسم 

دارند، در دسترس در مورد مداخالت مستقیم وبی شرمانه  پاکستان در افغانستان  را نکه اطالعات مستند و کافیآب

خبرنگار بی بی بازهم دیروز  را براخالف اصول مطبوعاتی  به پیش میبرند. خویش سناریوی جعلی همان بازهم 

فریب مردم برای  همان کاسه ای غم آش بی نمک و پوسیده  را با کمال بی شرم  گذشتهجعلی  سی  به همان شیوۀ

 . سپردندنشر بدست را  آمریکا برای افغانستان با "طالبان" مذاکرات صلح  بنام افغانستان مظلوم

زلمی خلیلزاد، نماینده  م بازهسپری شده است گذشته  طی  شانزده ماه آن درده دوره  که مذاکراتآغار دور مجدد "  

آمریکا برای صلح افغانستان به کشور قطر رسیده و با مال برادر، معاون این گروه و رئیس دفتر سیاسی قطر  خاص

  ".دیدار کرده است

 

" رهبر"است که طالبان راجع به آتش بس منتظر هدایت مقام بلند پایۀ " طالبان " به خبرنگار بی بی سی گفته ک ی

این مقام طالبان که خود در روند مذاکرات صلح آمریکا و طالبان مشارکت دارد، خواست نامش ذکر "   .ندستخود ه

 ."نهایی رهبری" این گروه است نشود، افزود که طالبان نیز برای شروع مذاکرات "منتظر هدایت

 

که وی از گرفتن نام خویش هم میترسد می پرسند که طالبان مقام بلند پایۀ " طالبان " افغانستان و جهان از این  مردم

 ند؟ کن صادر  آتش بس امرکه   هستند کدام رهبر ، " رهبر"منتظر هدایت 

که تا  از اسالم آباد برگشته استپاکستان کرنیالن آی. اس. آی الزم هیآت طالبان تازه بعد از دیدار و اخذ هدایات 

    .هنوز عرق پای شان خشک نه شده است

 

فاش شد و گفته شد که او دو سال پیش از آن درگذشته  139۴سرطان  ۶مالعمر در  مرگ رهبر نام نهاد طالبان 

 . شدهایی از طرف او نشر میهمچنان پیاماست؛ در حالی که در این دو سال در روزهای عید فطر و عید قربان 
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- 1392این مقام بلند پایۀ " طالبان " که وی از گرفتن نام خویش هم میترسد گفته می تواند که در طی دوسال )

 ؟ شدنشر میبه فرمان کی و کی از طرف مال عمرهایی در روزهای عید فطر و عید قربان همچنان پیام (1393

را می شناسند که از نام مرده ها پیام صادرمی  معلوم الحال افغانستان و جهان در براعظم آسیا فقط یک منبع مردم

 . وبس است پاکستان استخباراتی آی. اس. آی. دستگاههم کند و آن 

ون بدندارد. طوالنی شدن بیش از یکسال  مذاکرات  ی و رهبر واحدبه همگان معلوم است که طالبان از خود رهبر

مذاکره کنندگان و چند واحد عدم صالحیت و عدم موجودیت رهبری قطعی امریکا با طالبان خود ثبوت نتایج مثبت 

 دسته بودن حلقات طالبان است. 

و مشاورین  پاکستان استخباراتی آی. اس. آی. دستگاه های سیاه تاریک اختاپوطرهبر واقعی طالبان درعقب پرده  

 القاعده با حلقات تروریستی خارجی است که از حمایت ایران و روسیه نیز برخوردار هستند. 

 ******** **** 
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