
 
 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 

 ۰۵/11/۲۰1۹             یوسفیاخترمحمد 
 

 ؟"صلح" نیدروغ یها ادیفر
 

"صلح" رهبران  نیدروغ یها ادیها قرار دارد. فر یدر دست غرب یبیتخر ۀلیوس ثی" بحی"اسالم یمذهب تیافراط
آکستان "صلح" رهبران پ نیدروغ ادیفر نیبا ا دیصورت نبا چیباشند و به ه یآن م ۀبندیفر یهایپاکستان تاکت ریاج

  .اعتماد کرد
 ی" با اشکال متعدد آن اساس گذاری"اسالم یمذهب تیپاکستان را بر اساس افراط اسهی( سال قبل انگل72) هفتادو

  .رندیکار بگ شیاهداف خو لیتعم یآنان برا بتوانند از شینمودند تا درهنگام ضرورت خو
 " در پاکستانی"مذهب تیافراط نیچندگانه ماش یها فیاز ط یکیعوامل  ریو سا یجامعه جهان یها اثر فشار در هرگاه

ً . دفعتی. اس. آیپاکستان آ ی" نشان بدهند، دستگاه استخباراتی"مذهب تیمهار کردن افراط یبرا لیتما نیکوچک تر  ا
عمل شوند و از  دانیتا وارد م دهندیفشار م "ی"مذهب تیافراط یژیتراتسمحافظت  یبرا خود را یگرید چیسو

عمران خان صدراعظم پاکستان  یدر پاکستان به شمول حکومت کنون یک" دفاع کنند. حکومات ملی"مذهب تیافراط
 تیمهار کردن افراط یرا برا یکار چیه توانندیندارد و نم تیانتخابات بوجود آمده اند صالح قیکه در ظاهر از طر

. یکستان آپا یکه دستگاه استخبارات دهدیخود شهادت م ریتصو نیا د،ینگاه کن ریتصور ز نی" انجام بدهد. به ایهب"مذ
 یحکومت کنون یطالبان باال یموالنا فضل الرحمن پدر معنو شیاجنت وفادار خو ۀلیتا به وس خواهندی. میاس. آ

" ی"مذهب تیتا مورال افراط ندی" فشار وارد نمای"مذهب تیمهار کردن افراط لیعمران خان صدراعظم در جهت تما
  .در پاکستان بلند حفظ شود

 

 
 میراک مستقو طالبان به اشت یالملل نیب ستانیرا  توسط ترو یبیو تخر یستیترور اتیعلم یتمام کطرفیاز  پاکستان
 نیدر تمام مجامع ب گریو ازجانب د دهندینقاط در جهان سازمان م ری.  درافغانستان ، هند و سای. اس. آیآ یدستگاه

ل گونه عملکرد اعما نیورزند. ا یخود مطلقأ انکارم ریرناپذمستند انکا یستیتام ازاعمال ترور یشرمیبا ب یالملل
  .دارد مشهود است وندی"  پی"مذهب تیافراط  ۀشیکه با ر رانیمختص به عملکرد رهبران پاکستان و ا یادیش
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لح ص لیکاذب شان درقبال مسا استیدر پاکستان باشند همواره درس تیکه در رأس حاکم یرهبران پاکستان کی هر
. اس. یآ یاستخبارات یپاکستان با دستگا ۀرهبران چند گان کنند. یچندگانه را باز یرول دوگانه و حت دیافغانستان با

 شده یدم مرغ دزد کهیو هم صاحب خانه در حال گرانیبه د دهند،یرا در روز روشن انجام م یعمل دزد شی. خویآ
 .میرا انجام نداده ا یدزد نیما ا دیگویخم ابرو م نیبغل شان آشکار اند بدون کوچک تر ریدر ز
قبل در  . چند روزدیافغانستان نگاه کن هیپاکستان عل شرمانهیجنگ ب یادیش ییعمل دو رو ۀنمون نیبه تازه تر فقط
 ن بودند،افغانستا یبه نام "صلح" برا نیسکو سرگرم مذاکرات دروغدر م هیروس کا،یامر ن،یپاکستان، چ أتیه کهیحال

 شیانه خوتوپخ دیآتش شد ریکنر افغانستان را ز تیوال یها یوالاز ولس یکی ورندیتوپخانه پاکستان از آنطرف خط د
 در یمسکون ۀتوپ به چند خان یها یو اصابت مرم یتوپخانه پاکستان یها یمرم انداخت ۀجیقرار دادند که در نت

 .شدند دیکودک شه کیما بشمول  یکنر در افغانستان تعداد از هموطنان ملک تیوال یها یمحالت ولسوال
ر د ورندیخط د نطرفیهولناک را در روز روشن با ا اتیجنا نیوپخانه پاکستان اتشود که  یسال متواتر م نیچند

در  هانگیب ریمگر متأسفانه دولت اج دهند،یکشور ما انجام م نزدیک به خط دیورند اتیداخل خاک افغانستان در وال
سازمان ملل  تیامن یرا درشورا یجد یرسم اتینوع شکا چیمردم کشور ه شمار یافغانستان با وجود اعتراضات ب

 .پاکستان انجام نداده اند هیمتحد عل
در  سازمان ملل متحد تیامن یشورا خود تعداد از اعضا کهیدر حال شوندی( سال م18که هژده ) نستیبدتر از همه ا

 نیا یتماشاچ ثیدارند، فقط بح یدر افغانستان حضور نظام کایمتحده امر االتیو ناتو بشمول ا سافیا یچوکات قوا
 اتیرا در مقابل جنا انهیجو یاقدام تالف ایو  میتصم چگونهیمگر ه کنند،یتماشا مرا مردم افغانستان  هیعل اتیجنا

  .نه گرفته اند رانیپاکستان و ا
 

 
 

ان در گذشته پاکست د،یکنیکنر افغانستان مشاهده م تیرا در وال یپاکستان ۀدود آتش توپخان ۀفوق شما نمون ریتصو در
در  ری( سال اخ۲8وهشت ) ستیب یگناه افغانستان انجام داده اند. درط یمردم ب هیرا متواترعل اتیجنا نیچن زین
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 یدر کشورهستند با کمال ب یغارت و دزد روف" که مصی"جهاد یمیآمدن حکومات تنظکار  یافغانستان با رو
 .تعرضات پاکستان را بدون جواب متقابل گذاشته است یرتیغ
 

 
 

جنگ  ۀاماد یبا طالبان برا کایامر ۀمتحد االتیمذاکرات "صلح" ا اتری"صلح" رهبران پاکستان و ت نیدروغ یها ادیفر
و  یجد اقدامات یجهان ۀ. تا جامعرسندیدر افغانستان بقتل م یملک گناهیآن اتباع ب ۀجیدر افغانستان است که در نت

 .در افغانستان ناممکن است یصلح واقع نینه کنند،  تأم داماق رانیپاکستان و ا اتیجنا هیرا عل انهیجو یتالف
 .یپا
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