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 سه خبر تکان دهنده

خواستم این سه  ورتال وزین )تول افغانستان( به سه خبر تکان دهنده متوجه شدم وپاجمال خبرهای  دیروز در
 خارج برسانم : داخل و موضوع را به توجه مردم افغانستان در

 آمر امنیت بند سلمتا در هرات یک الری حامل مواد: درخبر آمده بود که خبرتخریب بند سلما توسط ایران( ۱
شواهد  اس داران ایران(پ) گروه مذکور کشف نموده و در بین الری مذکور اسناد انفالقی بسیار قوی را در جوار بند

اینکه این بار اقدام تخریبی ایران موفق   -دیګر بدست آمده که نشان میدهد ایران در صدد تخریب بند سلما میباشد
طرف  در چهار بنابرآن وزارتهای دفاع و داخله باید -دیگر اقدام نمی کنند بار دیگر ور ، معنی آنرا ندارد که بانشد

ازینکه دشمنان  کشف تاسیس کنند تا شب و روز متوجه حمالت تخریبی ایران باشند. بعد بند سلما قطعات مجهز
 ه قابل قبول نخواهد بود.تاثر وزارتهای دفاع و داخل تخریب کنند، تاسف و افغانستان بندسلما را

 

)هرشب( از ورای سرحد  تشویش ساکنین ولسوالی شاه جوی والیت زابل که اشخاص ناشناس شبانه دادن و ( خبر2

تیر شده ودرخانه های مردم داخل شده عملیات شبانه اجرا می کنند، قابل شنیدن است. وزارت داخله باید جنیریتر 
الی نصب کنند تا عبور ومرور اشخاص مظنون از طرف شب در شعاع های مولد برق در امتداد سرحد این ولسو
عالوتاواحد های امنیتی در امتداد این سرحد باید تزئید یابد و نوکریوال  –چراغها تحت مراقبت قرارگرفته بتواند 

باید شبانه بنوبت مقرر شود. در غیبت این نوع تجهیزات، عملیات مدهش تخریبی رااز طریق عملیات شبانۀ دشمن 
 آنگاه معذرت های آقای صدیقی سخنگوی و شخص وزیر داخله قابل قبول نخواهد بود.   -انتظار داشت

 

 که: (اخطار سفیرهندوستان درکابل قابل تحلیل وتامل است !!! او میگوید3

"" پاکستان میخواهدشبکۀ خقانی را بحیث رهبر گروه طالبان مقرر کند و رهبری عملیات تروریستی بخاک 
 همخرب را)از مدرک کمکهای امریکا ب و اسلحۀ زیاد افرو نستان رابه شبکه حقانی بسپادر...""    یعنی پول وافغا

این خبر، خصوصا در شعاع شایعاتی که مامنصور مرده و مال هیبت هللا  –پاکستان( در اختیار شبکۀ حقانی بگذارد 
 و دارد دولت هندوستان را معنی اخطارهند  بعوض او بحیث سرپرست مقرررشده، قابل تامل  است . اخطار سفیر

قطبی و ضعیف کابل همین حاال از دست  شبکۀ حقانی روز  دولت هندوستان خیرخواه افغانستان است. حکومت دو
خوش و شب آرام ندارد!!! وضع ازچه قرارخواهدبود وقتی شبکۀ حقانی ده برابر قوی تر ومجهز تر گردد !!! وزیر 

 ین اخطار و این احتمال چه ترتیباتی را روی دست کرفته اند ؟؟؟صاحبان داخله و دفاع در مقابل ا

( قابل یاد آوری میباشد که سیاست ومنافع پاکستان همیشه ازینقرار بوده که وقتی شبکۀ طالبان ضعیف میشود، 4

 دولت پاکستان برای تقویت فوری آن )آی.اس.آی( و اردوی پاکستان را بکار میگمارد.  
 

اخیر، تجدید هرنوع مذاکرات صلح بخاطری بیهوده واحمقانه میباشد که جبهۀ مقابل، یعنی  ( درشعاع انکشافات5

طالبان، بحیث یک گرده منسجم ومتحد، وجود ندارد !!! پس دعوت نواز شریف برای تجدید مذاکرات صلح در 
 بان افغان !!!پاکستان فقط یک معنی دارد و آن اینکه این مذاکرات با پاکستان انجام می یابد نه با طال

 

تحت کنترول خود دارد بنابرآن قبول هرگونه ادعای پاکستان که  ( پاکستان طالبان افغان را در تحت تسلط و در6

گویا ""برطالبان افغان کنترول ندارد..."" احمقانه است !!! اکر پاکستان دربیانات سیاسی خود صادق است که به 
وت این صداقت پاکستان وقتی ظاهر میشود که سرکردگان طالبان را در آرزوی ایجاد صلح در افغانستان میباشد، ثب

معیت سرمنشی ملل متحد و نمایندگان انکلیس ، امریکا و عربستان سعودی  هدو طیاره شانده، شخص نواز شریف ب
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مذاکرات قندهار بیایند تا در حریم مبارک )خرقۀ شریف( این مذاکرات انجام یابد و دولت افغانستان تعهدامنیت این  هب
 را بسویۀ بین المللی متقبل شود. فاعتبروا یا اولی االبصار .
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