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 70/70/2712                   سادات  سلیمان

 جای صلح انتحار را تحفه داده ب .آی .اس .یا

د رحمی و بی شرمی توقع بیش از حد تا سرح ين بیاه خود ب ۀدنیا کشوری از کشور همسايای از در هیچ گوشه 
دهه جنگ سه ما را بیش از  وطنپاکستان است که کشور مگر اين  .نمی داشته باشد آن نی ها و ويرانی هایقربا

 .فراوان و ويرانی های بی شمارش لمس کرده استهای تحمیلی با قربانی های 

استخبارات « .آی. اس. آی»و تجهیز گروه های شورشی طالبان که در گرو  به همگان واضح است که تمويل 
و انفجاری می زنند و اين جنگ را  و به دستور آن کشور دست به حمالت انتحاری  پاکستان قرار داشته نظامی 

بار ديگر افغانستان را به میدان  از افغانستان يکبین المللی  خاطری تمويل می نمايند تا باشد با خروج نیروهایه ب
 .جنگ مبدل سازد

امنیتی افغان نداشته چنانچه ديده شد که دفاعی و رويی را با نیروهای  افراد جیره خوار پاکستان توان مقابله رويا

به ، در ولسوالی وردوج واليت بدخشان توسط نیروهای غیور امنیتی افغان .آی .اس .اين اجیران و غالمان آی

به اين اساس دست به  وال تار و مار شده و از آنجا به نابودی مواجه شدند،  همکاری مردم مجاهد و قهرمان آن

 .حمالت انتحاری و انفجاری می زنند که حمله اخیر واليت فراه مَويد اين ادعاست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتحاری در نزديک  ۀملنفر انتحار کننده که لباس اردوی ملی را به تن داشتند، با انجام يک ح 0حمل  10تاريخ ه ب
تن هموطنان بی گناه به شمول  02ارنوالی واليت فراه بیش از څو رياست استیناف  رياست استیناف محاکم 

اين تروريستان مردم بی گناه . تن ديگر را مجروح ساختند( 177)مامورين ملکی و مراجعین را شهید و در حدود 
 .ی واليت فراه آمده بودند به خاک و خون کشاندندرا که بخاطر انجام کارهای شان به ادارات دولت

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sadat_suleman_ISI_bajay_solh_entehar_tohfa_dad.pdf
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زد عام و  گو از طريق کشور قطر زبانو  و گفت اين انتحار و انفجار زمانی به وقوع پیوست که بحث مذاکره 
و آرامش شود مگر با تَاسف  خاص بود و مردم امیدوار بودند که سفر رئیس جمهور کشور به قطر کلید صلح 

و آشتی را با حمالت انتحاری و انفجاری داد و نخواست که بحران در  ح پاکستان پاسخ صدای رسای صل
افغانستان خاتمه پیدا کند بلکه خواهان آن است که با تفرقه اندازی میان اقوام افغانستان به وحدت ملی مردم صدمه 

 . را دنبال کند وارد کرده و اهداف شوم خود

يد با هوشیاری کامل وحدت ملی را حفظ نموده نگذارند مداخله اکنون که مردم افغانستان می دانند و می فهمند با
زمان حساس کنونی از فرد فرد با  . و از آن ماهی مراد شان را صید کنند گران بیرونی آب را گل آلود نموده 

خواهی ها و جاه طلبی ها که امیال بیگانگان را  نظرداشت منافع ملی از همه خود احساس وطن می طلبد تا با در
دارد بپرهیزند تا باشد مردم کشور عزيز ما که طعم تلخ بیش از سه دهه جنگ را چشیده و مزايای صلح را  نهفته

و به آن چشم امید دوخته اند به زودی میسر گردد زيرا مردم با يک صدا از صلح  به خوبی درک کرده اند 
شود چون مردم افغانستان  گذاشتهارج  در آن پشتیبانی می نمايند البته آن صلحی که به نظريات و پیشنهادات مردم 

 . همچنان سر بلند زيسته اند و مردم آزاده 

و عامل اصلی بی ثباتی اين کشور را درک کرده اند  جهانی که غرض تَامین امنیت در افغانستان آمده  ۀبناًء جامع
ه اخالقی آن کشور ها کنند قبل از آنکه افغانستان را ترک می گويند بر دولت پاکستان فشار ديپلوماتیک که بازگو

 کشیده به اين خواست معقول ودست بی شرم خود غیر انسانی و از مداخالت نیز می باشد وارد نمايد تا پاکستان 
 . جهانی که همانا فراهم شدن صلح و ثبات است پاسخ مثبت دهد ۀمشروع افغانستان و جامع

 بااحترام

 


