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 فعالیت پاکستان؛ گسترش تروریزم!
 

تجهیز  تمویل و در یک دهه به کمک حلقات نظامی آنکشور طی بیشتراز )پاکستان( باوجودیکه کشورهمسایه    

دست سازمان استخباراتی آی اس آی ثارگذشته همان آ دهه   در رژیم سیاه مستبد طالبان نیز تروریستان پرداخته است و

و مردم مظلوم  و ند.نابود گردید کاری نیروهای بین المللی سرنگون ومبه ه نیروهای افغانبود که بالخره توسط 

آمدن نظام کنونی  که خوشبختانه باطالبان سیاه دل نجات یافتند  ستم آن چهره های ددمنشانه   و شر ازما کشور رنجدیده 

 و دست نشانده   یطالبان حکومت. و رگشتندخشونت و وحشت ب عاری از مردم به مرور زمان به زندگی صلح آمیز و

  است.شدنی مردم افغانستان نافراموش  و تلخ  خاطره   ه،بیگان

دهشت افگن را  شورشی و اشخاص قصد دارند که به نحوه دیگری، افراد واین اواخر طالبان پاکستانی  در به هرحال     

 آشکار ان واضح وحالیکه این موضوع به همه گ در  ؛شمال شرق افغانستان ایجاد کند س اخالقی( دریتحت عنوان )پول

از یکجا  فروخته شده اجیر های گروه هردو افغانی یک سکه و دو روی هستند و اصل طالبان پاکستانی و است که در

طالبان پاکستانی تذکریافته که  اعالمیه   آی اس آی پاکستان عمل می کنند. درضمن درالعمل دستوربه  منشأ گرفته است و

خواهد داشت   گذار گشت و افتاده کشور ورنقاط نسبتاً نا آمن و د وشیده درپ صورت لباس سیاه و اپولیس اخالقی ملبس ب

، حتی تهدید به مرگ می اذیت قرارداده همچنین کسانیکه ریش های شان را اصالح و یا تراشیده باشد مورد آزار و و

 . کنندمی و به فعالیت های دینی مردم نظارت  نمایند

 می کنند واستفاده  زیرچتراسالم از مردم سوءاست که گروه طالبان پاکستانی حقیقت  این له نشان دهنده  پس این مسأ      

میخواهد  توسط افراد مزدور ملت افغانستان دارد. درقبال کشور و ISIخصمانه که سازمان استخبارات  اهداف شوم و

با تبلیغات  و رقیافه تروریستانین دلیل نظامیان پاکستان با کمی تغیبه همی .نمایند تمویلالی مردم آن مناطق افغانستان با

شان را به منصۀ  تخربیکارانه   شوم واهداف مختل ساخته و آنجا  د تا اذهان عامه را درنمیخواه ،ساسدورغین و بی ا

 اجرأ بگذارند. 

اسالمی می  کشوریک منحیث م و سربلندی دین مبین اسال با افتخار به اینسو قرنسیزده از  کشورما افغانستان بیشتر

حالیکه  باشد. پس طالبان پاکستانی به کدام دلیل تحت نام پولیس اخالقی نظارت به فعالیت های دینی مردم ما می کنند؟ در

دقیق از راه و روش دین مبین اسالم آگاهی کامل ندارند. اگرآنان به دستورات الهی آگاه می  گونه خودشان هنوزهم به 

صدها تن مسلمان را به شهادت میرسانند، دهشت و وحشت را  انفجاری انجام میدهند؟ و انتحاری و التحمچرا  ،بودند

خالف تمام آموزه های دین اسالم  دین مبین اسالم منع قرار گرفته و دل های مردم می اندازند. چنانچه خود کشی در در

نیزبه کام  که را کسانیکه جدان کشیده و ب وذاع )تروریستان( تا اخیر کسانیکه دست به خود کشی میزنند و ،می باشد

   دادگاه الهی جواب گو می باشند.  خون ناحق آنها نیز در مرگ می کشانند از

کشورما  منی دراصدد نا  در ما دخالت نموده و امورات داخلی کشور پاکستان همواره در کشورکه  قابل تذکراست    

جامعه جهانی نا ضرمحدر را تروریستان طالب( کشورمااشخاص دست داشته خویش ) تالش میورزد تا توسط افراد و

 پایان. نشان دهدمن ا


