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 70/70/2712                  نوسینده وحید تالش

 !پاکستان، طالبان را غالم خوبی يافته اند

متحجر طالبان به مردم  بار ديگر گروه مزدور و حادثه خونین فراه که جان دها تن از هموطنان ما را گرفت و يک

بگوش سازمان جز از نوکران و غالمان حلقه ه و جهانیان پیام دادند که اين گروه به رهبری مال عمر ب ما 

 .پاکستان چیزی بیش نیستند .آی .اس .استخباراتی آی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصويری از فاجعۀ واليت فراه افغانستان که توسط دشمنان افغانستان اجرا شده است

توانايی شنیدن هیچ صدای ديگری را ندارند، صدای رسای  .آی .اس .اين گروه دد صفت جز از ندای شیطانی آی
و بار بار مردم رنج ديده و بیزار از جنگ  و آژير آزادی را که افغانان ما در سرزمین خويش بلند نموده اند  صلح 

چنان  هم و سعادت دعوت نموده اند و انستان اين گروه های مزدور و خونخوار را به صلح يعنی راه خوشبختی افغ

 که برگرديد به خانه های خويش، ديگر به برادر کشی و اين شوم انديشان ندا نموده است که بهافغانستان دولت جمهوری 

 ۀگرفته و آيند وطنی خود را ، اسالمی وو ترقی کشور سهم ايمانی لح در فضای ص ويرانی وطن خود خاتمه بخشیده و

به آبادی وطن تان بیانديشید و ديگر  چشم به انتظار بودن مادران تان را پايان دهید،  ، فرزندان خويش را تباه نسازيد
و کشتار  از ويرانی، قتل . نزنید ، ريشهموطن خود و ريشۀ کشور خودبه دستور و فتوای بیگانگان تیشه به ريشه خود

 های سرزمین آبايی خود وداع گفته و با هموطنان خويش در ريخی و زير بناآاز بین بردن آثار ت ،اشخاص بیگناه

ای مردم ما است که ن هو به پالن های شوم بیگانگان که از گذشته ها تا حال به سر زبا حراست از آن سهیم شويد 

 .اس .پاکستان با سازمان جهنمی آیکه کشور در حال حاضر  پی برده و. «حکومت کن تفرقه بینداز و» : گفته بودند
جز از آن افراد ه دانند ب همه افغان ها می و نظامیان خويش در قبال افغانستان آن را رويدست گرفته است و .آی
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ترورستی که مغز شان را شست و شو نموده اند ديگر هیچ افغان تحمل آن را نخواهد داشت تا به دول بیگانه رقص 
 .و پاکوبی نمايد

تالش تباهی در ده از تفرقه اندازی بین مردم ما ل ها به اين سو با میراث شوم بادارش که به وی مانپاکستان از سا

که پاکستان از بدو  طوری همان. اهند کردو نخو از هیچ نوع جنايت دريغ نکرده  و ستاافغانستان هموطنان ما و کشورما 

ابزاری از افغانان ضعیف النفس، سیاست  ۀبا استفادخواهد  ، میو است بوده  ۀتانیبرحلقه بگوش غالم  سیس خودأت
بار در وجود تروريستان  بادار خود را در منطقه تعقیب نموده به اهداف دور از عقالنیت خود نايل آيد که آن را يک

ديگران توسط نیرو  وبن الدن اسامه شدن  هن نموده بود تجربه کرد که با کشتمن امأقاعده که کشور خود را برای شان مال
له درس عبرتی برای أرا از بام پايین انداخت و اين مسشت رسوايی خود طاف بین المللی در محالت امن شان ائتلهای 

در  روز را و نظامیان شان شب و .آی .اس .آیغیر انسانی ساير تروريستان که امروز با فريب سازمان استخباراتی 
بن الدن ند روزی مانند اسامه ده گوش فرا می .آی .اس .به ياوه سرايی مفتی های همکار آی نمايند و آنجا سپری می

 .حیثیتی نخواهد داشت و ديگران به سرنوشتی خواهند رسید که حتی جسد شان آبرو و

ر افغانستان يس جمهوپاکستان در شرايط فعلی که افغانستان در آستانه برگذاری انتخابات رياست جمهوری است و رئ

موده ه قدرت رسیدن از را مشروع آن دعوت ن، مال عمر رهبر طالبان را به شرکت در انتخابات و باز راه معقول

هدف و  که بیسازد و مبارزات شان  گروه طالبان را مشخص میو روش  که راه اليت فراه حمله بر دفاتر دولتی و. است
 .مشروع و اسالمی را ،را قبول نموده اند نه راه معقول .آی .اس .جاهالنه بوده است زيرا آنان غالمی آی

ن جنايت مردم عام کشور ما در قبال ای ا تعدادی از آگاهان سیاسی، مطبوعات، علمای دينی ودانم چر اينکه نمی

شايد باشندگان . صدا بلند نمی کنند و فتوايی علیه جنايت کاران طالب صادر نمی کنند و. خاموشی اختیار نموده اند
 دننمای واليت فراه از کدام جای ديگر آمده باشند که برای همه بیگانگی می

   پايان                                                                   

 


