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محمد عارف عباسی

پرداخت تاوان صلح نا پیدا با قیمت خون بی گناهان!
برحسب عادت و به امید شنیدن خبر خوشی هر پگاهی درب رسانه های کابل می کوبم .بد بختانه خبر خوشی نیست،
مگر هر روز بال ناغه شنیدن حبر مرگ چندین افغان بی گناه نظامی و ملکی است .امروز در یک انفجار پنج مامور
ملکی جوان وزارت انکشاف دهات توسط گله های وحشی خون خوار بی رحم اجیر بیگانه به قتل رسیدند و انفجار
های متواتر سبب مرگ بسی هموطنان ما در سائر مناطق شهر گردید.
مردم بی دفاع و بی چارۀ کابل چیغ می زنند و گریبان دریده فریاد بر می آورند که چرا ،تا به کی و مراجع امنیتی را
به مالمتی می گیرند ،که حق دارند ،ولی حقیقت را نمی دانند ،که این جنایات طرح شده و عمدی است تا مردم را علیه
نظام بشورانند و وسیلۀ تبلیغ را برای مخالفی ن فرصت طلب سیاسی فراهم سازد و بیخ و بنیاد مملکتی به نام افغانستان
را متزلزل سازند.

صحنه ئی از انفجار امروز در کابل.
از عکس ها و ویدیوهای منتشره بر می آید که قربانیان حادثه ٔ امروز در کابل ،یک بار دیگر
هموطنان هزاره ٔ ما استند .اداره ٔ آریانا افغانستان آنالین با تقبییح از این عمل مکرر و شنیع و غیر
انسانی توسط گماشتگان آی اس آی پاکستان ،.شدید ترین انزجار خود را ابراز میدارد.
هیچ گلی در گلستان اقوام افغانستان نخواهد پژمرد.
مطمئن باشید
.

اگر گروه های تروریستی میان مردم در محالت معتبر با موتر های مود روز با عین صله و کله و مشاغل مختلف و
مالکیت هزاران دالر و ارتباط مستقیم به مجهز ترین ،مخوف ترین دستگاه استخباراتی دنیا فعالیت کنند و تلویزیونی با
گرفتن پول فراوان در کلیفورنیا مصروف توصیف و تمجید این اعمال غیر انسانی و ضد ملی باشد .گرفتاری و کشف
مراکز پهن و گستردۀ شان در بین شهر و حوالی آن کار آسان نیست.
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اگر چنین تشکیالتی در شهر های دهلی ،پاریس و لندن و نیویارک با تمام آزادی ها ازبین خود اهل شهر و توسط مردم
اجیر صورت گیرد مبارزه و قلع و قمع آن ساده نیست و در شهر پنج ملیونی کابل در نظر داشت واقعیت ها با آزادی
رفت آمد و شغل و پیشه و تشتت و پراگندگی مبارزه و جلوگیری از این فعالیت های سازمان یافته نهایت دشوار است.
این گروه جواسیس خود را بین قوای امنیتی و نظامی دارند.
این فعالیت ها بدون شک و تردید به مدیریت آی اس آی پاکستا توسط افراد طالبان به نام داعش و حقانی صورت می
گیرد ،کار کار طالب است و انکارش دروغ است در حالی که نمایندگان عوام فریب و دد منش شان زیر عنوان صلح
در دوحه تشریف داشته حاال مصروف چکر و سیر و سیاحت اند.
افغانستان به شورای امنیت ملل متحد و ممالک عضو ناتو ابالغ کند که اگر تا اول ماه می سال  2021این خون ریزی
ها متوقف نشود افغانستان نمایندگان خود را از قطر فرا خوانده تا مساعد شدن شرائط و قبول آتش بس دائمی حاضر به
مذاکره نیست.
مردم کابل اعم از زن و مرد و جوان ان با حفاظت و حراست قوای امنیتی باید به تظاهرات اقدام نموده آتش بس را شرط
اول تداوم مذاکرات صلح بخواهند.
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