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  : در اسارت پاکستان"مال رسول"
 بازی دوگانۀ اسالم آباد

  

مال "اکستان  در آمده، اما معلوم نيست که  در اسارت پ"مال اختر منصور" رقيب "مال رسول"گزارش ھا حاکيست که 

مال " با دولت مستعمراتی کابل است و مخالفت شديد با مذاکرهاو از حاميان .  چطور در دام اسالم آباد افتاده است"رسول

بار ھا زد و خورد خونين بين دو جناح طالبان صورت گرفته که در .  سر رھبری تحريک طالبان دارد"اختر منصور

از کذب و ريای اسالم آباد تی  در پاکستان عالم"مال رسول"در اسارت رفتن . ه ھا نفر از طرفين کشته شده استنتيجه د

 . را به ارتباط مذاکرات صلح در افغانستان نشان می دھد

درجريان مذاکرات چھار جانبۀ صلح . دھد  دروغ می گويد و فريب میهاسالم آباد برحسب فرھنگ سياسی اش ھميش

نمود ساخته که گويا اسالم آباد مدافع مذاکرات صلح بين طالبان و دولت کابل است، الکن در خفاء روش دوروئی چنين وا

 اعالم کرده ،"مال عمر" جانشين "مال اختر منصور" رقيب "مال رسول"خبر ھا می رساند که . دھد خود را ادامه می

 "مال اختر منصور"از جانب ديگر، جناح . بود که حاضر است با دولت کابل مذاکره نموده و جنگ را متوقف سازد

از قرار  .ھنوز ھم به شرارت خود ادامه داده و روزی نيست که ضربۀ خود را وارد نکرده و مردم را به ھالکت نرساند

.  که آزدانه عمل می کند، دلخور است"مال رسول"بط نزديک داشته و از  روا"مال منصور"معلوم اسالم آباد با جناح 

شايعات .  را به دام انداخته و او را به اسارت گرفته اند"مال رسول"که مايۀ تعجب گرديده که چطور پاکستانی ھا  چيزی

اسالم . بازداشت کرده اندً با فريب و نيرنگ آی اس آی به پاکستان آورده شد و بعدا  او را "مال رسول"چنين است که 

ھر بازی سياسی طالبان بايد زير نظر اسالم آباد . آباد نمی خواھد که کسی بدون اجازۀ پاکستان ابتکاری را نشان دھد

با اين روش، پاکستان به بازی شيطانی . صورت گيرد و در غير آن پاکستان آن شخص و گروه را تخريب خواھد کرد

  . بازيچۀ خود می سازدهتعمراتی کابل را مانند ھميشدھد و دولت مس خود ادامه می

در دولت مستعمراتی کابل افراد . اعتماد بر اسالم آباد نا ممکن  است. مردم ما بايد ھشياری خود را از دست ندھند

م است اين مرد. دنستادگی نماييد در مقابل توطئه ھای اسالم آباد انزرنگی وجود ندارد که بتوانصادق به وطن و مردم و 

  . ستادگی نماينديکه بايد مقاومت و ا

 

 


