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 بصیرکامجودکتر

انسانی ونفرت انگیز ، زشت وناسزا ، قبیح و غیرخود کفانی وانفجار یک عمل وحشیانه تروریستی 

انجام می پذیرد  افغان ناهنجار ، شنیع وناپسند است . که بوسیله گروه های نام نهاد اسالمی طالبان پشتون

  .وبا از دست دادن کمترین تلفات ناچیز، موفق به قتل وکشتارصدها شهروند بی گناه کشورما می گردد

 

چه در افغان امه خیلی سنجیده شده سیاسی از جانب رهبران ومشاوران قبیله خود کفانی وانفجار یک برن

درکشورما پیشبرده ، دولت وچه بیرون دولت برای تداوم واستقرارحاکمیت سیاسی تک محورقبیله افغان 

  . می شود

گزینه خود کفانی وانفجاردرجریان نزدیک به دو دهه از طرف دولت مرکزی قبیله درساخت وپاخت با 

، برای قتل عام مردم ، بدون وقفه بکارگرفته شده است. این گزینه واستخبارات پاکستان  البان پشتونط

  غیرپشتون . است برای ازبین بردن دشمنان وبه ویژه شهروندان سیاسییبی مصرف ترین راهکار

انسان هزار 155در دوره کرزی موفق گردید که نزدیک به جنگ  و دهشت ، خودکفانی وانفجار راهکار

  . بی گناه را بوسیله طالبان بقتل برساند ، وهزاران هزار دیگر را زخمی وزمین گیرنماید

 2018تا دسامبر  2014) از دسامبر  احمدزی براساس گفته خودش در جریان چهار سالاشرف غنی 

مین مدت ودره بقتل رسانیده است را بوسیله طالبان پشتوناین سرزمین جوان سربازهزار 45 میالدی ( 

هزار کشته و زخمی از مردم  100نزدیک به وانفجار خودکفانی گزینه ای  راهکار سیاسی وفق بجهت

  .قربانی گرفته استما ، ملکی 

 

حزب گلبدین وشبکه حقانی ، همه پشتون افغان اند وبرای نگهداری تداوم حاکمیت سیاسی ، طالبان 

در دورۀ احمدزی انه دولت مرکزی کابل چه در دوره کرزی وچه پشتونها درافغانستان با همکاری مخفی

 .  کارمی کنند ویکجا آدم می کشند مشترکا  

پشتونی از جانب دولت وغیرمستقیم که جنگ اعالم ناشده  خود مشاهده می کنید  گرامی شهروندان

دارد . ودرروند هژده سالی که گذشت جریان علیه مردم بومی این سرزمین پیوسته  پشتون وطالبان

 دستی همکشته وزخمی بجا گذاشته ، قتل وحشیانۀ این همه مردم در هزار نفر  600تقریبی زیاده از 

 . صورت پذیرفته است ، طالبان پشتونبا دولت کابل عمل مشترک 

اگر ما همه در یک جنگ رویارویی در برابر طالب قرار می داشتیم شاید یک نفر از ما می مرد ویک 

وباال خره به یک راه صلح ، خط جنگ هم معلوم بود ودشمن هم زیرا نفر از آنطرف ، درد هم نداشت . 

 .سیدیمهم می ر

بدون تلفات مگر اکنون با اختراع سیاست خود کفانی وانفجاربنام طالب ، رهبران قبیله توانسته اند که 

از صحنه نبرد وسیاست مختلف وگمراه کننده  ا روش هایبرا غیرپشتون رزمی وملکی تمام نیروهای 



بسازند وهم درازتررا باالی ما دمکش آ انهم عمر طالب،   سبکین ازبااستفاده بیرون بکشند و

ایستادگی ست که هیچگاهی آنزیرا تاریخ شاهد  تک محور پشتونی در کابل را .سیاسی حاکمیت عمر

موجودیت نکرده است. علت حاصل  دوامدر کشور ما سال  24 ، بمدت مخالف دولتمسلح نیروهای 

در پیوسته  کابلدراین است که رهبران دولت ، گروه طالبان بمثابه نیروهای مخالف دولت وتداوم عمر

ازحامد کرزی گرفته تا غنی احمدزی وسایر مقامات  دو چهره هم رهبر دولت وهم کمک کننده طالب ، 

وهمه جانبه سهم مستقیم  ،البان تمویل وتسلیح ورشد ونیرومندی طجهت بلند پایه امنیتی پشتون تبار 

  نسانی کرده اند .   اگرفته اند وادای ماموریت خائینانه وغیر

اگر امروزرهبران ارگ کابل ونهاد های آمریکایی دست ازخاک پاشی برچشم امید مردم بردارند. فردا 

،  ریش درازوخشتک از جنس اهریمن نه طالبی وجود دارد ونه رهبر طالبی ، چندتا بی سواد وناآگاه 

بنام رهبران طالب جمع کردند وخیال ، وایمان ازمحبس های ساختگی اینجا وآنجا  بدون اندیشهکشال 

  .گول بزنندای قبیلوی شان ،  می کنند که مردم را میتوانند با این سیاست های کودکانه 

به دولت کابل پیشنهاد اخالقی ، که بااین اندیشه موافق اند درد کشیده ما به نمایندگی ازتمام شهروندان 

، جرگه مشورتی صلح  دست از دروغگویی وتزویر وریاء بنام طالبشمارا بخداوند قسم ، یم که می نما

اکنون قرن بیست یکم است فرهنگ چادرنشینی  .قطر بردارید ماسکو و، جلسات صلح با طالبان در 

خود می دانید که نزد کرزی وعبدهللا (  ، احمدزی ) افسردگانشما  . کارایی ندارد وشترچرانی دیگر 

وجدان همه ،  قاتل ده ها هزار انسان این سرزمین هستید ، وشده ایدشرمسار، زبون ، وذلیل چقدرمردم 

 کرگسان دربار تان بیمار است . شما و

 تأمین صلح وثبات ، مرگ حاکمیت قبیله با شما هیچ گاه صلح نمی خواهید ، زیرابمردم آشکار است که 

تداوم جنگ ووحشت  وتنها. به اینجهت همه دغدغه سیاسی شما را تنها  شما مهاجمین فرا می رسد 

 حاکمیت سیاسی  قبیله تشکیل می دهد. ودهشت برای استقرار

 باثباتو یافته تکامل ،   هرچیزی که کشور را بسوی زندگی نوینازحالت هردرهبران قبیله شما ر  بنا  

 است که :  ازین جهت، در هراس هستید.  سوق می دهد

هم این خاطر . بهد می ترسانتخابات شفاف وصادقانه درست مدیریت از  حاکمیت سیاسی قبیله شما ــ

 سه انتخابات را بی شرمانه تقلب کردید. بوده که 

 د ، می ترسازایجاد دولت مردم ساالر وهمه شمول حاکمیت سیاسی قبیله ــ 

 ،  می ترسد آهن ،  آسفالت ورشد صنایع ثقیله راه عمار خط ازادولت قبیله ــ 

  دمی ترسخانه ها وجاده ها به شنایی ووپخش نور ورــ از برقی سازی سراسری کشور

 ــ ازخانه سازی و کانالیزاسیون ) لوله کشی ، مجراسازی ( شما می ترسید 

 قانونیت ومصونیت می ترسید. ، شهروندی  همزیستی مسالمت آمیزو همبستگیازــ در یک کلمه 

اد و، بیسوبیمارانتخاب افراد افسرده امکانات فوق ی ارزشزیرساختهای  با تحققچرا می ترسید ؟ زیرا ! 

 به صفر تقرب می کند.  أس دولت ، در ر وطنفروشکودن وو

 نجیبتاریخ واقعی و بخوانند وبدانند که این بفکرما  رهبران قبیله باید تاریخ واقعی این سرزمین را خوب

 : مردانی همچو باستانی سرزمیناین تاریخ سازنده ای پوته خزانه ساخت حبیبی نیست.  اریخاست . این ت

روش بزرگ ، داریوش وس ، کیقباد ، کوکیخسرو ، کیکاهوشنگ ، جمشید ، ، س ، تهمور سکیومر

، طاهرفوشنجی ، یعقوب لیث صفار ، اسماعیل  ابومسلم خراسانیاردشیر بابکان ، شک یکم ، ربزرگ ، ا



ئیس شیخ الر ن جهان ،امام اعظم حضرت ابوحنیفه پیشوای مسلماناعالءالدین حسین غوری ، سامانی ، 

بزرگ آفتاب معرفت امام بخاری پدر شعر فارسی  ، بزرگ رودکی  موسی خوارزمی پدرالجبرجهان  ، 

ابن ، معرفت عرفانی وخود شناسی آفتاب ی بزرگ موالنا، بزرگ فردوسی  ورزخرد، احادیث نبوی 

بزرگ  ودانشور خردمندصدها و هان در قرون میانه ج طبان دانشور وزکریایی رازی  بزرگ یسینا

 می باشد . دیگر

این سرزمین فرهنگ وزبان ومعرفت  مندان جهان شمول را که میراث داردمی شود که اخالف این خرآیا 

نه رهبری کرد. خود کفانی وانفجار جنگ ووحشت با فرهنگ بادیه نشینی اند ، ودانش  نور وروشنای

 خیر ممکن نیست . 

) کرزی ، احمدزی وعبدهللا ( وکرگسان روباه به اصطالح مسئولین امور است که شما  تأسفوجای 

را خوب می شناسند شما . مردم  می گوئید یانات دروغین از صلح وامنیت سخن ب باهم  هنوزشما صفت 

از شما آدم های بی عاطفه  اما آنها خود را فریب میدهید ، تنها با این بازی های فکری موش و گربه ، ، 

  .وبا معرفت تراندتر هوشیارده ها بارکرده ، وبی مروت 

 گی نمایند . زند پهلوی همدیگربرادروارما همه شهروندان کشوربه امید آنروزی که 

 بااحترام 


