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  دکتوريس انديشه افغانی به قلم 

  
  

  »!له کشميرمسئ«جنگ اجيران پاکستان در افغانستان تا حل 
  

  
   !هموطنان محترم

؛ مطالبی در مورد طالبان و طالبانی گری انتشار چند سال قبل طی مقاله رساله گونه از اين جانب
ها به درگاه آفريدگاری  ارسالها بيافت که دارای نتيجه گيری ها و پيشبينی های نامبارکی بود. طی اين 

نهگار شوم و هر مجازات دنيوی و گدعا ميکردم که آن نتيجه گيری ها و پيشبينی ها غلط بر آيد؛ من 
از من و هموطنام مليونی  پاکستان داشتن؛ مزدورِ  گ هموطنانِ اخروی که شايسته ام باشد؛ ببينم ولی نن

  ام دور گردد. 
اينک آخرين و پنهان ترين اليه های حقايقی که من فرياد کرده بودم،  با دريغ و درد؛ نشد که نشد و

  باال آمد و به طرز حزن انگيز و جانسوز و استخوانگداز از پرده برون افتاد.
 از جمله در جريانات شيطانی که در کهندژ تاريخی يعنی کندوز نازنين مان تحميل و تعميل ميگردد. 

مين روز گرفتاری چند نه؛ ال عفريت آتش و خون و مرگ و ماتمدر پنجاآلن کندوز شهر و شهريان 
و جنايت اعظم جهانی در کاخ های  ارتد. درست به همان پيمانه ايکه مرکز شر نباره خود را می گذران

مافيايی ع و غ در افغانستان؛ سکوت سياسی ـ فان و غالمانش از جمله شرکت و موتل قدرت امريکا
اطالعات ميدانی؛ بی نهايت هول انگيز و دارای شومترين عواقب برای بقا و  وها پيشه کرده اند؛ گزارش 

  سالمت افغانستان ميباشد.
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باشنده بومی قندوز؛ و  مختلف از راه افتادن هلوکاست در برابر اقوام غير طالبِ و اطالعات  شايعات

بيشتر ميگردد. تمامی ساعت به ساعت به تمام معنی کلمه؛ » فاجعه انسانی«عاليم آغاز و گسترش 
و پارساله و پيرار ساله و سالهای آنسو تر کندوز متراکم  سالهتجربه هاييکه در البراتوار دوزخی ام

  . رديف استاين از  یرمان وحدت ملی و همه چيز هايآگرديده نفی کننده شعار و 
از زبان والی  کندوز و نماينده رئيس  اين روز ها ش گری طالبانآنچه در توجيه توحش و داع

  مهر و سجل نهايی اين روند شوم ميباشد.  به معنای غالبًا جمهور غنی؛ پرت شده 
 ده است که:روشنايی بخشو  ؛نايب رئيس جمهورمال اسداهللا امر خيل جناب به حواله خبرگزاری ها  

صندوق آهنين هم پنهان شوند؛  صادر شده اگر آنها درتعالی فرمان مرگ مردم کندز از طرف اهللا «
؛ بدون فرمان پروردگار؛ کس به توپ و تانک  کشته شده ارند. ما الحمداهللا مسلمان استيمنجات ند
   http://facebook12.com/1769766736627511 »نميتواند.

  
؛ معلوم است که کدام اقوام و کتله ها در افغانستان مسلمان و طالبانيسم به اساس مذهب طالبان

استند و کدام ها نه. که به همان اساس فرمان مرگ و نابودی و خاکستر و آواره کردن شان گويا توسط 
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و چوکی و کويته واال و پشاور واال اهللا تعالی صادر ميشود و توسط طالبان مسلح سنگر واال و ارگ واال 
  تطبيق ميگردد. و مدرسه واال... الواو مسجد  واال

کنونی حامد اتمر خانی ديده و شنيده ايم که جناب اولی االمر! سابق و زعيم ملی  البته فراتر از اينها
  ه اند: نازل فرموددر زمينه چه فتوا  !!کرزی

  
  شگر بی بی سی:در پاسخ به گزار 

کند؛ ما نيز افغان هستيم و هرگاه  میطالبان افغان هستند و يک قوت افغان يک منطقه را تصرف " 
کنيم ما چی حق داريم. اگر همه ی ما افغان استيم پس يک افغان چرا افغان  يک منطقه را تصرف می

  ".گويد که تو اين منطقه را گرفته نمی توانی  ديگر را می
بود که  آری! طالب ها افغاِن مزدور جنگی و لشکر برون مرزی پاکستان استند و به همين خاطر هم

پاکستان آستانبوسی زعمای  ريکا داده اش؛ بيش از بيست بار بهساله ام 14جناب کرزی در طی اقتدار 
شتافت که مگر آنان را به رحم و کرم آورد که از استعمال ابزاری و جنگی بيشتر و بيشتر  طالبان عليه 

فکر و متخصص دولتداری افغانستان يعنی وطن افغانها دست بردار شود که نشد و جانشينش غنی مت
و  ی هاو چينها  يیورشکسته؛ دو باره و چند باره اين آزموده را نه به تنهايی که همراه با امريکاهای 
  ... آزمود ولی ذره ای تفاوت در وضع آورده نتوانست.ی ها و ملل متحدی هاو يهود هاعرب

برای نخستين بار، تأمين صلح در افغانستان شف شف گفتن را کنار گذاشته و پاکستان باالخره 
کابل و کشمير را نمی توان جدا  به حل بحران کشمير پيوند زده و گفته است که صلح درلنًا عجنگزده را 

 از هم طبقه بندی کرد. 
 سنای مجلس در دفاعی صنايع و دفاع ۀمسئول کميت به گزارش تايمز آف انديا، مشاهد حسين، 

يک نشستی که در اتاق فکر مرکز  در کشمير، معضل ۀبار در پاکستان ۀويژ ۀپاکستان و فرستاد
  ستيمسون در واشنگتن برگزار شده بود؛ گفت:

کابل سخن ميگوييد، به معنای آن است که در رابطه با کشمير دروغ می  زمانی شما از صلح در«
کدام را يک بخش عليحده  توانيد هرگوييد. شما نمی توانيد اين دو را جداگانه طبقه بندی کنيد. شما نمی 
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عوض، اجازه می دهيد کشمير در آتش  کابل صلح برقرار می کنيد و در در نظر بگيريد. آری، در
  »بسوزد. چنين چيزی اتفاق نخواهد افتاد. 

post_97.html#more-.com/2016/10/bloghttp://www.razaqmamoon   
  

مردم افغانستان! اعم از اينکه از کدام قوم و طايفه و مذهب استيد؛ آيا هنوز الزم است برای شما؛ 
ستند و از جانب پاکستانی هجنگاوران پاکستانی بودند و ملشيای شود که طالبان؛  روشن ساخته

  . پاکستان در افغانستان؛ جنگيده اند و می جنگند
بايستی بوده باشد تا اين بلند پاکستان و اردوی غانستان؛ يک طرف جنگ؛ فوج در غير آن؛ در اف
(يعنی گويد تا وقتيکه در کشمير صلح نشود؛ در افغانستان صلح اتفاق نمی افتد. گوی پاکستانی بتواند ب

  که پاکستان؛ نميگذارد که اتفاق بيافتد!)
مد کرزی کجا که اگر کندوز و امثال آنرا بگيرند هم دارای همان کشمير کجا و جهاد و طالبان برادر حا

  !؟استيم که ما بقيه مردم افغانستان و دولت قانونی و منتخب آنان اند» حق«
دوست يعنی چی و بيگانه  مردم افغانستان! اگر هنوز نفهميده ايد؛ هرگز نخواهيد فهميد که از خودِ 

  دشمن يعنی کی؟!
  ُدمش!از و  شفقط از عمل و نتيجه عملش شناخته ميشود نه از شاخ پاکستانی و پاکستانپرست

و احزاب و تنظيم عمل و نتيجه عملکرد کسان در ارگ و شورای امنيت ملی و مقامات قوای مسلح 
مدارس و مراکز تربيت و ترينينگ جنگنده در و در واليات و محالت و در ميادين جنگ و ها و منبر ها 

ی... به کرات و مرات ثابت ساخته است که جهاد افغانستان و بخصوص انفجار  های طالبی و انتحاری و
افغانستان برای قدر قدرت شدن پاکستان و منجمله برای حل و فصل مسئاله » جهاد امارت اسالمی«

کهنه و برابر با عمر ننگين پاکستان يعنی مسئاله کشمير و حل و فصل مشکالت سرحدات پاکستان با 
ه در برابر اين غايه منطقوی و جهانی؛ چيز هايی مثل به رسميت شناختن خط ديورند هندوستان است ک

باالی حکومت افغانستان؛ و يا گم و گور کردن بنيادی اين مسايل در وجود صوبه پنجم پاکستان 
گردانيدن افغانستان و ايجاد کانفدراسيون پاک ـ افغان جناب حکمتيار؛ هدف های تاکتيکی ناچيزی به 

  می آيد.حساب 
دو راه بيشتر باقی نمانده است يا افغانستانی ها؛ افغانگری طالبانی را که پاکستانخواهی و 

کاست پاکستانپرستی اظهر من الشمس است؛ تشخيص و تجريد و نابود ميگردانند و يا توسط هلو 
؛ حکم کهده صراحت بخشي (مال اسداهللا امر خيل) چنانکه بلندگوی واليت مآب شان طالبانی ـ پاکستانی؛
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تا گهواره گی ها  کوی و برزن و خيابان کندوزبه گونه هايی مانند ؛ هآن توسط اهللا تعالی صادر گرديد
  ميشوند!ساخته محو و نابود 

  
  


