آیا قاتالن اصلی مردم ما پشتون ها هستند؟

حامد کرزی

اشرف غنی احمدزی

دکتربصیر کامجو
شهروندان گرامی آیا گاهی به این فکر رسیده اید که قاتالن اصلی مردم ما درافغانستان که ها اند ؟
که همه روزه ده ها وصد ها شهروندان بی گناه وبی وسیله کشورما را  ،سفاکانه می کشند ودار وندار
شان را به خون وخاک می کشانند .
اگر اخبار روزانه یی رسانه های رژیم اشرف غنی احمدزی را منبع قراردهیم  ،دیدگاه و گــــزارش
سخن گویان " مرده شمار " ریاست جمهوری  ،وزارت داخله  ،وزارت دفاع را مورد توجه قرار
بدهــیم.

از گزارش ایشان آشکار می گردد که هرروز بابرنامه ویژه (قتل عام مردمان بومی این سرزمین ) در
هرگوشه وکنار کشور  ،اگرسرباز اردو هست یا پولیس  ،اگرافراد ملکی هست یا لشکری  ،اگر مرد
است یا زن  ،اگر کودک است یا پیر  ،اگر دربدخشان واقع است یا در پکتیا  ،اگر درفاریاب است یا در
هلمند  ،اگر در کابل است یا درهرات ــ همه بدون تفاوت پیوسته و بیدرنگ :

بوسیله طالبان تبهکارکشته می شوند ،
بوسیله طالبان جنایتکارسر بریده می شوند ،
بوسیله طالبان قاتل تیرباران دسته جمعی می گردند .

پس حاال بیآیم وخدا را حاضر دیده  ،بدورازهرگونه ریاء وتزویر  ،با وجدان بی آالیش دو سوال رایج
را در مورد این همه قتلهای زنجیره ی وکشتار عام مردم ما  ،مطرح کنیم :
یک ــ این طالبان تفنگ داران کور نهاد های سرمایه  ،قاتالن بشریت ودهقانان مشتغل به مواد مخدر ،
کی ها هستند وبه کدام قوم وتبار متعلق می باشند ؟
دو ــ چرا طالبان گناهکار ،شهروندان کشور مارا بیدون وقفه می کـشند.
اول :
نیرو های طالبان که امروز تخلص شان (داعش ) هم شده  ،از تباروقوم وایل پشتون (افغان) اند
وتمام رهبران پشتون به کمک نهاد های سرمایه در ایجاد وتسلیح وحفظ وبقا این گروه تروریستی نقش
هستی آفرین داشته ودارند .
ــ طالبان یعنی نیروهای ذخیره ی واکنش برقآسا حاکمیت قبیله گرای حامد کرزی واشرف غنی
احمدزی  ،دربرابر نیروهای غیر پشتون درافغانستان بوده ومی باشد.
طالبان بگونه مستقیم وغیرمستقیم از برنامه های حکومت مبنی برسیاست پشتونیزه سازی نظام حامد
کرزی واشرف غنی احمدزی  ،حمایت وپشتیبانی کرده ومی نمایند .اکنون این نیروی جنایت پیشه
واجیرازجانب اشرف غنی احمدزی  ،بمثابه نیروی فشارنظامی و روانی مقابل تاجیکان وهزاره ها
وازبک ها استفاده می گردد .
دوم :
تداوم جنگ  ،کشتن وقتل بیدون وقفه تاجیکان  ،هزاره ها وازبک ها بوسیله طالبان خود فروخته  ،دو
هدف را دنبال می کنند :.
ــ یکی تضعیف همبستگی وناتوانی قدرت دفاعی ونظامی وملکی تاجیکان وهزاره ها وازبک ها در
قدرت وحاکمیت  ،که جز سیاست پشتونیزه سازی تمام نظام سیاسی افغانستان می باشد ؛
ــ دیگری شعله ورنگهداشتن جنگ وخشونت در کل  ،برای ادامه وبقا نیروهای مسلح آمریکایی
وشرکای آن درافغانستان  ،وتحت تصرف داشتن منابع زیرزمینی واستخراج غیر قانونی معادن
وکشت خشخاش در هلمند وسایراستانهای جنوب کشور می باشد.
این هردو ویدوی زیر  ،بسوال ما که  :آیا قاتالن اصلی مردم ما پشتون ها هستند ! خود جواب می
دهند .باعرض حرمت
مصاحبه ویدوی ازحامد کرزی با بی بی سی پیرامون طالبان
https://www.youtube.com/watch?v=DlBzteonYfo

بیانیه ویدوی اشرف غنی احمد زی درقندهار
https://www.youtube.com/watch?v=lYe__KUUupA

