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 باشد ینم نین آناللزوماً نظر افغان جرم سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
 ۰۳/۰۶/۲۰۱۸                                                    یارمان امان

در مورد کتاب  یبه ارتباط با نوشته دانشمند محترم استاد عثمان تره ک
 وطن !؟" ی"پشتونها: مردم با عظمت ب

 
 

جنگ بر  نیجمهور ابراز نمود که " ا سیدر ارگ در مقابل رئ یسال قبل داکتر فاروق اعظم ضمن سخنران کی حدود
  ."ضد قوم پشتون است

 
 ت  یاو واقع یها از جمله عبدهللا قرار گرفت ول یجمهور و بخصوص سقو سیرئ یاو آنزمان با عکس العمل منف سخنان
 .از آن انکار کرد توانیکرده است که نم انیرا ب
 
 ندیبیپاکستان م زیو حرام بچه انگر یزیانگر یها نکیتاکنون هم افغانستان را از عقب ع کایبار ها گفته ام که امر من

حضور و منافع خود در کنار رهبر قابل  رأینها را بباسواد شدن و اقتدار آ ،یقوم پشتون، اتحاد همبستگ نرویو از ا
  .داندیم رپشتونها خط نیشده و قابل احترام از ب رفتهیپذ
 

من هم در دو سه نوشته  گر،یقوم پشتون در کنار هموطنان محترم د تیروز قبل در رابطه با قتل عام و محکوم چند
مزدور و  یایدیقوم بزرگ کشور توسط م نیا هیصفحه از دامن زدن نفرت سازمان داده شده بر عل نیخود در ا

 . باز هم تکرار کنم نراکرده ام و خواستم آ ادیبه صورت مختصر  کایپاکستان و امر سیجواس
 

 یتالش ادامه دارد تا پشتونول نیتالش کرده و ا زیپاکستان توسط انگر جادیاول ا یحاکم از همان روز ها یها یپپنجاب
 ینه تنها ب یاسالم یافراط ی( و توسط گروه هایضد اسالم قتی)در حق یاسالم یرا با شعار ها زمیو پان پشتون

  .دهندبه آن  یو ضد اسالم یسازند بلکه صبغه و رنگ کفر تیاهم
 
دامن  رأیب یاخوت و اتحاد اسالم یپناه برده به پاکستان تا دوران طالبان به جا یاسالم یافراط یگروه ها نیاول از

از  اریو حکمت کسویاز  یربان -استفاده به عمل آمد. به اختالفات مسعود  یو سمت یکردن نفرت قوم قیمزدن و ع
  .یو شخص یمیبود تا اختالفات تنظ شدهداده  یو سمت ی، لسانیجنبه قوم شتریهمان آوان اول ب

 
مسلح معظم را نابود کرده  یها اساسات کشور بخصوص قوا یمطابق پالن مشخص پنجاب یجهاد یها میتنظ کهیزمان

را  یآخر خیساخته شد تا م دانینام طالب وارد م ریپنجاب ز گرینظام د ادهیآن رساندند پ یرا تا حد اعل یو نفرت قوم
 .بکوبند

 
 انینظام یطالبان اند که مطابق پالنها نیشده اند. ا جادیقوم پشتون ا ینابود یو حت تیمحکوم رأیاصال ب طالبان

 ،یقیاز شعر، موس لیکردن و سوختاندن مکاتب شان از نعمت سواد، تحص رانیقوم پشتون را با و ندخواهیپنجاب م
 ورندید یلیگوسفندان در دو سمت خط تحم یرمه ها بهنام اسالم و قران دور نگهداشته آنها را  ریز استیهنر و س

 .ردیو بدون مشکل صورت گ یپنجاب به راحت لهیمبدل سازند تا کنترول شان بوس
 

 ، داکتران ، نرس ها و نمایو س اتریت یها شهی، هنرپ لمبردارانیبر شعرا ، هنرمندان از جمله آوازخوانان ، ف حمله
 کیو در افغانستان ثبوت آن است که طالبان فقط  یپشتون در پشتونستان و بلوچستان اشغال نینقاشان و معلم یحت

 .قوم پشتون تحت نام اسالم یکردن و برده ساز محکو: مکنندیشان دنبال م یهدف را بدستور مالکان پنجاب
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مثال آورده بودند از انتخابات  یغزن تیمژده که ضمن دفاع از طالبان از وال دیوح یبه جواب آقا 2013سال  در
 نیو ساحات پشتون نش تیطالبان بودند که در آن وال نیا شانیا یکرده نوشته بودم که برخالف ادعا ادی تیهمان وال

 یده رأیجلو  تهیدر کو یطانیبه اصطالح امارت ش رأیوشده در ش میبر اساس پالن تنظ یچند قوم بیبا ترک اتیوال
جرگه انتخاب شوند تا تعداد و  یپشتون به ولس یطالبان بودند که نگذاشتند از آن مناطق وکال نیپشتونها را گرفتند. ا

 .ابدی لیقوم پشتون تنز یوکال یصدیف
 
 رأی یصندوق ها یدهندگان را نگذاشتند تا به پا رأیها مشترکا  یبلخ هم طالبان و هم سقو تیشکل در وال نیع به

اظهار نموده بود که  1393بلخ در ماه حمل  تیصلح وال ونیسیکم یقبل سیرئ لیخ میاختر محمد ابراه یبروند. حاج
کرده و  یمحمد نور مشترکا با طالبان همکاربلخ( عطا  یایماف سیمخلوع بلخ )رئ یدر دست دارد که وال یاسناد

  .ردیبگ نیمردم را در مناطق پشتون نش یده رأیکرده بود تا جلو  جادیا یطالبان جعل
 

حرام و احمد کمزاد دست به دست با  فیجرگه غالمان تور پنجاب و آخوند ها چون عبداللط یاگر در ولس امروز
با  یها حت یاکرام و سقو دیس ری، انجن ونیهما ونی، هما ریچون ظاهر قد ییایماف یفروخته شده ها و رهبران گروه ها
و  کنندیجمهور را رد م سیرئ ینیو فرمان تقن رانیزو رأیو مصوبه شو ورزندیکلمه افغان در تذکره ها مخالفت م

 .جرگه است یسول ریاز برکت همان حمالت طالبان در زمان انتخابات اخ دانندیکلمه پوهنتون را عبور از خط سرخ م
 

مناطق که  گریوردک، بلخ و د ،یدهندگان پشتون را در غزن رأیکه طالبان فقط و فقط انگشتان  ندیگویشاهدان م تمام
 .کردندیقطع م یریدر صورت دستگ کنندیم یاقوام مختلف در کنار هم زندگ

 
 ای یچند قوم اتیشمال و وال اتیوالدهندگان از  رأیطرح شده تور پنجاب هدف داشتند تا  قیبر اساس پالن دق طالبان

 جتایباشد که خود نت نیشورا پائ گرید ۀتعداد شان نسبت به هر دور ایشانر نفرستند  یواقع یها لیپشتونها اصال وک
از هر  شیاقوام افغان ب نیبا دامن زدن به نفاق و شقاق ب غانستاناف هیطالبان اند که تجز نیکه ا دهدیم یمعن نیچن
 .کنندیم نیشان تام یو ضد وطن یبا اعمال ضد افغان گرید یروین
 

تالش داشتند  یاس آ یآ یستیگل و سازمان ترور دیاست که جنرال حم یکردن کار میرا مدافع قوم پشتون ترس طالبان
و داکتران  نیمعلم دنیعمل طالبان از سوختاندن مکاتب در مناطق پشتون تا سربر چیه کهیو دارند نشان دهند در حال

عساکر و  دنیو بالخره تا سر بر یاریبرق و آب یها بنداز احداث  یریراه ها وسرک ها و جلوگ یرانیشتون تا وپ
 .ستیهم به نفع قوم پشتون ن یکی یمل سیپشتونها در اردو و پول یدیصیف لیتنر رأیافسران پشتون ب

 
به نام اسالم و  انهیو دست به اعمال وحش کنندیکه به نام طالبان در افغانستان انتحار م یآنان ای یداعش ، حقان طالبان،
هدف شان دفاع از منافع پنجاب در افغانستان و همچنان  گانهیپاکستان اند که  یپنجاب ینظام قوا ادهیپ زنندیقران م

 .است یپشتونستان وبلوچستان اشغال
 

اکنون افغانستان را از عقب  نیهم تا هم کایسفانه امرأصفحه عرض کردم مت نیخود در هم یدر نوشته قبل کهیطور
  .و حرام بچه آن واضح است زیانگر یسیو پال ندیبیپاکستان م زیو حرام بچه انگر زیرګان یها نکیع
 
است که اگر در  دهیعق نیبر ا کای"نفاق افگن حکومت کن"، امر یسیانگل استیراستا و بر اساس همان س نیا در

اگر رهبر قابل قبول، قابل  ایبماند  یمشت باق کی، متحد و پشتون ها اجازه داده شود یعنیافغانستان قوم بزرگ کشور 
 نی. به همشودیشوت م کایامر گرید دیآ انیبه خود به م یدولت با ثبات و متک ایعرض وجود کند  کیاحترام و با نام ن

و نفرت  ینفرت قوم توانندیآخوند تا م سیاز جمله جواس یضد افغان یها و گروه ها یواساس در کنار تور پنجاب ، سق
 .سازندیدر مقابل قوم پشتون را چاق تر م
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