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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  م٢٠٠٩جوالی ٢١ برتش کولمبيا کانادا                               انجينير فضل احمد افغان                                   
 

  انتباه غلط از پشتون بودن همه طالبان
 

با که   از تفنگداران ریشدارۀخارج کشور کشوده ميشود نزد همه تصاویر عد وقتی لب از نام طالبان در داخل و
در  .لباسهای چرکين سياه  و کثيف ملبس اند مجسم ميگردد و با خود ميگویند که اینها از قوم پشتونهای وحشی اند

قوام قی و غير اسالمی در حق یکی از اتنها بکلی دور از واقيعيت ميبا شد بلکه اتهام غير اخاله حاليکه چنين تصور ن
  .دافغان ميباشجاع ملت شریف و غيور برادر و برابر مبارز و ش

سيس مليونها طفل یتيم از أهوطنان گرامی ميدانند که بعد از جنگ جهانی اول و دوم برای اتحاد جماهير شوروی نو ت
 خود اطفال یتيم را با یک ۀ مذاهب و زبانها بميراث ماند و دولت وقت برای رسيدن به اهداف توسعه طلبان–اقوام 
ی مرکزی و  با تربيه آنها کشورهای آسياه نظا می بنام قشون سرخ گرفت و یک زبان و یک آیدال تحت تربي–عقيده 

 خود در آورد و با آنهم قناعت نکرد و خواستند با تجاوز بيشرمانه قشون هسلط اروپای شرقی را یکی پی دیگر در
  .سرخ افغانستان عزیز را نيز اشغال و دامن خود را با همين نيروی سرخ به آبهای گرم توسعه بخشند

 قشون سرخ در کشور خود داشتند خواستند  اطفال یتيم نظاميان افغانی دوره جنگ در  ایروسها با تجربه که از تربيه
زم برای  افغانستان در پایگاه های يافغا نستان را نيز بحيث یک نيروی نظامی چون قوای سرخ برای دفاع از کمون

چندین گروپ که مشتمل از ده هزار طفل یتيم بود در اوایل چنانچه  در . نظامی قشون سرخ خود تحت تربيه بگيرند
  .دوره ببرک کارمل به روسيه اعزام گردید ند

ی مالی عربستان سعودی و حمایه قاطع امریکا نباـدر مقابل جنرال ضيا الحق رئيس جمهور نظا می پاکستان با پشتي
زم در جهان اطفال يروی وقت و شکست کمونبرای براه انداختن یک جنگ طویل المدت در مقابل اتحاد جماهير شو

 نورستانيها و حتی یتيمهای از - ترکمنها-ازبکها – هزاره ها - تاجکها-یتيم شهدای همه اقوام که مشتمل بر پشتونها
 پاکستان و غيره را در مدارس اسالمی منا طق مختلف - چچنيا- ماليزیا-کشورهای مسلمان دیگر چون اندونيزیا

ر از لسانهای پشتو و اوردو دیگر لسانی در آن مناطق مورد استفاده قرار نميگرفت بنام طالبان به پشتونستان که غي
 مدرسين پشتو  در محيط پشتونها تحت تربيه آنهایکهاصطالح مدافعين اسالم تحت  تربيه نظامی قرار گرفتند و همه

ند و امروز ی خود همه پشتو زبان بار آمدمادر مذهب و منطقه - زبان–ند بدون آگاهی از قوم زبان تربيه شده بود
آن پشتون نباشند و باقی هشتاد فيصد آن ٢٠%متاسفانه باالی همه تاپه نام پشتون زده ميشود در حاليکه ممکن بيش از 

-اقوام برادر غير پشتون ما و خارجيها باشند که هویت اصلی شان را بنا بر جبر زمان و دسایس شوم دشمنان افغان
  .و اسالم از دست داده اندافغانستان 

 ازبک  سوگند بدهيد که آیا شما برای یتيمان شهيدان - تاجک–هموطنان گرامی بيائيد به رهبران تنظيمی پشتون 
 تاجک و ازبک در پاکستان مدارس جداگانه برای هر قوم داشتيد و یا همه را در مدارس که در منا طق پشتون -پشتون

عربستان سعودی تمویل و از طرف امریکا جدی حمایه ميشد ند تحت تربيه سيس از طرف أاز طرف پاکستان ت
 مسلمان باشند و وجدان پاک داشته باشند اعتراف خواهند نمود که بلی همه یتيمان  به اً من یقين دارم اگر واقع. داشتيد

اجرین افغان قطع نظر از مذهب و منطقه که مربوط بوده اند در مدارس مناطق پشتون که همه مه – زبان –هر قوم 
 زبان و منطقه مربوط بوده اند همه چون برادران هموطن در یک درد جالوطنی ميسوختند - مذهب-اینکه به کدام قوم

بنا بر مجبوریتها جگر گوشه های خود را بمدارس مشخص تربيه طالبان ميفرستادند و تر بيه ميشدند تا  وميساختند و
 شهادت بيش –و ویرانی قلب مادروطن ) م١٩٩٢(لی بعد از سقوط دولت کمونيستی درباالخره طبق پالن طرح شده قب

 محوه تمام نيروی قوی نظامی ملی و تاراج سرمایه های ملی  –از شصت و پنجهزار هموطن عزیز ما در شهر کابل 
لی شان مربوط  طالبان را که هویت اصاً متعاقب) م١٩٩٦-م١٩٩٢(توسط به اصطالح رهبران مجاهيدین در سالهای 

 زبان و مناطق مختلف بودند و تنها به لسان پشتو مکالمه ميکردند  بنام پشتونهای وهابی با بيرقهای – مذاهب -به اقوام
سفيد و لباسهای سياه تحت رهبری تعداد محدودی از پشتونهای سفيد پوش و سياه پوش در مقابل قدرتمندان وقت  

چنانچه همانطور  .تا زمينه را برای اشغال افغانستان مساعد سازند) م١٩٩٦( بخاطر ختم جنایات وارد صحنه ساختند
  .شد) م٢٠٠١(کتوبرسالاهم در 

یل ملی کمی به عمق موضوعات دخيل و قضاوتهای را که ميکنيم دور از حب و بغض برادران عزیز ما باید در مسا
وطن عزیز خود را با دسایس شومشان  ادرما باید دشمنان واقعی م .منطقوی باشد  لسانی و-مذهبی -قومی -شخصی

تشخيص و باید آنچه را انجام نمایم که مایه افتخار نسلهای امروزی و آینده باشد یعنی ما نباید به دستور دشمنان سوگند 
 سربلندی و شگوفا نی افغانستان عزیز  تيشه را بدست گرفته ریشه های خود را خود قطع –استقالل  -خورده آزادی

  .نمایم
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 سياه و تاریک که بنام طالبان یاد ميشوند تنها قوم پشتون نيستند بلکه ِ طلب من از عرایض فوق اینست که  این گروهم
 از خارجيان اند که ۀ آزادی افغانستان و عدِ به قاطعيت ميگویم که طالبان در اصل بصورت کل اطفال شهدای راه

بيه وبنام پشتونها برای قتل عام پشتونها و بدنامی دین مقدس یکجاه در مدارس دینی و نظا می مناطق پشتون نشين تر
اسالم و رسيدن اهداف شوم ستراتزیکی خارجيها  تربيه شده اند ما نباید چنين انتباه داشته باشيم که خداناخواسته 

 برادر و برابر خير ما باید به حکم وجدان  قبول کنيم که طالبان مشتمل از همه اقوامه  ن.طالبان تنها قوم پشتون اند
ند  بود از خارجيها یکجاه در مناطق پشتون نشين ماورای خط سياه د یورند تحت تربيه گرفته شده ۀافغان اند که با عد

  . هستندو
  

  پایان
                   

  


