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 06/06/2017          نادرشاه سدوزی
 

 ! افغانها عامل قتل ایران و پاکستان

در  ی توانمی توانم خود را بدور نگه داشته و نمن "چاراهی زنبق"دلخراش و الم ناک  دوستان گرامی از این حادثۀ

این سوگواری خود را شامل نساخته وبا براداران گرامی افغان خود غم شریکی نداشته 

 شد که درو وحشی نبوده بلکه دارای احساسی می باخو باشم. انسان یک حیوان درنده 

است درد مشترک همۀ م ۀاین حادث  سهیم و شریک می داند. را همنوع، خوده اندو غم و

 افغان میهن پرست که احساس وطن پرستی هر که ما را به غم و ماتم کشانیده است. 

اند در رابطه با این حادثۀ الم ناک بی تفاوت بماند نهفته است نمی تو  شدر نهاد طبیعتا  

 که از طرف جنایت کاران حرفوی پاکستانی صورت گرفته این جنایت بشری را و

افغان مجروح  450تر از افغان شهید و تعدادی بیش 90حادثۀ الم ناک به تعداد بیشتر از در این محکوم و تقبیح نکنند.

 کامال  بجا وکه اعتراضات شان  هرات را به راه انداختهمدنی با اعتراضات شان تظا ۀفعالین جامعالبته  گردیده که

 ها افغان مین امنیتأدر جهت ت شود تا اینکه ولت محسوب میدر ذات خود یک نوع فشاری باالی دقانونی بوده و 

 حق است.کامال  بجا و بر که البته یک مطالبۀ اقدام جدی صورت گیرد

به اظهارات پلیس و  به طرح ریزی این حمله مرگبار در"چاراهی زنبق" متهم است و نظر می گویند سفارت ایران 

 ص کارت سفارت ایران نام برده میبخصوها  های عبوری در منطقه از کارت یکی از سفارت کارت پیره داران از

 شود که مورد استفاده تردد موتر قرار گرفته است.

باالی  ش واضح است کهلین جامعه مدنی انجام گرفته علتکه در باال تذکر داده ام، تظاهراتی که توسط فعا البته قسمی

 ۀولین جامعمسئ یکی از گفتاره ب ولی نظر ورت گیرد. وارد گردد تا در قسمت امنیت مردم تالش بیشتر ص دولت فشار

ضیا مسعود با گارد های  نام لطیف پدرام وه ها ب مدنی بعد از ناوقت شام افرادی از جناح چپ وابسته به کمونیست

ومت حکعلیه  چیان را گمراه و مظاهره مسلح وارد صحنه شدند که در نتیجه افرادی به قتل رسیدند تا اینکه محافظ و

 کاذب استعفاء از رئیس جمهور و رئیس اجرائیه را سر می دادند. های شعار نند ودولت قانونی بشورا و

تی که از طرف کشور با وجود اینکه جنگ داخلی و تروریس ،سف مشاهده می گرددأبا این اوضاع وخیم و مشوش با ت

 هدر وضعیت فعلی به عوض اینکه یک صدا علی ،پاکستان باالی مملکت ما تحمیل گردیده های خارجی بخصوص

ت خود را به بوجود آوردن "حکوم گان ایرانی و پاکستانی توجهگماشت ،تروریزم وحشی عملی انجام بگیرد، برخالف آن
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حکومت قانونی را از  . هدف آنها این است کهاز عقل و منطق انسانی بوده و استبدور قت" معطوف داشته که ؤم

  به اهداف شوم خویش نایل آیند. بسازند و دهربرآورا   های همسایهه تا آروزی شوم کشورانفجار داددرون 

ورهای پیشرفته که ذهنیت سیاسی به قابل کش در مرفتهه روی مملکت ماهمین است.  ولیخوب یکی از بدبختی 

شد و چه راست باز در چنین شرایط وخیم و حمالت تروریستی همۀ جناح های سیاسی چه امالحظۀ پیشرفت داشته 

کت ما بعضی که برخالف در ممل را محکوم می نمایند یاین گونه اعمال تروریست و متحدانه چپ همه با یک صدا از

 سوء استفاده سیاسی می نمایند. خطرناک این موقعیت از افراد فرصت طلب از

محسوب  جهان در سینظام دموکرابا اعتبار  بزرگ و های دستاورد از مدنی یکی جوامع پیدایش و واقعیت بروز در

لکت مم در بدبختانه امروز ولی ،می نمایند حقوق حقه مردم دفاع از و فعالیت می باشند جهان در که در سر تا سر شده

 ،سب قدرت دوبارهمدنی جهت ک فعالیت های جامعۀاز طریق  ه ایبه گون کفایتبی  وفرصت طلب،  مغرض، ما افراد

ا ر اینگونه اعمال ناپسند البته .مدنی را برهم می زنند ۀاعتبار جامع بدین نسبت که زده ست به اعمال ماجراجویانهد

رون د . هرگونه اعمال مخرب درتلقی نمود نفع نظام دموکراسینه به  به نفع جامعه مدنی و نمی توان به نفع مملکت و

به هیچ صورت مورد قبول نمی  قابل سرزنش بوده که نظم و نظام دموکراسی باشد، جامعه مدنی که خالف قانون

به  قومی که از دهن کثیف شان بوی تبعیض بار سف است که اشخاص مغرض و بی بند وأت جای بی نهایت باشد.

ج سعی مذبوحانه به خر و فعلی سوء استفاده می نمایند از موقعیتخالی و تبعیضی  میانی رسد با شعار های مشام م

 دهند. سوق  به طرف بحران و جنگ قومی تا مملکت را می دهند

ۀ آن رئیس اجرائیمن به حیث یک فرد افغان از حکومت وحدت ملی تحت زعامت محترم اشرف غنی احمدزی و 

و  ز افراد مشکوک و مغرض دوری بورزندتا اینکه ا التماس می نمایمفعالین جامعه مدنی  قاطعانه دفاع نموده از

فعالیت مشروع  همین  با به همین منظور گردد و ضعیف ساخته شود. خدشه دارمدنی  ۀی جامعکه روند طبیع نگذارند

از  در یک صف واحد که عمدتا  کشور های همسایه می باشند مقابل دشمنان مشترک ما دراست که   جامعه مدنی

دان دموکراسی پاینده و جاوی برحق اینکه نظامتا  کرد دفاع می توانهوشیارانه حقوق بر حق مردم افغانستان متحدانه و 

  در مملکت باقی بماند.
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