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رحیم بارکزی

من از طالب نمی ترسم
من از طالب نمی ترسم ،اعمال خوب و نیک شان را می ستایم و اشتباه و غلطی های شان را می نویسم ،این یک واقعیت
است ،که طالب هم مقبولی ها و هم بدرنگی های دارد ،چون سایر گروپ های سیاسی در اجتماع یک سرزمین.
امروز طالبان عکس های احمد شاه مسعود را از گوشه و کنار کابل پائین کردند این عمل طالب قابل ستایش و تمجید و
یک واقعیت است .عکسی که در طول بیست سال با جبر و اعمال لنده غران به ملت غیور افغانستان تحمیل شده بود،
ملت تحمل دیدن این چهره ها را نداشتند ،اگر از هر فرد افغان بپرسید که چند حرفی در مورد احمد شاه مسعود بگوید
بیدرنگ آنرا مؤسس و بنیان گذار تعصب ،نفاق ،قوم طلبی و عقده مند ی و عالم همین جنگ و بدبختی روان کشور افغان
می دانند .این اعمال یک خیانت ملی بود که ملت افغانستان را تکه تکه و پارچه پارچه کرد.
من همیشه اعمال فراموش ناشدنی این قوماندان ولسوالی پنجشیر را در نوشته های خود روشن ساخته ام نه امروز بلکه
در گذشته ها هم اعمال و نی تش را برمال ساخته .
یادم است که مسعود گفت " تاجک فوق همه " بارها این حرف تعصب را تکرار می کرد .ملت پائین کردن عکس های
احمد شاه مسعود را نشان تحرک به راه راست می دانند آن راسیزم و خودسری باید دامن اش از کشور چیده شود.
افغان ملت دیگر جنگ نمی خواهد .ما صلح و زندگی باشرف و باوقار می خواهیم ،ما افغانستان را برای خود افغانستان
و ملت افغان می خواهیم ،جنگ ساالران و هیوال های قدرت طلب و تجزیه خواه با جنگ خدا حافظی کنید ،باور کنید که
ملت با شما نیست از چهره های تان نفرت دارند شما را عاملین این جنگ می دانند ،من به فرزندان بد نام این عجوزها
می گویم ،پدرت خرقه رضوان به دو گندم بفروخت .امروز فرزند ش به جوی می فروشد ،ملت به مقاومت لنده غران
ضرورت ندارد .
طالبان باید درک کنند که با شالق در قرن بیست .حکومت کردن امکان پذیر نیست و عقالنی هم نیست به دل ها حکومت
کنید نه با تحدید و شالق ،دیموکراسی و انسان دوستی و ملت پروری را از نظر دور نکنید ،نگذارید که ملت از شما
بگریزد ،بیگانه بیگانه است از شما نمی شود برا ی خوشحالی بیگانه وطن را به کابوس تبدیل نکنید تأریخ در مقابل تان
قرار دارد ،بیائید تأریخ را کمایی کنید ،نه تنها قدرت داشتن را .
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