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 ؟چرا جنگ ها را در افغانستان قومی می سازند
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !هموطن خسته از درد جانکاه زمان و ای انسان خردمند و ُخرد شده در زیر آوار نامالیمات روزگار

م گسیخته چهاردهه تمام است که دهن گشوده وحشت و بربریت تروریزم و خشونت لجا هیوالی میدانیم که

و از انسان و تمدن به شکل سیری ناپذیری تغذیه میکند. این خشونت لجام گسیخته برای سیراب شدنش 

لشکری از تهی وجدان ترین و سفاک ترین موجودات زنده ولی انسان نما بهره میگیرد. لشکریان تاریک 

ند و شهر به شهر و دیار به دیار سرزمین مان از انسان و اندیش به مصاف خرد و روشنایی کمر بسته ا

شان قدم بقدم بر شریانهای ور و دست نشانده و حامیان متجاوزتمدن در یک تشریک مساعی دولت مزد

زندگی سرزمین ویران مان نمک میریزند و تخم نفرت و بدبینی زبانی و مذهبی و نژادی را شخم 
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ر انسانهای بی گناه و جنایت سازمان یافته در افغانستان زیر نام به توطئه های بی شمار و كشتا میزنند.

 اصطالح مبارزه با تروریسم و افراط گرایی صورت میگیرد.

دولت دست نشاده و فاسد، این غده سرطانی مافیای جنک و تریاک برای بقای ننگین خود با هم سویی و 

د و با خموشی و سکوت و اقدام نکردن بموقع همکاری کردن با تروریستان قسی القلب هرگز دریغ نکردن

بر هیزم آتش جنگ شرم آور لشکریان جهل می افزایند. جنایت ساالران ارگ و حامیان بین المللی شان 

برای سرپوش گذاشتن بر اشتباهات و جنایات فجیع بی شمار خود در تبانی با تروریستان بحران پی 

ک ترین، فاسد ترین و چاپلوس ترین های معامله گر را بر بحران می آفرینند و در تالش آنند که تاری

 گرده های ملت تحمیل کنند.

بی خبر از فردای عدالت هستند كه ملت تحقیرشده و پامال شده افغانستان  تاریک اندیش، اما این کوردالن

 وجدان های بیدار جهانی در پی قضاوت و محاكمه عامالن این همه كشتار و تخریب بر خواهند و 

 کشید. خواست و خط بطالنی بر خباثت ها و توطئه های شرم آورشان خواهند

 است ؟میدانید که در پشت این حوادث خوفناک چه رازهای ویرانگری خوابیده

 !ستا مردم ما دشمنان داخلی و خارجی مشتعل سازی جنگ های قومی یک پروژۀ

نشین، تورکمن نشین ، تاجیک نشین و  حمالت سازمان یافتۀ طالبان به مناطق هزاره نشین، اوزبیک

غیره به هیچ وجهی بمعنی جنگ پشتون ها بر علیه سایر هموطنان ایشان نیست، بلکه توطئۀ سازمان 

دشمنان داخلی و خارجی مردم و میهن ما با استفادۀ ابزاری از یک نیروی نظامی اجیر یا  یافتۀ

 ت.طالب اس ستان و دیگر کشورهای اسالمی تحت نامانگلیس در افغانکوماندوهای همیشه در سنگر امریکا و 

ً که طالبان هیچگاهی نمایندۀ سیاسی و یا اجتماعی مردم پشتون نبوده، بلکه یک نیروی خشن  یقینا

تروریستی بین المللی میباشند که با استخدام اجیران داوطلب از سرتاسر دنیا در زیر پوشش مردم مظلوم 

خدمت فعالیت های دهشت افگنانۀ امریکا، انگلیس، پاکستان، عربستان  پشتون در افغانستان ایجاد و در

    سعودی، ایران، روسیه و دیگران قراردارد.

ابطه ر حمایت و پشتیبانی از طالبان از هر جانبی که صورت بگیرد، در واقعیت امر نشان دهندۀ پیوند و

 کی دشمنان مردم و میهن ما به اشکالبا نیروهای اجیر تروریستی و پشتیبانی از پروژه های استراتیژی

 آگاهانه و یا غیر آگاهانۀ آن میباشد.

اجتماعی، اقتصادی،  کانون مطالعات سیاسی افغانستان اوضاع عمومی کشور را در ابعاد مختلف 

سیاسی، امنیتی ،فرهنگی و انسانی آن فاجعه بار ارزیابی نموده و سیاست های جاری دولت فاسد و 

با عملکردهای آگنده از وحشت و جنایت نیروهای تروریستی طالبان، غارتگری های  خودکامه کابل را

آزمندانۀ دالالن مافیای قدرت و وابسته به استخبارات بیرونی و حضور استعماری نیروهای اشغالگر 

یک جنایت سازمان یافته با معیار و مشخصه های تهی سازی جامعه  خارجی در سرتاسر کشور
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پذیری، پیوند های هموطنی و ارزشهای دینی  ، ارزشهای اخالقی، باورهای همدیگرانسانی خصایل از

سطح کشور ارزیابی نموده و نتایج و پیآمدهای امروز و فردای این پروسۀ شوم را جز رشد آمیبی  در

فساد، فقر، جهل، تعصب، تبعیض، بیگانه پرستی، همدیگر ستیزی، برتری جویی های قومی ، مذهبی، 

نطقوی با منطق من برتر و دعواهای حق حاکمیت و مالکیت از استقامت های مختلف، با زمینه لسانی و م

آفرینی به بقای مستمر استعمار و تداوم روز افزون بدبختی و سیه روزی باشندگان سرتاسر کشور، هیچ 

 چیز دیگری راپیش بینی کرده نمیتواند.

 سامان و غیر انسانی کشور حکم مینماید، که تمامیدرک و ارزیابی عمیق و واقع بینانۀ این وضعیت ناب 

، خویشتن شناس، ملی، مترقی باورمند به ارزشهای انسانی، اعم از افراد و نیروهای با وجدان، آگاه

 با کنار ملی، بزرگان قومی، کارگران، دهاقین، کسبه کاران و غیره روشنفکران، روحانیون، تجار

ی، بیلوی، لسانآگاهانه و خردمندانه از تفاوتهای قومی، ق گذاشتن اختالفات فکری و سلیقوی و عبور

 در راستای دفع این شر بزرگ تاریخی، حزبی، فرقه ای، سیاسی و جنسیتی، لوژیکی،انژادی، مذهبی، آید

ان و آتش گرفته، که با گذشت هر لحظه بر ابعاد آن فزونی بعمل میآید، دست بدست هم درین کشور ویر

 داده و متحد و یک دست وارد عمل شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحکیم سلطۀ هدفمند نیروهای تروریستی طالبان و دیگر حلقات مافیایی وابسته به استعمار در مناطق 

غرب کشور با مشتعل سازی جنگهای  شرقی و جنوبی و انتقال جغرافیای جنگ از جنوب به شمال و

قومی و مذهبی، تا سرحد اعمال برنامه های نسل کشی و پاکسازیهای قومی، با تقالهای مذبوحانۀ تیکه 

حاکمیت دولتی، در جهت دفاع از ثروت و موقعیتهای باد آوردۀ شان  داران وابسته به استعمار قدرت و

حت نام دولت با جلوه های فریبندۀ دموکراسی وارداتی بیرق قدرتهای اشغالگر و ایادی ایشان ت در زیر
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و غیر قابل چشم پوشی در افغانستان است، که خاموشی و بی  و مردم ساالری جعلی، آن واقعیت آشکار

تفاوتی در برابر این همه توطئه و جنایت، هیچ چیزی جز همدستی با غارتگران و هم پیالگی با زالوهای 

 تعبیر شده نمیتواند. اول و بربادی کشورخون آشام در خوان غارت، چپ

دید واقعبینانه به واقعیت های امروزی جامعه گواهی میدهد که مردم با شهامت کشور، با سخت جانی و 

 انسانی و میهنی خویش بستن آخرین نیرو و توان خویش همه روزه در سنگر دفاع از بقاء و هستی بکار

از تاریخ، از   ت قرار دارند، مردم این سرزمین در هیچ برهۀدر برابر اینهمه اهریمنان بربادی و غار

 .  باشند نمی ایثارگری و قربانی در میدان مبارزه با دشمنان تاریخی بشریت و انسانیت غافل نبوده اند و

این سرزمین پهناور صرفنظر از هر نام  تاریخ واقعی کشور گویای این حقیقت ارزنده و گرانبهاست که

مختلف موجود  گروه هایتاریخ بدانها مسما گردیده است، همیشه مسکن اقوام و  طول رو عنوانی که د

نداشته و  در خود بوده و هیچ قوم، قبیله و یا ملیتی حق دعوای مالکیت انحصاری در رابطه با آن را

  ندارد. 

ۀ بینان رترسازی ذهنیت و باورهای استحماری و عظمت طلبانه و دید مالکانه و خویش ب ایجاد و بارآور

قومی، قبیلوی، نژادی، زبانی و  جمعی بر علیه جمع های دیگر، با دامن زدن به آتش جنگ و اختالفات

زبان، فرهنگ و تاریخ از بدترین و بزرگترین  مذهبی از مبادی سیاسی نمودن مسألۀ قومیت، نژاد، مذهب،

ور ه و انسانی مجموع باشندگان کشجنایتی است که اندر تقابل با نیاز همبستگی، وحدت، همزیستی عادالن

ن و جنایت پیشه تاریخ هیچ نام گروهی که بدان متوصل گردد جز خائاعمال میگردد و هر آن فرد و یا 

 و عنوان دیگری برایش نمیتوان قایل گردید.

 دیگر هموطنان ما در مناطق ارزگان، جاغوری، یافتۀ اخیر برعلیه مردم هزاره و حمالت سازمان

همچون تحرکات نفاق  در حقیقت ادامۀ سایر مناطق، و غور، فاریاب، بدخشان،مالستان، فراه، بادغیس

شمال کشور است، که با استفاده از لشکر طاغوتی طالب  در مناطق اوزبیک و تورکمن نشین افگنانۀ قبلی

ان در مقام کوماندوهای همیشه در سنگر امریکا و غرب با همکاری های همه جانبۀ جبهۀ دوم طالب

)طالبان نکتایی پوش( که در ارگ کابل مستقر میباشد، بگونۀ گسترده راه اندازی و با تشدید تناقضات 

 برای حضور طوالنی پشتون و غیرپشتون، شیعه و سنی زمینه را برای تداوم جنگها و در نهایت قومی

 مشروعیت می بخشد. مدت قشون امریکا و ناتو

روهای و نی درک، تحلیل و افشای همه جانبۀ این واقعیت ها، از مردمکانون مطالعات سیاسی افغانستان با 

های از تحقق پالن قرار گرفته و آگاه جامعه تقاضا مینماید که همه با هم در برابر این توطئۀ شوم دشمنان

  مطروحۀ خانمانسوز آنان در امروز و فردای میهن و مردم خویش جلوگیری نماییم.

انه صادق با رجوع بیک اتحاد آگاهانه و عدالت کشور به آزادی و انغاف باورمند اتباعامید واریم که همه   

که با شیوع نآ آگاهانۀ نفاق و تمامیت طلبی ها، با  تالش نمایند، تا به دستیابی به راه عالج همه مصائیبی
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وفیق ت، این سرزمین نازل گردیده استخواست و برنامه های دشمنان در حیات باشندگان  تأثیر پذیری از

  خنثی نماییم. آگنده از نفاق شانرا پالنهای و نموده حاصل

متحمل گردیده اند، میدانند که  را این درد ناسور این سرزمین در داخل و خارج که مردم شریفهمه 

  ! اکنون همه باهم در بدترین و وحشتناکترین مرحلۀ تاریخی دست و پا میزنیم

به سرنوشت ذلت بارمان نقطه پایان  تحاد آگاهانه و سرتاسریبا یک ا زمان چنین است که حکم تاریخ و

خویش را از چنگ هیوالی استعمار و  آبایگذاسته و با طرد همه دشمنان داخلی و خارجی، میهن 

 مزدوران تاریک اندیش آن برای همیشه نجات بخشیم.

یروهای ملی مترقی کشور و ن مردم همگانی اتحاد و همبستگی در پاد زهر این همه توطئه ها تنها و تنها

 حامیان بین المللی شان می رباید. با طالبان است که خواب را از چشم تروریستان ارگ و

 !بال کشیده و تحقیر شده افغانستانصادقانۀ مردم  باد بیداری و اتحاد آگاهانه و پایدار

 ننگ ابدی بر جبین معامله گران، کج اندیشان، تروریستان و قلدران زمان !

 ! با ما در فیسبوک شریک شوید
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