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 Political  سياسی

 
  کانون مطالعات سياسی افغانستان

  ٢٠١٨ نومبر ١٧

  ؟ ھا را در افغانستان قومی می سازندچرا جنگ
  

ُھموطن خسته از درد جانکاه زمان و ای انسان خردمند و خرد 

   ! شده در زير آوار ناماليمات روزگار

م وحشت و بربريت تروريزم و خشونت لجا ھيوالی دانيم که می

 تمام است که دھن گشوده و از انسان و تمدن به ۀگسيخته چھاردھ

اين خشونت لجام گسيخته . کند شکل سيری ناپذيری تغذيه می

لشکری از تھی وجدان ترين و سفاک از برای سيراب شدنش 

لشکريان . گيرد ترين موجودات زنده ولی انسان نما بھره می

ند و شھر به ی کمر بسته ائتاريک انديش به مصاف خرد و روشنا

شھر و ديار به ديار سرزمين مان از انسان و تمدن در يک 

قدم بر شريانھای زندگی سرزمين ويران مان ه شان قدم بور و دست نشانده و حاميان متجاوزتشريک مساعی دولت مزد

ر توطئه ھای بی شمار و كشتا .زنند ريزند و تخم نفرت و بدبينی زبانی و مذھبی و نژادی را شخم می نمک می

ی صورت ئانسانھای بی گناه و جنايت سازمان يافته در افغانستان زير نام به اصطالح مبارزه با تروريسم و افراط گرا

  .ميگيرد

 و ھمکاری کردن ئی سرطانی مافيای جنک و ترياک برای بقای ننگين خود با ھم سوۀدولت دست نشاده و فاسد، اين غد

موقع بر ھيزم آتش جنگ شرم ه د و با خموشی و سکوت و اقدام نکردن ببا تروريستان قسی القلب ھرگز دريغ نکردن

جنايت ساالران ارگ و حاميان بين المللی شان برای سرپوش گذاشتن بر اشتباھات و . آور لشکريان جھل می افزايند

ک ترين، فاسد جنايات فجيع بی شمار خود در تبانی با تروريستان بحران پی بحران می آفرينند و در تالش آنند که تاري

  .ترين و چاپلوس ترين ھای معامله گر را بر گرده ھای ملت تحميل کنند

وجدان ھای   افغانستان و ۀ بی خبر از فردای عدالت ھستند كه ملت تحقيرشده و پامال شد تاريک انديش،اما اين کوردالن

است و خط بطالنی بر خباثت ھا و  خ عامالن اين ھمه كشتار و تخريب بر خواھندۀبيدار جھانی در پی قضاوت و محاكم

  .کشيد توطئه ھای شرم آورشان خواھند

  است ؟ دانيد که در پشت اين حوادث خوفناک چه رازھای ويرانگری خوابيده می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  !ست  امردم ما دشمنان داخلی و خارجی مشتعل سازی جنگ ھای قومی يک پروژۀ

 نشين، تورکمن نشين ، تاجيک نشين و غيره به ھيچ وجھی حمالت سازمان يافتۀ طالبان به مناطق ھزاره نشين، اوزبيک

دشمنان داخلی و خارجی مردم و  عليه ساير ھموطنان ايشان نيست، بلکه توطئۀ سازمان يافتۀی جنگ پشتون ھا امعنه ب

ستان و ميھن ما با استفادۀ ابزاری از يک نيروی نظامی اجير يا کوماندوھای ھميشه در سنگر امريکا و انگليس در افغان

  .ديگر کشورھای اسالمی تحت نام طالب است

سياسی و يا اجتماعی مردم پشتون نبوده، بلکه يک نيروی خشن تروريستی بين المللی  گاھی نمايندۀ ًيقينا که طالبان ھيچ

 باشند که با استخدام اجيران داوطلب از سرتاسر دنيا در زير پوشش مردم مظلوم پشتون در افغانستان ايجاد و در می

     .خدمت فعاليت ھای دھشت افگنانۀ امريکا، انگليس، پاکستان، عربستان سعودی، ايران، روسيه و ديگران قراردارد

رابطه با نيروھای  حمايت و پشتيبانی از طالبان از ھر جانبی که صورت بگيرد، در واقعيت امر نشان دھندۀ پيوند و

 دشمنان مردم و ميھن ما به اشکال آگاھانه و يا غير آگاھانۀ آن کستراتيژياجير تروريستی و پشتيبانی از پروژه ھای 

  .باشد می

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

 با عملکردھای آگنده  کابل راۀفرھنگی و انسانی آن فاجعه بار ارزيابی نموده و سياست ھای جاری دولت فاسد و خودکام

از وحشت و جنايت نيروھای تروريستی طالبان، غارتگری ھای آزمندانۀ دالالن مافيای قدرت و وابسته به استخبارات 

يک جنايت سازمان يافته با معيار و مشخصه  بيرونی و حضور استعماری نيروھای اشغالگر خارجی در سرتاسر کشور

پذيری، پيوند ھای ھموطنی و ارزشھای  ، ارزشھای اخالقی، باورھای ھمديگرانسانی خصايل ھای تھی سازی جامعه از

سطح کشور ارزيابی نموده و نتايج و پيآمدھای امروز و فردای اين پروسۀ شوم را جز رشد آميبی فساد، فقر،  دينی در

ی با منطق  ئهنطق ھای قومی ، مذھبی، لسانی و مئیجھل، تعصب، تبعيض، بيگانه پرستی، ھمديگر ستيزی، برتری جو

من برتر و دعواھای حق حاکميت و مالکيت از استقامت ھای مختلف، با زمينه آفرينی به بقای مستمر استعمار و تداوم 

  .تواند روز افزون بدبختی و سيه روزی باشندگان سرتاسر کشور، ھيچ چيز ديگری راپيش بينی کرده نمی

 افراد و نمايد، که تمامی سامان و غير انسانی کشور حکم میدرک و ارزيابی عميق و واقع بينانۀ اين وضعيت ناب 

، خويشتن شناس، ملی، مترقی باورمند به ارزشھای انسانی، اعم از روشنفکران، روحانيون، نيروھای با وجدان، آگاه

ملی، بزرگان  تجار

قومی، کارگران، 

، کسبه کاران و قاناندھ

با کنار گذاشتن  غيره

 هاختالفات فکری و سليق

آگاھانه و  ی و عبورئ

خردمندانه از تفاوتھای 

 لسانی، ی، ئهقومی، قبيل

نژادی، مذھبی، 

، حزبی، لوژيکاييدا

ی، سياسی و ئفرقه 
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ان و آتش گرفته، که با گذشت ھر لحظه بر ابعاد آن در راستای دفع اين شر بزرگ تاريخی، درين کشور وير  جنسيتی،

  .دست ھم داده و متحد و يک دست وارد عمل شونده آيد، دست ب عمل میا فزونی ب

 وابسته به استعمار در مناطق شرقی و جنوبی و ئیتحکيم سلطۀ ھدفمند نيروھای تروريستی طالبان و ديگر حلقات مافيا

 غرب کشور با مشتعل سازی جنگھای قومی و مذھبی، تا سرحد اعمال انتقال جغرافيای جنگ از جنوب به شمال و

حاکميت دولتی،  برنامه ھای نسل کشی و پاکسازيھای قومی، با تقالھای مذبوحانۀ تيکه داران وابسته به استعمار قدرت و

حت نام دولت با بيرق قدرتھای اشغالگر و ايادی ايشان ت در جھت دفاع از ثروت و موقعيتھای باد آوردۀ شان در زير

و غير قابل چشم پوشی در افغانستان  جلوه ھای فريبندۀ دموکراسی وارداتی و مردم ساالری جعلی، آن واقعيت آشکار

است، که خاموشی و بی تفاوتی در برابر اين ھمه توطئه و جنايت، ھيچ چيزی جز ھمدستی با غارتگران و ھم پيالگی با 

  .تواند تعبير شده نمی اول و بربادی کشورزالوھای خون آشام در خوان غارت، چپ

بستن  کاره دھد که مردم با شھامت کشور، با سخت جانی و ب ديد واقعبينانه به واقعيت ھای امروزی جامعه گواھی می

انسانی و ميھنی خويش در برابر اينھمه اھريمنان  آخرين نيرو و توان خويش ھمه روزه در سنگر دفاع از بقاء و ھستی

از تاريخ، از ايثارگری و قربانی در ميدان مبارزه با    ایهت قرار دارند، مردم اين سرزمين در ھيچ برھبربادی و غار

   . باشند نمی دشمنان تاريخی بشريت و انسانيت غافل نبوده اند و

 راين سرزمين پھناور صرفنظر از ھر نام و عنوانی که د تاريخ واقعی کشور گويای اين حقيقت ارزنده و گرانبھاست که

 تاريخ بدانھا مسما گرديده است، ھميشه مسکن اقوام و مليتھای مختلف موجود در خود بوده و ھيچ قوم، قبيله و يا طول

   . نداشته و ندارد مليتی حق دعوای مالکيت انحصاری در رابطه با آن را

عليه جمع بينانۀ جمعی  رترسازی ذھنيت و باورھای استحماری و عظمت طلبانه و ديد مالکانه و خويش ب ايجاد و بارآور

ی، نژادی، زبانی و مذھبی از مبادی سياسی نمودن  ئهقومی، قبيل ھای ديگر، با دامن زدن به آتش جنگ و اختالفات

زبان، فرھنگ و تاريخ از بدترين و بزرگترين جنايتی است که اندر تقابل با نياز ھمبستگی،  مسألۀ قوميت، نژاد، مذھب،

گروھی که بدان متوصل گردد و ھر آن فرد و يا  ه و انسانی مجموع باشندگان کشور اعمال میوحدت، ھمزيستی عادالن

  .توان قايل گرديد  تاريخ ھيچ نام و عنوان ديگری برايش نمیۀن و جنايت پيشگردد جز خائ

بادغيس،  راه،ف  ديگر ھموطنان ما در مناطق ارزگان، جاغوری، مالستان، عليه مردم ھزاره وحمالت سازمانيافتۀ اخير 

در مناطق اوزبيک و    در حقيقت ادامۀ ھمچون تحرکات نفاق افگنانۀ قبلی ساير مناطق،و غور، فارياب، بدخشان

شمال کشور است، که با استفاده از لشکر طاغوتی طالب در مقام کوماندوھای ھميشه در سنگر امريکا و  تورکمن نشين

گونۀ ه باشد، ب که در ارگ کابل مستقر می)  پوشئیطالبان نکتا(ان غرب با ھمکاری ھای ھمه جانبۀ جبھۀ دوم طالب

پشتون و غيرپشتون، شيعه و سنی زمينه را برای تداوم جنگھا و در  گسترده راه اندازی و با تشديد تناقضات قومی

  .مشروعيت می بخشد برای حضور طوالنی مدت قشون امريکا و ناتو نھايت

و نيروھای آگاه جامعه  درک، تحليل و افشای ھمه جانبۀ اين واقعيت ھا، از مردمکانون مطالعات سياسی افغانستان با 

از تحقق پالنھای مطروحۀ خانمانسوز آنان  قرار گرفته و نمايد که ھمه با ھم در برابر اين توطئۀ شوم دشمنان تقاضا می

   .مئيدر امروز و فردای ميھن و مردم خويش جلوگيری نما

صادقانه تالش نمايند،  يک اتحاد آگاھانه وه با رجوع ب عدالت کشور ندان باورمند به آزادی و شھروۀاميد واريم که ھم  

خواست و  که با شيوع نآ آگاھانۀ نفاق و تماميت طلبی ھا، با تأثير پذيری از يبی به دستيابی به راه عالج ھمه مصاتا

 آگنده از نفاق پالنھای  و نمودهتوفيق حاصل، اين سرزمين نازل گرديده استبرنامه ھای دشمنان در حيات باشندگان 

   .مئي خنثی نمارا شان
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دانند که اکنون ھمه باھم در  متحمل گرديده اند، می را اين درد ناسور  شھروندان اين سرزمين در داخل و خارج کهۀھم

   ! زنيم بدترين و وحشتناکترين مرحلۀ تاريخی دست و پا می

 پايان گذاسته و با ۀبه سرنوشت ذلت بارمان نقط تحاد آگاھانه و سرتاسریبا يک ا زمان چنين است که حکم تاريخ و

 خويش را از چنگ ھيوالی استعمار و مزدوران تاريک انديش آن برای یئآبا دشمنان داخلی و خارجی، ميھن ۀطرد ھم

  .ھميشه نجات بخشيم

يروھای ملی مترقی کشور است که خواب و ن مردم ھمگانی  اتحاد و ھمبستگی درپاد زھر اين ھمه توطئه ھا تنھا و تنھا

  .حاميان بين المللی شان می ربايد با طالبان را از چشم تروريستان ارگ و

  !صادقانۀ مردم بال کشيده و تحقير شده افغانستان  باد بيداری و اتحاد آگاھانه و پايدار

 !ننگ ابدی بر جبين معامله گران، کج انديشان، تروريستان و قلدران زمان 

  ايانپ

  

      

  

 

  

  

  

  

  

  

  


