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 ۰۱/۰۵/۲۰۱۸                مسعود فارانی

 

 آنهاست اقوام در جدایی هاافغانشکست که  ندآگاه ا اندشمن
 

   :ایشان می نویسند  مشخص بسیار قابل قدر است. اوضاعآنهم در وطندوست  محترم دقت جناب
این را میدانم که قدرت های استعمارگر از بدو تأسیس افغانستان در صدد تجزیه وطن عزیز ما استند و ارتجاعِ "  ــــ 

این موضوع دلیل نمی شود، که پشتون ها صدای عدالت خواهی شانرا در داخلی هم به خواسته آنها عمل می کنند، اما 
 سیستماتیک اعتراض نکنند. نسل کشیگلو خفه نگهدارند و مقابل این 

 "آیا این خاموشی پشتون ها جلو تجزیه وطن را میگیرد؟ اگر جواب مثبت است، پس به کدام دلیل؟
 

 بندهای در اندیشه درین بخش چیز های راکه  تا تشبنده را وادا ، وطندوست محترم جناب طرح چنین سوالی از
در خور  یجواب دنپیداش سبب آن . البتهکنم تقدیم، نظراتشدن لوگ ادیبخاطرشما خوانندگان خدمت خطور میکند 

  .خواهد بود فوق اهمسوال به  اهمیت 
 میرساند:چنین  ناگفتهعالمانه را  و نکات اهم وطندوست جناب،جزموو اول درهمین نوشته کوتاه 

 

را که دشمنان افغانستان چه این سکوت رنج و  خاموش نگهدارندصدای عدالت خواهی شانرا در گلو  چراا : پشتونه*
افغانستان یعنی پیدا نکند اینکه وحدت اقوام  افغانستان کسر و درزی  بهانهبه ووتحمیل میکنند  داخلی وچه خارجی ایجاد

 ؟تحمل نمایندوصبرباید  تجزیه نشود
سکن مُ ُسکر وبلکه نوع  ،مؤجه نمی داندآنرا  زیر سوال برده  درین وضعیت وش ماندن رادلیل خام جناب وطندوست

. بنده نیز این برداشت می نمایندسلب اراده  واین وسیله تخدیر  ابپشتونها را میداند که از جانب دشمنان پخش شده 
 .می کنم ارائهدر ذیل موضوع  مؤیدجه دانسته دالیل را برای ؤرا م جناب وطندوست

  

نمی  امبر، ملی حراست  مانند صیانت وخواسته های ملی در برابر  غیر پشتون رامحترم  اقوام چنین طرز تفکر، آیا 
در حالیکه  ؟مکلف بدانند وهرچه برسر ایشان آمد تحمل کنند، خود را باید در رفع این مسئولیتپشتونها  فقط و سازد؟

تفکیک دوست ا برویت واقعیت عینی آنهخبرگان چرا  ،را انعکاس دهنداحساس ملی باید نیزمختلفۀ کشوراقوام آگاهان 
فقط به حرفهای جاسوسان گماشته و ؟دنسنجمی نهمگانی اقوام در خدمت منافع وطن را  کنند، می ن مشخص ودشمن را

   ؟دهندنمی العمل نشان  ، عکسمی زننددامن شب و روز جنگ اقوام را نفاق ضد وطن آتش برکه دشمنان شده 
هرقدر این  .چرا بجای عشق  از نفرت نگذریم، جلو گیری نمی کنند اقوامبا  از دشمنی اقوام با  دوستیچرا بجای 

  در خاک سیاه خواهند نشست. کشورسراسرمحترم  واقوام  شده کشور ضعیف وناتوان گردد، منافع دشمنان وطن تقویه 
  

فراهم نمی پشتونها نسل کشی  سکوت و تحمل اخالقی،  زمینه ایچنین با  که می پرسد تهفناگجناب وطندوست : **
را در دشمن و ؟ سازندنمی بی دفاع )خلع سالح( را آنها ، غیر مستقیم یک قوم  خواسته های برحقدر برابر  و  ؟شود

از بیرونی کنونی است که افگنی نفاق فقط  زمینۀ دست باز گذاشتن،در حالیکه   ؟ستنیگذاشتن باز دست چنین حریمی 
با اتحاد مثل همیشه چرا همه ) اقوام نجیب افغانستان ( علیه ما اعمال شده است.  داخلیعدۀ از مزدوران  وسیلۀ بها 

   ؟نداتخاذ نکنرا با وحدت باهمی   ِموقفنستان غافا ملت حق طلبانه  خواست یوباهمی یکجا برا
 همگانیو  جدی که اگر به آن توجه یک هوشدار سلیم  ،با دقت جوانب موضوع را هوشدار میدهند جناب وطندوست

 .  دادد ندست خواهاز  ،یکجا هست وبود خود راکشور ۀهمبلکه د، نه تنها پشتونها گیرن صورت 
اهل تشیع کشور را نیز متوجه هزاره ها ونسل کشی  آنه در کنار نسل کشی پشتونها که بشکل سیستماتیک آغاز شد  

زمینه ای  جنگ اهل میخواهند های مانند جنگ های صلیبی، اینبار با حیل مختلفه  باشیم که غرض دامن زدن جنگ 
که هردو حضرت علی در گذشته وهم اکنون بنام داعش امام طالبان بخش بنام با ابزار در افغانستان را تسنن و تشیع 

مردم  قوام محترما ای همه طرفحیل دشمن از اما خوشبختانه که اعمال و. انجام میدهندران ایران وپاکستان هستند جیره خوا
 لطفا ً به لینک  ذیل مراجعه کنید. شناخته شده است.افغانستان 

german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_farani_amsal_chera_dr_roz_aaschora.pdf-/www.afghanhttp:/ 
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 در افغانستان:  (۱ ) نسل کشی

تجزیه بقول جناب وطندوست  هاغایی آنبلکه هدف  بستگی نداردبیک قوم ها فقط  بیرونیبرای در افغانستان نسل کشی 
 اده کردهپیاستعمار موازی با منافع همسایگان نیت شوم خود را این  . زمانیکه سرتاسریواست هافغانستان بود کشور

غاز سر ، وطنخواه  که بعد از غالب آمدن برین دوقوم اختصاص دادندبه دوقوم در قدم اول نتوانستند بیشتر از همه 
 این دو قوم محترم یکی هزاره ها ودیگری پشتونهاست. .کردخواهند را عملی سراسری ای تجزیه 

 

سبب  ،افغانستان بوده واست این وحدت اقوامملی همیشه مبتنی بر وحدت تداوم افغانستان شکار است که آگان به هم
 نادشمنشوم مانع خواسته های ملی . همچنان همین وحدت شده استدر کنار ملل جهان افغانستان تداوم حیات تضمین 

 .دنعمل کنخواسته هایش آزاد به دست با نمیداد تا  مکانارا  انده ودشمنبو
 

مردم نیروی بشری   ،گذاشتپایان  نقطۀ  شورویاتحاد نظام که به  (بشری یا)قو یگانه عامل که  شاهد استجهان 
سرفراز بیرون آمد. کشور های بازهم مثل همیشه ازعهدۀ این امر مهم وحدت ملی موجودیت با افغانستان بود که 

 بی رحمانه ای خود رسیدند بسیار نامردانه ودرین عامل شریک بودند وبه خواسته هغرض منافع ایشان غربی که 
براه . منظور استعمار از ساختند یدچار جنگ داخلسربرعکس  ، نمودن  حق شکران ادای را بجایزخمی افغانستان 

چنین  ،دنمهار کرده باشخود شان  خواسته هایدر برابر این بود تا جلو قیام های آینده را جنگ داخلی افغانها   زیاندا
ویکدست در محکم واستوار نباید بزعم آنها  بزانو در آورد،بتواند سوپر پاوران جهان را وحدت ملی با نیروی که 
 .آنهاست اقوام در جدایی افغانهاشکست استعمار آگاه است که . باید وحدت آنها ضربه زد دنباقی بمانوحدت ملی 

 

یران و در نهایت اکه ه سر بدر کرد ازیک گریبان استعماراهریمنی با خواست شیطانی همسایگان  درین میان خواست
ولی افغانستان روز بروز در وخامت اوضاع فرو رفت. این جنگ داخلی  ند پاکستان به مراحل بلند آرزوهایشان رسید

حیل  ۀ حبوحادامه دارد.  درین بکنون تا  بدبختانهدادند که و توسعه بسط  زخمی افغانستان  انواع حیل در کشور ارا ب
سید که پشتونها ، بخاطر ازبین نرفتن وحدت ملی بدترین اتهامات و بجای ر کار ،و تحرکات اجنت های خریده شده

ازین  ان رنگارنگدشمن .بگیرندنادیده  شکیباییبا تحمل  و  همی کرد شیوع پیدا گانها را که بوسیلۀ گماشتتحقیر
ون باید تحلیل . اکنکردند تردراز شانرابیشتر دست خیانت  سؤ استفاده کرده متأسفانه، پشتونهاشکیبایی  وخودگذری 

  ند؟ باشحراست ملی مبرا کنند ودیگران از اختیارفقط باید پشتونها سکوت شود که از جمله اقوام افغانستان 
به  و کردندمعرفی «افغانستانی»آزرم  خود را بیبه تحریک ایرانی ها  که گرفته شدهکسانی بسوی این سوال  انگشت

در  آنها تحریک بیگانگان مشغول نفاق افگنی هستند. 
 روپوشدر زیر کشور مارا عمل نشان دادند که 

می فدای رژیم ایران یزیدی  بودن گ مشترکفرهن
شرافت ملی و صیانت  ،حراست ملیکلمات  و سازند
را از قاموس زندگی شان در  ، تما میت ارضیملی

 .بدل پول پاک سازی کرده اند
 ۀحادثاین گماشتگان بخواست ایران تا کنون چندین 

طریق پاکستان براه به زور پول از را انتحاری 
 تشیع  محترم  و صدها کشته از اهل انداخته اند

بشهادت ( پیر وجوان و اطفالکشور ما را  )چه 
 وحدت خواه مردم وحدت طلب .  اما رسانده اند

اقوام با شرف افغانستان این توطئه مشترک وبیدار  
 ایران وپاکستان را با آگاهی شناخته اند که با درایت

 د ؟نککی باید شناسایی خبرگان ازغیررا بشریفاجعه ین چن انایجاد گر اصل نشان ندادند. شاندیگرهمبرابرعکس العملی در وهوشیاری
 .ساختندوتوطئه دشمنان را خنثی 

 آبایی کشور ایتجزیه آنها میدانند که  . انند که چه در افغانستان میگذرددامروز اقوام شریف افغانستان همه وهمه می
و از فورم یک  ،به قطعات کوچک تجزیه  خواهد شد یوگوسالویامثل   افغانستانشده  فاجعه سراسر کشور سببشان 

راده خارج شده  به بخش های قسمت خواهد شد که این بخش ها را بال های جغرافیایی  لصاحب اکشور تاریخی وبزرگ 
ی تاجیکستانبی اراده شده تحت نظارت  ، متاسفانه آنگاه اقوام با شرف صاحب الراده.د بلعیدنخواههمسایگان مصیبت بار

mailto:maqalat@afghan-german.de
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برای افغانستان اقوام نجیب  در آنصورت  .د شدننها خواهآانتقام  کباب آتش ،شده صرمنح  ی هاو پاکستان ی ها، ایرانها
شده فروخته شده این اقوام که سبب فاجعۀ تجزیه  گماشتگان. ماندخواهند تازه بدوران رسیده  هایکشورتحت ستم دایم 
. خواهند شدکشورخارج از درمشغول زندگی های لوکس  کرده را ترککشور ، جاسوسیسرشار مزدبا   ،بودند

 آزرم خانوادگی  زندگی بی ملیخیانت رها کرده در بدل دشمنان  تم در سبا تمام افغانستان یکجا اقوام شانرا  ،درعوض
 .افغانستاننجیب  ماقواۀ همی بحال اما وا .بخشیدخواهند بی ننگی رونق سل اندر نسل نشانرا 

به  ،کشورجای دشمنی با اقوام محترم ب که مطرح می شودم اقواخبرگان همه توقع ملی ازدر چنین وضعیت است که 
ملی  کمکعلیه جاسوسان و گماشتگان  افغانستان را در بیداری عزتملت باوبروند عوامل اصلی  یدنبال شناسای

توجه را  اقوام محترم وعزیز کشورو دیگرد کناختیارصف آرایی ندانسته برای پشتیبانی ازیک قوم  هرکسیکه ، نمایند
صف آریایی  و هپوشاندجامه عمل منان را هر صف آرایی  ناخود آگاه خواست دشکه غیر مستقیم  نشودفراموش . دنکن

هرپشتیبانی  جهانی اجتماعات بشری نشان داده است کهتاریخی .  اما یقین دارم وتجربه آورد دخواهبار برا  متخاصم
که در چنین فضا اقوام  کردهرا تضمین  یک کشورملی  وحدتتقویه  راه ، ملیاز تمامیت ارضی و تمامیت و حمایت 

 انراه دشمن این نزدیکی ملی  ، از جانب دیگرخواهند داشت هم دوبارهدر کنارمثل همیشه زندگی آرام ستان برادر افغان
  .ساختد خواهومسدود  د محدورا 

داشتن اساس براشخاص وافراد دانشمند اقوام گرامی کشور که درین زمینه آگاهانه وزیربنایی سنجش و تحلیل دارند 
سراسر بدون شک  . به افتدهمسایه  کفتارانبدست  مشترک همه مامادر ،افغانستان شیرازۀ  نمی گذارند کهوجدان بیدار

 .از حمایت شان دریغ نخواهند کرد ملت وه دبونون مم و مشکور ،خبیراز چنین بزرگان وطن 
 

که اگر  . به این معنیبیداری اقوام گرامی سرتاسری افغانستان مادر است اذان ،هوشدار جناب وطندوست  درین بخش
. افتادخواهد  ۀتجزی یعنی مرگبه کام شده  نکنند افغانستان به حمام خون تبدیلبر آن توجه جدی  ،خبرگان رهنما
فقط برای براه  ،که  اینهمه سنگ قوم بازی بسینه زدند وشثابت ما ملت مظلوم برای که دیر خواهد بود درآنصورت 

یکجا  کشور وملت  و به اجرا درآمدماشتگان اجیر شدۀ اجنبی گبواسطۀ که  هبودوتجزیه وطن ما  انداختن حمام خون 
  . شد دنیست ونابود خواه جهان نقشۀاز متأسفانه  ن با تجزیه شد و ه دشغرق خون و درخاک 

 

منفردانه نهفته نیست. قطع قومی درهیچ پشتیبانی  ، سرتاسری در اتحاد باهمیبا شرف افغانستان جز پیروزی اقوام
و نخواهند بود. این بدبختی ها زادۀ  هیچ قومی در افغانستان برضد همدیگر نبوده ونیستندنظر از گماشتگان اجیر شده، 

 .است بود و ۀ مزدوریر شدجگماشتگان پست فطرت ا اقوام نبوده بلکه زادۀ
ماشته شده  از حقوق حقه مردم که در پاکستان وایران گاقوام سرتاسری افغانستان دور از فتنه کری های وابستگان 

 ارند.دوسرفرازی   ی کامیابیتمناعزیزبرای همه وطنداران  تحت ستم  قرار دارند پشتیبانی همه جانبه کرده 
  

یکی  تا آماده شدند آن خبرگانبا حوصله مندی رسانم که قوم محترم پشتون ی مقاله را با این نکته به پایان م ،در اخیر
در برابر  استواریبا تمام ،  ورا به جهانیان معرفی کنند( پاکستان  رهمنفودولت ) عزیز،از عوامل بدبختی افغانستان 

  . استقرار گرفته افغانستان مورد تائید وپشتیبانی محترم آن ایستادند که از جانب تمام اقوام 
  

کشور، بجای دشمنی علیه اقوام ند که انبرسخودشان  امعوبه جصادقانه  ،وطنمحترم اقوام همه خبرگان جوانان وکاش 
که در امور زندگی  پردازند نمی  انشیو اقمار ا روس پاکستان  ایران و مثلو همسایگان دشمن  دولت هایعلیه چرا 

و از  می سازندجنگ ، غرض منافع خود شان سپرانسانی مااز جوانان شیرپاک ایران و دارند  مداخلهشرمانه ما بی 
تا شیرازۀ وطن مادر ما را  شب وروز مزورانه در تالش اند   ماکشور جانب دیگر در نفاق اندازی بین االقوامی

 .کنندبرازبیخ وبن 
. دنانشناسه بصادقانه اقوام محترم کشورو آنها را به برخیزند دشمنان اصلی علیه مردانه د تا شعالی خواهد  چه 

دوباره خود ارادیت خود را بدست آورده وازین حالت تخدیر شده نستان ملت افغاست که ی برحق ادرچنین قیام ها
خواهیم  نجات و افغانستان تاریخی را م ایستادیخواهپای خود بردوباره همه ما  صورترهایی خواهند یافت. درآن 

 .اسالف واخالف شرمگین نخواهیم ماندودر برابر  د.دا
 در آغوش می کشم. وبرادرانه  به امید آن روز تمام خواهران وبرادران اقوام کشور را  صمیمانه

 تنیست درس سخنی ،تویا تن  منتن                     رستست د  ا سخنیا ــتن م وا ـــــن مــت
ب مرا گیرسینه بکشای  ودر آغوش ب  ه در آغوش کشم ح ب ترا عشق تراــــک                   ح 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 رای درختوطنم پای درخت است ببین                  شاخۀ چندین بیک پای درخت  باه ــا کــم
 ؟یم نه را میخواـــــدر نبود شجر خویش چ                 مه میدانیمــا رای درخت است هـــرای م
 سست شکشاخه  ،گشتبی تنه  چونه شاخ               سته ۀتن کشور بود شاخبا ا ــه هـــشاخ

 ؟مبکشی دردوا ه چه وقت درد وطن را ب ما               مآگاه نه شوی ،ن روز بدکه امروز دریما  
  ماکشور  اینبده انصاف بخود فکر کن 

 ) م، ف(   ؟ مامحور  کجاست ،ازما وطنگر نباشد           
 

جناب وطندوست   بموقع ِ ِو دقت کلیوال صاحب،جناب از مقاالت ارزشمند جناب اکادمسین سیستانی صاحب ، 
  دارم .وشکران  اظهار امتنان  حساس موضوعین چنصاحب در

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  «نسل کشی» اصطالح :  ( ۱) 

كنوانسیون  1947-1948 که در سال  1900 متولد ی،پولندیهودی ) «رافائل لمکین» را « نسل کشی» اصطالح  

 . ایجاد کردملل نوبنیاد   " در سازماننسل کشیطالح "در خصوص عاملی مهم در مطرح كردن اصرا  بین المللی 
نسل »در خصوص را  قانون بین المللی  این گانی از سراسر دنیا جمع شده بودند تا مفاده نمایند کنوانسیون  در آن
، متن نهایی به اتفاق آراء پذیرفته شد. كنوانسیون سازمان ملل در 1948دسمبر  8به بحث بگذارند. در  «کشی

 .گذاشت ءبه اجرا جهانیکشور  20پس از تصویب بیش از  1951 جنوری 12در  «نسل کشی»منع و مجازات  مورد
قانونگذاران  وخبرگان جوامع آگاه پذیرفتند که جلو چنین جنایت را در هر نقطه جهان که بوقوع می پیوندد توجه جدی 

 د. یبعمل آفردی  حتی ی ودولتی ، سازمانی ، گروهاز آن جلو گیری  را درقبال داشته باشد و
نا بخشودنی نتیجه آن جنایت اعمال شد، بسیار وحشیانه " در نظام نازی هیتلری علیه یهودی ها نسل کشی"این عمل 

به قطعات کوچک منقسم شد، آلمان شرقی بدون خود ارادیت نوکرمنشانه متأسفانه آلمان  را ببار آورد.تجزیه آلمان 
غربی آلمان بین وبیکاره شد، قسمت التولید  ممنوع رگ این کشور ، صنایع بزقرار گرفتدر خدمت شوروی ها 

حتی زراعت ومالداری آلمان در محدوده های ، منوعیت تولیدات صنایعمفاتحین غربی طوری تقسیم شد که آلمان با 
جهانی  غیر ارادی این ملت قرار گرفت. اقتصاد به صفر تقرر کرد زندگی عادی از امکان بدور شد، پول آلمان ارزش 

بیماری روبه غوغا بود. آلمانی حق اعتراض و حق خود ارادیت نداشت باید  وفقر  ،خود را ازدست داد ویرانه ها
       .htmlhttp://ayaronline.ir/1393/04/68813 به تصمیم دیگران گردن می نهاد. لطفا ً به این لینک مرا جعه کنید:

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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