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 ۱۰/۰۲/۲۰۱۸                      یداور ریانجن

 یحاصل وادامه تراژد یب یها أتیه
 

صدرات همزمان فساد گسترده  یدر چهار راه گناهیکابل و قتل عام مردم ب  ننتالیحمله هراس افگنان به هوتل انترکانت
فاقد  یبه شرکت ها و موسسات شخص یاتیمهم ح یارباب دولت افغانستان را در امر سپردن پروژه ها نانهیو خائ
افغانستان از  گناهیپاکستان را  درامر کشتار مردم ب یسازمان استخبارات نظام تیالزم و همچنان جنا تیوکفا  ییتوانا

 .رسوا و شرمنده ساخت نایوهر دو را در انظار مردم افغانستان وجهان دهیعمق به سطح کشان
بخصوص  یعمده ساختمان یبعنوان حاکم دولت خداداد افغانستان، سپردن پروژه ها یحامد کرز دنیآغاز بقدرت رس از

باالرفت  قینطریالزم و از ا یتخصص و استاندارد ها ،ییبه شرکتها و موسسات فاقد توانا راتیوتعم یسرک ساز
 بیو زود تخر تیفیک یب راتیجاده ها،سرکها و تعم لیملت و بعد هم تحو ییدالر از دارا ونیصدها وهزاران مل

 ریموسسات غ نیاز ا یکیبه  ننتالیهوتل انتر کانت تیامن تی. اما سپردن مسؤولدهدیسالهاست که مردم افغانستان رنج م
از عمق به  یحال را در دستگاه دولت در نهیزم نیفساد در ا ،یتیوریو سک تیالزم امن یها اریمتخصص و فاقد مع

شان حاضر بودند،   فیوظا ینفر پرسونل در محل باال 15فقـــط  ننتالیکه در  شب حمله به هوتل انترکانت دسطح کشان
دفاع از هوتل فقط به  یبجا فهیوظ یبه هوتل بعلت عدم تخصص در امر اجرا تکارانیکه بعد از حمله جنا یپانزده نفر

هوتل مزد  تیبلخ  ساالنه مبلغ هشت لک دالر از بابت امن –کابل  یتیشرکت امن کهیو نظاره پر داختند؛  درحال لیس
 ،یساختمان یدر امر سپردن قرار داد ها به شرکت ها انتیکه عمق فساد و خ رساندیامر خود م نی.  اکردیم افتیدر
مکاتب و  راتیوتعم ب،یزود تخر یها تا کجاست. با آنکه مردم ما سالها تاوان سرک ها یقرار داد رهیو غ یتیامن

هوتل  تیو سپردن امن ننتالیهوتل کانت یرا پرداخته اند؛ مگر تراژد یقرار داد یشرکت ها تیکم کف یها انهشفاخ
الزم و پرسونل کار آرأ؛  که از خالء  آن هراس افگنان توانستند  یاستاندارها -فاقد تخصص یتیمذکور به شرکت امن

دولت  یوآبرو تیثیبابا بوده و ح شیبا ر یباز قتیحق درل عام مهمانان هوتل شوند، و قت یبه هوتل نفوذ وعامل تراژد
سوأل برد. با آنکه  دولت  ریز دا  یشد یدر سطح جهان یمهمانان خارج تیدر حفظ امن ییافغانستان را در امر عدم توانا

شد  وتلرا که منجر به نفوذ هراس افگنان بداخل ه یها یعوامل و کمبود –علل  ،یاعالن کرده است که چـــــــــگونگ
در چـــــــــــهار   گناهیو قـــتل عام مردم ب یخواهد گذاشت. اما با وقوع تراژد انیهر چـــــــه زود تر با مردم در م

 یکماف نهیکه دولت به تعهد اش عمل نکرده و در زم رسدیبه نظر م یصدارت وتحت شعاع گرفتن حادثه قبل یراه
  .را خواهد آورد رشیالسابق ت

مورد  میرژ لیتحم اهمیپروژه اشغال دو باره و  2002سال  انهیپاکستان از م  یحکام دولت نظام گرید یسو از
حرکات  خیگرفته و از همان برهه تار دستیهند رو هیعل یژیپسخانه استرات جادیشانرا در افغانستان، بخاطر ا تیحما

 یها روین ینظر داشت عکس العمل دولت کابل و قوماندان رامن ساختن افغانستان  با د یرا در امر ب  یبیخزنده و تخر
و منحرف  قیجهت کتمان حقا زین یواطالعات یغاتیتبل ،یگرفتند که در ساحه دپلوماس دستیرو یدر حال یالملل نیب

و  یافغانستان  راه انداز رونیدر داخل و ب را یگر یوالب غاتیاز تبل یموج ایمردم افغانستان ودن یباور ها یساز
 یرا راه انداز یساختگ یاش در افغانستان خود جنگ ها ینظام یمتحده جهت بقا االتیا ایوانمود کردند که گو یطور

بوده، نه تنها  یافغان دهیطالبان پد ایکه گو گریبه گونه د یجهان یها زیدر دهل یحرفها زیو ن سازد،یو طالبان را مسلح م
که در داخل  شوندیم یحمالت طالبان یخود قربان نکشوریبلکه ا ندارد یوحرکات آنها نقش جادیپاکستان در ا نکهیا

که در  ییکایآگاه افغان و امر یتهایها در برابر آن تعداد از شخص یپاکستان نیدارند. همراه با ا یها گاهیافغانستان پا
 سهیتوطئه ودس چگونهیاز ه کردندیوبرهان رد م لیو آنرا با دل یگ ستادهیها ا یپاکستان دایبن یدروغ و ب غاتیبرابر تبل
 غیتالش در چگونهیآنها از ه یکیمحو فز یو حت فیها از وظا تیشخص نینه نموده در حصه راندن چن قهیمضا 
پست سفارت درافغانستان،  یاش اظهار داشت که در هنگام اجرا ریزاد در مصاحبه اخ لیخل یاند. داکتر زلم دهینورز
پاکستان  هیتند عل یگفت که از حرفها شیمشرف، برا زیمکرر پرو یها فونبنا به تل کایخارجه وقت امر ریوز

که چگونه  داود  سدینویم  حا  یوتلو ما  یاز درون"  مستق یتیدادفر اسپنتا در کتاب " روا نیداکتر رنگ نطوری. همزدیبپره
افغانستان  تیزدن امن رهمنقش پاکستان در ب یافغانستان بخاطر افشا کیژیالعات استراتمط توتیانست  سیرئ انیمراد

در وزارت خارجه  گرید یضد پاکستان تیهم شخص ایبرکنار شد و  یحامد کرز یاز سو ،یالملل نیب یدر کنفرانس ها
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سه  یونیزیتلو یاز بحث ها یکیدر انیکه داود مراد کنمیرانده شد. اضافه م هیبه حاش یکرز یاز سو نیلود دیجاو -
 .ساخت نیقاطع نقش زم لیپاکستان را با برهان ودال یخباراتو است یمقام ارشد ساحه دپلوماس

رسانه  رهیوغ ونهایزیکشور در تلو رونیکه در داخل و ب یاسیس نیاز مبصر یتعداد ریچند هفته اخ یهم ط یطرف از
 یپاکستان در داخل افغانستان پرداخته اند، بجا یاستخبارات نظام یحمالت سازمان داده شده از سو لیها  به تحل

ها  یامر پاکستان نیدولت افغانستان نموده اند؛ که ا هرا متوج یفرع حرف زده و بار مالمت  یرو شتریمالمت اصل ب
داخل  مرج وشورش در -هرج  رای. زکندیبداخل افغانستان م یو انتحار زمیدر امر صدور ترور قیتشو شتریرا ب

وبا سواد  سوادیب یو اعضا یاسیس نیحکام پاکستان است. بنا  بهتر خواهد بود که مبصر یقلب یافغانستان از خواست ها
بپردازند. هرچند کم  ی.اس. آیبخصوص آ یعامل وعوامل انتحار یدولت کابل، بمالمت یمالمت یبجا ییایماف رلمانپا

 .وجود دارد زیدر دستگاه دولت ن یوکاست ها
پاکستان  یصدرات که بدون شک دست سازمان استخبارات نظام یو چهار راه ننالیهوتل انترکانت یبعد از تراژد اام

 یعموم سیداخله و رئ ریرا متشکل از وز یأتیدولت افغانستان با عجله ه یبوده است، دستگاه رهبر لیدر آن کامال  دخ
دولت  نیپاکستان، به پاکستان فرستاد. بدون شک مسؤول کخا میجهت ارائه مدارک دست هراس افگنان مق یمل تیامن

 یوب جهینت یب یها ئتیافغانستان و فرستادن ه نیخون یاز دست پاکستان در تراژد ریشانزده سال اخ یافغانستان ط
با همه جانبه سازمان استخبارات پاکستان  یکه بدون همکار دانندیکامال  خوب م نرایدر ذهن داشته، ا یثمر تجارب تلخ

 کماهیدر ظرف کمتر از  ینبوده وحت یکار چیمذکور قادر به ه یگروه ها بکار،یتخر یگروه ها رهیگروه  طالبان و غ
سازمان  نکهیرا بدنبال نداشته، جز ا یسود چیافغانستان ه یبرا ی. بنا  ارائه مدارک به طرف پاکستاندیخواهند پاش

 یو در حمالت بعد یبازنگر ندهیحمالت اش را در آ تیمذکور نوع پاکستان با در نظر داشت اسناد یاستخبارات نظام
و فرستادن  اهینخود س بیتعق یکه دولت افغانستان بجا رسدیرا اصالح سازد.  بنا  الزم به نظر م ینکات ضعف قبل

است که   ترآن به یو النه ها زمیترور هیعل یالملل نیشده ب جادیحاصل به پاکستان با در نظر داشت جو ا یب یها أتیه
و  یگریالب جادیارائه وهمزمان با ا یالملل نیب ربطیذ یارگانها گریملل متحد و د تیامن یاسناد مربوط را به شورا

 شتریو ب شتریب زمیوصدور ترور تیپاکستان در امر حما سیرا به ارتباط دسا انیو گسترده، نظر جهان عیوس غاتیتبل
خارج  و  میافغانستان مق یوزارت امور خارجه، سفارت ها یمل ریوغ عالف ریغ یجلب نموده و همزمان بعوض آدم ها

 یها تیشخص  -اند یمیو تنظ یسمت ،یشخص یمحوله؛ دنبال کارها فیوظا یاجرا یکه بجا یمل تیامن استیر
 میافغانستان مق یرا در وزارت خارجه وسفارت ها رهیوغ نیلود دیجاو ان،یوآگاه چون داود مراد یشناخته شده مل

 ادیصحنه آورد. قابل  یرو یمل تیامن استیاطفال در ر یبا تجربه و کار کن را بجا یتهایشخص نطوریخارج وهم
به ارتباط مسئله افغانستان در  تیامن یعضو شورا یخارجه کشور ها یکه در سطح وزرا ییدر جلسه  ستیآور

جلسه مذکور، در داخل کشور مصروف  دراشتراک  یخارجه بجا ریوز یربان نیصالح الد د،یگرد ریسازمان ملل دا
حضور  -افغانستان لیآن بخاطر مسا یجلسه مذکور و برگذار تیبا در نظر داشت اهم کهیبود؛ در حال گرید یکار ها

 .شاه درک ندارد یبخاطر شاه،  ول ی. شرم آور است؛ عروسدیرسیبنظر م یخارجه افغانستان در آن حتم ریوز
 افتهیدست  یوکل یهراس افگنانان به توافق نسب لیو تمو هیترب - میتعل گاهیدرارتباط به جا ایکه دن یطیدر شرا نهایبا ا 

 یاغی یها و قوماندان ها یاز وال یو تعداد یدولت مرکز انیم یقدرت و چوک یباال ریاست. ادامه اختالفات و کش وگ
 دا  یرا شد زمیترور هیعل یاجماع جهان تواندیم ؛یو وحدت مل تیحاکم ت،ینافراد به قانو نیا نیوعدم تمک زیوقانون گر

 رونیدلسرد شده و از افغانستان ب یاختالفات جامعه جهان نیکه در اثرا رودیساخته و هر آن امکان آن م ریپذ بیآس
آمو و ارغنداب خواهد  یها ایشبه به در کیو پوده را  یاغیها و قوماندانان سرکش،  یوال نیشود، آنگاه طالب چن

بارها و بارها تکرار شده است،  ریچهل سال اخ یکه ط ینخواهد داشت. داستان یسود یشمانیآنصورت پدر  خت؛یر
 :یسمرقند یرودک ،یو گوش شنوا. بقول استاد بزرگ شعر زبان در میکجاست عقل سل یول

 هر که ناموخت ز گذشت روزگار             نیــــز نامــوزد زهیچ آمـوز گـــار
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