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 "علت العلل" مصیبت های جاری در کشور
 

وقتی امروز صفحه تحلیل ها را در افغان جرمن آنالین باز کردم، نظرم به یک نوشته محترم اقای  
این   بود.  رسیده  نشر  به  مینمایم"  معرفی  را  قاتل  "من  عنوان  تحت  که   افتاد  سادات   میرعبدالواحد 

 تا بدانم که این قاتل کیست؟ عنوان توجه مرا به خود جلب کرد و به مطالعه آن پرداختم 

 ویسنده محترم مقاله را با این عبارات آغاز کرده اند: ن

خود ، به علت   ”زخم خونین “قیصه تاریخى است كه در بررسى  یكى از ابعاد مصیبت جانكاه ما این ن »
كمتر توجه مینماییم . مردم مظلوم افغانستان كه تراژیدى خونبار    ( علت العلل و مادر علت ها(اساسى  

شان محصول و معلول مداخله و تجاوز خارجى است ، بعد از تحمل چهل و پنج سال جنگ تحمیلى و  
كماكان س بشر،  دکانداران حقوق  دهه  دو  مبدل  الحضور  حمام خون  به  شان  كشور  و  شوند  مى  خى 

 «  گردیده است.

افایشان   »درادامه  که:  اند  بزرگ  زوده  "بازیهاى  جدید  دور  در  ك"  افغانستان  كشمكش  در  ن  ال و 
  ، منطقوى  و  جهانى  گستردهآجیوپولوتیك  تجاوز  نوبتى  دور  عمال   (Q H G ) ماج  اس  آو  ى  آ ى 

پاكستان قرار گرفته وبه كانون جنایات جنگى و ضد بشرى ، كشتار اهالى ملكى و سیل از بیجا شدگان  
ها مصیبت جانكاه دیگر ، فاجعه حقوق بشر را در  ه  ت كرونا و طاعون فقر و د داخلى در احوال اف

 ت.«كشور مستولى ساخته اس

غشته  آبحكم وجدان و نداى نعش   »سپس نویسنده محترم به طرح چند سؤال پرداخته و فرموده اند که:  
بقتل برسیم ! و قاتل   ! چرا ؟ و باید :  بخون مادر وطن باید این سوال را رك و راست مطرح نماییم

   « اصلى ما كى است ؟

پرس  می  خود  از  ادامه  در  محترم  و ننویسنده  پردازیم  نمی  تاریخی  های  بحث  به  »چرا  که:  اینكه    د 
طع جنگ سرد و مركز تصفیه حساب قدرتهاى  قچگونه در وراى دوكتورین برژینسكى افغانستان به  

د  بنیادگرایان سراسر جهان  تروریسم  رقیب مبدل گردید ، و چرا  تا آ  (پاكستان ) ر مركز    ورده شدند، 
بجا    (جنرال كیسى ، جنرال ضیاالحق و سعود الفیصل)درافغانستان فریضه "جهاد " را در مدار مثلث  

ورند و یا اینكه بر اساس اعتراف خانم كلینتن طالبان بر اساس فكر انگلیس ، پول سعودى و كمپنى  آ
ى ایجاد گردید و درین دو دهه ریشه هاى  آى اس  آهاى بریداس و یونیكال برهبرى امریكا ، توسط  

 .« ست بیارى و در افغانستان به قیمت خون افغانان شاخ برى صورت گرفته اآتروریسم در پاكستان 

بررسی  با آنکه نکات متذکره فوق حقیقت دارند و نمیتوان از آن انکار کرد، ولی وقتی موضوع به  
و مادر علت ها« این وضع مصیبت بار کشانیده میشود، باید اذعان    علللعلت ا »علت اساسی یعنی  

جاوز صریح  ت  دومهمانا کودتای منحوس ثور در قدم در قدم اول داشت که  علت العلل و مادر علت ها 
در    وعدی را تشکیل میدهد  ی بغاز همه مصیبت هاآاست که سربوده  قوای سرخ شوروی به کشور  
بزرگ   قدرتهای  پای  آن  امریکا  ادامه  جمله  چوب  را  از  چار  از  در  ناشی  به  رقابتهای  سرد  جنگ 

افغانستان   بردابا    امریکا   کشانید.  معضله  از   یربهره  تورید  تجاوز شوروی    سیاسی  آن و  بر    فشار 
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وتهای جهادی پرداخت و پاکستان را به مرکز این فعالیت  ق تقویه جهاد و مسلح ساختن  کشور متقابالً به 
 مبدل ساخت.  

سقوط رژیم  خروج قوای شوروی از افغانستان و چندی بعد  تا  آن  ادامه    که  هارویداد   شرح مزید این 
تا امروز بطول می    پس عروج طالبان  در کابل و آغاز جنگ های داخلی و س ها    کابل و آمدن تنظیم 

کودتای ثور و تهاجم  "علت العلل" یعنی  همه پی آمدهای غیرقابل انکاری میباشند که ریشه درو   کشد 
 شوروی به کشور دارند، دراین مختصر نمی گنجد. 

تا شرح  متأسفانه با درگیر شدن روزافزون کشور و مردم مظلوم آن در این روزها بعضی ها میکوشند  
عل را نا گفته بگذارند، اما نمیتوان آفتاب  لی جاری را از نیمه شروع کنند و اصل علت المصیبت ها 

 را با دو انگشت پنهان کرد. 
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