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 مالحظاتی در باب حمله تروریستی 

پلوماتیک کابلدر زون دی  

» افغانستان در تَلَک زورآزمایی های استخباراتی منطقه و جهان گیر مانده است. به قول روزنامه الکترونیک 
تن منسوب به قوای امنیتی تلف یا زخمی شده اند.  ۳۶م بصورت روزمره  ۲۰۱۷سال در دو ماه اول « لوماند 

تلفات یومیه  مخالفین مسلح ممکن در همین حدود باشد. ارقام دقیقی از تلفات ملکی و خسارات وارد شده به 
یغما برده و تاسیسات عامه و خصوصی در دست نیست. آنچه مبرهن است اینست که جنگ منابع زیاد انسانی را  به 

 بخش عمده کمک های خارجی را به خاک و دود بدل کرده است.
اگر افغان ها با وجدان بیدار و احساس دلسوزی به مردم و وطن که رنج بیکران خود فروشی فرزندان نا اهل خود 

دهه شصت  را  بدوش کشیده راهی است به جنگ فعلی برخورد نکنند، نبرد فرساینده فعلی به مانند جنگ های لبنان
 ده ها سال دیگر دوام خواهد کرد.

سوال اینست که چگونه میتوان به این جنگ تحمیلی که  تاریخ ، جغرافیا ، هویت ، حق حاکمیت ملی وبیک کلمه 
 هست و بود افغانستان را نشانه گرفته است، پایان داد ؟  

گریست. واقعیت اینست که قوای خارجی آغاز و دوام جنگ منشأ خارجی و داخلی دارد. این دو منشأ یکی متمم دی
برای حفظ منافع خود به پایدو های داخلی ضرورت دارند. اگر افغان ها موفق شوند که از یک موضع واحد متکی 
به منافع ملی گماشتگان افغانی قوت های مهاجم خارجی را از ادامه خدمت به غیر کنار بکشند، گام بلندی درجهت 

 لی برداشته میشود. صلح، ثبات و حق حاکمیت م
احزاب سیاسی، جامعه مدنی، وعامه مردم وظیفه دارند تا از طریق تظاهرات مسالمت آمیز ضد حکومتی، بر سران 
حکومت به قصد استعفأ آنها فشار وارد کنند. استعفای حکومت کندن نقب زیر پای قوت های مهاجم و اشغالگر 

سرمایه گذاری کرده اند. استعفای  حکومت افزار « افغانستان فقط در داخل » خارجی است که روی استمرار جنگ 
سیاسی اشغال، جنگ و تروریزم  دولتی را از دسترس قوای خارجی بیرون میکند و راه را برای الترنتیف صلح 

 هموار میسازد.
ین جا اصوالً استعفای حکومت به مرجع خارجی که ابتکار تشکیل حکومت فعلی را بدست داشت سپرده میشود. در

به احتمال قریب به یقین دیگری که  مواجه میشویم ، رد استعفای حکومت فعلی از جانب قوت های خارجی است. 
ائتالف نظامی خارجی حاضر نخواهد بود که حکومتی را که با صرف مبالغ گزاف در جهت حفظ منافع خود 

ی میماند، تحریک حساسیت وجدانی  سران پرورش داده است به آسانی از دست بدهد. درین حال یگانه راهی که باق
حکومت ) که حتماً میتوان کم و بیش روی آن حساب کرد ( از یک سو و فشار مظاهرات و متنگ های ولسی ضد 

 حکومت از سوی دیگر است.
حکومت مستعفی میتواند تا  دو ماه دیگر بکار خود ادامه بدهد. درین مدت  جوانب مختلف تشکیل یک حکومت 

مطالعه گرفته میشود. به این منظور مقامات امریکائی بدرجه اول و حکومت مستعفی بدرجه بعدی با  موقت تحت
 مخالفین مسلح در رابطه به الترنتیف حکومتی  صلح آینده تماس برقرار میکند.

منبع اصلی حمله ترورستی اخیر بدرستی معلوم نیست. آنچه مسلم است اینست که طالبان دران دست ندارند. 
 زیابی ال اقل دو حادثه اخیر ممکن به دریافت سر کالوه کمک کند : ار
ترامپ که تصدی ریاست جمهوری را با تشدید تحرکات جنگی  در دنیا آغاز کرده است، در سفر اخیر به اروپا،  -

ً بم مادر در شکم خو د میباید موفق به جلب همکاری متفقین اروپائی برای ارسال قشون بیشتر به افغانستان نشد.بنا
یک نوزاد  تروریست را در زیږنتون زون دیپلوماتیک بدنیا میاورد تا قاطعیتی باشد برای ادامه جنگ ضد تروریزم 

 در افغانستان که متحدین اروپائی در سهم گیری به آن متردد اند.
ز ترورستی ) در اداره حکومتی، حلقات نظامی و کانگرس امریکا یک گروپ فشار به شدت باالی حمله به مراک -

به اصطالح شبکه حقانی ( کار کرده راهی است .پاکستان با مالحظه احتمال این حمالت راه های نفوذ طالبان  
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بسته شده بود، مجدداً باز « ضرب عصب » پاکستانی ضد حکومت پاکستان را در مناطق قبایلی که بدنبال عملیات 
قی که قبالً تمرکز داشتند، مساعد شود. قصد پاکستان کشتن کرده است. تا زمینه تجمع طالبان پاکستانی در مناط

 مخالفین توسط درون های امریکایی است.
حکومت کابل در هم آهنگی با استخبارات امریکا بدنبال حادثه  شهادت هشتاد نفر در کارته وزیر اکبر خان ، فوراً 

 مسئولیت حادثه را به دوش شبکه حقانی پرتاب کرد. 
جوره کار با تراکت های ضد طالب در دست را به سرک کشاند. به این حساب، انفجار میتواند چند مظاهره چی ا

 وسیله زمینه سازی ذهنی فصل نو جنگ بر ضد طالبان  به خصوص در آنسوی خط دیورند باشد. 
ً  ا رزیابی ما بهر حال!  تا زمانیکه اسناد موثق در شناخت منبع اصلی انفجار ترورستی بدست نیامده است، الزاما

روی حدس و گمان تکیه میکند. آنچه این حدس و گمان را به واقعیت نزدیک میکند اینست که کشور های شامل 
ائتالف نظامی بین المللی هر یک با قوت، حمله انتحاری را محکوم کرد بی آنکه آمادگی برای ایجاد یک تشکل 

 استخباراتی تحقیق قضیه از خود نشان بدهد.
 دوه بازماندگان این جنایت ضد اسالمیت و انسانیت خود را شریک میدانم .نویسنده در ان

به روح آن مردان، زنان و کودکانی که از کوچه سیاست نگذشته اند، اما بدنبال اعمال ضد ملی و ضد انسانی 
 سیاستمداران نابکار قربانی داده اند، درود میفرستم.

 

 «پایان »  
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