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نکاتی چند بر مضمون"تداوم و تشدید بحران افغانستان"
نوشتۀ دانشمند محترم انجنیر احسان هللا مایار
این نوشتۀ حالجی ،تحلیلی ،تحقیقی مستند جناب محترم ،دوست عزیزالقدرم انجنیر صاحب احسان هللا مایار که
در آن ارزیابی عقالنی و منطقی گزارشات نهان و نیمچه عیان مربوط به مأوا و زادگاه ما صورت گرفته و
مبین حدس و گمان واقع بینانۀ عالمانه است با یک استنتاج معقول و قابل قبول مقرون به واقعیت ،که بدون مکثی
می توان آن را در ردیف آثار اکادمیک سیاسی قرار داد ،این پدیده مظهر غلبۀ عقالنیت و استدالل و منطق بر
احساسات بوده ،گرچه انگیزه و نقش احساس را در آفرینش هر اثری نمی توان انکار کرد .
امروز از منابع داخلی شنیدم که خلیل زاد گفت «توقف حمالت نیرو های طالب بر قرار گاه های قوت های
نظامی و امنیتی افغانستان در توافق نامۀ صلح امریکا و طالبان شامل نیست».
هم چنان سه روز قبل بعد از وقوع حوادث زایشگاه دشت برچی ،ننگرهار ،لغمان و خوست  ،خلیل زاد در
تضاد با ادعای حکومت افغانستان مبنی بر شرکت طالبان در این جنایات از طالبان دفاع نموده و فرمود که این
کار داعش است.
منابع امریکایی ستیز و نابودی داعش را وظیفۀ جریان طالب و حکومت افغانستان می گوید.
در حالی که نه تنها دستگاه قوی ومجرب استخباراتی حکومت حتی منطق عامیانه می داند که داعش ،حقانی و
طالب را هدف مشترک است ،یکی اند با نام های متفاوت با زایشگاه ،پرورشگاه ،تعلیم گاه و تمویل کنندگان و
حامیان مشترک.
لذا بر بنیاد دالئل قوی اقتصادی و سیاسی حدس انجنیر صاحب مایار مقرون به واقعیت است .مدت ها قبل بعضی
از اعضای برجستۀ حکومت ترمپ دور انداخته از خصوصی ساختن جنگ افغانستان می گفتند .طبعا ً در آن
زمان بهترین و مجرب ترین تشبث«بلک واتر» بود .اما امروز اگر کمپنی دیگری«طالبانی» با بلدیت با هر
بلست خاک افغانستان و در وقت ضرورت با خیزی از آمو و جستی از هریرود اهداف امریکا را با مصرف
کمتر و مؤثریت نافذتر بر آورده سازد چه ضرورت به «بلک واتر» است درحالی که پا دو ارزانی با تبانی
پاکستان  white Flagپایگاه های مجهز و آماده و با ده فیصد مصارف فعلی حصول مقاصد به سهولت برای
امریکا میسر باشد.
ای افغان در دام افتاده ،اسیر و استثمار شده و در گرو چاکران اجنبی قرار داشته!
به این سادگی و خوش باوری مه پندار که این توافق نامه های سیاسی و این سازش های تقلبی بیت غنی و عبدهللا
ختم دوران سیاه روزی تو است .توطئه ها ،تزویرها و دسایس برای سرقت شهامت باقی مانده ات و ثروت های
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سرشارت در حال تکوین است .امارات اسالمی را بر گرده هایت سوار می کند و بعد از کوتاه مدت اشرف غنی
و عبدهللا را پس کله یی زده مال هیبت هللا امیرالمؤمنین و گروهی به شمول کرزی ،خلیلی ،اسمعیل ،قانونی،
دوستم ،عطاء محمد نور ،سیاف ،گلبدین ،حاجی ظاهر ...با دهل دو سره دور مال هیبت اتن انداخته گلو پاره می
کنند.
ولی ای فرزندان کوه پایه های هندوکوه ،بابا ،سلیمان ،سپین غر و شمشاد صبر ترا هم حدیست .نیاکان تو با قوی
ترین اسناد تاریخ با قیمت خون و سرسپردگی خود نام این وطن را گورستان امپراتوری ها و متجاوزین ماند.
هنوز در رگ های تو همان خون غیرت ،شهامت و آزادگی در جریان است .قیام تو طوفان آفرین است و هیچ
قدرتی جلوش گرفته نمی تواند.
تو ای هزاره ،تاجک ،ازبک ،پشتون ،ترکمن ،نورستانی ،ایماق و بلوچ برا ی آزادی میهن تان باآلخره پهلوی
هم خواهید ایستاد و با خون خود دریا ها و دشت ها را سرخ ساخته و متجاوزین و اشغال گران را با سگ و
سگر شان از سرزمین مقدس تان بیرون خواهید راند و بازهم به جهان می فهمانید که این وطن و فرزندانش
ُ
اسارت پذیر نیستند.

 2از2

