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لیاقت لعلی

مختصری در سوگ این همه قربانی
آهسته آهسته بستر صلح ،بستر مرگ برای مردم ما میگردد
بـدیـن تـرتیب بـا تشدید حمالت تـروریستی احساس و حساسیت بـا حـوادث گـذشـته رنگ مـی بـازد!
كشتار كار روز مرگی قصابان جهل شده  ،پس منظر آن جـز تأسف و تسلیت اراده ای برخواهـد انگیخت ؟
ارگ و سپیدار!
عمل آزاد سازی تروریستان از چنگال عدالت ( رسانه ای  5٤00و غیر رسانه ای  ٧000نفر )با اراده مردم و فامیل
قربانیان توضیح مسؤوالنه می میطلبد؟
در ادامه خشونت فزاینده و وقایع تروریستی آینده ارگ و سپیدار فقط تسلیت خواهد گفت ؟
تا نادیده فراموش شود ،یك مرور كوچك از وقایع بزرگ توسط طالبان :
انفجار موتر تانكر آب فاضالب در مركز شهر و چندین بمب گذاری موترها
انتحاری در كشتار شاگردان مكتب و اراكین دولت از جمله مصطفی كاظمی در بغالن
انفجار در شاه شهید كابل (گلبدین در این انفجار نیز متهم میباشد)
حمله انتحاری بر دانشجویان اكادمی پلیس
كشتار هوتل سرینا و باغ باال
حمله به سفارت هند
كشتار بیرحمانه در والیات ،انفجار عظیم در قندهار،
كشتار مردم نورستان به دست القاعده و طالبان
قتل عام مردم میزارلنگ
كشتار در دهمزنگ جنبش روشنایی
كشتار جنبش رستاخیز
 21اپریل  201٧حمله به قول اردوی  .209شاهین مزارشریف ( 1٤0كشته و  1٨0زخمی)
كشتار در باقرالعلوم
كشتار در قلعه نجار ها مسجد امام زمان
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كشتار و انفجار در كتابخانه هرات
كشتار بیرحمانه با چند ین انفجار در شهر جالل آباد
انفجار در مراسم تدفین در جالل آباد
قتل مردم حوتقل ولسوالی جاغوری در نوار مرزی گیالن
انفجار در مركز فرهنگی تبیان و خبر گزاری افغان اوا
انفجار و انتحار در قلعه فتح هللا مسجد الزهرا
انفجار و كشتار در آموزشگاه كانكور موعود
كشتار مجمع ورزشی خاتم االنبیا
كشتار در بیمارستان صد بستر در غرب كابل
با هزاران كشتارها و قتل عام ها ،كشتار مسافرین بیگناه در راه چون شهیدان تبسم ،قتل عام خانواده عروس در
ارزگان
ترورهای انفرادی خانم ها ،شخصیت ها و ریش سفیدان ،كشتار جبهه یی ،سنگسارها و تیر باران ها
سقوط قندز ،غزنی ،كشتار در ولسوالی های دست بدست.
تخریب راه ها ،مكتب ها ،پل و پلچك ها ،ساختمان های عامه
گزارش اسیوشیتید پرس : 2015-٦-2
" از سال  ٢٠١٤ - ٢٠٠١بیشتر از  ١٤٩هزار كشته و  ١٦٢هزار زخمی گردیده اند".
در ادامه كشتار در این كشتارگاه ،دولت مژده صلح میدهد .مذاكره تحت نظر نمایندۀ امریكا شیادی به نام خلیلزاد بحران جنگ
در افغانستان را وارد مرحله نوین آن می سازد.
هر روز در بزرگداشت از عید ،از استقالل افغانستان اشرف غنی عدۀ زیادی از محبوسین را مورد عفو قرار میدهد .در این
میان عدۀ زیاد از جنایتكاران طالب از بند رها شده یا در میعاد محبس شان تخفیف میاید .قابل ذكر اینكه این تعداد جنایتكاران
رهـا شده جـدا از لیست مجرمـیـن جنگی پنـج هـزار و چار صد طالب می باشد كه دولت و رسانـه هـا بـدان اشاره ای نمی كنند.
باالخره [دولت آنانی را كه دست و لباس شان در كشتار و تخریب رنگین بود از خزانۀ ملی پاداش نقدی میدهد داماد گونه با
لباس لنگی جوراب و كفش ملبس و تحت مراسم مجلل موتر سواری میدهند].

تا اینجا :
تروریست های رها شده در جبهات می پیوندند ،مردم بی دفاع در این تراژیدی خونبار در ماتم عزیزان شان زجر و زجه می
كشند .طالبان از چهرۀ تروریستی به بازیگران سیاسی در موقعیت و مصونیت سیاسی بهتر در سطح منطقه و بین المللی رنگ
عوض می كنند .نام های سیاه شان از لیست سیاه سازمان ملل خارج میشود.
مذاكره صلح قطر جز بازی موش و پشك فرصتی برای تنفس و ادامه بقای طرفین ،هیچ دست آوردی برای صلح واقعی نخواهد
داشت .از  12سیتامبر آغاز اجالس صلح ،مردم ما همچنان از تشدید آتش جنگ ،خون و آوارگی دشوارتر از قبل به طور اسفناك
رنج برده اند.
باز هم كشتار سایه مرگ برای تهدید همه
• اتفاق تروریستی و حشتناك در كوثر دانش  25اكتوبر 2020
• حمله تروریستی در پوهنتون كابل در  ٤نوامبر 2020
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• بیشتر از پنج هزار خانه در جنگ هلمند آواره می گردد
 ژورنالیست جوان "یما سیاوش" قربانی احساس انسانی اش می گردد .در این انفجار دو جوان دیگر نیز به قتل میرسند ٧نوامبر  - 2020متأسفانه این روند و این بازی خطرناك ادامه دارد.

عوامل بقا طالبان
بگذارید عوامل بیرونی به عنوان معلول تعریف شود .هرگاه مؤلفه های درونی قابل كنترول باشد هیچ دشمنی غلط نخواهد كرد
كه مانع خوشبختی و سعادت مردم ما گردد.
میدانیم پاكستان با تعریف از تئوری عمق منافع ستراتیژیك یك عامل عمده بیرونی خطر بزرگ برای كشور و مردم ما بوده و
خواهد بود.
 میدانیم سیطره اندیشۀ عرب تحت بهانه های مذهب مدنیت بالد عجم را نابود كرده است
 میدانیم امریكا برای منافع ستراتیژیك خویش تعریف مشخص دارد .آنچه برای منافع ملی شان حیاتی باشد همان سر لوحه امور
رئیس جمهوران قرار خواهد گرفت.

اما علت های داخلی؛
 - 1فساد بیداد می كند .عدم صداقت اراكین دولت در شایسته ساالری (شخص رئیس جمهور اشرف غنی) در تمام عرصه
های اداری توظیف افراد و مقرری ها ،توضیع و تخصیص منابع اقتصادی.
گزارش سیگار از  2002تا  2013مبلغ امدادی را  1٤0میلیارد دالر ارائه می كند .تنها این رقم امدادی بیشتر از كل هزینه
بازسازی  1٦كشور اروپایی بعد جنگ دوم جهانی می باشد.
 -2بانك جهانی ،افغانستان را یكی از پر چالشترین [مشکلترین] كشور مصرفی جهان دانسته است .قرار گزارش بودجۀ مصرفی

برای بازسازی افغانستان  ٤،5بلیون دالر پیشبینی میشد .اما هزینه مصرفی بانك جهانی به  12،5بلیون دالر رسیده
است.
گستردگی فساد و تنوع فساد در داخل حكومت عمالا مردم را از بدنۀ نظام متفرق ،و ناامید ساخته است( .گزارش
شفافیت بین المللی…)
 -3بیشتر از  ٤٦0هزار اسلحه كه پنتاگون به نیروهای امنیتی داده بود به طالبان فروخته شده اند.

Curroption in afghanistan defence and security force….
(گزارش  2015در نیوز ویك)
 - ٤طبق احصائیۀ سازمان ملل  ٧0-٦0فیصد جنایات در ساحات تحت اداره دولت است .مردم از وضعیت موجود
سخت ناراضی اند .مردم در بسا موارد به طالبان مراجعه می كنند.
 - 5دولت بر دارایی های عامه كنترول ندارد .تسلط طالبان بر منابع زیر زمین ،معادن طال و سنگ های قیمتی عاید
بزرگ برای ماشین جنگی طالبان گردیده است .غصب و چپاول زمین ها توسط زورمندان حاكم جهت دیگر قضیه
می باشد..
 -٦طالبان از تجارت مواد مخدر ساالنه بیشتر از دونیم میلیارد دالر عاید دارند .راهگیری ها ،اخذ وجوهات ،فشار
برای تأدیۀ پول باالی دكانداران ،تاجران ،قریه جات تحت نفوس عواید سرسام آور دیگرند که در تقویۀ ماشین جنگی
طالبان نقش دارند.
دریافت كمك های متعدد از منابع خارجی عمدتا ا شامل عواید این گروه می گردد.
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 - ٧عدم پالیسی ،برنامه و كنترول در میتود های درسی از جانب دولت خالی فكری عظیم به وجود آورده است.
امروز هزاران مدرسه افراطی در شهر و دهات با امكانات بیگانگان به گونۀ من دراوردی (مذهب علیه مذهب) جامعه
را در تنگنا قرار داده است .اندیشه های تكفیری با برنامه های افراطی بخصوص وهابیت زوال و بن بست در استقالل
فكری ایجاد نموده و ضمینۀ تفكر سالم و فراگیر را محدود نموده است.
 - ٨روح ناپاك حاكمان فرومایه نه در طی این دو دهه بلكه چند قرن عامل فقر ،تفرقه ،افراط و تفریط در میان اتباع
كشور بوده است .اكنون نیز به عنوان خالی بزرگ جزیره های قومی و تفاصل فرهنگ ها را ایجاد نموده اند .این
خوره درد بزرگ است كه امروز بیشتر از گذشته روان مردم ما را تا سرحد گمراهی مخدوش نموده است.
مردم ما همه در خوشی ها و ماتم ها یكسان سهیم اند .امتیاز یك قوم بر قوم دیگر ،اصطالح اقلیت و اكثریت خالف
حاكمیت و حقوق شهروندی بوده مغایر با مفاهیم دیموكراسی و عدالت اجتماعی میباشد .امروز زراندوزان تازه نفس
و چپاولگر در بدنه نظام حاكم پاسدار افراطیت و جهل مذهبی اند و مردم به گونه چشم گیر تحت ستم طبقاتی رنج
فزاینده می كشند.
 - 9حكومت وابسطه و ناخواسته است ،ارادۀ مستقل ملی ندارد و از منافع قاطبه مردم دفاع نمی تواند .این مشكل برای
مردم ما سخت فاجعه آفریده است .زیرا؛
 تعریف ستراتیژیك در پالن جنگی دولت وجود ندارد.• تعریف از دوست و دشمن نمی خواهد ارائه كند.
• تا كنون اراده برای جنگ ضعیف بوده است .سمت و سو ،تبلیغ علیه خشونت طالبان كمتر بوده است  .بدبختانه
رئیس جمهور كرزی و اشرف غنی رنج تبار گرایی داشته اند .مقوله های رئیس دولت " برادران ناراضی" " نود در
صد زندانیان گوینده یك لسان اند" واقعیت تلخ است.
• حكومت با آنكه در گسترش اندیشه ملی ،منافع ملی ،حس هموطنی ،مفاهیم همزیستی ،تعریف محدوده جغرافیایی
خود متعهد نمی باشد .بازدهی این امر در ذهنیت عامه نتائج تلخ و تأسفبار داشته است .دولت در بسی موارد به عامل
و حامل اذهان منفی در تصامیم اجراآت نادرست و غیر عادالنه متهم می باشد .نظیر آنرا در تخصیص و توضیع
برنامه های انكشافی ،سهمیه بندی در دانشگاه ،انتخابات ،اردو ،تفویض صالحیت ها بر افراد ،قبضه حاكمیت از
طریق ارگ ،برخورد با جرایم و متهمین ،شیوۀ دسترسی به عدالت و حكم آن ،تعریف والیت و شهروندی به درجۀ
اول و درجۀ دوم كه خالف میثاق شهروندی و انكشاف متوازن می باشد.
راه حل بنیادی فشرده
• جلوگیری از عوامل بقای طالبان آنچه در باال ذكر شده
• نیم نان راحت جان .تكیه بر اقتصاد ملی ،كمتر وابستگی
• همپذیری ،زبان مشترك ،خود آگاهی ،مبارزه علیه جهل و فقر
• مبارزه علیه فرهنگ افراطیت در دو بستر قومی و مذهبی
• جایگاه روشن قانون اساسی در برنامه های دولت و تمكین بر اراده مشروع مردم.
• تكیه بر شایسته ساالری
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• ارتقای دانش نظامی ،صالحیت مساوی با مسؤولیت ،تغییر در تكتیك جنگی و دسترسی به دانش امروز و سافت
وار ها
• ایجاد كار گروهی برای اهداف مشترك ،تقویه و ایجاد روابط اورگانیك با مردم و محالت
• انتقال سالم صالحیت ها از مركز به اطراف ،از شهر به قریه
تذكر  :منتظر ارایه نظر و راه حل های بهتر.
چطور میتوان این ترور ها را جدی گرفت!

برای مطالب دیگر این نویسنده ،اینجا را کلیک کنید

**** **** ****
با سپاس و تشکر از صفحۀ فیس بوک و جناب لیاقت لعلی
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