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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢٢ نومبر ٢۶
  

  !!عواقب مرگبار دخالت نيروھای بيگانه
  

ھم تيغ کين از آستين کشيده، طريق رسانه ھا مطلع شديم که جنايتکاران طالبی، باز  از : کابل- ١۴٠١ قوس ٠۴ -جمعه 

، به اساس اند کشته شدهرا دو خانواده اعضای  نفر از ٩» شيبر- سيوک «ۀمنطقدر  ،دايکندیواليت  مرکز ت مربوطادر 

، يک تن از کشته شدگان که نخست به حيث خبررسان از جانب طالب در قضيه دخالت داده شده بود، گزارشات رسيده

  .ده استسربريده شطالب از طرف خودنيروھای 

  :دليل اتفاق می افتدچند ً، عمدتا به چنين وقايعی در افغانستان جنگ زده

و ضد دموکراتيک نيروھای مسلح وابسته به حاکميت و نخستين دليل بروز چنين جناياتی، ماھيت ضد ملی، ضد انسانی 

 دموکراتيک از در حاکميت ھای ضد ملی و ضد.سياست کلی حاکميت که بر سرکوب بيرحمانه استوار است می باشد

نيروھای مسلح آنجائی که چيزی به نام حقوق انسانی برای مردم از جانب حاکميت به رسميت شناخته نمی شود، لذا 

حاکميت به خود حق می دھند و خود را مختار و صاحب صالحيت می دانند تا ھر نوع اختالف و يا اعتراضی را با قوۀ 

  .قھريه سرکوب نمايند

ان نظام ھائی که طالب و نظام مالساالر يکی از نمونه ھای کامل آن به شمار می رود، اصل از آنجائی که در چن

مفاھمه، مشاوره و مباحثه روی يک مسأله به مثابۀ تمرد و سرکشی از فرمان حاکميت شمرده می شود و حاکميت از 

د دارد، حتا سؤال جھت درک  اطاعت برده وار از حاکميت نمايند، کمترين اعتراض که جای خومتوقع است تامردم 

  .درست نيات حاکميت، باعث می گردد تا حاکميت با رگبار ماشيندار، صدای پرسنده را خاموش بسازد

ت ھا و دشمنی اقی گردد به بافت اجتماعی و خصوصيات فرھنگی مشخص يک منطقه در دوستی ھا، رفمدومين دليل بر

در برخی از مناطق نفع رساندن به دوست و ضرر رساندن به دشمن يعنی در حالی که . ھا فی مابين باشندگان يک محل

شان از دشمن انتقام نگرفته اند، کينه و دشمنی می خواھند با دستان خود انجام دھند و تا وقتی که خودشان با دستان را 

 بنيادی را در نظر در بين مردم کسانی ھم وجود دارند که در ضرر رساندن به دشمن ھيچ اصل وشان خاتمه نمی يابد، 

  . نگرفته، می خواھند دشمن شان را به ھر شکلی که شده ضرر رسانده نابود نمايند

 و ناتوانی ھميشگی در مقابل دشمن قوی به اتخاذ چنين تصميمی می فاين نوع افراد که تعدادی از آنھا بر مبنای ضع

ھستند، ھميشه و در ھمه " نامرد"فرصت طلب و به گفتۀ مردم ، انسانھای پسترسند مگر برخی ديگر از لحاظ اخالقی 

 خودشان در يک قضيه ديده شود، دشمنان شان را به وسيلۀ حاکميت و يا زورمندان ستدحال تالش دارند تا بدون آن که 
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 "خانی درابتدائی"مکتب در زمانی که متعلم از   برجسته ترين نمونۀ چنين افرادی را.دنديگری سرکوب و نابود نماي

 یآنھا که به گفتۀ ھمصنفی ھا. به خاطر دارم" خليل بچه"و " پعزيز ک"م در وجود دو برادر کثيف کارته مأمورين بود

 مورد نفرت مردم قرار لبه ھمان عل  وضمن جاسوسی بداخالق نيز بودندما از پدر جاسوسی را به ميراث برده بودند

قرار " عارف عالميار بردار صديق عالميار"، به محض به قدرت رسيدن خلق و پرچم، خود را در زير سايۀ داشتند

ضربه  در محل سالم آنھا را عليک نگفته بودند بدون آن که مردم محل بدانند که از کجا یتمام آنھائی را که روزداده، 

  .سر بريدند" اکسا"با تيغ ، می خورند

 به يک حاکميت ضد دموکراتيک نيروھای غير بومی و بيگانه را در يک محل مستقر می سازداين دو عامل زمانی که 

يعنی .  چرخ کشتار چنان سرعت می يابد که ھيچ کسی نمی تواند حتا تصورش را نيز نمايدادهدھمديگر دست اتحاد 

 و د نان حاکميتی نزديک می سازعناصر پست و بی مايه که در دشمنی ھم ارزش دشمن ناميدن را ندارند، خود را با چن

د و از نبه کار بينداز شان و جھت ختم دشمنی ھاياند تا ماشين کشتار حاکميت را به نغع شخصی خودشنفرصت می ياب

  .دن را نابود نمايانآن طريق دشمنانش

اشد  سال اخير در تمام واليات افغانستان آنقدر زياد است که اگر کسی خواسته ب۴٠مثال ھای چنين وقايعی  در طی 

که نگاشتم اين نوع  ھمان طوری. می گردد"  من کاغذادمثنوی ھفت"صرف در ھمين مورد اثری تھيه بدارد ھمان 

که با کودتای ثور اوج تازه ای يافت، نه تنھا در دوران اشغال روسھا به وسيلۀ سربازان روس ادامه دشمنی و آدم کشی 

که در زمان اشغالگران ناتوئی نيز به مقياس ھای وسيعتری ل ب در زمان جھادی ھا باز نايستاد،يافت و آن ماشين کشتار

  .عملی شده بيش از ھزاران ھموطن بيگناه و بی خبر ما را به کام مرگ فرستاد

  !ھموطنان گرامی

اينک که طالب به حاکميت گماشته شده است و از يک جانب کليت نظام طالب و نظام مالساالر ضد دموکراتيک و ضد 

ز است و از جانب ديگر اکثريت نيروھای مسلح طالب در آن مناطقی که طالب نيروی بومی کافی ندارد ملی و انسان ستي

باز ھم " نامرد"برای عناصر پست و بی مايه و به گفتۀ مردم از عناصر بيگانه و نا آشنا با محيط تشکيل يافته اند، 

 پيش برده خون دشمنان را توسط ايتکار طالببھترين فرصت مساعد شده تا دشمنی ھای شان را به وسيلۀ نيروھای جن

  .افراد طالب بريزند

ان جنايتی به خصوص وقتی برای اين طيف به ھمان سان که جان و مال دشمن شان کمترين ارزشی ندارد، عواقب چن

 برای آنھا ھيچ اھميت . نداردی ھيچ ارزش،و ازبيک نشين صورت می گيردنشين  ھزاره نشين و يا تاجيک در مناطق

 تن ھزاره به وسيلۀ طالب پشتون، چگونه می تواند استخوان شکنی قومی بين اقوام با ھم برادر را ٩د که کشته شدن ندار

  . مھم دشمنی خودشان و رھائی از شر دشمن خودشان است و بسبه وجود آورد، برای چنان اشخاصی

ثابت بسازيم که چنين  را ريشه يابی نموده، بيائيد با شناختی که ما از جامعۀ خود داريم، چنين وقايعی !ھموطنان گرامی

 دجناياتی ھيچ ربطی به اختالف بين ھزاره و پشتون و يا تاجيک و ازبيک ندارد، چنين وقايعی ريشه در ماھيت ض

 خون مردم ھزاره می ريزد، فردا از يک پشتون و پس ی کهامروز به ھمان دليل. دموکراتيک و ضد ملی حاکميت دارد

ماھيت ضد دموکراتيک و ضد به منان ميھن اجازه ندھيم تا ش بيائيد به د...خواھد ريخت ازبيک و فردا از يک تاجيک و

  .، در پناه آن از مجازات فرار نمايندملی حاکميت، رنگ قومی و مذھبی داده

  مبارزه عليه امپرياليسم، جزء الينفک مبارزه عليه ارتجاع در کل
   طالبی به صورت خاص می باشد-و ارتجاع ھار مذھبی
  !سليح نياز و خواست زمان ماتشکل و ت

  


