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   تورنتو-پيکار پامير

  !چرا افغانستان در موقعيت  حساس قرار دارد؟

 

   با دریغ فراوان که ميهن دوست داشتنی ما افغانستان، عالوه از آنکه  دچار بيماری های عميق 

 تاریخی قرار -چندین ساله است ، در سالهای اخير، در یک مرحله ی بسيار خاص و حساس سياسی 

.                                                     و هر قدم، هستی و بقایش  زیر سؤال می رودگرفته  که  در هر لحظه

حال باید پرسيد که این خاص بودن و حساس بودن کشور ما به چه معنا و مفهوم خواهد بود؟  بسياری 

ین حساس بودن را توضيح ،  ا"افغانستان در حالت حساسی قرار دارد" از هموطنان ما  وقتی ميگویند 

ما .   ،  ابعاد مختلفه ی آنرا بنمایانند)شاید بمنظور اجتناب از اطاله ی مطلب( نميدهند و یا نميخواهند 

تردیدی نداریم که  افغانستان از رهگذر موقعيت طبيعی و جغرافيایی  ،  و باز؛ از نظر سياسی، 

. هان  درحالت بسيار حساسی قرار دارداقتصادی و استراتژیک ، بخصوص از دید ابرقدرت های ج

ولی ، تنها همين یک تذکر پيرامون حساس بودن کشور ما کافی نخواهد بود؛ زیرا این حساسيت که 

گفته آمد، تازه گی  هم ندارد، چراکه تا قدرت های استعماری و جهانکشا بوده، چنين حساسيت و 

ه  و  زیان های خونين  ناشی ازان را هم اهميت هم در چهارچو ب  جغرافيایی کشور ما وجود داشت

.                                                                      ملت ما در مواقع و زمانه های مختلف متحمل شده است

ی قرار گرفته ، بایستی نکات و اما؛  وقتی امروز گفته ميشود افغانستان در حالت حساس تاریخ
موضوعات آتی  را  مدنظر داشت ، یعنی آنچه را که عمًال کشورما بدان مواجه است و آنچه که همين 

:                                                                                           اکنون در دامان آن ميگذرد
.        اقتصادی کشور در نتيجه ی جنگهای سی ساله بکلی تخریب شده است یعنی بنياد و شرایين * 
یعنی روان عامه در اثر جنگها و شکنجه ها و تهدید ها و آواره گيها ضربه خورده است               * 
.           یعنی آتش افتراق قومی ، زبانی و نژادی درميان حلقات خاصی از سياسيون  زبانه ميکشد * 
  عنی کشورما توسط نيرو های مشترک بيش از چهل کشور جهان اشغال نظامی شده است             ی*

قدرت های اشغالگر درافغانستان، )  ژئوپولتيک  و ژئواستراتزیک( یعنی برنامه های خاص و عام * 
                             .                     علی رغم حرافی ها و دلسوزیهای ظاهری شان، از اولویت برخورداراند

تطبيق برنامه های ابرقدرت ها ، از خاک افغانستان واز کانال استراتژیک این کشور در منطقه، * 
                             مدنظر  است و از همين روست که آنها درخاک آبایی ما می جنگند و هزینه ميکنند           

و نفوذ از حد )   پاکستان(موقعيت جغرافيایی و شيطنت های استعماری همسایه ی جنوب شرقی ما *
  فزون آن در امور افغانستان ، اوضاع را وخيم تر از قبل ساخته است 
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در ) ایران(فيایی  و موضع مداخله گرانه و بر تری جویانه ی همسایه ی غربی ما موقعيت جغرا* 
  قبال اوضاع افغانستان نيز وضعيت کشور را نا امن و نا استوار ساخته است 

جنگ رقابتی  هند و پاکستان  در خاک افغانستان ، موجب زیانهای زیادی برای ملت افغانستان شده * 
    .و این زیانها دنباله دارد

درآسيای ميانه و تالش های رقابتی و باز ) بخصوص وجود چين و روسيه(وجود سازمان شانکهای * 
دارنده ی آن ها عليه حضور و بقای امریکا در افغانستان، جنگ سرد دیگری را در این بخش از 

  جهان مشتعل ساخته است که عواقب بد تری را در قبال خواهد داشت

توأم با دهشت خونين در )  طالبی ، وهابی و  دیوبندی( عقب گرایانه ی گسترانيدن تفکر  مذهبی  *
  خاک افغانستان

ریشه یابی اندیشه های اخوان المسلمين  بين المللی  در ميان افراد و تشکالت سياسی و جهاد ی *
آینده افغانستان که تاکنون مانع هر نوع آزادی واقعی و دموکراسی مورد نياز ملت افغانستان بوده و در 

  نيز بمثابه ی یکی از موانع عمده باقی خواهد ماند

نا باوری نسل جوان برای مبارزات  نوع کالسيک به منظور رهایی از بالی اسارت چند الیه و چند *
  جانبه ی داخلی و خارجی  و همچنان ، حصول آزادی و استقالل سياسی افغانستان

  سر خورده گی های افراد و خانواده ها و از ميان رفتن اعتماد به نفس و اعتماد به دیگران*

  پراگنده گی و تشتت  زنده مانده های چيز فهم کشور و عدم اعتماد و عدم پذیرش ميان آنها*

کارکرد های مؤثر، تاکتيکی  و مزورانه ی شبکه های استخباراتی منطقه و جهان در جهت دامن * 
  ه سؤتفاهمات و سؤنيت ها و نيز، ایجاد افتراق خصومت ورزانه ميان روشنفکران  افغانستانزدن ب

جابجا شدن عناصر استخباراتی منطقه وجهان در صفوف و تجمعات ميهندوستان افغان و رده های *
  حساس و کليدی امور در داخل و خارج افغانستان

فحاشی های دور از اخالق و لجن پراگنی ها به راه اندازی تخریبات ، ترورمعنوی شخصيت ها ، * 
  از طریق نشریه های انترنتی بی بند و بار غرض آشفته سازی بيشتر اوضاع 

دامن زدن به فساد مالی و اخالقی در سطوح مختلف نهاد های دولتی افغانستان توسط افراد خریده *
  شده و ضد ملی و ضد آبادانی مملکت

ًا منظم ، منضبط ، آزاده و رهنما غرض مبارزه ی مؤثرجمعی در نبود حزب و تشکيل سياسی و اقع* 
  برابر دشمنان رنگارنگ ملت افغانستان

کجروی ها، عقده گشایی ها، بزرگ نمایی ها  و به انحراف کشانيدن اصل مسير تنویری و *
  غانهاروشنگرانه ی نشراتی با سؤ استفاده از تسهيالت  باد آورده ی تکنالوژی جدید ميان برخی ازاف

را " انقالب اجتماعی  " جبن و خانه نشينی  های تهوع آور آنعده از ادعا گرانی که  ميخواهند حکم *
تنها از زیر  سقف خانه های شان، آنهم از خارج  بسوی افغانستان صادر نمایند                                            
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  خشم و ترور و تهدید توأم  با تفکر انسان ستيزانه ی بی سابقه در نقاط مختلف کشورنهادینه شدن * 

بحران آفرینی و بغرنج سازی قضایای افغانستان  توسط قدرت های ذیدخل در امور کشور و ایجاد *
  سر در گمی های مصنوعی برای مردم ما

ر آزاد ، استثمار دولتی ، شرکت دامن زدن به فقر و بيماری و بيکاری از مجرای به اصطالح بازا* 
  های خصوصی و نيرو های خارجی

نبود ارتش منظم داوطلب با تفکر سالم ملی و ميهنی تا مدافع واقعی حاکميت ملی و ارزشهای تاریخی *
  و فرهنگی ما باشد

وجود پرابلم  های الینحل ناشی از توليد مواد مخدر و قاچاق آن با دستياری حکومت ها و منابع * 
  فی و قدرتمند منطقه و جهانمخ

که ) شمال و جنوب(و باالخره ، تالش های پشت پرده ی استعماری غرض تجزیه ی افغانستان به * 

دران صورت ، خطرات و  حساسيتهای ملی ، سياسی و تاریخی  افغانستان را عميقتر از امروز 

  .خواهد نمود

مينگریم و از سوی دیگر به نيروی اندک پس، وقتی از یکطرف  همه ی این عوامل و موانع عظيم را 

، توان ناچيز ، امکانات نا کافی و باالخره به وضع و حال دردناک خود مان  توجه ميکنيم ، انصافًا  

به این نتيجه ميرسيم که افغانستان عزیز ما عمدًا  در یک نقطه ی فوق العاده باریک ، حساس و 

  . جتماعی قرار داده شده است پرمخاطره ی   تاریخی ، سياسی، فرهنگی  و ا

باز، به این استنتاج منطقی ميرسيم که نجات افغانستان از چنگال  آنهمه مصایب عظيم که برشمردیم، 

" تنها با شعار دادن ها ، سالمت جویی ها و قافيه بافی های خود بزرگ بينانه و خطر نا پذیری های 

  .هرگز ميسر نخواهد شد"  مبارزاتی

ا و پذیرش مخاطرات در راه حصول آزادی و سر فرازی مردم و نجات آب و خاک فداکاریه!  بلی

اجدادی ما از دست بال های خونخوار منطقه و جهان در عين حال، پذیرش خار های مغيالن ناشی از 

دشنام ها ، دهن کجی ها، لجن پراگنی ها، ترور لفظی و کتبی شخصيت های مبارزاتی  از سوی 

های فروخته شده ی  عربی و عجمی را نيز باید پذیرفت؛ زیرا  قبًال گفتيم که  عناصر بيمار و اجنت 

انتلجنت ( ، )  ای . آی . سی (، ) آی. اس. آی( شبکه های استخبارات کشور های مختلف، بخصوص 

               .                        اجتماعی ما رخنه کرده اند–در تار و پود حيات سياسی . . . انگلستان و ) سرویس

بيایيد با فهم آنهمه مشاکل و به پاس حرمت مادر وطن، بخاطر آرام ساختن وجدان های بيدارمان و 
برای آزاد  زیستن و سربلند بودن، دست در دست هم دهيم  و موازی با تپيدن های شبا روزی در 
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.                           ن حالل، راه های برون رفت از گنداب اسار ت و جهالت را نيز دریابيم جهت  تهيه ی لب نا
  . نيست آسان می کشيهای بهشت عافيت               فرصتی باید که دل خون گردد و کوثر  شود

  

  

  


