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 کشور، زای در شرایط بحران
 ؟چه مفهوم استبه ظاهرات تراه اندازی 

 
در افغانستان سخن بسیار گفته دولت پاکستان، ایران و روسیه  چون ،دشمنان خارجی آتش افروزدخالت های  ۀدر بار

 در شرایطی کهپی چه مقصد و اهدافی هستند. اما  د که آنها درنکر و کوری دریافته باش شده و شاید دیگر حتی هر

در شهر کابل بیشتر از هر وقت سو  از چندی بدیندر کشور و بخصوص هر بار آنها توسط دست پرورده های شان 

ند، انبه خاک و خون می کشو انتحاری عملیات انفجاری ی را با هدیگر تعداد زیادی از مرد، و زن و طفل بی گنا

امریکا، روز چهار شنبه های غیر اتومی « بم»مادر به اصطالح کر پر از مواد انفجاری قوی تر از چنانکه انفجار تان

که بیش از صد نفر به خاک و خون یکسان شدند و نزدیک  خان اکبروزیر در چهار راهی زنبق واقع  31/5/2017

 به پنجصد نفر شدیداً زخمی گردیدند.

بازار شهر و  مزدور گوش به فرمان باداران خارجی شان در هر کوچه وآیا در چنین شرایطی که تروریست های 

آیا کسانی که چنین  ،هستند بارشرارتمنتظر اجرای عمل  شان دارانبا گوش به فرمانموضع گرفته و شهر کابل 

ر د یتواندمحاصلی چه برنامه ریزی کرده و به راه می اندازند احساسات پر شور جوانان از با استفاده را  اتیتظاهر

  ؟ارجیخمردم به قربانگاه و زیر آتش دشمنان فرستادن و ستی از عملیات تروری لاباستق از غیربه بر داشته باشد 

ز عدم ناشی ارا و پیامد عملیات انتحاری در تظاهرات چهار راه زنبق واقعۀ بتوان که نیست ی این نخستین بارالبته 

 و ایراندولت به خواست شاید چند ماه قبل که داریم چشم پیش ویر دل خراشی را اهمه تصهنوز زیرا ، دانستتجربه 

 ،شورک ۀی از قوم محترم هزارروشنفکران صطالحابه تظاهراتی از سوی داخلی افغانستان یا به خواست قدرت جویان 

در نتیجه در قسمت مینار دهمزنگ که  ه شدراه انداخترغم مخالفت پولیس به چراغ به  به نام یسازمانجریان یا مربوط 

قیر  کرس ه  سیاو رنگ  شدندنفر زخمی  و صدهاقتل رسیدند به بیش از هشتاد نفر  وعملیات انتحاری صورت گرفت 

 به رنگ سرخ خون مبدل گردید.

وی ر برخانکابا تانکر پر از مواد انفجاری در نزدیک سفارت خانه های خارجی مقیم وزیر که انفجاری اما این بار 

از جسد  یهایهنوز بعضی جسد ها و پارچه  لیو سنگینی به بار آوردو خسارات  های زیاد و زخمیداد و تلفات 

به عنوان ظاهراً  31/5/2017فقط یک روز در میان یعنی روز جمعه تاریخ آورده نشده خاک بیرون زیر انسان ها از 

ی از یانلبا غبیچاره و بی خبر از دنیا  مردمو به راه انداخته شد شتاب زده تظاهراتی مذکور  ۀواقعدر برابر احتجاج 
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یمایی به راه پ« نمایندباید رئیس اجرائیه و رئیس جمهور استعفی »دادن شعار یک نواخت  سربا و نفرت  خشم قهر و 

اما مردم بی خبر از دنیا و مورد سوء استفاده سیاسی قرار گرفته  .ارگ رسانند به راخود  نمودند و تالش ند پرداخت

 ابرجخود  از بیجاقربانی  ند وبازهم تعداد دیگری غرق خون گردیدند که با سه عمل انتحاری پی در پی مواجه شد

 .گذاشتند

ربانی، عطا محمد نور وغیره از دور و از عقب  مسعود، صالح الدین ءضیامثل لطیف پدرام،  ،اصلی زانراه اندا 

  را با خیال ضربه زدن به دولت به فال نیک گرفتند.های خود ماجراجویی شان در خانه های مجلل  هاتلویزیون 

که آیا کار بر حق راه اندازی تظاهرات چگونگی یک برداشت مختصر از در اینجا همین است. اصلی موضوع بلی 

 ؟بوده یا خیرو مثبت به حال مردم و کشور 

چهل سال یعنی  مردم و کشور مواجه با طوالنی ترین جنگ های تاریخی خارجی و داخلی ی که نزدیک به در شرایط

مردم و  قتال ودشمنان خارجی که به غیر از قتل دست پرورده ست های تروریمورد تهاجم  الینقطع هر روزو بوده 

این یکه در آناننگارنده از دید ، لذا گردیده استننصیب میلیون ها مردم فقیر کشور دیگر هیچ نفع افغانستان انی ویر

چیزی جز راه اندازی می کنند ی را به هدف سقوط نظام همچو تظاهراتناگوار اوضاع و شرایط بسیار خطرناک و 

 ندارد.فرستادن مردم بی گناه به قربانگاه نتیجه دیگری در بر 

ا و خود رقرار داده وسیله دولت را در سقوط  بدینآنها خواسته اند  ،عاملین اصلی راه اندازی تظاهراتبه زعم البته  

ام هیچ کدتجربه نشان داده است که زیرا  ،کرسی ریاست جمهوریخیال رسیدن به نزدیک به هدف یعنی هر کدام به 

 زارت هم قانع نیستند.حتی به کرسی والیت و ومقام آنها کمتر از آن 

 متیندرحال غوجود همین دولت با همه بدی هایش بهتر یک بدیل این است که در نبود واقعیت امر در تحلیل نهائی 

نظام تضعیف  وماجراجویی  آن جزحاصل آن سخن رفت،  که به اختصار از یاما راه اندازی چنین تظاهراتاست 

 و بس. افغانستان مطابقت داردبه خواست دشمنان خارجی فقط که  بود خواهدن
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