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 !غزنی: یک هشدار منطقوی

 !می سوزدغزنی دوباره  ،ده قرن بعد
 

 

های مهاجم تا کنون هم میدان برخورد را در تصرف دارند؛ ع میدان را ترک کرده اند؛ و نیرونیرو های مداف

 غزنی قطع شده اند؛ ارتباطات و مواصالت به غزنی و از طریق تلفات مردم ملکی بزرگ است؛

 همه ازآن چه اما در اوضاع کنونی غزنی بسیار جلب توجه می کند، این است که عملیۀ کنونی در غزنی 

 ها معتاد ساخته شده ایم؛ دره طور معمول در افغانستان به آن، که ما ببسیار متفاوت استهایی « ترور»

مقیاس بسیار وسیع  سال گذشته مشابهت ندارد؛ 17 عملیات اخیر در غزنی، هیچ چیزی با انکشافات مشابه در

این عملیه،  بسیار فکر بر انگیز و بسیار نگرانی آور است؛ همه نهاد های دولتی و فرهنگی و اجتماعی و 

ان سرتاسر دور سنجیده شده در شده و برنامه عملیۀ چنین یک تجاری غزنی غارت و ویران ساخته شده اند؛ این

 های حاکمیت نجیب هللا.آخرین روز شته است: سقوط خوست در، فقط یک نمونه داسالۀ جنگ افغانستان 40

حادثۀ غزنی یک هجوم تمام عیار نظامی از خارج کشور است که در مرکزی ترین والیت افغانستان خود را 

ن ای ؛ماه بعد از حوادث فراه، این هجوم از طرف ایران باالی افغانستان سازمان یافته است نشان می دهد؛ دو

« جنگ و گریز چریکی»آن با نسخۀ پاکستانی « میدانی»هجوم از طرف ایران می آید، زیرا طبیعت و برنامۀ 

بسیار متفاوت است؛ اقدام ایران در غزنی نشان می دهد که ایران آزمایش می کند که به چه مقیاسی قادر 

کاً به حرکت بیاورد؛ حادثۀ غزنی است مناطق تحت نفوذ خود در افغانستان را در یک اقدام وسیعتر مشتر

 یک آزمایش و یک زور آزمایی ستراتژیک است؛ و طبیعت بسیار فعال منطقوی دارد.

 حوادث غزنی در ملتقای سه انکشاف مهم واقع شد:

 بارۀ بالکانی ساختن افغانستان؛ مذاکرات امریکا با طالبان؛ و علنی شدن نظریۀ امریکایی در -اول 
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 در کابل، که آشکارا تمثیلی از حرکات منطقوی محاط بر افغانستان است؛« ائتالف نجات»تأسیس  -دوم 

پاکستان و ترکیه و روسیه، به  جنگ تجارتی و تحریمی که امریکا همزمان بر علیه چین و ایران و -سوم 

های  کوششروشنی یک گوشزد امریکا به این پنج کشور منعکس است که ه انداخته است؛ در این اقدام براه 

 ژیک را متوقف بسازند؛  یجوی اتحاد های نو منطقوی و ستراتو  برای جستشان 

ین اار دارند؛ و هیچ تصادفی نیست که هیچ تصادفی نیست که همین پنج کشور به دورادور افغانستان قر

 جریانات اینک درعملیۀ غزنی، منعکس و کانونی می شوند؛

پاکستان گفت که پاکستانی ها فکر کرده اند که رهبران  ها برای اردوی امدادیه هنگام قطع جمهور ترامپ رئیس

امریکا احمق هستند؛ ایران اعالم کرد که در برابر تهدید های امریکا از متحدین خود کسب اطمینان کرده 

 ت.جوی متحدین نو پیش خواهد رفو  است؛ ترکیه گفت که اگر این جنگ تحریمی ادامه بیابد، ترکیه در جست

دارد و  ژیکیسال پیش امریکا اعالن کرده بود که نظارت امریکا بر نفت شرقمیانه خصلت هیدروسترات 70

 کسی نباید جرأت کند که این موازنه را به خطر بیاندازد؛ 

 امروز امریکا دیگر مهمترین متحدین منطقوی قدیم خود را در مهار ندارد!

 باقی است!امروز فقط یک نیمگام به هنگام جنگ در شرقمیانه 

م، چه ــــسر بر آورد؛ این که امریکا در این خ  « ناتوی عربی»، درخت خشک «عربی بهار»از ِخمچۀ 

 دارد، آگاهان سرپوش آن را چور کرده اند!

 چه معلوم است این که در این تپه تویی، از افغانستان یک لَوِدی طوی بی سرپوش جور کرده اند!آن

  

 !طلحک بر سوختن غزنی پوزخند زد

 و ده قرن طول کشید تا پوزخند های خیلۀ طلحک به زهرخند های تلخک در مخیلۀ وضع ما مبدل شود!

کسانی که وطن خود را به حیلۀ غزنی سوزی واگذار کردند؛ مردگان خود را به میلۀ آتش سوزی گوذار 

 کردند!

 

 

 

 
 


