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 غزنی: یک هشدار منطقوی
 )دوم(

( مورد توجه گستردۀ هموطنان قرار گرفت 1۲/۰۸/۲۰1۸قلم )مورخ  از این« منطقوی یک هشدار غزنی:»نوشتۀ 

 و ابراز نظر ها، و تردید ها، و ایراد های متعدد درج شدند؛ این مقیاس گستردۀ توجه، نشانۀ نگرانی شدید وحساسیت

 باالی همۀ   هموطنان ما دربارۀ انکشافات وطن است؛ نگرانی هایی که متأسفانه، و فقط، پیوسته افزایش می یابند.

 اینک نظریات مندرج در فیسبوک را در چار گروه جمعبندی و مطالعه می کنیم:

 ملی، است.کید شان بر عامل داخلی، و نقش مافیا، و فقدان یک دولت مقتدر نظریاتی که تأ گروه اول

منطقوی « فائتال»همان  ، تمثیلی از«ائتالف نجات» قلم بسیار فشرده نوشته بودم که این کید، حق بجانب است؛این تأ

 عملکرد آن، ساختار و ، و«ائتالف» نظر شده بود، چون این توضیح بیشتر صرف افغانستان است؛ از محاط بر

 «وضع موجود»این نظر وجه مشترک دارند که از  ستان ازموضوع بحث نبود؛ همه حرکات سیاسی کنونی در افغان

 فراتر نمی روند؛

 بطور مشخص دو تذکر را افزود می کنیم:

ین بوده است؛ همرغزنی، یک اقدام بسیار سنجیده نه تقسیم مجدد حوزه های انتخاباتی د یکی این که مداخلۀ دولت در

کشیدند؛ همه حوادث چند ماه اخیر، با انتخابات گره می خورند؛ بود که مهاجمین، دفاتر تدویر انتخابات را هم به آتش 

 همه مشترکاً می کوشند انتخابات آینده را نقب گذاری کنند؛ و

گیزه ان ناً ازچگونه است، مطمئ محتوای آن چی و این که جریان و صرفنظر از دیگری این که برنامۀ صلح با طالبان،

گویند که طالبان هم اکنون در نیمۀ قلمرو افغانستان در جنگ ها دخیل  های این اقدام بوده است؛ منابع خبری می

هستند؛ این که گفته شده مناطق حاشیه یی به طالبان واگذار شود، منتظر این توضح است که مناطق حاشیه یی کدام 

 مناطق هستند؟

نی بی عالقه مانده اند؛ برخی از کید شان این بود که امریکایی ها و ناتو در حوادث اخیر غزنظریاتی که تأ گروه دوم

حمایت از دولت شکایت کردند؛ بهر حال آژانس باختر خبر  قوت های ناتو در« تأخیر» ناظران در داخل کشور از

های گذشته به حمایت از دولت افغانستان وارد اقدام شده اند؛ و در  افغانستان در روز داد که قوت های مستقر در

 داشته اند؛ شکست این مهاجمه سهم فعال
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کید شان بر این است که این هجوم از پاکستان صورت گرفته است؛ چون یک جنرال پاکستانی نظریاتی که تأ گروه سوم

 کشته شده است!

کرده اند، که مهم ترین  در طی چند دهه مداخلۀ منظم، پاکستانی ها چند پایگاه اساسی در داخل قلمرو افغانستان جور

، و پایگاه ناوۀ غزنی بوده است؛ ناوۀ غزنی، که همجوار پاکستان است، از خطوط  مهم ننگرهارآن ها توره بوره در 

انتقاالتی طالبان قرار داده شد؛ و پاکستانی ها آن را به یک پایگاه مجهز اکماالتی و انتقاالتی برای طالبان مبدل کرده 

 نظامیان پاکستانی مدیریت می شوند؛ که این پایگاه ها بوسیلۀ  قابل انکار موجود استاند؛ شواهد غیر

 از چندین سال در ولسوالی ناوه و سایر ولسوالی های غزنی جنگ های متعدد با پاکستانی ها جریان داشته است؛

وزارت دفاع افغانستان گفتند که در حوادث غزنی  ولینمسؤ؛ و «یک سال بدینسو وخیم بوده است غزنی از وضع در»

ش سال پی عزیز دو شاهد طی این جنگ ها بوده که جنراالن پاکستانی موسوم به کامران و ر؛ د«غافلگیر نه شده اند»

مربوط به کشته شدن این جنراالن از جانب خبرگزاری های  حوالی غزنی و در پایگاه ناوه کشته شده اند؛ اخبار در

 هش، یعنی دو سال پیش، داده شده است؛ 13۹۵اطلس و  رشد  در سال 

ی ست؛ نوشته های یوسفزموج نو نهضت های پشتون و بلوچ، یک تهدید بسیار جدی اپاکستان احساس کرده است که 

 عمرانن تهدید ها از کجا سرچشمه می گیرد؛ رویکار شدن د که پاکستانی ها با وضاحت می دانند که اینشان می ده

ه ب ؛ پاکستان در حال تجدید آرایش است وها استاکم در برابر این رویداد پاکستان یک عکس العمل هیات ح خان در

 نظر می رسد که در حوادث اخیر در افغانستان نقش پیشقدم خود را به ایران واگذار کرده است؛

جانب ایران، چه شواهدی داشته  غزنی از دربراین است که برای دخالت و مداخله کید شان نظریاتی که تأ گروه چارم

 اید؟

افغانستان پیوسته  مهم داشته است و مداخالت ایران در سال گذشته نقش بسیار ۴۵افغانستان درجنگ  ایران از آغاز

شده بود؛ کوردویز به ایران واگذار « نفوذ منطقوی»ولیت مسؤ 13۵۲ ؛ فراهی می نویسد که ازاستبیشتر تشدید یافته 

 هش نخستین تمویل کنندۀ13۵۵سال  ربل تهران سقوط داد؛ ایران د د خان را ماسکو سقوط نداد،می نویسد که داؤ

 1۵چند سال بعد   و سیس شد؛تحت نظارت مستقیم ایران تأ سازمان نصر در 13۵۶سال  افغانستان بود؛ در« جهاد»

از  ی، غزنی یک«جنگ افغانستان» مبدل ساخته شدند؛ از همان آغاز« حزب وحدت»نظارت ایران به  سازمان زیر

مهم ترین مراکز عملیاتی ایران در افغانستان قرار داده شده بود؛ شبکه های ارتباطی و انتقاالتی و اکماالتی را که از 

 طریق غزنی می گذشته اند، ایران پیوسته در دست داشته است؛ وهم اکنون نیز در دست دارد؛

نقش اساسی داشته است؛ پایگاه های پرورش طالبان از همان آغاز پدید شدن طالبان، ایران در پرورش و تسلیح طالبان 

ن مهم طالبان که از ارزگان به دولت تسلیم شد، اپیوسته در خاک ایران فعال بوده اند؛ فقط دو هفته پیش یک قوماند

حمایت می شوند؛ بسیارعجیب « چین ایران و روسیه و»سرعملیات طالبان، آنان از جانب  کرد که در سرتا ءافشا

 ین قوماندان طالبان از چین هم نام برده است؛است که ا

ایران و  در میانمهمترین حلقۀ وصل  «خان!»اسماعیل  متعدد موجود بود که تولی مشر ماه گذشته اخبار درطی دو

دوران حکومت طالبان با وساطت ایران از زندان طالبان  اسماعیل همان کسی است که در طالبان است؛ این تولی مشر
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پولی را که  معلوم سه ملیارد دالر منطقه است و قرار مهمترین سران مافیای مخدر در این تولی مشر از آزاد شد؛ و

یس جمهور کرزی از بیت المال اختالس کرده، در ایران سرمایه گذاری کرده است؛ و این تولی مشر در دوران رئ

انعت خواهد کرد؛ وی دو ماه پیش وارد اخیراً اعالن کرد که از ورود والی فرستادۀ دولت داکترغنی به هرات مم

 شد!!« ائتالف نجات»

 ال از نقش ایران در حوادث غزنی از دو مقیاس دیگر پاسخ می گیرد:بهرحال؛ سؤ

خود؛ ایران بارۀ ضرورت افغانستان برای مهار کردن منابع آبی  اول سیاست کامالً روشن و صریح دولت غنی در

ه لقانونی و سوابق قراردادی این مسأ ه در دولت غنی یک فهم روشن از مبانین ساخته شد کطی مذاکرات متعدد مطمئ

به جانب ایران فهمانیده شد که افغانستان به قرارداد های منعقده دراین رابطه متعهد است، اما ایران  موجود است؛

دایا ه و از طریق رشوه و ، باالتر از ظرفیت قراردادی، از افغانستان آب دریافت می کند؛ملیارد مترمکعب 33ساالنه 

ن ساخته شده است که مطمئ و سبوتاژ ها، دولت های قبلی افغانستان را از اقدامات دراین زمینه مانع شده است؛ ایران

دولت غنی در نیات و برنامه های خود در این مسأله جدی است؛ وزیر خارجۀ ایران طی سفر به کابل با وضاحت 

ی لشکرکش شکار وو در نتیجه حمالت کامالً  آ اقدامات جانب افغانستان ممانعت خواهد کرد؛هشدار داد که ایران از این 

 س ازساخته شد؛ پ شد، و دامنۀ آن پیوسته وسیع تر سلما آغاز سیسات آبی افغانستان از بندهای منظم ایران باالی تأ

بسیار خطرناک غزنی یک حلقۀ مهم و  حوادث اخیر ،؛ و با همه دالیله، حوادث مهم در ارزگان واقع شدحوادث فرا

 ؛از همین وقایع است

و حساسیت های جدی که امریکا در مقابل کوشش های ایران برای صدور انرژی  حلقۀ شانگهای؛ دوم موقف ایران در

ری که اخبار می گویند امریکا با مقابل نقش افزایندۀ ایران در شرقمیانه؛ ابراز کرده است؛ طو به چین و هند؛ و در

وضاحت اعالم کرده است که یا ایران این فعالیت های خود را با امیال امریکا مطابقت می دهد و یا منتظر اقدامات 

ایران با اقدامات متقابل تهدید کرده است؛ و یکی از این اقدامات تشدید مداخالت و حادثه آفرینی های  امریکا باشد؛

 جدید در افغانستان است؛ 

بات میان تشنج در مناسی تشدید حنی سیر حوادث در جنوبغرب افغانستان تا به غزنی، با منحنو طوری که می بینیم من

 امریکا و ایران مطابقت می کند؛ 

در حوادث غزنی را به ایران دادیم؛ و از اینجا است که حوادث غزنی یک  ستراتیژیکاز اینجاست که نقش مهم و 

 هشدار بسیار جدی منطقوی است!

 یی است که در دنیای کنونی کسی به مفت هم نمی خرد!خوشباوری یک کاال

 افغانان باید بسیار هوشیار باشند!

 

 

 


