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 22/12/2015                     انجنیر عبدالصبور صافی

 چند قدمی جهنم دیگر!! افغانستان در
 

 گرفته است، اوضاع سیاسی نظامی در ه های ملی، منطقوی و بین المللی قرارئتوط یک چنبره از دیگر در بار کشور

رانس قلب کنف قبال افغانستان بخصوص بعد از تدویر شرکای آن در با نیات نابکار پاکستان و و ننگرهار والیات هلمند

توان خوشبین بود که  دارد به صورت قطع نمی قرارهم در پردۀ ابهام  آسیا و امضای توافقنامۀ اقتصادی تاپی هنوز

با به   افغانستان های متحد پاکستان در پاکستان به تعهدات خود صادق باقی بماند، زیرا وضعیت منطقه و منافع کشور

 .رسدمی آن نگران کننده به نظر وجود آمدن پروژۀ داعش با دست داشتن کشور های بیگانه در

سوریه به کمک پاکستان به  عراق و بعد از که توسط غرب ساخته شده و یُمصیبت هایاز  پروژه داعش یکی دیگر

 .شده است عمل افغانستان وارد میدان

 .نددگر طریق هوا وارد خاک افغانستان می افراد وابسته به این گروه با این همه تجهیزات و تسهیالت و وسایط حتی از

قریه "هجرت" ولسوالی سرخ رود والیت ننگرهار  نگ سفید دیده شده که دربه ر به اساس چشم دید مردم طیارات هلیکوپتر

ا ر این مردم نگرانی خود .نده اداعش بودگروه که مربوط به پیاده کرده اند به لباس سیاه ی را دامنه های )تورغر( افراد

کات اول هم نیست و حر ن بارموریت بود ایا  فرض کنیم که این یک م با مصاحبه با تلویزیون شمشاد ابراز داشتند، اگر

خاک  برعالوه داعشی ها از طریق پاکستان وارد .مردم ابراز نگرانی کرده اند والیت نیز دیده شده و سایر مشابه در

دهد،  ت میعیبا این گروه ب یکی پی دیگر گروه های طالب گیرند، افغانستان قوت بیشتر می روز در هر افغانستان شده و

 برای کنترول خارج گردد پیش از اینکه وضع ازو کرده است  این همه تحرکات خاموشی اختیار برابر درلی دولت و

ولسوالی در دست مخالفین است  4والیت هلمند  ولسوالی در 13کنند، همین اکنون از جملۀ  اقدام نمی از آن جلوگیری

رود، جنرال  وخیمتر شده میهم  وضعیت هر روز  باالی یک ولسوالی هم جنگ سنگین جریان دارد، در ننگرهار

اشد ب خود در والیت ننگرهار می رفته است که داعش خواهان ایجاد مقیک مصاحبه با )اشوشیتیدپرس( گ در« بلکیم»

اعش ر برای دحیث مقه تبدیل گردد انتخاب ننگرهار ب« رقۀ سوریه»رود که به  بدین ترتیب ننگرهار آهسته آهسته می

 .ت فراوان استیمم سرحد بودن با پاکستان دارای اهه گاه ها واز نگاه سوق الجیشی، مخفی 

 دافت فاق میکنند دقیقاً همان ات افغانستان پیشگویی می دربارۀ وضعیت امنیتی  ولین امریکا درؤوقتی مسبسیار جالب است 

اشد، برعکس  ب هشتصلح به افغانستان پیشرفت جدی دا کند تا در پاکستان را تشویق میگویند که امریکا  وقتی میولی 

ز کجا ا اینکه امریکا این معلومات موثق را چطور و از .گردد حمالت پاکستان باالی مناطق مختلف افغانستان بیشتر می

دهندۀ  است، این نشان حیرت آور خواهد این مراکز را نابود کند واقعاً  بدست می آورد کامالً معلوم است، ولی چرا نمی
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های غربی خواهان بدست آوردند اهداف خود به  روریزم  وجود ندارد زیرا کشوریارزه با تآنست که صداقت الزم در مب

 نگگردد به  ج می البته ریشه آن بر . را پرورده اند سالها آنها روریست هستند که ازیوسیلۀ گروه های پرورده شده ای ت

اینجا  درین طرز رفتار را پیشه کرده اند، های مجاهدین با شوروی، اکنون غربی ها برای شکست دادن حریفان خود ا

گویند که از  نظر های خود می ابراز درس های بسیار خوب آموخت، بعضی از تحلیلگران درمیتوان از اوضاع سوریه 

 کامالً سخن درست است ولی درتیوری  نظر خارجیان نباید شکوه و شکایت داشت بلکه از خود باید شکایت کرد، از

و استخبارتی تحت تسلط کشور باشد، ارگان های امنیتی  همه چیِز کشور وابسته به یک کشور دیگرمیدان عمل وقتی 

رد، دولت نگی ملی کشور قراری بر دالیل نامشخص به  دسترس  اردو دیگر قرار داشته باشند، تسهیالت نظامی کافی بنا

 عقب ود اتکا داشت! بدون آنکه اندیشید درتوان به خ توان پرداخت مصارف و معاشات اردو را نداشته باشد، چطور می

خدمتی  و امتیاز گیری ها دست باال دارند  مردم وطن ما هم در خوش این همه کمبودی ها چه اهداف نهفته است! بسیاری

طوالنی اکثریت را بی سواد و مفت خوار  یها شان اصالً هیچ ارزش ندارد، جنگ منافع خود منافع ملی برای خاطره ب

ی روریست و مافیایکنار گروه های ت داشتن تفنگ و در حیات، ساده ترین راه را اکثراً برای امرار ، بهترین وآورد بار

های ملت  زوور باشند و خود را متعهد به آرکش درصلح  خواهان استقرار اولیای امور مواد مخدر بودن می دانند، اگر

 جو کنند.و  جست راه های معقول بیرون رفت از این حالت رابدانند، باید 
  

ه گردید، توافقنامۀ تاپی ب قلب آسیا دایراین ماه کنفرانس کشورهای  دستاورد بود در برای افغانستان ماه پر جاریماه 

بزرگ شروع  خورد وهای کسب کرد و بعضی پروژه  امضاء رسید و افغانستان هم عضویت سازمان تجارت جهانی را

نمایندۀ خاِص امریکا برای افغانستان و پاکستان، اجالس کشورهای قلِب آسیا را فرصِت « ریچارد اولسون» کردند، به کار

قلب آسیا،  اجالس». آقای اولسون گفته است: دانست های حل جوی راهو  و جست جدیدی برای حِل و فصل اختالفات

 «. تر سازد اقتصادی استوارهای  یی را برای صلح، امنیت و پیشرفت های منطقه تالفئخوبی است تا ا نمونۀ

 وی افزود: 

کنیم  گزاریم. ما فکر میبا ثبات برای افغانستان و منطقه سپاس  ۀدر راستای تحقِق آیند همگانیها و تعهداِت  تالش ما از»

استای یی بخصوص در ر که این فرصت خوبی برای افغانستان است تا نقش کلیدی را در راستای گسترش روابط منطقه

  .«.م بازی کنزرورییجنگ با ت

 خصوص افغانستان و پاکستان بود که در محراق های قلب آسیا و به این سخنان حاوی پیام مشخِص امریکا برای کشور

 . یی در مبارزه با افراط گرایی و خطرات ناشی از آن قرار داردتوجه جهانی و منطقه 

پاکستان به وجود آورده که اگر و توافقنامۀ تاپی فرصت طالیی را برای کشور های افغانستان  ءطرف دیگر امضا از

د روزنۀ خوب به ُرخ مردم افغانستان پاکستان صادقانه به تعهدات خود عمل کند و امریکا هم آنچه گفته به آن صادق باش

 هیچ کشور حاضر .نقش کلیدی دارد سازد و گشوده خواهد شد، امروز اقتصاد یکی از شاخص های اساسی سیاست را می

پروژه  ود وش یاد می «تاپی»نام ه شود که از منافع خود چشم پوشی کند، پروژه ها مثل انتقال گاز ترکمنستان که ب نمی

میانه که راه های وصل آن از خاک افغانستان میگذرد زمینه  تجارت پاکستان با آسیای به پاکستان ومیانه برق از آسیایی 

گذاری و ایجاد مناسبات متقابل تجاری و اقتصادی را درآوردن صلح به کشور، مهیا کرده است که دولت  خوب برای تأثیر
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 تا مناسبات دوامدار و استوار بر پایه اعتماد متقابل ایجادباید این کارت را خوب و با مهارت طوری فعاالنه بازی کند 

 گردد.
 

 امریکا وجود دارد؟ نیات پاکستان و آیا صداقت در

توان این سیاست را به پیروزی نهایی رسانید که متحدین بین المللی افغانستان  اینست که چگونه می ،آنچه قابل نگرانی است

 امریکا برای پاکستان که به میلیاردها ۀایاالت متحد دق نباشند کمک های سرشارتروریزم صا مبارزه با نیت خویش در در

افزایش یابد،  201۶سال  است این کمک ها در رسد و قرار می میلیارد دالر 13تا اکنون به  2002باشد و از  دالر می

شور حالیکه اگر اوضاع نظامی ک پرداخته شده در روزیزمینام مبارزه علیه ته البته این پول از طرف امریکا به پاکستان ب

پاکستان و هم افغانستان تقویه شده است، سؤال  روریزم هم دریابیم که هر روز تی می را از تاریخ فوق مطالعه کنیم در

 روریزم؟  یروریزم پرداخت شده یا جهت مبارزه بر ضد تیشود، که این کمک ها جهت تقویۀ ت پیدا می

شکل  کرده، حمالت از حمالت طالبان افزوده شده، داعش ظهوره دهندۀ آنست که ب سی اوضاع نشانبر ها از فاکتور

شهرها توسعه یافته، تبلیغات دشمن شکل رسانه یی به  گروه های کوچک به گروه های بزرگ جهت تصرف مناطق و

 نام داعش با ساز و برگه جدید به گرو گرفته، همین اکنون بسیاری از ولسوالی ها در اختیار طالبان قرار گرفته، خود

این گروه مدغم گردند، کنون به فکر تصرف مکمل هلمند  شده و قرار است آهسته آهسته طالبان هم در جدید روی کار

خواهد والیت ننگرهار را به پایتخت این گروه تبدیل کند،  و داعش می خود را به هلمند انتقال کند برآمده تا طالبان مرکز

طالبان نشان داد بدون شک که آهسته آهسته آمدن صلح به یک نیاز  کردن باب مذاکره با ُحسن نیت را برای بازپاکستان 

با  زمینۀ مالقات ستانن که توانست با میانجی گری انگست، اما این همه تالش های پاکستاا به پاکستان هم مبدل شدنی

منافع درازمدت خود که در افغانستان دارد بگذرد!  که ازاشرف غنی را مساعد ساخت به این مفهوم است  آقای داکتر

 ودترخواهد تا هرچه ز کند، پاکستان می تواند نیت نیش دار پاکستان را رو برای تصرف هلمند توسط طالبان می تالش ها

ندان اومق« جنرال کیمبل»را پایتخت خود بسارد،  خواهد ننگرهار دست یابند، اینکه داعش می یطالبان به موفقیت های

 سوریه و این گروه را در ما پس منظر ها تحویل  داد، اگر افغانستان این خوش خبری آنرا برای افغان قوای ناتو در

عراق، به گفته حافظ االسد رئیس جمهور  سوریه و غربی تحت رهبری امریکا را در یها عراق نگاه کنیم و برخورد نیرو

روریست ها ما اعتقاد داریم که اگر یباره داعش و دیگر ت در»اظهار داشتند:  سریعاً تلویزیون هلند که  2سوریه با شبکۀ 

از طریق  ها روریستیاروپایی ها واقعاً برای حل مشکل سوریه جدی هستند باید به جای پند و موعظه دادن از ورود ت

و  ترکیه و سپس کلید پولی روریست ها دو کلید در اختیار دارند. نخست کلید لوژستیکییت جلوگیری کنند.  ترکیه

هر  201۴م در سال زرورییایدئولوژیک عربستان سعودی. حقیقت اینست که داعش علیرغم تشکیل ائتالف مبارزه با ت

روریستی یمبارزه با گروه های ت ابیم که در کشورهای غربی صداقت الزم دری می در« .حال پیشروی است روز در

پاریس که  پشت حمالت تروریستی در ورد که درآ قت ]ظنی[ آنرا به وجود میهرگز وجود نداشته است، این عدم صدا

گان اشندفریب ب از اشکال برای یروریزم به شکلید آیا این مبارزه ضد تند باشنتوان ماه نوامبر انجام شد چه کشورها می در

 خود این کشورها نیست! 

 ،سوریه جریان دارد روریستی دریو سایر گروه های ت نیروهای هوائی روس ها برعلیه داعش اکنون که حمالت موثر

 

mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com


 

5   صفحه 4  از   ه  شمار
 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com : ارسال مقاالت

 شوند؟  ها صادقانه هم آهنگ نمی چرا تالش 

 روریستییگروه های ت حالیکه داعش و سایر در سوریه صورت گیرد؟  چرا تالش ها وجود دارد تا آتش بس در 

 کامالً سرکوب نشده اند،

  رد!  کنمی  کس صدای آتش بس باالشروی بود پی زمانیکه داعش درچرا 

خراسان را  نعرۀ های رزمی می سرآید و جالب است که داعش برای گسترش خالفت اسالمی برای مردمان چین آهنگ

چند قدمی خود از اعادۀ حقوق حقۀ مردم فلسطین  باشند ولی در آسیایی میانه می تالش تسخیر کرده است و در باال دوباره

این  ،استمهم برای ما افغانها  زبان نمی آورد!  آنچهه هم حرف ب تظاهر حتی از برای کنند از اسرائیل چشم پوشی می

نخواهد  برابر این همه قضایا سطحی برخورد کند، دیر در برخورد و روش خود در است که این وطن ویران ما اگر

 ود!! رژی را دارند شکه  فکر تسلط  بر جهان و منابع ان ییقربانی منافع آنها گذشت که افغانستان به میدان جنگ جدید و

گروه های خود را از سایر والیت به ننگرهار خواسته و با ایجاد یک رادیو به تبلیغات  افغانستان همین اکنون داعش در

 حمایت ، کامالً طبعیی است که این همه تحرکات بدون حمایت مستقیم پاکستان وجذب جوانان افزوده خود جهت جلب و

ن آ ان سعودی، قطر، ترکیه و اسرائیل ناممکن است که بتواند ننگرهار را تصرف و درمالی کشورهای امریکا، عربست

 نمایند. خود را ایجاد مرکز

  0۸/12/201۵ رخؤطی مقالۀ مفصل در "انفارمیشن گلیرنگ هوز" م«  Paul Craig Robertsپاول کریگ رابرت » آقای

 مل: مترجم داکتر د.ینوس می

 ه وروریزم را به میان آوردیها پیش ت مانع نیست،  واشنگتن به خاطر منافع خود از سال روریزمیواشنگتن در برابر ت»

الشی مت این کشورها را بی ثبات و وکند  این سالح را به روسیه و چین صادر تاگتن حیثیت سالح را دارد نبرای واش

 هم همین نظر را دارد وهم میخواهد توسط اوکراین روسیه را تضعیف کند، توسط سوریه  طور که می سازد، همان

خواهند که مردم  کمزور معرفی دارد، واشنگتن و متحدین اروپایی آن میبه چین منحیث یک متحد خواهد که روسیه را 

چین را مجبور  خواهد روس و واشنگتن میاز آن ناممکن شود، به این اساس  مواجه سازند که برگشت جهان را با خطر

شکل  هر هنویسنده مقاله می افزاید که امریکا ب« یا برای جنگ آماده شوند. گتن پیروی کنند وبسازد که یا باید از واشن

 بوقوع بپیوندد یعنی به اساسخواهد به کمک متحدین اروپایی خویش روسیه را تحریک کند تا جنگ بین شان  ممکن می

 ببرد.  ،شود امت گفته میخواهد جهان با طرف نابودی یعنی همان که قی همین نوسینده امریکا می ۀگفت
 

 بورترانزیت ع میانه طور یطریق افغانستان به آسیا اند که داعش از ها به این فکر افغان کابل و دولت  دراگر ارکین 

دارد یکی این که چلوصاف خالفت آن نزد  خطر برای داعش دو خواهد کرد، این یک خیال پوچ است زیرا این کار

شود که داعش نه پی خالفت اسالمی بلکه برای منافع خاص امریکا می جنگد، دوم  معلوم میآب می برآید و  مسلمانان از

شود که از تروریزم جهت رسیدن به اهداف  می پذیرنا نکارهمه جهان ابه متحدین داعش  روریست پروریتهویت اینکه 

د خواهد شد یعنی افغانستان که خیلی شکنن کار این جا آغاز تصرف افغانستان و ایجاد خالف از ءً بناکند،  شان استفاده می

امداران زم رسد البته این یک فرضیه است اگر پاکستان می بعد آسیایی میانه و سپس نوبت چین، ایران و شده است و

 پا کنند و گروه جدید "حراست  افغان از خواب خرگوش بلند نشوند و به خوش خدمتی به غرب منافع ملی خویش را زیر
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5   صفحه 5  از   ه  شمار
 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com : ارسال مقاالت

به حرکت آمده است این بازی را درک نکند و  وجود مجاهدین سابق یا همان جنگساالرن آزموده شده باز رثبات" که د و

ه این ککنونی اند باید بدانند ه فکر برانداخت نظام که ب ییکنند، آنهاهای ملی بسته ن زوتحقق آر خاطره حکومت را ب کمر

مراتب  هاز براندازی این حکومت به وجود بیاید ب که بعد یحکومتِ  .ۀ دشمنان برخالف تمامیت ارضی افغانستان استئتوط

به این ترتیب سرنوشت خود و ملت را با  به غرب و کشورهای منطقه خواهد بود، و تر، مزدورتر و وابسته تر ضعیف

 مرگ ابدی گره میزند.

 فرازی ملت افغان  به امید سر
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