
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

  
 ۳۰/۰۴/٢۰١٥              مامون رزاق

 غنی دکتر سوی از استراتیژیک بلند خیز

 یمن به سوریه از ها تضاد مرکز. است آمدن جوش درحال افریقا و میانه درخاور جهانی -یی منطقه جنگ دیگ
 رسیدن برای «فیل اصحاب و ابرهه»جنگ که دهند می افاده گویا عرب های نشین سلطان.  است شده داده تمرکز

 .است شده ور شعله ساسانی -اسالمی ایران رهبری به دیگرای  درچهره «ابراهیم خانه» به
 

 خود ها سال درین ها طرف همه. شوند علنی محاذات، درتمامی مخفی، های پروژه سال ده که است آن نوبت حاال
 سرنوشت های روز از استفاده برای را اطالعاتی خرابکاران از یی گسترده های شبکه و کرده مسلح دندان تا را

 .اند داده پرورش تاریخی تقابل ساز
 
 سال کدام ایم، شناخته را خود راست و چپ دست ما وقتی تا. است مصادف درافغانستان حساس شرایط با جنگ این
 است؟ نبوده «حساس» ما کشور برای ها
 
 عربستان رهبری به دریمن «ها حوثی» ضد ائتالف از حمایت هدف به افغانستان ملی امنیت شورای اعالمیه 

 خیزبلند. است نشده تکرار مملکت تاریخ در آن نظیر کارتمام، گونه این که است گیریی موضع یگانه سعودی،
 «بیطرفی» کردن مزمزه از دیگر. است «زمان ضرورت» به وواضح روشن پاسخ دادن درواقع عبدهللا -دکترغنی

 .شود نمی حاصل چیزی هیچ ما، درحق فجایع تداوم جز
 .بود شده اعالم واژگون شکل به فهیم -کرزی زمان در پاسخ این
 

 در اسد بشار پیروزی از( امریکا علیه حاصل بی سرکشی هدف به بیشتر)  خیالی ضدیت در کرزی جمهور رئیس
 گذشت از فرصت، سال ده دادن دست از قیمت به عبدهللا -غنی اما بود؛ کرده خوشحالی اظهار سوریه انتخابات
 برابر در ابهام بدون و روشن شده، تعریف مشخص، سیاست یک باید افغانستان که اند آموخته درس روزگار
 غول میان جنگ در بیطرفی به قادر هرگز هرگز، گرایان، تصور برخالف افغانستان. کند اتخاذ جهانی های سیاست
 است بوده دکتاتورانی تعداد یک و «سرد جنگ» دورۀ خوردۀ شکست شعار بیطرفی،. نیست و نبوده یی منطقه های
 .دیدند نمی خود در را المللی بین تعامالت با آهنگی هم برای توانی که
 

 به سپس و کرده بلع را «بیطرف» های قلمرو دغدغه، بدون و ابتداء شود، می سرازیر جنگ و زور موج وقتی
 غول میان در را خود ثبات تا دارد ضرورت جهانی وصاحب حامی یک به افغانستان. میتازند خود حریفان سوی
 ومیداند است کرده مطالعه دقیق را افغانستان مونتاژی و ناساز تاریخ دکترغنی. کند حفظ رسیده، ظهور به تازه های
 اتحادیه»در شدن شامل با کند می سعی هرکشور امروز دنیای در. ایستاد پا روی نمیشود گذشته، های شعار با که
 .کند حفاظت را خودش منافع جهان، بر مسلط قدرت های منظومه و «ها پیمان» ،«ها
 

 درین نخست است؛ «نیابتی جنگ» ها حوثی و ایران علیه عرب دنیای حمایت از حکومت اقدام میگویند که کسانی
 افغانستان مردم پروری شهید و کردن جهاد بودن، مسلمان بیطرفی، حرمت میزانی، چه تا دیگران که کنند دقت باره
 همان حرف داریم ما تازه و اند کرده مبدل نیابتی جنگ صاحب   بی جنگل یک به را ما خانه اند؟ کرده احترام را

 !میدهیم بیرون خود زبان از را عوامل
 و دارد حضور قضیه محور در امریکا که است عرب دنیای و ایران بین ساز سرنوشت و تاریخی جنگ یمن، جنگ
 کند؛ حراست را افغانستان منافع که گیری موضع اما ندارد؛ ربطی ما به جنگ این. کند می مدیریت را چیز همه
 .است افغانستان دولت حق
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 دنیا درین اگر که است رسیده نتیجه این به بود؛ انداخته ها ایرانی دامن به چنگ که کرزی برخالف دکترغنی،
.  باشد تواند می عرب دنیای ثروتمند کشور 22 و امریکا ما، برای گزینه بهترین نیست؛ ممکن دیگر بودن، بیطرف
 که گفت باید صراحت با اما. باشند مشوش…  و گری وهابی غلظت و عربستان با نزدیکی از است ممکن شماری
 تسری به ربطی و است جهان اقتصادی جغرافیای تغییر هدف به تاریخی تصفیه حساب یک درواقع کنونی جنگ

 وعرفی اعتقادی وحشت تشدد، مرکز افغانستان هم، غیرآن. ندارد مسایل قبیل ازین و مذهبی پهلوانی گری، افراطی
 .است آن وعربی ایرانی نوع از گرایان افراط کنام ،(کرد اثبات فرخنده قتل که چنان) 
 
 «خاکستر» را فرخنده موقع به چه اسالمی مقدس آتش میگوید که موسوی راحل ذکریا سید کوچک، مثال عنوان به

 دخترش به سال سالیان که اندرونی کافر آن یا کند؛ می تجاوز باربار دخترکی به خدا درخانه که مالصمد یا کرد،
 گی زنده شما و ما میان در وار گژدم که مذهبی ظاهر به بازان آتش دیگر ترتیب، همین به و  کند؛ می تجاوز
 جیب و کوچک سر بین فاصله همان شان راهبرد و عقل پهنای و درازا که اخوانی ساالران «لوژستیک» یا دارند؛
 سکوی در ها این با اگر افغانستان دارند؟ تفاوتی چه طالب و طیبه لشکر و حقانی شبکه با است؛ شان کالن های

 کشید؟ خواهد کجا به روزگارش بیایستد، هم بیطرفی
 

 حاصل که هایی کاری احتیاط از افغانستان حکومت. دارد دنیا اول دست های قدرت با اتحاد به حیاتی نیاز افغانستان
 اختصاص برایش وایران پاکستان که شود می نصیب را چیزی همان فقط است؛ بزرگ های احتیاطی بی از بدتر آن

 موقعیت از استفاده با جهانی سیاست منظومه در اگر اما ندارد؛ دادن دست از برای دیگرچیزی افغانستان. میدهند
 سهم جهانی سیاست و جنگ سود پر های بازی در خود به خود گیرد؛ می برعهده فعال نقش درمنطقه خویش کلیدی
 و سیاسی تجربه از سیاست، این با عبدهللا دکتر همسویی و همرایی. کند تضمین میتواند را خود بقای حداقل را، خود

 .ایم شده متحمل اخیر سال بیست در کم دست که است تلخی مصایب

mailto:maqalat@afghan-german.de

