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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ جنوری ١٨
  

  انفجار قندھار ادامۀ جنگ نيابتی
  

چند نگاشتم، ھر" تعويض قالده ھا از طرف طالب و شورای نظار" معنون به  ٢٠١۶ دسمبر ٢١در مطلبی که به تاريخ 

 -مختصر، مگر با آنھم توضيح داده بودم که به دنبال تحوالت اخير در خاور ميانه و ادامۀ جنگ بين دو بلوک ايران

روسيه و چين در يک جانب و عربستان سعودی، اسرائيل، امريکا و دنباله روانش در جھان و منطقه در جانب ديگر، 

نيز " طالب"و " جمعيت شورای نظار"-در افغانستان به خصوص تغييراتی در درون گروه ھای وابسته به قدرت اجنبی 

مطلب کنونی نيز می تواند . به وجود آمده، اين نھادھای ضد ملی و ضد ترقی را به انشعابات متعدد مواجه ساخته است

  .به مثابۀ ادامۀ ھمان بحث در پرتو وقايع جديد تلقی شده، در واقع تأئيدی بر آن ادعا به شمار بيايد

 در اثر انفجار يک بمب از قبل ٢٠١٧ جنوری ١٠طريق رسانه ھای داخلی و خارجی اطالع يافتيم که به تاريخ از 

ھا تذکار يافته بود که خبردر .  شده اندی تن ديگر زخم١۴ تن کشته و ١٢کارگذاشته شده در مھمانخانۀ واليت قندھار، 

 واليت و چند تن ديگر از عمال و سرسپردگان امپرياليزم در جمع کشته شدگان به عالوۀ والی واليت قندھار و مرستيال

  .نيز وجود داشت" امارات متحدۀ عربی" ديپلمات ۵جنايتگستر امريکا، 

  .رسانه ھا طبق معمول اين جنايت را به طالب نسبت داده، طالب ھم از پذيرفتن آن انکار نمود

ادارۀ " رياست امنيت ملی"ين به اصطالح پيش رؤسای يکی از" اسد هللا خالد" در مصاحبه ای که تلويزيون طلوع با 

تا جائی که "بوده، بيان داشت؛ " طالب"مستعمراتی داشت، نامبرده که گويا خودش نيز زمانی قربانی حمالت تروريستی 

ًال وی از چگونگی و نوعيت مواد انفجاری استفاده شده در انفجار مھمانخانۀ واليت قندھار، اطالع دارد، اين مواد کام

  .نقل به مضمون" جديد بوده، بيشتر از تخريب ساختمان باعث ايجاد حريق مدھش در محل گرديده بود

ھمزمان با ھمين روند، باز ھم شنيديم که اعتراضاتی عليه والی فراه که يکی از جواسيس کارکشته و متعھد به 

ت شخصی در شکار پرنده ھای ناياب  واليت امريکاست ، به وسيلۀ تعدادی از رسانه ھا به اتھام دادن مجوز و مشارک

امری که باعث گرديد تا باز ھم تلويزيون . وجود دارد ً که عمدتا از امارات و قطر می باشند، فراه برای شيخ ھای عرب

طلوع به مثابۀ زبان سفارت امريکا در کابل، مداخله نموده ضمن يک مصاحبه با والی فراه امکان دفاع شخصی به وی 

  .د گردانيدرا مساع

 جنوری دو خبر ديگر در ھمين راستا و در ظاھر باز ھم بدون پيوند با يک ديگر از طريق رسانه ھای ١٧امروز يعنی 

داخلی و خارجی پخش گرديد، خبر نخست ريختن ھزاران نفر از باشندگان شھر فراه بر روی خيابانھا عليه شخص والی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ی مرگ بر والی و ساير فساد پيشگان و تقاضای برکناری والی از ادارۀ آن واليت و تعدادی از ھمکارانش با شعار ھا

  .خبر دوم عقد قرار داد گسترش ميدان ھوائی واليت فراه با دولت قطر. مستعمراتی کابل

 بين دو اين داده ھا ھر چند در ظاھر امر با يک ديگر چندان ارتباط ندارند، مگر وقتی قضيه از زاويۀ جنگ نيابتی

نه تنھا ارتباط بين آنھا خود را نمايان می سازد، بلکه می توان بلوک ايران و عربستان مورد مطالعه قرار می گيرد، 

  :چنانچه. تبارز عملی و خونين يک جنگ نيابتی جديد را در ساحۀ جديدی نيز به وضاحت مشاھده نمود

 نه تنھا امروز بلکه از زمانھای خيلی - يرانمھوری اسالمی ا ج-اين را می دانيم که جمھوری دار و تازيانۀ واليت جھل

 -  ھرات، فراه و نيمروز-دور تا امروز متناسب با درجۀ قوت و ضعف دولت مرکزی افغانستان واليات غربی افغانستان 

د خو" حياط خلوت"را گاھی بخشی از قلمرو خود معرفی داشته و زمانی ھم آن را ساحۀ نفوذ و به اصطالح سياسی 

به ھمين اساس نه ديروز، نه امروز و نه ھم فردا به ميل و رغبت خود حاضرخواھد شد، تا شاھد . معرفی نموده است

  .پايه گيری و گسترش نفوذ عربستان سعودی و ايادی آن از جمله امارات و قطر در آن مناطق باشد

ھمين موضوع تا حال در قبال دادن پروژه ھا در اين را ھم می دانيم که ادارۀ مستعمراتی کابل و حتا بادارانش با درک 

 سال کوشيده اند تا جھت احتراز از ١۶راه رفته، در تمام اين " دست به عصا"واليت غربی افغانستان، به اصطالح 

يعنی پروژه ھای حوزۀ غرب افغانستان را . تحريک ايران، دستان عربستان سعودی را از آن واليات دور نگھدارند

 خود در تمويل آن پيشقدم نشده باشد به کشوری سپرده اند، که حساسيت ايران را باعث نگردد، از جمله ھرگاه ايران

  .سپردن اکثريت پروژه ھای عمرانی و انکشافی واليت نيمروز به ھندوستان

دن تعلقات شان با بري" طالبان"ًاين را ھم قبال می دانيم که بعد از  ايجاد صف بندی ھای جديد در خاور ميانه، بخشی از 

  .از منابع اکماالتی قبلی و تعويض قالدۀ بردگی، اينک به مثابۀ ابزاری در خدمت اھداف ايران وشرکايش قرار گرفته اند

ه قضايا نگريسته می شود مشاھده می نمائيم که رژيم آخندی، بيشتر از اين نمی خواھد تا در قبال ب وقتی از چنين منظر

کابل از توافقات نانوشته ای که بين اين اداره و نظام آخندی به مثابۀ اصول پذيرفته شده، تخطی ھای ادارۀ مستعمراتی 

  .شناسائی شده سکوت نموده، تحرکات ادارۀ مستعمراتی را ناديده بگيرد

، رکت از چنين منظری می توان درک نمود که نه تنھا انفجار قندھار که در آن حريفان رژيم آخندی به قتل رسيدندحبا 

ن رژيم آخندی باشد، بلکه تحوالت اخير در واليات فراه و ھرات نيز بدون ارتباط با آنھا نبوده و ا تواند کار ھوادارمی

  .در آينده ممکن است، دامن اين درگيری ھا به اشکال خونين تری ادامه بيابد

ای نفی نقش جنايتکارانه و بالفاصله بايد افزود، دست اتھام به سمت رژيم آخندی دراز نمودن به ھيچ صورت به معن

در افغانستان نبايد تلقی گردد؛ بلکه بدان معناست که در کنار دولت پاکستان، " آی. اس. آی"ويرانگر دولت پاکستان و 

رژيم واليت جھل نيز من بعد، زمانی در ھمسوئی با پاکستان و زمانی ھم در رقابت با آن کشور، باعث قتل و کشتار 

  : امری که به يقين می توان گفت.مردم ما خواھد گرديد

مادامی که ادارۀ مستعمراتی کابل وجود دارد، مادامی که افغانستان به مثابۀ کشوری اشغال شده و فاقد استقالل، تمام 

 .مقدراتش از طرف بيگانگان اشغالگر و رقبای آنھا به بازی گرفته می شود، اين روند خونين ادامه می يابد


