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 !ینه کیږ یپه زور کل
 

ز ران موجب شکست افتضاح آمییاستابلشمنت پاکستان و ا ۀنگ افغانستان بعد از عامل خبثانج یساز یخصوص

  امریکا در افغانستان و منطقه را حتمی خواهد کرد!

 ،گ خویش به آن آشنا اند و انتخاب خود شان استبزر های گو جن  ها یریخ معاصر در لشکر کشأآنها در طول ت

 نقشیری ها گاما وای به قربانی ملت افغان و قربانی مردم. مردم مظلوم منطقه و امریکا که در همچو تصمیم 

  !می شوند مباشر ندارند و قربانی سیر حوادث

 راههای حل:

 سفارش های ذیل دارم:از هفت افشن و هفت بر خورد ممکن که ترامپ بر میز کاری دارد 

ین موقعیت دارد و کشور چین با امکانات و برنامه های چپاکستان در بغل کشور  کس خواسته باشد و یا نه، 

ها به این منطقه ضرورت دارد. چین  ها و مواد خام پشتون وادر بلوچگاقتصادی اش در منطقه، خصوصاً بندر 

مواصالتی و تجارتی کاشغر  خواهد و خط  کستان از خود کردن میاین مناطق را با نام پاکستان و یا بدون نام پا

، ندیگر پاکستان را از روابط قبلی امریکا و پاکستا یم کشور چین با شرایط چینیزاری عظگوادر و سرمایه گ

  ال وقت است.ؤکستان و انگلیس خارج ساخت! صرف سپا

 ایران نمی بود این روابط بس نزذیکتر می  ل ویسرائاگر مشکل ا ایران در روابط تنگاتنگ با روسیه قرار دارد و

 دهد و ایران هم خواست روسیه را در ل اطمینان مییعدم ضرر ممکن ایران به اسرائ ل ازیشد. روسیه به اسرائ

  کند. ین عرصه جداً مراعات میا

کار  نیز گرفتن حاکمیت پنجاب راه مناسب به نفع متحد جدید خویش افغانستان ۀهای نامردان اگر امریکا با روش

برحق مردم پشتون و  ۀموضع جدید و مثبت در مورد داعی تدبیر و راه اساسی و یا عمده ترین اقدام،  دارد. یگانه

 است. از یوغ پنجاب و تقویت افغانستاندر قسمت آزادی شان  بلوچ، 

نمی  نستان نه تنها کهبه اردوی بلک واټر و خصوصی سازی جنگ افغا ی اجیر و نوکر، تقویت افغانستان با اردو

 ریخی برای امریکا و متحدین خواهد داشت!أعواقب افتضاح آمیز ت هشود بلک
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چند کردن توان اردو  های قوی استخباراتی خود و دواردو و نیرو  هو اجیر نه، بلک  به اردوی عاریتیافغانستان 

  منیتی و استخباراتی خود ضرورت دارد.های او نیرو

  ن و مبرهن شد.ـروش یزنـغورد و از جمله در جنگ ـا مـه در ده انـغـی افــاراتـبـخـتـای اسـهروـیـار نـف کـضع

در منطقه داشت و دارد که برعالوه، ارزان بودن در مقایسه به استخدام اردوی  افغانستان امکانات وسیع بالقوه

منافع طویل المدت امریکا را نیز در منطقه حامی شده  هبلک  تان است،گ در افغانساجیر و خصوصی سازی جن

 تواند! می

 18/08/2018 د آورد.ــواهـار خـه بـریخی بأیمانی تل نیست و پشــوصی سازی جنگ در افغانستان راه حخص

 

 

 

 

 

 

 

 


