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 زمینه سازی مقابله ایران با امریکا در افغانستان
 

با  افغانستان شبکه های تنظیم های "جهادی" در واجیران داخلی که دهه اند  چندبیش از  یست کهنتصادفی امر 

 در خدمت نام "دولت" نام نهادبه امریکا و متحدین ناتو  ۀنظامی ایاالت متحدحمایت مالی و کمک مستقیم قوای 

  . ب قرار دارنداایران، پاکستان، روسیه، ترکیه، و اعردشمنان مردم افغانستان مانند 

امروز پنجشنبه  نیویورک در اجالس المللی پوهنتون های بین امریکایی، عضو مرکز همکاری "بارنت روبین"

ت مریکا و تأثیرات آن برای افغانستان" در انستیوایران و امقابلۀ گردی با عنوان "ارزیابی  دلو( در میز10)

ها و روابط  مریکا در قبال افغانستان "با وجود تحریممورد سیاست اژیک افغانستان در کابل در یستراتمطالعات 

 کرد گفت: این کشور با ایران" صحبت می خصمانۀ

قبال ایران با سیاست آن در قبال  صتأ سیاست آن درخا مریکاهای سیاست ا جنبه بسیاری از"

 وجود ندارد." افغانستان شفافیت قبال مریکا درسیاست ا در .افغانستان سازگار نیست

 

 سیاست و عدم شفافیت یارگعدم سازه ها علیه افغانستان از همان  روز اول این توطئحقایق تلخ  "بارنت روبین" بلی آقای 

در کنفرانس  میالدی 2001در ماه دسمبره ها علیه افغانستان این توطئبا خود داشت.  امریکا و متحدین ناتو را ایاالت متحدۀ
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مردم مظلوم و بی ه ها علیه این توطئ. نا گردیده استحکومت وحشت طالبان ب بین المللی بن برای افغانستان بعد از سقوط

شخص اشتراک مشاوریت و  غیرعلمی و عملی با ،جنگ های رقابتی اسخباراتی پالن های مشکوک افغانستان ناشی ازدفاع 

 است. شما طرح و تصویب گردیده 

 اساسدر واقعیت امریکا و متحدین ناتوعلیه افغانستان  و عدم شفافیت سیاست ایاالت متحدۀ ه های عدم سازگاریاین توطئ

 .  است کامأل روشن و نتائجنموده گزاری پایه  را انستانغو خونریزی در اف مجدد تداوم جنگ گذاری

و افغانستان را کامأل ویران نموده  امریکا و متحدین ناتو ۀسیاست ایاالت متحد و عدم شفافیتعدم سازگاری این توطئه های 

 . افغانستان و جهانیان دیده نمی شودو بی دفاع ظلوم ممجدد و راه گم کردن مردم  یققضرورت برای تحهیچ 

ر از مردم افغانستان چی که شما دیگدفاع افغانستان از شما می پرسند مظلوم و بی  مردم آقای روبین

 میخوهید؟

 فاسد ترین نظام "دولتی" بنای قوای نظامی امریکا و متحدین ناتو درافغانستانحمایت مالی و کمک های مستقیم 

 جنایتکاران جنگی حشتگر وو مافیایی حلقات معلوم الحال در دسترسبا تعصبات مذهبی و تفرقه های قومی  همرا

در خدمت دشمنان مردم   اجیران داخلی و شبکه های تنظیم های "جهادی" بکمکچنین ادارۀ فاسد  که ، قرار داده اند

  .افغانستان قرار دارد

متکی با حمایت را فاسد ترین نظام "دولتی" در افغانستان  اساسو جنایتکاران جنگی  مافیایی حلقات معلوم الحال

اجیران داخلی و شبکه های  برای افغانستان درو کمک های هنگفت مالی  قوای نظامی امریکا و متحدین ناتو مستقیم

   ساختند. میسر افغانستان تنظیم های "جهادی" در

مردم افغانستان مستفید نگردیده  قوای نظامی ایاالت متحده امریکا و متحدین ناتواز حمایت مالی و کمک مستقیم 

کار بحیث قباله مورثی خویش  تنظیم های "جهادی" درافغانستان مافیایی شبکه های واجیران داخلی  است و از آن

  .ندمیگیر

در شما  همانند امریکایی صاحب نظرانبخصوص صاحب نظران غربی و شناخت ناقص آگاهی  تیوری های عدم

 واجیران داخلی  زمینه تقویت  ، برای منافع ملی افغانستان نبوده ووده اندچه عمدی ویا غیرعمدی ب افغانستانمورد 

  است. بوجود آورده درافغانستانرا تنظیم های "جهادی"  مافیایی شبکه های

مردم افغانستان مستفید نگردیده  قوای نظامی ایاالت متحده امریکا و متحدین ناتواز حمایت مالی و کمک مستقیم 

کار بحیث قباله مورثی خویش  تنظیم های "جهادی" درافغانستان مافیایی شبکه های واجیران داخلی  است و از آن

  .ندمیگیر

نه تنها مانع  امریکایی صاحب نظرانبخصوص صاحب نظران غربی و شناخت ناقص آگاهی  این تیوری های عدم

 گردیده است، بلکه افغانستان در و تأمین صلح پیشرفت برایافغانستان های وسیع مردم جدی در امر اشتراک توده 

قوای نظامی امریکا و متحدین از حضور  تنظیم های "جهادی" درافغانستان مافیایی شبکه های واجیران داخلی این 

برضد  و تداوم خونریزی جنگ تفرقه های قومی و مذهبی بمثابۀ باروت  در تشدید حمایت مالی غرب همرا باناتو 

 به کار میگریند.  منافع ملی افغانستان

قوای نظامی امریکا و متحدین ناتو در و جنایتکاران جنگی باحضور و حمایت  فاسد مافیایی غارتگرانۀ این

دشمنان مردم مظلوم و بیدفاع به  خدمتراه در  شخصی و حلقوی خویشمنافع  غرض بدست آوردن افغانستان

   .اند نموده رقابت ها و خصومات بین المللی را فراهم های زمینه سازی انواع افغانستان
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 طالیی دست داشته شاناز این فرصت  باایران، پاکستان، روسیه، ترکیه، و اعربخصوص  دشمنان مردم افغانستان

  نمایند. می را  اعظمی استفادهسؤ  تنظیم های "جهادی" درافغانستان مافیایی شبکه های و اجیرانهمین بکمک 

که میهن آبایی  قوای نظامی امریکا و متحدین ناتو در افغانستانکشور های غربی و حضور  های اینست نتایج کمک

 .خته استاس جهنم روی زمین آنرا برای اتباع 

نه  ایاالت متحده امریکا و متحدین غربی آن ( سال گذشته پیشبرد پالن های مشکوک و غیرعلمی 18در طی هژده )

با ورود قوای نظامی بلکه است،  نمودهاکام در افغانستان ن شانراو متحدین سیاست ایاالت متحده امریکا اینکه تنها 

ایران،  خاینانه کثیف و زیر اماج لگدهای  را کشور زیبای کوهستانی افغانستاندرشان امریکا و متحدین ناتو 

 . ندرا بکلی ویران کرد دادند و افغانستانب قرار اوسیه، ترکیه، و اعرپاکستان، ر

که به اثر  گچن ارقام درشت و جنایات هولناکاین  برخی از بامشت نمونۀ خروار بحیث در طی هژده سال گذشته 

صورت گرفته است فغانستان ا بیگناه و بی دفاع مردم علیه مشاورین غربی ه هایمشورهای نادرست و پالن تطبیق

 نگاه کنید. 

ی افراد تعداد تلفات کشته شدگان و زخمی هاقوای نظامی ایاالت متحده امریکا و متحدین ناتو،  مستقیم  با حضور *

دعوت  شمااز  مردم مظلوم و بیدفاع افغانستان  به بیش از یک میلیون انسان بالغ گردیده است. در افغانستان ملکی

یکبار به قبرستانهای افراد ملکی مردم بیگناه و بی دفاع افغانستان که در نتیجه بمباردمان های طیارات  میکنند که

 اند به خانه های مردم  ملکی بیگناه و بی دفاع افغانستان کشته شدهشان ناتو و ایاالت متحده امریکا و عملیات شبانه 

مریظان داخل بستر شفاخانه به قبر های ی والیت قتدهار، ولسوالی پنجوایدر در ولسوالی باالبلوک والیت فراه ، 

 ینید.      بب صلیب احمر والیت کندز، ساکنان ولسوالی بلخ که شامل شش زن و یک کودک و سایر محالت در افغانستان

نگ در موجودیت قوای نظامی امریکا و متحدین ناتو و ایساف به ترک از وطن ویا در نتیجه ج افغانهای که* تعداد 

 ( میلیون میرسند. 5مهاجر شده اند به بیش پنج ) کشور در داخل و خارجدر داخل کشور از خانه و کاشانه خویش 

در جوار شهرهای بزرگ بشمول شهر کابل پایتخت افغانستان در زیر تکه پاره های  * بیجاشده گان داخلی جنگ 

با خانواده  بی جا شده انسان میلیونها همین ازداد  تع  .بسر میبرند کهنه پالستیک و زمین تر بیکار و بی سرنوشت

  د. نهای شان حتی اطفال خویش در سر سرکهای شهرها  می فروش

در  * با موجودیت قوای نظامی امریکا و متحدین ناتو نه تنها افغانستان به کشور تولید کننده درجه یک مواد مخدر

 .ند( مردم افغانستان معتاد به مواد مخدر هست%30بلکه اکنون بیش از سی درصد ) است تبدیل گردیده جهان

برای مردم مستحق  افغانستان نبوده،  بلکه بطور و نظامی ایاالت متحده امریکا و متحدین ناتو  * کمک های مالی

" چندین "دولت" موازی و داخل "دولتنتیجه آن در در  داده می شود که جنگساالربه حلقات متعدد مافیایی جداگانه 

و اجرای وظایف دولتی و خدمت این امر موجودیت دولت را در افغانستان ، متخاصم را در افغانستان ایجاد نموده اند

"دولت" بجز غارتگری و فساد هیچ هیچ یک از این حلقات موازی مافیایی  است.نفی نموده برای مردم را گامأل 

 ند. دهنمی  انجامبرای مردم افغانستان کاری را 

و نظامی ایاالت متحده امریکا و متحدین ناتو به  کمک های مالی سرنوشت  مردم شریف افغانستان بخوبی میدانند که

بدون پشتوانه مردم افغانستان به  تنظیم های "جهادی" درافغانستان مافیایی شبکه های و  حلقات مافیایی جنگساالر

 جنگی آن می انجامد. نقش کنونی پاکستان و طالبان اجیر 
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و پرداخت مصارفات سفرهای ایاالت متحده امریکا و متحدین ناتو با وجود کمک های میلیونها دالر به پاکستان 

    .   در طی بیش از یکسال نتوانسته آی. اس. آی پاکستان و طالبان اجیران جنگی آنرا به قطع جنگ قانع سازندطالبان 

در جهان را را " ی"دولتنظام افغانستان دارای یکی از فاسدترین  ،امریکا و متحدین ناتوموجودیت قوای نظامی با  *

 در اختیار دارد.  

  تمسخر تبدیل گردیده است.مقوله بک دیموکراسی در افغانستان به با موجودیت قوای نظامی امریکا و متحدین ناتو * 

  پای

 

 ******** **** 
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