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31/10/2015 

  ،ستانشمال افغانمردم 
 

 های جدید آسیایی ناتو با قطب کشاکشربانی ق
 

 

قطبی پیشین، پیشروی شوروی  و بحران فراگیر افغانستان را می بایست در جهان دو مدت ریشه های جنگ دراز

در  ساراو وو تقابل آتشین سران پیمان ناتو  هجری شمسی 1357از کودتای هفتم ثور  سوی آبهای گرم بعده سابق ب

ه رهبری ایاالت متحدۀ امریکا جو کرد. فروپاشی قطب شوروی سابق فرصتی برای سران ناتو بو  این کشور جست

تا از خالی موجود استفاده کرده و ماشین نظامی خشن و ویرانگر خود را در شرق میانه و جنوب آسیا به  فراهم آورد

میانه طبق نقشۀ آسیای و دیگر کشورهای  اه، لیبی. جنگ ویرانگر و بحران عمیق عراق، سوریحرکت درآورند

یافته است. جنگ طوالنی و بحران بی پایان افغانستان به طور پالن  توسعهکا یستراتیژیک سران ناتو به رهبری امر

 شده توسط سران ناتو به رهبری امریکا پیش برده می شود. 

 ( صورت میی.ا آی.. )سی پاکستان با حمایت سازمان استخبارات امریکا .آی .اس .تجهیز و تمویل طالبان ذریعۀ آی

ری ستراتیژی سران ناتو به رهبجزء الینفک گیرد. پروژۀ انتقال و جابجایی طالبان در شمال و شمال شرق افغانستان 

آرام نا ،این پروژه می شود. هدف ءاجرا (غنیتیم اشرف خاصه )امریکا است که با همکاری مستقیم سران دولت کابل 

 وو انتقال ناامنی  شرقی کشور - سازی والیات شمال، جابجایی تروریستان طالب و داعش در والیات شمالی و شمال

 .انه می باشدبه آسیای میم زتروری

ورش هفتم ثور و ی ستراتیژیک سران ناتو به رهبری ایاالت متحدۀ امریکا پس از کودتاینطفه های این ماسترپالن 

قوای روسیۀ شوروی به افغانستان گذاشته شد. در پاکستان دولت نظامی جنرال ضیاءالحق روی کار آمد و در ایران 

ر افغانستان د پاشید. پاکستان و ایران به پشت جبهۀ مبارزات ضد روسی رژیم شاه به سود دولت بنیادگرای اسالمی فرو

ه اوج خود یافت؛ بلکه در منطقه ب گسترشن نه تنها در پاکستان و ایراایی مذهبی تبدیل گردید. افراطگرایی و بنیادگر

هزار گذشت. پاکستان به مرکز تربیه و تجهیز  15تا  10ایی دینی در پاکستان از مرز رسید. تعداد مدارس افراطگر

ن افکار بدیل گشت. در ایراافراطیون مذهبی افغانستان، پاکستان، کشمیر، آسیای میانه، شرق میانه و کشورهای عرب ت

 ازمانها و رهبران س افراطگرایی و بنیادگرایی مذهبی روز به روز تقویه و توسعه پیدا کرد. در این سالیان دراز کادر

در پاکستان تربیه شدند و در جنگ افغانستان عمالً شرکت کرده  (داعشحتی از جمله القاعده، طالبان و )های افراطی 

 و آبدیده شدند.

نهاده شد و به  ههیروئین و مشتقات آن در این دورتریاک و و تولید  شاخاشخمخدر، کشت  هسته های مافیای مواد

یاالت ادرآمد افراطیون و تروریستان بعدی تبدیل گشت. سران پاکستان به دستور سران ناتو خاصه پر یکی از منابع 
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 .پاکستان، سی .آی .اس .راتیژیک را آیستهستۀ مرکزی این پالن  متحدۀ امریکا این پروسه را سمت و سود دادند. 

ناتو   یتیرهبری می کردند. به طور مثال بعد از یورش قوای چندین مل هتانیامریکا و سازمان استخباراتی بر .ای .آی

به اوج خود رسید و تجارت مواد مخدر )که در دست خود نیروهای خارجی بود(، جنبۀ  خاشخاشبه افغانستان کشت 

گ پرورش، تجهیز و گسیل افراطیون به جنستراتیژیک منابع تمویل پالن همچنان لی گرفت. ملی، منطقوی و بین المل

و هنوز   مین می شدهای اروپایی تأ ودی، امریکا و کشورتوسط کشورهای عربی خاصه عربستان سعو عملیات، 

  تأمین می شود.

جلو ه ببه رهبری امریکا سراسیمه  شوروی و متالشی شدن جهان دو قطبی، سران ناتو جماهیر بعد از فروپاشی اتحاد

می پیش کو بر سر منابع نفت شرق میانه زانو زنند.  تا جهان یک قطبی جدیدی به رهبری سران ناتو بیافرینند رفتند

میان آمد و کتله های مسلح قومی ه بو نظامیان پاکستان  .آی .اس .از آن جنگ داخلی در افغانستان به طرح و پالن آی

وسی در افغانستان شکل گرفته بودند(، به جان هم افتادند. طالبان با نقشۀ مشترک پاکستان، )که در دورۀ جنگ ضد ر

جایگزین مجاهدین در افغانستان شدند تا زمینه را برای یورش سران  هتانیسعودی، ایاالت متحدۀ امریکا و برعربستان 

ان امارت طالبان سقوط کرد؛ اما بقایای طالبان پس از یورش قوای ناتو به افغانست ناتو به رهبری امریکا آماده سازند.

 کرزی و شخص رئیس و عمالً این مزدوران پاکستان را به کمک مستقیم سران دولت حامد را حمایت و تجهیز کردند 

   اره چشم پوشی کردند.وم در پاکستان همزتان توسعه دادند؛ از مراکز تروریجمهور در افغانس

و به جای آن جنگ داخلی،  را به زور نظامی سرنگون کرده ایبیهای عراق و ل سران ناتو به رهبری امریکا رژیم

جایگزین ساختند. در سوریه جنگ داخلی را چنان گسترش دادند که آن کشور را  ویرانگربحران عمومی و انارشیزم 

 ران براهدر مصر، بحرین و یمن جنگ و بح تاریخی آرام را برای مردم مظلوم سوریه به جهنم واقعی تبدیل کردند.

میانه دست مستقیم داشتند، از بالیای شرق میانه در  آسایهای  سازی افتاد. عربستان سعودی و ترکیه که در بحران

بخت اردوغان از آسمان ترک زمین به زمین افتاد و در انتخابات مردم ترکیه پوزش را به زمین  ۀ؛ ستارامان نماندند

 . مالیدند

تا پروسۀ  ان و انارشیزم مزمن خلق شدکشورهای عربی غرض ناامنی، تشنج، بحردر شرق میانه و  "داعش"پروژۀ 

های جدید منطقوی و جهانی )چین، روسیه، هند و متحدان  به نفع تعادل قطبکه ثبات و امنیت شرق میانه و آسیا را 

د؛ ور را مصروف سازوسیه جنگ داخلی اوکراین طراحی شد تا این کشدر حوزۀ امنیتی ربه تعویق بیندازد.  بود، (آن

ها نه تنها توانستند از این بحران بدر آیند، بلکه اخیراً در سوریه پایگاه نظامی خود را تقویت کردند و در  اما روس

  عملی یافتند. در شرق میانه حضور فعال "داعش"زیر نام مبارزه با 

تو به رهبری ایاالت متحدۀ امریکا در ستراتیژیک سران ناپالن  تداوم جنگ، بحران و ناامنی در افغانستان با ماستر

شرق میانه، جنوب آسیا و آسیای مرکزی پیوند ارگانیک دارد و برای جلوگیری و یا حداقل به تعویق اندازی تبارز 

قبول جهان چند قطبی برای سران ناتو به رهبری  های جدید در منطقه و جهان به میان آمده است.  قدرتمندانۀ قطب

آسیای میانه و جنوب آسیا از  های  کشور های بزرگ چین در ست؛ لیکن روند سرمایه گذاریامریکا کار آسانی نی

ستراتیژیک ساخت خطوط مواصالتی و راه های تجارتی در بین چین، آسیای تطبیق پالن  پاکستان،روسیه و جمله 

رخیز ترک منطقۀ ز می گذارد.میانه، افغانستان، پاکستان و پیوند آن به بحر هند و خلیج فارس هرگز امریکا را آرام ن
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خود منطقه برای ناتو بسی گران و شرق میانه، جنوب آسیا و در نهایت آسیای میانه و واگذاری آن به کشورهای 

  ناراحت کنند می باشد.

ای که منابع انرژی آسیکشور چین  خاصتاً های جدید آسیایی  قدرتاین پروژه های بسیار بزرگ اقتصادی و تجارتی 

های مشترک آسیا خواهد کرد و  بازار نه چندان دور وارد ۀو در نهایت شرق میانه را در آیندآسیا  میانه، جنوب

های بزرگ آسیایی و کشورهای دیگر این قاره تبدیل می  سازمان شانکای را به محل تجمع و اتحاد همه جانبۀ قطب

 ازیس د. دسیسۀ بحرانآسیا ارزانی می نمایاسر نوید ثبات، امنیت، شکوفایی اقتصادی و مدنیتی را به مردم سرکند؛ 

)از جمله  در منطقه و افغانستان برای بی ثبات سازی آسیا "طالب"و بالی جهالت  "داعش"و نمایش هیوالی خشن 

، انحراف اذهان مردم جهان خاصه مردم آسیا از درک ضرورت حیاتی تبارز و تعادل قطبین و آسیای مرکزی(

 گ اقتصادی متذکره صورت می گیرد.جلوگیری از تطبیق پروژه های بزر

و نظامیان پاکستان جنایتی را در افغانستان )خاصه در والیات شمالی  .آی .اس .در واقع به دستور مستقیم آی "طالبان"

. حامیان طالبان به عنوان ستون پنجم در در عراق و سوریه مرتکب شده است "داعش"کشور( انجام می دهند که 

 ناپذیری اشرف غنی در این جنایت خونین و ننگین و خیانت ملی به طور انکار درون دولت کابل به رهبری تیم

ظامیان ، ن.آی .اس .ریخ این سرزمین پاسخگو خواهند بود. آیأه مردم افغانستان، نسل آینده و تو در پیشگا شریک اند 

م مافیایی نی و انارشیزولیت مستقیم جنگ، بحران، ناامؤنجم در دولت اشرف غنی نه تنها مسپاکستان، طالبان و ستون پ

 را در افغانستان به عهده دارند؛ بلکه در بی ثبات سازی و بحران عمومی منطقه نیز عمالً دخیل اند. 

 ز بهجنایتکار پیاده می شود. سقوط کنددر شمال کشور به رهبری این نیروهای خائن و  "داعش"و  "طالب"پروژۀ 

ن، های والیات بدخشان، فاریاب، تخار، بغال است. ناامنی صورت گرفتهدست طالبان طبق نقشۀ این خائنان ملی 

ستراتیژیک و دسیسۀ خائنانه و جنایتکارانه می باشد. نطفه های این دسیسۀ ضد ملی بادغیس و غیره جزء این پالن 

در زمان حکومت حامد کرزی به رهبری شخص رئیس جمهور گذاشته شد. طالبان مجرم بارها و بارها با نقشۀ حامد 

ها آزاد شدند. ناامنی به طور پالن شده از جنوب و شرق افغانستان به شمال و غرب کشور انتقال  ی از زندانکرز

  در زمان اشرف غنی تطبیق می شود.اکنون یافت. ادامۀ این پروژه 

 حاال همه مردم افغانستان به روشنی می دانند.را ز یک دسیسۀ از پیش طراحی شده بوده و هست؛ این کندسقوط 

های  عامه، دزدی دوکانهای وس مردم مظلوم، چور و چپاول دارایی مولیت همه جنایات طالبان، تجاوز به ناؤمس

به دوش  زدر شهر کندبشری  مردم، آتش زدن دفاتر، کشتار مردم بیگناه، نسل کشی توسط طالبان و دیگر جنایات ضد

از خواب ست وزارت دفاع می باشد. ستون پنجم در دولت اشرف غنی، شخص رئیس جمهور، سران امنیتی و سرپر

 ریخی در حضور مردم به سراغ شما خواهد آمد؛ آن روز دور نیست.أمحاکمۀ علنی تغفلت بیدار شوید که 

به  ستراتیژیک سران ناتوپالن  شرقی کشور با ماستر - ز و توسعۀ ناامنی در والیات شمال و شمالسقوط والیت کند

میانه، جنوب آسیا و آسیای مرکزی گره خورده است. انتقال ناامنی به شمال رهبری ایاالت متحدۀ امریکا در شرق 

به دولت اشرف اکنون ادامۀ آن  ؛مان دولت حامد کرزی آغاز یافتافغانستان و جابجایی طالبان در این والیات از ز

ی و گاهی هم تیم اشرف غنی به طور پنهاناعضای ارشد شده است. این پروسه را  غنی و تیم رئیس جمهور سپرده

 و سازمان استخباراتی ایاالت متحدۀ امریکا .آی .اس .آشکار مطابق به نقشۀ از پیش تعیین شده، با همآهنگی آی
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رهبری می کنند. چنانکه تجارب عراق و سوریه نشان داده است، با تطبیق این نقشۀ جنایتکارانه و خائنانه اجنبی، 

 ز مشاهده کردیم. ما نمونۀ علنی آن را در شهر کند د. به طور مثالافغانستان خیلی بدتر از عراق و سوریه خواهد ش

، اهم از تاجیک، پشتون، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشته یی)فقط اتحاد ملی و وحدت تمام مردم افغانستان 

در عمل ا رنوریستانی و غیره( می تواند از تطبیق این دسیسۀ ننگین و پروژۀ جنایتکارانه و خائنانه جلوگیری و آن 

ریخی که سرنوشت وطن و مردم در هالۀ ابهام افتاده است، وظیفۀ همه جوانان، أدر این زمان حساس و ت خنثی سازد.

پیران، روشنفکران، نخبگان، نویسندگان و اشخاص دلسوز به خاک و مردم است تا نقشه ها و دسیسه های پنهانی ضد 

 های تحلیل های واقعی و راه حل پخش نمایند. در جامعه آگاهی د.کنن ءگ را افشاملی، ضد میهنی و خائنانه رنگارن

  ارائه دهند.عملی 

 پایان

     

  

      

 

 
 
 
 
 
 


