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  موسوی

  ٢٠١٧ دسمبر ١٧
  

  تشديد خصومت المان و ترکيه در شمال افغانستان
ن خوب بود و يا بھتر سالھا قبل از امروز يعنی آخرين دھۀ قرن گذشته و اوايل قرن حاضر که مناسبات ترکيه با الما

در ميان بوده، المانھا به " شريک ناتو"است نوشت، زمامداران ترکيه به دھل المان می رقصيدند در ھمه جا صحبت از 

رده سازند، به اين راضی بودند که در جائی که دست خودشان کوتاھی می نمود، از طريق ترکيه اھداف شان را برآو

کل و نفوذ حيث پيشقراول نفوذ امپرياليزم درنه و آذربايجان، ترکھا به مياھای آسيای خصوص در قسمت کشور

المانھا ھم به مثابۀ وکيل دفاع ترکيه، در روند پيوستن آن . امپرياليزم المان به صورت خاص، ايفای وظيفه می نمودند

  . اروپا ھيچ زمانی کوتاھی نمی کردندۀکشور به اتحادي

 بمباران افغانستان را شروع نموده، چندی ٢٠٠١جنايتگستر امريکا در ھفتم اکتوبر در چنان فضائی بود که امپرياليزم 

 چھار گوشۀ جھان، در کشور ما جوی ازبعد با فرستادن عساکر امريکائی و بعد تر تمام ناتو و ساير چاکران امريکا 

رکيه و المان وجود داشت، در در آن زمان به اساس ھمان مناسبات فوق حسنه ای که بين ت. ھای خون به راه انداختند

تقسيم گسترش ساحۀ نفوذ امپرياليزم در افغانستان، متحدانه و ھدفمندانه تأسيسات و پايگاه ھای نظامی شان را در شمال 

  .افغانستان مستقر ساختند

افغان دمان تراکات زبانی، قومی و مذھبی ھم با مرشاين که چرا چنين شد، درک آن پيچيده نيست زيرا ترکھا بر مبنای ا

ھای آسيای ميانه می توانستند بدون واسطه، برای شان جای پای پيدا نمايند، در حالی که ساکن در منطقه و ھم درکشور

ش فابريکه ھای المان شرق به المانھا، گذشته از بقايای شاخک ھای ارتباطی شان از جنگ دوم جھانی به بعد، با فرو

ھا، می توانست جای  در آن کشور-استخبارات المان شرق -" شتازی"از روابط  ميانه و بھره برداری یآسياھای کشور

  .پای پيدا نمايد

 المان و ترکيه در ھر نًاين روند تقريبا در تمام دھۀ اول قرن حاضر بدون کدام تشنج اضافی در پرتو ھمکاری متقابله بي

که شبه روشنفکران و چپ نما ھا نيز از آن " بھار عرب"بعد از آغاز به اصطالح . دو طرف دريای آمو ادامه داشت

تحکيم و ترکيه  بين المان تقارفمھر تأئيد گذاشتند، اين دوستی و " سيا"استقبال نمودند و با استقبال شان بر برنامه ھای 

و گسترش بيشتر يافته، چنانچه وقتی پس لرزه ھای آن بھار کاذب، سوريه را با تاالب خون مبدل ساخت، تساند و 

 به نمايش گذاشته، دولت فدرال المان به مثابۀ گذرگاه ٢٠١١در آغاز درگيری ھا در  راری ميان ترکيه و المان ھمکا
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 را تشکيل "القاعده" و شاخه ھای "داعش"ترانزيت بين ترکيه و اروپا زمينۀ مسافرت ھزاران جھاد طلب را که بعد ھا 

  .، مساعد ساختدادند

 مشروط و گذرا و تضاد ميان آنھا ، موقت،وئی بين امپرياليستھا امريست نسبیھمکاری، وحدت و ھمسکه از آنجائی 

ماند، که ھر دو کشور بامريست مطلق، اين مناسبات فوق حسنۀ ترکيه و المان می توانست فقط تا زمانی حسنه باقی 

ار داشتند، اين روند ميانۀ بزرگ آن در تقابل با سوريه قرقه ئی و جھانی امپرياليزم و خاورمتناسب با اھداف منط

 به بعد در دو نقطه تقابلش را آشکار ساخت، يکی اختالف نفوذ آنھا در شمال ٢٠١۴ھمکاری و تساند، از آغاز سال 

حدت اولی ھم رول برجسته ای داشت و دارد، سياست المانھا در قبال کرد ھا انستان و ديگری که در شکل گيری وافغ

  .قرار داردرکيه تًکه کال در تقابل با سياست 

ن گدی ھای کوکی ترکيه  اردوخانی که فکر می کرد، بعد از نابودی دولتھای عراق و سوريه و به قدرت رسانيدۀترکي

توری عثمانی تحت قيادت خودش پيش خواھد رفت، در عمل ا يک گام به طرف تشکيل عملی امپر،ھادر آن کشور

 بجنبد، کشور خودش نيز ررار نداشته، چه بسا اگر ديمتوجه شد که متحدين غربی اش با عين خواست در کنارش ق

  . تجزيه خواھد شد

 سوريه محدود اين تضاد و تقابل تنھا در. جرقۀ اختالف  و تشديد ھمه روزۀ آن بين المان و ترکيه از ھمين جا آغاز يافت

 چه يھا امريکائی عليه خودش، چشمش از طرف روسھا باز شد که غرب-، بعد از کودتای المان  کهنمانده به دنبال آن

يکی از آن نقاط، شمال افغانستان . ، در تمام ساحات نفوذ ھر دو کشور آغاز و شدت يافت اندخوابی برای ترکيه ديده

  .بود

حواله " دوستم"به آدرس " غنی"ًی که قبال با در نظرداشت دشنامھا" غنی"و " دوستم"اين را ھمه می دانيم که نزديکی 

" دوستم"بود که از " اردوخان"نموده بود، نمی توانست بدون ميانجيگری ترکيه، به وجود آيد، يعنی اين ترکيه و شخص 

آن را " دوستم"ايستاده شود، کاری که " غنی"، در کنار "عبدهللا"خواست تا در تقابل با ھواداران روسيه در وجود باند 

  .موفق به تقلب انتخاباتی و تشکيل ادارۀ دوسره بگردد" جان کری"جام داده، ال اقل امکان آن را به وجود آورد تا ان

با خراب شدن و تيره شدن مناسبات ترکيه و المان و افشای برنامۀ ناتو که مسؤوليت اجرای آن را در شمال افغانستان 

شما در جريان . نده ھا و چوکره ھا نيز مقابل ھم قرار می گيرندالمان به عھده داشت و دارد واضح است که دست نشا

  .قرار داريد" دوستم"و فرار " ايشچی"

 در آن منطقه و "داعش" دادننبود، که با تحقق آن بتواند خاتمه يابد بلکه اساس مسأله تمرکز " دوستم"مگر مسأله فرار 

پذيرش آن برای رداشت شکر رنجی ھا بين ناتو و ترکيه، ً در آنجاست، امری که فعال با در نظ"داعش"تشکيل حاکميت 

را که در قساوت و آدم کشی فرزند خلف پدرش است، " باتور دوستم"پسرش " دوستم"از ھمين رو، . ترکيه ميسر نيست

شمال  را در - بخوانيد امپرياليزم المان وامريکا-  "داعش"به مثابۀ جانشين در آنجا مقرر نمود تا جلو تحرکات احتمالی 

  .افغانستان بگيرد

و موجوديت اکثريت " دوستم"با آن که جوان و می شود گفت کم تجربه است، مگر تماس دايمش با  شخص " باتور"

 خادی و ک ج ب دارند، در کنارش، ھمزمان با تکيه بر کمک ھای احتمالی  - که سوابق پرچمی" دوستمی"جنرالھای 

ناتو در شمال افغانستان،  - يش مساعد ساخته تا نگذارد که برنامه ھای المان، اين زمينه را برا"محقق"و " عطاء"معلم 

  . در آنجا، با سرعت دلخواه پيش برود"داعش"از طريق مستقر ساختن افراد 

  :دولت المان برای از بين بردن اين نقيصه، از دو طريق اقدام نموده است
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ز دوستم و افرادش فرار نموده بودند، دوباره جمع و متشکل را که از منطقه به علت ترس ا" گلبدين"نخست روابط قبلی 

 را تا دندان مسلح ساخت و در ثانی با اعمال نفوذ بر دولت دست نشانده يکی ھانموده، زير نام نيروھای دفاع از خود آن

را که " ی ويسازلم"و باندش ندارد، يعنی دگر جنرال " گلبدين"از خلقيھای جنايتکار را که در انسان کشی دست کمی از 

 نظامی اش را حين کشتار مردم در زير پرچم ننگين مزدوران روس به دست آورده است به حيث قومندان ه ھایرتب

فردی که حتا تعدادی از اعضای پارلمان المان ھم وی را انسان غير قابل اعتماد و فاسد .  شمال مقرر نمودزوننظامی 

  .ددانسته ھمکاری با وی را زير سؤال می برن

 دست نشانده در شمال نھا به پشتيبانی از نيروھای دولتبا اين ترکيب، می توان پيشبينی نمود که دير يا زود، الما

و " باتور" از جناح ديگر، بر"داعش"، از يک جناح و افغانستان که زير رھبری خلقی فاشيست آدم خواھند کشت

  .اولين قربانی آن باشد" باتور"افرادش ھجوم خواھند برد، چه بسا در اين ھجوم 

ًدر چنين حالتی برای ترکيه، چند امکان بيشتر وجود ندارد، يا اين که به مانند سالھای پار، زير نام تقويت ناتو مجددا 

 به المانھا و "باتور"، حمايت نمايد، يا با فروش "باتور"د فرستاد تا از ل افغانستان خواھتعدادی از سربازانش را به شما

در ھمه حال تا جائی که مشاھده می شود، اوضاع شمال . شانده در جای ديگری از آنھا امتياز خواھد گرفتدولت دست ن

  .افغانستان به زودی متشنج تر شده، خونھا و خرابيھای بيشتری را شاھد خواھيم شد

 ءاايفنقش مؤثری " محقق"و " عطاء"ناگفته نبايد گذاشت که در سرعت و کندی اين روند، موضعگيری ھای آيندۀ معلم 

پايبند مانده حتا در صورت برکناری از " دوستم"به ائتالف با " محقق"و " عطاء"بدان معنا که ھرگاه . خواھد نمود

 نيروھای بودی، سرکوب و نانيز گسترش دھندنظامی سياسی حفظ و در ساحۀ  شان، اتحاد شان را در عرصۀ ھایمقام

 ھرگاه آن دو به خواست ھای حاکميت دوسره تسليم شوند، می توان گفت که و پسرش کار ساده ای نخواھد بود،" دوستم"

  .آغاز شده است" دوستم"شمارش معکوس برای دوام حاکميت 


