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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ نومبر ٠٢
  

  ً را کامال بر مال کردامريکاجنگ قندوز نيات واقعی 
  

ه نمود و امارت اسالمی افغانستان را  تروريزم به افغانستان حمله با اعالم جنگ عليامريکاواقعيت اين است که وقتی 

ً، و بعدا شرکايش، واقعا به امريکا ساده لوح ديگر، فکر می کردم که یسرنگون کرد، من ھم، مانند خيلی از انسان ھا ً

مقصد نابود کردن قطعی تروريستان، که بيشتر از ھمه نقاط دنيا در افغانستان و تحت حمايت غيرمستقيم امارت اسالمی 

  . مايت مستقيم پاکستان قرار داشتند، آمده استطالب و ح

 وجود داشت، به راستی بسيار سرسری، عجوالنه، ناشيانه و در عين زمان قابل امريکاچنين تصوری با شناختی که از 

سرزنش است؛ اما به ھر حال چون من ھيچ گاھی ادعای فھم کامل در ھيچ زمينه ای را نکرده ام و ھميشه به قصور 

 اذعان داشته ام، اين تصور نادرست خويش را ھم به حساب قاصر بودن فکر خود گذاشته و خود را از فکری خويش

 که در چنين موارد به انسان ھای حساس دست می دھد، کمی تسکين می دھم، و از آنانی که فکر می کنند چنين يیناراحت

ای ناکامل را در نظر داشته، اگر بر من خرده اشتباھاتی ھيچ وقتی نبايد  صورت بگيرد، می خواھم اين وجه انسان ھ

می گيرند، اين خرده گيری به اندازه ای نباشد که بر انسان ھای کامل گرفته می شود ــ اگرچه بعد ھا بار ھا طی مقاالتی 

  .اين اشتباه را تصحيح نموده ام

ی کردند، با طوالنی شدن جنگ اين يک مطلب، و مطلب ديگر، اين که امروز خالف آنچه خيلی ھا در آن زمان فکر م

 و در حدود چھل و امريکادر افغانستان، که يک طرف شاخه ھای متعدد تروريستی تا دندان مسلح ھستند و طرف ديگر 

، عقيدۀ غالب در کشور، از متخصص و نجاه ھزار نيرو ھای امنيتی افغانپنج تا پنجاه کشور ھمفکر وی، با سه صد و پ

رشناس و باسواد گرفته تا مردم عادی و عامی و بيسواد و غيرماھر اين است که اعالن صاحب نظر و به اصطالح کا

 گذاشتن در اين منطقه غرض ايجاد مزاحمت و روياروئی ی برای پاامريکاجنگ با تروريزم تنھا بھانه ای بود از جانب 

خويش به نفوذ  سلطۀ دائمی  روس و چين و تحت فشار قرار دادن کشور ايران به منظور کسترشیبيشتر با کشور ھا

ستان، از يعنوان يگانه قدرت جھان بر ھمۀ دنيا و برای برآورده ساختن اھداف اقتصادی اش در نھايت امر؛ و اين ترور

 اھداف توسط ھمين ين خاص و از پيش تدوين شده برای ھمۀھر قماشی که ھستند، ھم کسانی ھستند که مطابق يک برنام

  .وجود آمده استه  عرب و اروپائی اش بکشور و رفقای پاکستانی و
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سقوط کندز به دست طالبان به کمک نظاميان پاکستانی در لباس طالب و افراد ده ھا گروه تندرو ديگر از سراسر جھان 

ًکه ظاھرا به نام اسالم به کوشش پاکستانی ھا و حمايت عرب ھا با طالب يکی شده اند،  و ناکامی خود خواستۀ دولت در 

  .  از يقين بدل نمودامريکا به درجۀ اعالئی اين شھر و واليت، اين تفکر را در مورد دفاع از

 مبتنی بر يقين به اندازه ای است که از بيست و پنج عنوانی که در صفحۀ اصلی پايگاه انترنتی شبکۀ ِگستردگی اين نظر

ًن صفحه وجود دارد، تقريبا بيست و ، در راست ترين قسمت اي"يادداشت و گفتگو"اطالع رسانی افغانستان زير نام 

د نً و دولت دست نشاندۀ آن  اصال قصد مبارزه با تروريزم در افغانستان  را ندارامريکادوعنوان حکايت از آن دارد که 

ً از آمدن به افغانستان اصال چيز ديگری، يعنی قصد امريکاو چند نفر، از اين ميان، به وضوح اعالم داشته اند که ھدف 

  . م ساختن کشور ھای آسيای ميانه و ايجاد درد سر برای روسيه و چين استناآرا

در زير، اول چند عنوان را با قسمت ھائی از متون مندرج در اين پايگاه را که متعلق به اين عناوين ھستند، نقل می 

 مبنی بر مبارزه امريکای کنيم؛ و  بعد از آن، عناوين سائر نظراتی را که نشاندھندۀ بی اعتمادی مردم نسبت به ادعا

  : تروريزم است،  باز می گوئيمهعلي

  :  با ھدف واضح به کشور ما آمده استامريکاـ ١

 ھا امريکائینيروھای تروريست، توسط انگليس ھا، ] از[امروز از طريق رسانه ھا شنيده شد که بيشتر از پنجاه ھزار 

اين تروريست ھا ھم به راحتی وارد . يم و تربيت داده می شوندو عربھا در مرزھای افغانستان با ھدف آسيای ميانه تعل

   . با ھدفی واضح به کشور ما آمده است و تا به آن اھداف نرسد دست از اينجا بر نمی داردامريکا.. .افغانستان می شوند

  :ـ سازمان ملل زير تأثير پروژه ناامن کردن شمال٢

 چند برابر شده است، عاملين اين جنگ را ٢٠٠١که جنگ از سال ای کاش سازمان ملل ھمانطور که گزارش می دھد 

.  بسيار کالن جھانی استۀ از پروژئیر جغرافيای جنگ از جنوب به شمال جزييتغ. ھم برای مردم برمال می ساخت

. ندکشورھای بزرگ غرب می خواھند با استفاده از شمال افغانستان راھی برای تھديد کشورھای آسيای ميانه داشته باش

طالبان به آن حد و به آن اندازه توانمند نيستند که بتوانند چنين مشکل . جنگ شمال، فقط جنگ طالبان افغانستان نيست

   .دشمن با امکانات خوب استۀ ً کامال مھندسی شده و طراحی شدۀاين يک برنام. کالنی را برای افغانستان ايجاد کنند

  : امنيت می آوردامريکاـ فکر نکنيد ٣

 ھا امريکائیوجود دارد، ھمه به خاطر وجود   که در کشورئی امنيت می آورد بلکه اين ناامنی ھاامريکا نکنيد فکر

   .است

  : انجام می شودامريکاـ ناامن سازی توسط ۴

 انجام می شود تا معبری امريکااين ناامن سازی توسط . شمال، يک برنامه استدر ناامن سازی افغانستان به خصوص 

   .برای رسيدن به آسيای مرکزی بسازند

  :ـ حکومت از پس راضی کردن باداران خود برآمد۵

.  اوکراين و روسيه داردۀ بزرگی که ريشه در قضيۀپروژ.  قندوز، يک واقعه نيست، بلکه يک پروژه استۀواقع

خار و بدخشان شروع کردند و آھسته آھسته به بغالن،  ھا به خاطر به ھم زدن امنيت روسيه پرژه ای را از تامريکائی

اين عدم توجه ھم، عمدی بوده است . سفانه دولت توجھی به اين منطقه نکرد و قندوز سقوط کردأمت. سرپل و قندوز آمدند

مال  بتواند به راحتی کار خود را انجام دھد و پايگاھی برای مخالفين دولت افغانستان ايجاد کند و از شامريکاتا 

   .افغانستان به کشورھای منافع المشترک روسيه فشار بياورد

  :ـ داعش، پرچم بعدی در افغانستان خواھد بود۶
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می خواھند جنگ قندوز را طوالنی بسازند و با استفاده از اين تجھيزاتی که در دسترس نيروھای مخالف مسلح، قرار 

ز بسازند و زمينه ھای سقوط شمال را مطابق با برنامه ھای گرفته جنگ را به ساير واليت ھای شمال افغانستان متمرک

تمام اين برنامه ھا از سوی کشورھای غربی و برای جايگذاری داعش در افغانستان است و اظھار .. .قبلی فراھم سازند

م با اين نشان می دھد که ستون پنج. ھمه چيز از قندوز از بين رفت اما در حکومت آب از آب تکان نمی خورد: کرد

ی می خواھند اين جنگ و نسل کشی را ادامه ئ پاکستان و با ھمکاری سازمان ھای استخبارات بين المللی و منطقه ۀاراد

 غلط و اشتباه کرده اند که اين جنگ می تواند باعث تضعيف حکومت مرکزی و ۀسفانه کسانی که محاسبأدھند و مت

  . می کننداشتباه.  سريع طالبان در جنوب افغانستان شودۀسلط

  :امريکا انگليس و ۀ نمايند"اشرف غنی"ـ ٧

 "جان کری" را "اشرف غنی". ، انگليس و کشورھای بيرون افغانستان ھستندامريکارھبران حکومت ھردو نماينده ھای 

اشرف "کسانی که .  و انگليس ھستندامريکاطالبان و داعش ھم جزو برنامه ھای . با تقلب در اين جايگاه نشانده است

   .س جمھور ساختند، طالب و داعش را نيز تمويل می کنندئي را با تقلب ر"نیغ

  .حکومت اراده ای برای پايان جنگ ندارد

  :از اينجا به بعد، به استثنای دو مورد، تنھا به نقل عناوين اکتفاء می شود

  . ـ افغانستان ميدان بازی قدرت ھای بزرگ٨

  .تان است به دنبال حضور دايمی در افغانسامريکاـ ٩

  . آمده تا ايجاد بحران کندامريکاـ ١٠

  . فروختامريکاـ حکومت قندور را به ١١

  .ـ بر سر قندوز معامله صورت گرفت١٢

   با داعش دروغ محض استامريکا ۀـ مبارز١٣

  .ـ رئيس جمھور مجرمان قندوز را تقدير کرد١۴

  . مدال داده شد،که باعث سقوط قندوز شدند ـ به کسانی١۵

  . سرکوب طالب را نمی دھندۀران حکومت اجازـ بادا١۶

  : با طالب را ندارد؟ه توانائی مقابلامريکاـ آيا ١٧

 ھا به نام مبارزه با تروريست به امريکائی. صد کشور را گرفتند زمانی که طالبان به افغانستان آمدند و نود و پنج در

اين وضعيت دو سال دوام .  پاکستان فراری دادندافغانستان آمدند و در ظرف يک ھفته تمام تروريست ھا را تا خاک

 ھا ھدف از بين بردن تروريزم را داشته باشند برای آنھا کاری امريکائیاين موضوع نشان می دھد که اگر . داشت

  .نداشته و می توانند اين کار را در کمترين زمان ممکن انجام دھند

حاال ده .  از بين بردن آنھا در افغانستان ماندندۀ به بھانامريکاتند، بعد از دو سال که طالبان دوباره به افغانستان بازگش

.  به ھمين بھانه در افغانستان حضور دارد و ادعا می کند که نمی تواند آنھا را از بين ببردامريکاسال است که ] چھارده[

 که ابر قدرت جھان محسوب مريکاا ھا است؟ آيا امريکائیآيا نيروھا و تجھيزات طالبان قوی تر از نيروھا و تجھيزات 

   ... مقابله به يک گروه کوچک غير متمدن را ندارند؟ئیمی شود توانا

 در افغانستان است و وی بايد ھر کاری را که اين کشور دستور می دھد در امريکاس جمھور يکی از مھره ھای ئير

وی در صدد اين است . ل ھمه دروغ بوده و ھست تا به حاءس جمھورھم از ھمان ابتدائيحرفھای ر. افغانستان تطبيق کند

اگر اينطور نباشد طالبان با بيست ھزار نفر نمی توانند سيصدھزار نيروھای . تا ھميشه مردم افغانستان را فريب دھد
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حکومت اين ھمکاری ھا را با طالبان انجام می دھد تا آنھا مجھز شوند و با شکست نيروھای . امنيتی ما را شکست دھند

   .س جمھور و سرپرست وزير دفاع استئياينھا ھمه برنامه ھای ر.  غنيمت ھای جنگی جمع آوری کنندما،

  . از دوام جنگ در افغانستان حمايت می کندامريکاـ ١٨

  . ضرورتی برای صلح در افغانستان نمی بيندامريکاـ ١٩

  . در افغانستان صلح نمی خواھدامريکاـ ٢٠

  .امريکا ھای روسيه و  منافع ملی ما زير پای رقابت٢١

  :ـ حکومت خود طالب است٢٢

 که نسبت به نيروھای ئیوقتی مجموع حوادث در طول چھارده سال اخير ارزيابی می شود ھمه نگرانی ھا و شک ھا

يعنی محتوای ھمه حوادث به . والن محلی وجود داشته است به يقين تبديل می شودؤوالن حکومت و مسؤخارجی، مس

 حوادث ۀبرای ھم. ھيچ حادثه ای نمی بينيم که تصادفی باشد. شده و برنامه ريزی شده ديده می شودگونه ای مھندسی 

  . وجود داشته استئیدر افغانستان ھمکاری ھا

      

٠٢/١١/٢٠١۵  

 
 


