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 جنگ سرد در شمال کشور
. ھد شدافغانستان بار ديگر محل زورآزمائی قدرت ھای جھانی و يکی از مراکز جنگ سرد بين روسيه و امريکا خوا

ترکيه، ايران و پاکستان قدرت ھای درجه . ًخصوصا شمال کشور بيشترين توجه را به سوی خود مبذول خواھد داشت

دوم اند که در رقابت کشنده با ھم قرار دارند و دولت مستعمراتی کابل صرف شاھد بازی ھای  بيگانگان در سرزمين 

 .ماست و اختيار دار کشور نيست

ثيرات منفی آن در أثير نخواھد گذاشت و تأيه در شرق ميانه باالخص در سوريه، افغانستان را بی ترقابت امريکا و روس

با يورش ھای طالبان در قندوز و ساير شھر ھای شمال کشور، روس ھا در . شود شمال کشور ھمين لحظه احساس می

دست ھای نا مرئی و . عقب آن قرار دارندتصور اند که حوادثی در افغانستان در حال تکوين است که امريکا و ناتو در 

ًحتا مرئی جنگ را از جنوب به شمال  برده و اين قسمت افغانستان را که قبال از آرامش نسبی برخوردار بود، بی ثبات 

مسکو سخت در دلھره قراد دارد که مبادا بی امنيتی افغانستان از طريق شمال به آسيای مرکزی سرايت . ساخته است

  . منافع روسيه را صدمه بزندنمايد و 

بعد از سقوط شوروی و ختم جنگ سرد بين شوروی و امريکا، روسيه ھنوز ھم آسيای مرکزی را از زمرۀ مناطق 

بنابران روسيه ھم در ماه ھای . سازد مورد عالقۀ خود اعالم کرد که امنيت روسيه را تضمين و يا به خطر مواجه می

لمان از گروه ھای مسلح مورد ا.  ه و عمال جديد و گذشتۀ خود را  مسلح ساخته استاخير در شمال افغانستان فعال شد

ثيرات ناتو و دولت مستعمراتی کابل را در شمال کشور خنثی می أحمايت روسيه و ساير کشور ھای آسيای مرکزی که ت

دارد تا تجاوز غرب را درين موريت ألمان در شمال کشور از جانب امريکا و ناتو ما. نمايند، در اضطراب افتاده است

. جنگ سرد ديگر در شمال بين ترکيه و روسيه آعاز گرديده که ھر روز شدت می يابد. قسمت افغانستان تحکيم بخشد

عمال سابق کی جی بی که اکنون در خدمت سازمان استخباراتی ترکيه قرار دارد، بازی ھای استخباراتی را در 

 قريب در ترکمنستان افتتاح مینھائی  شدن  خط آھن  آقينه و پروژۀ لولۀ گاز تاپی که عن. ندافغانستان پيچيده تر ساخته ا

  .شود، جنگ سرد در شمال کشور را ميان قدرت ھای رقيب شدت می بخشد

دولت مستعمراتی کابل  از خود اختيار ندارد، فقط نظاره گر بازی ھای بازيگران اصلی در کشور است که افغانستان را 

 . ورند آو می کشانند و چه بالئی بر سر مردم اين سرزمين میبه کدام س

 
 


