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 Political سياسی

  

 زي عزميرعبدالرحيمداکتر

١٠/۴/٢٠٠٩  

 

   ناتو در افغانستانزوال 
 

سا با  وارمانيگلم پ.   استزي  نیستيالي امپری ھاماني ھاست، بلكه محل انھدام پی نه تنھا گورستان امپراتورافغانستان

.   سپرده شودخي تجاوز كار ناتو است كه در گورستان تارمانيحال نوبت پ.   شددهي بر افغانستان  چیتجاوز شورو

افغانستان، .    در افغانستان نجات دھدوی ی حتمی را از ناكامتو بتواند نای بار دوم كرزی كه مقررشوديتصور  نم

 متجاوز با مردم طرف ی قواريدر افغانستان ناتو و سا.   گرددميتو  تسل ناۀ چند ماھی نظامورشي كه با ستي نايوگوسالوي

   . نخواھد بودندي خوش آدان سازمان متجاوز چنني اانگذاراني بنی ناتو براۀ سال۶٠سالگرد  .   یاند، نه با نظام ضد مل

 و افتخار ناتو در یروزي پهگاني.   استاوردهي بدست نیتي در افغانستان موفقني جنگ و  جدال با مخالفۀ در ساحناتو

.  دھدي سوق می راه ضد بشرنشياھداف مجھول، سران ناتو را به گز بر  كوریبمباران ھا.   استیكشتن افراد ملك

 خود ی و مذھبیاسي بر نفوذ سشتري ھر چه بني  مخالفه باعث شده كھا هي منازل و قربي و تخرموردي بیكشتار ھا

 ی ھاروياز ناعضای آن   باشد تا یً طرز روش ناتو كامال عمدني اديشا.  مسلط گردند و بر  قسمت اعظم كشور نديفزايب

 سازدي كشور  ثابت مريخ  سال ا۴٠ یاسي سخيتار.   گردنددي مستفۀ خود ندي آی و نظامیاسي سی طرح ھایعقبگرا برا

 ی برای داخلاهي سیا قوتي  از موجودهي ھمسای بزرگ و كشور ھای قدرت ھای استخباراتی ھامانكه چطور ساز

   . بھره برده اندیصد استعمارامق

 قرارد داده و از عكس العمل آن در یفي عضو را در حالت بالتكلی كشور ھای ناتو در افغانستان، بعضی نظاماتيعمل

 طي را در محی فراوانی ھایتي متجاوز عضو ناتو، نارضایكر كشور ھااقتل عس.   خود در ھراس اندیداخل كشور ھا

 در كابل، انتحاری یستي ترورۀ حملكي در هيتالي عساكر ااز كه قتل شش تن ميديما د.  ده استش آن كشور ھا سبب یخلدا

 کشتارگاه با ناتو در ی در عدم ھمكارهيتالي امي را در آن كشور برپا كرد كه ممكن منجر به تصمیچه سر وصدائ

 راك قاره با  اشتني و مردم اكندي اعتراض خود را بلند میدا صشتريافكار عامه در اروپا ھر روز ب.  افغانستان گردد
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 ۀ  و ادارافتهي  شي با جنگ افغانستان افزاتي ھم، ضدكايدر امر.  ورزندي مخالفت مھودهي جنگ بكي شان در یكشور ھا

ور ھنوز از  كشني اقتصاد اكهيدر آوان.   قرار داردقهي قوا  سخت در مضشي بر افزایش  مبنمياوباما به ارتباط تصم

 و مبارزه با ی ملتي امننيمأ تۀ به بھانی نظامی است، ھر گونه ماجراجوئافتهي  نی رھائیضربات بحران اقتصاد

 داري كم كم بكاي امریاسي و كمتر سیمردم گوسفند.   نخواھد داشتداري خرني ازشي بكاي امرۀ  در جامعی جھانزميترور

 در شعور یداريكا بي در امرهي صاحبان سرمایبرا.   كشور را نخورندني ا مطبوعاتی انحرافغاتي  تبلبي تا فرشونديم

 ناتو در حال گسترش ی اروپائی و اعضاكاي امرنياختالف نظر ب.   كشور خطرناك تر از القاعده استني مردم ایاسيس

 گردد،  ديخود مستف یستيالي مقاصد امپری  از ناتو  برا"زمي تروری جھانداتيتھد" پوشش ري زخواھدي مكايامر.  است

 پرده، نه ري كشمكش زنيا.  ورزندي مديكأ ناتو كه دفاع از اروپا است، تی اولتي ناتو بر ماموری اروپائی اعضاكهيدرحال

 لي به ھدف تشكانياگر اروپائ.  كندي ملي تبدیاسي توپ  فوتبال سكي بلكه  آنرا بشكند،ي ناتو را در ھم می نظامتيتنھا اھم

 . شوند، ناتو در زادگاھش دفن خواھد شدكي نزدیائ اروپی نظامیقوا

بعد .  وجود آمده  ب١٩۴٩ در سال ی شوروی احتمالورشي جنگ سرد به منظور دفاع از اروپا در مقابل اني در جرناتو

.  چه كندني كه بعد ازافتي ھدف ی وارسا، ناتو خود را  بماني پاتي حاني و پایاز ختم جنگ سرد و اضمحالل شورو

 لي تشكني اتي كند و به موجودتي ناتو را تثبی  بقااند در جھان بود كه بتوی نقاط بحرانافتنيغرب در صدد خلق و 

 استعمال كنندگان  ناتو شد و ی برالهي  وسني  بھتر١٩٩٠ ۀ در  در دھايوگوسالويبحران .    منطق ببخشدیستياليامپر

 ناتو و بمباران مناطق صرب به ۀمداخل.   خود  استفاده بردیاه توسعه طلب سازمان در رفع سد رني توانست ازكايامر

 ناتو نسبت به مسلمانان ی در اعضای ترحم انساننياگر چن.  نبوداينجات مسلمانان بوزن خاطره  بی دلسوزچوجهيھ

گذاشت كه مسلمانان  و ناتو كايامر.   از قتل عام مسلمانان آن منطقه كار مشكل نبودیري جلوگداشت،ي وجود مايبوزن

.  ندي اروپا عرض اندام نمایاسي سۀ قوه  در صحنكي ثي مار گردند تا نتوانند منح و شوند و تاردهي خوب كوبايبوزن

در .   منطقه را برھم زندتي شده و امندهي كشانی غربی اروپایسوه  بحران بنيھمچنان ناتو در ھراس بود كه مبادا ا

 ري مسلمان از سااني جنگجونكهي الي و آنھم به دلرفتي بھتر شده ماي مسلمان بوزننيرز جنگ، موقف  مباري اخیھفته ھا

 و اي مسلمانان بوزنیروزي تحمل پتيوحشت افتاد كه  در نھاه  بیحيغرب مس.   شدندري سرازاي  بوزنیسوه نقاط جھان ب

 د،ي رسی ھوائورشي ٣٨٠٠٠كه به   ناتو و بمباران مناطق صرب ۀمداخل.    را در قلب اروپا نداشتانيحيشكست مس

 كه خلق مي كنیپس مشاھده م.   آماده ساختی شرقی  آن سازمان  در اروپای بعدۀ و  توسعمي تحكیصرف راه را برا

 . ناتو باشدء  ضامن بقاتواندي میديتراژ

 مطرح ی جھان در سطحكي و اكادمیاسي كه علل و عوامل آن تا حال در محافل س٢٠٠١ سپتامبر سال یستي ترورۀحادث

 ري آن زی در  تجاوز بر افغانستان و استفاده از ناتو و اعضاكاي امرميتصم.   شداتي ناتو آب حء بقایبحث است، برا

 تي ناتو از خصوصنباريا.   ساختسري اروپا مروني را در باتو نۀ مداخلۀنيعنوان به اصطالح ائتالف، بار  اول زم

 اھداف نيمأًھمچنان ناتو كال در خدمت ت.  خود گرفته سازمان تجاوزكار را ب كي خود خارج شده و آشكارا شكل یدفاع

  ی مركزیايس و آانهي شرق می بر مناطق نفت و گاز و انرژكاي امركيًفعال اھداف  ستراتژ.   در آمدكاي امریتيالسيامپر

 دلچسپ ۀ نقطكاي امری براني ازشيبلمان،  اروپا ا وهيتالي اه،ي در  برتانیوجود حفظ مراكز نظام با.  متمركز شده است

 ی مدت طوالنی برااين کشور ی تفوق نظامكسوي اكناف جھان معطوف گردد تا از ري به ساديباامريکا توجه .  ستين
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 ی نظامی استفاده از قواۀعالوه ب.   و ثروت جھان مسلط گرددیانرژ بر مراكز گري دی ماند و از سوی باقبيبدون رق

پس افغانستان  ھم .   كشور گرددني ایائي دناتي ضرورت دارد تا پرده پوش جناگري داراني و  به ناتوكايخود، امر

  . استدهي آن گردۀ  مربوطی و سازمان ھاميالسي امپریوالي ھري نا پذاني پااتي  جنایقربان

 ناتو شي آزمای آخرگاهيً  اگر افغانستان واقعا جا". ناتو استین نھائوافغانستان آزم" اعالم كرد كه كاي قبل امریچند

 زي فاجعه آمی ھاتي و انجام فعالی ضد بشرتيمورأبعد از ھشت سال م.   خجالت بار مباركش بادیاست،  پس ناكام

 رو به كاي امری ناتو و قوای  تعداد تلفات اعضا.طالبان ھر روز بيشتر ميشود نفوذ ۀساح.    ناتو نشده استبي نصیزيچ

 نيا.   استدهي اوج رسۀ به نقطیفساد در دستگاه دولت مستعمرات.   استی رو به فزونیكشتار مردم ملك.   استشيافزا

 كشور خود و تي عضوتيدي مفی كه  حتختهي عضو را برانگی كشور ھایبعض  مردم ن وجدا، ی در پی پی ھایناكام

  كهطنين افگنده  ی غربیا  موج اعتراض در سر تا سر اروپیصدا. ال برده اندؤ سري ناتو را در افغانستان زتيمورأم

  رھبران مي تصمنوع نيالبته ا.   نخواھد بودري  تاثی بر ترك افغانستان بی عضو مبنی رھبران كشور ھامي در تصامالبته 

 . افغان شانه خم  خواھند كردی مقاومت ملی ھاروي نۀ  ضربات خرد كنندري بلكه در زست،ي خوش به رضا نیاروپائ

 .كار است  تجاوزی ھا و سازمان ھایافغانستان گورستان امپراتور: د كرلي تكمدي را باشعار

 

   


