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ﻋﻨﺎوﯾﻦ:

– ﻧﺎه آﻣﺮﯾﺎﯾ / اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﻧﺎﻫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﺮﻗﻪ ای ﺧﻮد را ﺑﻪ دو اردوﮔﺎه ﺟﻨ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﯾ از آن ﻫﺎ ﺳﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ و دﯾﺮی ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ آن ﻫﺎ و ﻣﺘﺤﺪان ﺳﻨ آن ﻫﺎ
اﺳﺖ .و اﻣﺎرات اﺳﻼﻣ اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ.
– آﻣﺮﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﻧﺎﻣﺰد ﺑﺮای ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل ﺗﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﺟﻨ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﯾ ﻫﻨﺪی
)و ﯾ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ (ﮐﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﻼﻣ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
آﻧﭽﻪ ﻫﻨﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ از ﺗﺎﺟﯿ ﻫﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و آزار و اذﯾﺖ ﭘﺸﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار
دادن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻠﺤﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮار ﭘﺸﺘﻮن در ﻣﻮازات ﻣﺮز ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ.
– ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺳﻬﺎ ﯾﺎ ﭼﯿﻨ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺟﺪاﯾ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در داﺧﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﯾ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﻫﺎ اﺳﺖ.
– داﻋﺶ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻗﻮﻣ ﺗﺮﮐ ،آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ارﺗﺶ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻓﺰوده ﺷﺪن
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ارﺗﺶ ﺗﺮﮐﯿﻪ دارای دو ﺑﺎل ﯾﻌﻨ داﻋﺶ و ﮔﻠﻢ ﺟﻢ اﺳﺖ و در ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن “ﮔﻠﻢ ﺟﺎم” ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘ و داﻋﺶ اﺳﻼﻣ ،ﯾ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻮﻣ وﺟﻮد دارد.
– آﻣﺮﯾﺎ از رواﺑﻂ در ﺣﺎل اﻧﻔﺠﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻨﺪ را ﺑﺮای روﯾﺎروﯾ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ در ﯾ ﺟﻨ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻨﻮز در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و “ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾ ”ﺧﻮد ﻗﺮار دارد.

ورودﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  ..و اﻓﺮاد ﻗﺪﯾﻤ ﻏﺎﯾﺐ:

ﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ آﻣﺮﯾﺎ – ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﻛﻞ اﻣﻮر ﺟﻬﺎن – ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دو ﻛﺸﻮر واﮔﺬار ﻛﻨﺪ.
اﻧﯿﺰه آن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﺎ ﮐﻪ ﻃﻮﻻﻧ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺟﻨ داﺧﻠ آن ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻮﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﺎﯾ اﺳﺖ ،ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ ﭘﯿﺮوز ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎرات ﭘﯿﺮوزی ﻧﻈﺎﻣ و درس ﻫﺎی
ﻋﺎﻟ آن ،از دﯾﺪﮔﺎه آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن اﺳﻼﻣ ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔ را اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ،
زﯾﺮا ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه آﻣﺮﯾﺎ  /اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﺮﻗﻪ ای آن ﺑﻪ دو اردوﮔﺎه ﻣﺘﻌﺎرض،
ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد .دﯾﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ دﺷﻤﻦ آن ﻫﺎ و ﺳﻨ ﻣﺘﺤﺪاﻧﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .و اﻣﺎرات اﺳﻼﻣ ﺑﺎ آن
ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ.
ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ اﻣﺎرت ﺑﻪ ﺣﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺮدد ،ﺑﺮای ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻠﺖ و ﺟﻤﻊ آوری ﻧﯿﺮوﻫﺎی

ﺧﻮد ﺑﺮای آزادﺳﺎزی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟ و اﺣﯿﺎی ﻋﺰت و ﺛﺮوت ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺎرت ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ
و رژﯾﻢ ﻏﺎﺻﺐ آن ﻏﺎرت ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾ ﻧﻈﻢ واﻗﻌ ،ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﻼﻣ ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺟﺪی ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻃﺎﻟﺒﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را از ﺟﻬﺎد ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﺎ )ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ارﺗﺶ ﺟﻬﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ(
ﺑﺪﺳﺖ آورده و اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﺑﺎﺷﻮه ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣ ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﺮ
از اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ:

اﻋﺮاب ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﯾﺮ ﯾ ﭘﺮﭼﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم )ﻓﺮﻗﻪ ﮔﺮاﯾ (ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ،ﺟﻤﻊ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ را در اﻃﺎﻋﺖ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺗﺤﺎدی
ﻋﻠﯿﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ “ﺧﻄﺮ ﺷﯿﻌﻪ اﯾﺮاﻧ ”ﺧﻮاﻧﺪه ﻣ ﺷﻮد ،ﻗﺮار دﻫﺪ.
– ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺳ ﻫﺎی ﺟﻌﻠ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه و ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﭘﺮﭼﻢ ﻓﺤﺸﺎی ﻟﻌﻨﺘ آن
ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
– ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺗﻀﺎدﻫﺎﺳﺖ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ )اﺳﻼم ﺳﻨ (رﻫﺒﺮی ﻛﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾ
دوﻟﺖ “اﺳﻼﻣ ”اﺳﺖ در ﻣﻔﻬﻮﻣ ﮐﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣ ﭘﺬﯾﺮد .در
ﺟﻨ ﺻﻠﯿﺒ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮرج ﺑﻮش ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪ ﺟﻨﯿﺪ .ﺟﻨ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ در زﯾﺮ
ﭘﺮﭼﻢ ﻧﺎﺗﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان )ﯾ ﺑﺎﺷﺎه ﻣﺴﯿﺤ (ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣ را اﻋﻤﺎل ﻧﻤ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ واﺑﺴﺘ ﺗﺎرﯾﺨ آن ﺑﺎ
اﺳﻼم را ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺪرت در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ اروﭘﺎ ﻣ داﻧﺪ زﯾﺮا ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﯾﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻋﺮﺑ و ﻣﺴﻠﻤﺎن را دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗ را ﺑﻪ
ﻏﺮب اراﺋﻪ دﻫﺪ ،ﺣﺘ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی.
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺤﺪ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ – ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣ ﺳﻨ ﻣﺬﻫﺐ – ﺑﻮده و ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر
ﺟﻬﺎدی )ﻣﺴﻠﺢ( اﺳﻼﻣ در ﺳﻮرﯾﻪ  ،ﻟﯿﺒ و ﻋﺮاق ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾ ﺑﺎ داﻋﺶ ﺑﻮده
و ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در اﻧﺘﻘﺎل داﻋﺶ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﻨﺎﺻﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺳﻮرﯾﻪ
و ﻋﺮاق ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻤ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺟﻬﺎد “در راه ﺧﺪا” ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻟﯿﺒ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷ از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻣ ﺑﯿﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ

ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺗﺮ و ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺮ اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﺳﺎل  2001ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد ﻧﻈﺎم
اﺳﻼﻣ و از ﺗﺮس اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن اﻟﻮ ﺑﺮای دﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣ را دارد ،ﺟﻬﺖ
ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ آن ﭘﯿﺸﺎم ﺷﺪ.
آﻣﺮﯾﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﺟﻨ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺸ ﻓﻌﺎل ﺗﺮ ﻧﺎﻣﺰد ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﭘﺲ از ﺷﺴﺖ ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر .ﻧﻘﺶ ﺗﺮﮐ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﯾ ﻫﻨﺪی )و ﯾ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ (ﺑﺮای از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾ ﺳﯿﺴﺘﻢ واﻗﻌ اﺳﻼﻣ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻤﯿﻞ ﻣ ﺷﻮد.
– در ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در  12ﻓﻮرﯾﻪ  ، 2020اردوﻏﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﻦ ﮐﺮﯾﺖ و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن –
ﻋﻤﺮان ﺧﺎن – درﺑﺎره ﻫﻤﺎری “اﺳﻼﻣ ”در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﻮ ﮐﺮد .رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان )ﺷﻮرای ﻫﻤﺎری اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﺑﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ و
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن( ﻧﺎم ﺑﺮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻠﻮک اﺳﻼﻣ ، ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺟﻬﺎن و ﺑﻮﯾﮋه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،در
ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺎووش اوﻏﻠﻮ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ  ،ﭘﺲ از دﯾﺪار ﺑﺎ اﺷﺮف ﻏﻨ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺗﺮﮐﯿﻪ

ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ ”!!“ .ﭼﺎووش ﮔﻔﺖ )ﻣﺎ آﻣﺎده
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻣﻨﯿﺘ و دﻓﺎﻋ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﻢ”!!“ .
اردوﻏﺎن و ﭼﺎووش اوﻏﻠﻮ وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﭘﺮوژه آﯾﻨﺪه ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را روﺷﻦ ﻣ
ﮐﻨﻨـﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻠـﺮان ﮔﻔﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ اردوﻏـﺎن در ﺗﻼش اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـ آﻟﺘﺮﻧـﺎﺗﯿﻮ ﺑـﺮای ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن ﺳـﻌﻮدی،
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺑﺎل ﺧﻮد ﺑﺸﺎﻧﺪ و ﻋﻤﺮان ﺧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻫﺎﯾ از دﯾﺘﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺒﺎری و دﺳﺘﻮرات
ﺷﺮم آور ﺳﻌﻮدی ﻫﺎﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺎﻟﺰی ﮐﻪ از دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر
در آن در ﭼـﺎرﭼﻮب “ﻣﺠﻤـﻊ” اﺳﻼﻣـ آﻣـﺎده ﻣـ ﮐـﺮد و ﻗﺼـﺪ داﺷـﺖ در ﯾـ ﮐﺎﻧـﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮﻧ ﺑـﻪ زﺑـﺎن
اﻧﻠﯿﺴ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼم در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑ ”!!”ﺳﺨﻦ ﺑﻮﯾﺪ ،اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و از آن ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی از ﺗﺠﺎوز ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس ﺧﻮد و ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﮐﻨﺘﺮل رﻫﺒﺮی ﺑﺨﺶ ﺳﻨ ﺟﻬﺎن از
ﻧﻈﺮ دﯾﻨ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﻼم ﻣ ﺗﺮﺳﺪ.

ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن:

ﺗﺮﮐﯿﻪ اﮐﻨﻮن  500ﺳﺮﺑﺎز در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دارد – { اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺑﻪ رﻏﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ دﻗﯿﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺤﺼﺎر وﻇﯿﻔﻪ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ در اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳ از وﻗﺎﯾﻊ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اراﺿ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺮ
ﮐـﺪام از ﻃﺮﻓﯿـﻦ را ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه دارد .اﻣـﺎ ﻫﻨـﻮز ﻫﯿـﭻ ﺟـﺎﯾﺰﯾﻨ ﺑـﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﻌﻠـ
آﻣﺮﯾﺎﯾ وﺟﻮد ﻧﺪارد{ .

اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﺮ را ﻣ ﺗﻮان در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﺑﺪون اﻋﻼم ﻗﺒﻠ – ﭼﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﭼﻪ
آﻣﺮﯾﺎﯾ و ﻣﺘﺤﺪان آن ﻫﺎ – اﻓﺰاﯾﺶ داد .و اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﻣﻬﻤ اﺳﺖ در ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ آن ﻫﺎ در دوﺣﻪ ،
در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﺮاب اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ وﺟﻮد دارد.
ﭼﺎووش اوﻏﻠﻮ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرش آﻣﺎده ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺣﻤﺘ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،ﮐﺸﻤﯿﺮ و ﮐﻞ ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪ )از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﻼدش( از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ
ﮐﺮد.
– اﮐﻨﻮن ﺗﺮﮐﯿﻪ دو رﻫﺒﺮ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دارد ﮐﻪ ﺑﺮ رژﯾﻢ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ .ﯾ از آن ﻫﺎ )ﮔﻠﺒﺪﯾﻦ
ﺣﻤﺘﯿﺎر( ﯾ از ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن ارﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻋﺶ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﺤﺒﻮب ﺣﻮزه
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻤﺘﯿﺎر ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻧﻘﺶ ﺟﺪﯾﺪش در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،راﺑﻄﻪ ای ﻧﺰدﯾ دارد و ﻧﻘﺶ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘ ﺧﻮد را ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻟﯿﺒ ﮔﺴﺘﺮش ﻣ
ﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﻤﯿﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ.
رﻫﺒﺮ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﯾﺮ )ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺳﻮل ﺳﯿﺎف( رﻫﺒﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ در دوره اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ

ﺷﻮروی اﺳﺖ .وی ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾ ﻫﻨﺪ و ﺟﺬب آن ﺑﻪ ﻣﯿﺪان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،ﺑﺮای اﻗﺪام
ﻧﻈﺎﻣ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﺎ دارد.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺎرت ﻣﻬﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪای در ﻗﻤﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺎرت رﻫﺒﺮ ازﺑ اﻓﻐﺎﻧ
“ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﯿﺪ دوﺳﺘﻢ”  ،ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ رﻫﺒﺮ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در دوران اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی و رﻫﺒﺮ
ﺑﺰرگ “ﻣﺰدور” در ﺧﺪﻣﺖ اﺷﻐﺎل آﻣﺮﯾﺎ اﺳﺖ.
ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن دوﺳﺘﻢ  ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ “ﮔﻠﻢ ﺟﻢ”  ،ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ “ﺗﻌﺼﺐ” ﺧﺎﺻ ﺑﻪ
ﻧﮋاد ﺗﺮﮐ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد از ﻧﻈﺮ رواﻧ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ازﺑﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،دو ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺗﻌﺼﺐ ﻧﮋادی ﺗﺮﮐ ، ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﻌﺪی
ﺧﻮد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ رود و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳ
ﺧﻮد را در اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.
داﻋﺶ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن
ﻣﻨﺎﻃﻘ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در آن ﺟﺎ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪه و از ﺗﻌﺼﺐ ﻧﮋادی ﺗﺮﮐ اردوﻏﺎﻧ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
اﺳﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﻞ ﻫﺎی داﻋﺶ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن “ﺗﺮﮐﺴﺘﺎﻧ ﻫﺎ” و “ازﺑ ﻫﺎ” – ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ – ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ داﻋﺶ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻗﻮﻣ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ارﺗﺶ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ارﺗﺶ
ﺗﺮﮐﯿﻪ دو ﺑﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  ،داﻋﺶ و ﮔﻠﻢ ﺟﻢ ،و آن ﻫﺎ ﻋﻠ رﻏﻢ ﺗﻀﺎد ﻇﺎﻫﺮی ﻣﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و اﺳﻼم
داﻋﺸ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻮﻣ دارﻧﺪ.
– ﭼﺸﻢ ﺗﺮک ﻫﺎ – ﺑﺎ اﺷﻐﺎل آﻣﺮﯾﺎ – ﺑﻪ ﯾ ﭘﺮوژه ﺟﺪاﯾ ﻃﻠﺐ در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ای
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﻣﺴﯿﺮی ﻃﻮﻻﻧ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن
و اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ ﺷﺴﺖ ﺧﻮرد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮوژه اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر

اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﯿﻪ و داﻋﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻫﻨﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن:

ﻫﯿـﭻ اﻗﻠﯿـﺖ ﻫﻨـﺪوﯾ در اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﮐـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﯾـ ﭘـﺮوژه ﺟـﺪاﯾ ﻃﻠـﺒ ﺑـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫﻨـﺪ در

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﻫﻨﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻗﺪﯾﻤ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ
ﺷﻮروی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺎﺟﯿﺴﺘﺎن را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ روس ﻫﺎ ﯾﺎ ﭼﯿﻨ ﻫﺎ

در ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺟﺪاﯾ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در داﺧﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﻫﺎ را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪاﯾ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ آزار و اذﯾﺖ ﭘﺸﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ

ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ آن ﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺤـﺎﻓﻆ ﺧـﻮد در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺳﻼح ﻫـﺎی ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎﻧ در ﻧـﻮار ﭘﺸﺘـﻮن ﻧﺸﯿـﻦ در
ﻣﻮازات ﻣﺮزﻫﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ،واﮐﻨﺶ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﻨﺪ در ﻋﻤﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ واﮐﻨﺶ رﺳﻤ و رﺳﺎﻧﻪ ای
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ واﮐﻨﺶ آن ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﮐﺸﻤﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از آن .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﻪ ﺗﻼش ﻧﻈﺎﻣ ﻫﻨﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد !!.
در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺪ – ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم آﺳﯿﺎ ﭘﺲ از ﭼﯿﻦ – ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪ ،ﺗﺎ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺟﻨ ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم
رﻗﻢ ﻣ ﺧﻮرد و در ﻋﻮض ﻫﯿﭻ ﭘﺮوژه ﯾﺎ ﺣﺘ ﯾ) درک( اﺳﻼﻣ از ﭼﻮﻧ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
– ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎت اﻣﺮوز ﺗﻀﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ اﺳﺖ – ﻫﺮ دو ﻗﺪرت ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻮده و دارای ﯾ
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ – و در ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﻣﺸﻼت ﻣﺮزی ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺗﺒﺖ وﺟﻮد
دارد .آﻣﺮﯾﺎ از اﯾﻦ رواﺑﻂ در ﺣﺎل اﻧﻔﺠﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻨﺪ را ﺑﺮای روﯾﺎروﯾ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ در ﯾ
ﺟﻨ – ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﺖ – آﻣﺎده ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾ ﻗﺮار دارد
)ﺳﻠﺴﻠﻪ وﯾﺮوس ﻫﺎی اﺑﺘﺎری و اﺻﻼح ﺷﺪه ژﻧﺘﯿ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮای ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﻧﮋادﻫﺎی ﺧﺎص اﻧﺴﺎﻧ.(
– ﻧﺰدﯾﺘﺮ ﺷﺪن رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭼﯿﻦ ﺗﻮازﻧ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﻬﺎﺟﻤ
رژﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻌﺼﺐ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻬﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺸﻮر و ﺟﻨ ﻫﺎی داﺧﻠ و وارد
ﮐﺮدن ﻗﺪرت ﻫﺎی اﺟﻨﺒ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻫﻨﺪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد درﺑﺎره اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وارد ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﯾ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣ ﺷﻮﯾﻢ .

ﻧﻮﺷﺘﻪ:
ﻣﺼﻄﻔ ﺣﺎﻣﺪ – اﺑﻮ وﻟﻴﺪ ﻣﺼﺮی
ﻣﻨﺒﻊ:
ﺳﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳ ﻣﺎﻓﺎ ) ادﺑﯿﺎت ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ (
www.mafa.world/fa

