http://www.arianafghanistan.com

2020/08/25

عبدال مومند

کارت های ترکیه در افغانستان
ترکیه اکنون  500سرباز در افغانستان دارد – (این اعداد به رغم حفاظت دقیق اطالعات مربوط به افغانستان توسط
امریکا منتشر شده که به طور کامل انحصار وظیفه صدور بیانیه های نظامی در انواع مختلف ،تجزیه و تحلیل سیاسی
از وقایع ،طبقه بندی گروه ها و تعیین مناطق اراضی تحت کونترول هر کدام از طرفین را بر عهده دارد .اما هنوز
هیچ جایگزینی ای برای استفاده از آن به جای منابع جعلی امریکایی وجود ندارد).
البته تعداد نیروهای اشغالگر را می توان در هر زمان و بدون اعالم قبلی – چه نیروهای ترکیه و چه امریکایی و
متحدان آن ها – افزایش داد .و این نکتۀ مهمی است در توافق نامه ای که آن ها در دوحه ،در پایتخت سراب امضاء
کردند وجود دارد.
"چاووش اوغلو" می گوید که کشورش آمادۀ حضور گسترده در افغانستان است .این همان حکومتی است که هند علیه
مسلمانان در افغانستان ،کشمیر و کل شبه قاره هند (از جمله بنگلدش) از آن استفاده می کرد.

– اکنون ترکیه دو رهبر اخوان المسلمین دارد که بر رژیم کابل تأثیر می گذارند .یکی از آن ها (گلبدین حکمتیار)
یکی از مدیران و کارگردانان ارشد فعالیت داعش در افغانستان و همچنین فعال محبوب حوزه فمینیست به عنوان یک
مجاهد می باشد .حکمتیار با پاکستان ،متحد مهم ترکیه در نقش جدیدش در افغانستان ،رابطۀ نزدیک دارد و نقش
امپریالیستی خود را که از طریق سوریه به لبنان گسترش می یابد ،تکمیل می کند.
رهبر اخوان المسلمین دیگر (عبدالرسول سیاف) رهبر پیشین اتحادیه مجاهدین در دوره اتحاد جماهیر شوروی است.
وی نقش مهم دیپلوماتیکی برای تحریک هند و جذب آن به میدان افغانستان ،برای اقدام نظامی علیه امارت اسالمی
پس از پیروزی بر اردوی امریكا دارد.
سومین کارت مهم در اختیار بازیگر تـرکی در قمار جدید خود در افغانستان کارت رهبر ازبکی افغانی “عبدالرشید
دوستم” ،مشهورترین رهبر شبه نظامی کمونیست در دوران اتحاد جماهیر شوروی و رهبر بزرگ “مزدور” در خدمت
اشغال امریکا است.
شبه نظامیان دوستم ،معروف به "گلم جم" ،سابقا ً شبه نظامی کمونیست بوده که “تعصب” خاصی به نژاد ترکی داشتند
و همین امر باعث می شود از نظر روانی نزدیک به ازبکستان و ترکمنستان ،دو همسایه در شمال افغانستان باشند.
با بهره برداری از تعصب نژادی ترکی ،ترکیه در تالش است تا نقش بعدی خود را در افغانستان تثبیت کند و از آنجا
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به عمق آسیای میانه پیش رود و بدین ترتیب موقعیت سیاسی خود را در اتحاد بین المللی با اسرائیل و امریکا باال
ببرد.

"داعش" که توسط ترکیه به افغانستان منتقل شده بیشتر در شمال افغانستان مستقر است ،همان مناطقی که ترکیه برای
حضور در آن جا نامزد شده و از تعصب نژادی ترکی "اردوغانی" نیز بهره مند است .مهمترین تشکل های داعش
در افغانستان "ترکستانی ها" و "ازبک ها" – که از قوم ترکیه هستند – بوده و بنا براین می توان گفت داعش در
افغانستان سازمانی است با پیشینه قومی ترکیه که بیشتر با اردوی ترکیه در ارتباط است که برای اقدام علیه مردم
افغانستان فراخوانده شده است .اردوی ترکیه دو بال خواهد داشت ،داعش و گلم جم ،و آن ها علی رغم تضاد ظاهری
میان کمونیزم و اسالم داعشی ،پیوند قومی دارند.
– چشم ترک ها – با اشغال امریکا – به یک پروژه جدایی طلب در شمال افغانستان است .این پروژه ای است که
در آن اتحاد جماهیر شوروی مسیری طوالنی را پشت سر گذاشت اما در نهایت به دست طالبان و امارت اسالمی
شکست خورد .این همان سرنوشتی است که در انتظار هرگونه پروژه انتشار فاجعه بار این توسط ترکیه و داعش
خواهد بود.

هند در مسیر تقسیم افغانستان :
هیچ اقلیت هندویی در افغانستان وجود ندارد که بتواند یک پروژه جدایی طلبی با حمایت هند در افغانستان ایجاد کند.
آنچه هند می تواند انجام دهد این است که موضع گیری قدیمی اتحاد جماهیر شوروی در حمایت از تاجیکستان را در
افغانستان آغاز نماید .بسیار بعید است که روس ها یا چینی ها در هر پروژه جدایی طلبانه در داخل افغانستان شرکت
کنند ،که به طور خودکار امنیت و منافع آن ها را تهدید می کند .مهمترین فعالیت جدایی طلبانه مداخله نظامی
هندوستان به آزار و اذیت پشتون ها منجر خواهد شد تا آنها را به عنوان محافظ خود در برابر سالح های پاکستانی
در نوار پشتون نشین در موازات مرزهای پاکستان قرار دهند.
بنا براین ،واکنش [عکس العمل – ولی احمد نوری] پاکستان به دخالت هند در عمق افغانستان چیزی جز واکنش ( )1رسمی
و رسانه ای نخواهد بود ،همانطور که واکنش آن به اشغال کشمیر توسط هند بود ،اما بسیار کمتر از آن .با توجه به
اینکه تالش نظامی 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 می کند.
در این میان  ،موفقیت بسیار خطرناکی برای اسرائیل و ایاالت متحده در جنگ مشترکشان علیه اسالم رقم می خورد
و در عوض هیچ پروژه یا حتی یک (درک) اسالمی از چگونگی مقابله با این خطر وجود ندارد.

 « -1وا ُکنش » [عکس العمل] که نقطۀ مقابل « ُکنش » است مفهوم «عکس العمل» را دارد .لغتیست التقاطی که خالف قاعدۀ عام دستور
زبان بنیاد گردیده؛ با وجودی که در ایران زیاد بکار میرود و با وجودی که در فرهنگ های ُمدَ َّون در ایران سراغ میگردد .غلط است .در
کردن «ش» ماقبل مکسور ،ساخته میشود.
دستور زبان زیر نام « اسم مصدر » می آید .چنین اسم مصدر معموالً از «ریشۀ امر» با اضافه
ِ
چنانکه  :کردن ـ ُکن ـ ُکنش ؛ پریدن ـ پر ـ پرش؛ َجستن ـ َجه (به های ملفوظ) ـ جهش ؛ کَشیدن ـ کَش ـ کَشش ؛ (از مقالۀ تحلیلی « ورو ِد
زبان دری» اثر استاد خلیل هللا معروفی – بخش دُر دری آریانا افغانستان آنالین)
ت بی َمورد و ناباب در
لغا ِ
ِ
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–مهمترین نکات امروز تضاد شدید بین هند و چین است – هر دو قدرت هسته ای بوده و دارای یک اقتصاد بزرگ
به سرعت در حال رشد هستند – و در میان آن ها مشکالت مرزی به ویژه در تبت وجود دارد .امریکا از این روابط
در حال انفجار استفاده کرد تا هند sبرای رویارویی بزرگ با چین در یک جنگ – که احتماال هسته ای است – آماده
کند ،اما هنوز در مراحل اقتصادی و بیولوژیکی قرار دارد (سلسله ویروس های ابتکاری و اصالح شده ژنتیکی کرونا
برای هدف قرار دادن نژادهای خاص انسانی).
–نزدیکتر شدن روابط میان افغانستان و چین توازنی با نقش هندوستان ایجاد می کند و گرایش تهاجمی رژیم بسیار
متعصب این کشور خود علیه مسلمانان را مهار می کند.
از این مرحله ما برای مقابله با تهدیدات امریکایی ها همچون تقسیم کشور و جنگ های داخلی و وارد کردن قدرت
های اجنبی خصوصا ً هند و ترکیه برای پیشبرد نقشه های خود در بارۀ افغانستان وارد گزینه های موجود برای یک
دولت اسالمی در افغانستان می شویم.
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