
 !درافغانستان  ی بیگانه گاناستراتیژیهاتصادم         

 
 قسمت یکصدو چهل وچهارم :پیوسته به گذشته 

که به دروغ گوئی و الف زنی شهرت داشت  پرسيدند تا حاال درعمرت يك كلمه حرف راست  مردیاز

 !، يك دروغ ديگر گفته ام«بلی »فكر كرد وگفت؛ اگربگويم مرد دروغگواي؟ گفته 

بزرگترين و قديمی ترين در پيش دوربين فيلمبرداری مرتب  به ظاهرت و شلوارروزی مرديکه با ک  

از قرارداد  فروش سالح های پاکستان بر قرار می گرفت و  BBCموسوم بهشبکه راديو تلويزيونی 

ی اين سالح هابه عربستان سعودی به دفاع می پرداخت هيچکسی نه ميدانيست که زنگيان مستی که 

ای شوروی سابق دسترسی می يابند چه سرهای از کودکان و زنان و مردان تهی ساخت زراد خانه ه

 دستی بنام خدا سر زده ميشوند ؟

 
ميالدی در سمت  ۴۱۰۲درسال را ميگويم که ISIS داعشسرتاج عزيزيکی از طراحان اصلی پروژه  

راديو تلويزيون  بخش اردوی درگفتگو با  امنيت ملیويژه نوازشريف صدراعظم پاکستان درامورمشاور

BBC    پرده ازفروش و تحويل  سالح های پيشرفته ای که قبأل و در دوران جهاد بويژه در زمامداريی

 . طالبان برافغانستان با انهدام بزرگترين ارتش افغانستان در منطقه بدست آورده بودند برداشت 

https://www.youtube.com/watch?v=lwiL8Q3uUT8 

بگذاريم ازاينکه آقای سرتاج عزيز از يکنيم ميليارد دالری که قيمت ناچيز همين به اصطالح سالح 

در  ومهمات اردوی ملی وتاريخی افغانستان بود به عنوان کمک های برادرانه عربستان سعودی 

ه از بيانات سرتاج عزيز برای همه کسانی که حوادث اما آنچه ک.روزهای سختی بر پاکستان يادنمود 

افغانستان را به ارتباط استراتيژيی های کشورهای منطقه برمالساخت اين بوده که پس انجام کودتای 

سيزده و نيم ميليارد دالری عربستان برعليه دمحم مرسی  رئيس جمهور منتخب مصر منافع استراتيژيک  

بصورت  اسالم را درحوزه عدالت اجتماعی  و استقالل سياسی مردمعربستان ايجاب ميکرد تا  کار  

شگفت انگيز است که پروژه حذف عدالت .  تمام کنند در سرتاسر خاورميانه و جنوب غرب آسيابنيادی 

" خواهی از اعتقادات و باورهای  مردم فقير کشورهای خاورميانه و جنوب وجنوب غرب آسيا را بنام 

که شيوخ معامله  را نيز سالحها ی تمامی مسمی ساختند و" داعش " يا " شام دولت اسالمی عراق و 

https://www.youtube.com/watch?v=lwiL8Q3uUT8


گر عربستان سعودی با انديشه های متحجرانه ودگم خويش از شبکه های استخباراتی جهان منجمله 

سازمانهای استخباراتی پاکستان جمع آوری نموده بودند سخاوتمندانه دراختيار جنگجويان داعش يا 

در منطقه و کشورهای اسالمی تحقق ی خونخوار ی که عمق استراتيژيک عربستان را همان بريگاد ها

بسوی سرزمين شامات می بخشيدند قرار داد و جنگجويان داعش نيز سوار بر موترهای مودل جديدی 

 قديم واردشدند

 

 ! کلید خورد شکست داعش  آنگاهی که     
امير وقتی ندای کريه ابوبکر بغدادی س می نموديم و احساچنانچه همه شاهد بودند و مانيز می ديديم 

 خون و  شق و بغداد برميخاست و برقلوبی از تشنه گاناز نخلستانهای دمخود خوانده خالفت داعش 

سی سمفونی  بيعت با اين خليفه مجعول و " سيأ " در بخشی از بازار مکاره خشونت می نشست 

 . شنيده ميشد مجهول نيز با قوت بينظيری 
https://www.youtube.com/watch?v=eThZuGrBlsg 

تلقی به وجدان عمومی مبدل نباشند نبايد دور از انتظار مؤلفه ای سياسی و فرهنگیی ازيک هر وقتی اما

 ر بدينسونه تنهادي ازچنانچه در بازار مکاره ء سياسی مردم دربرابر آن واکنش نشان دهند ، که  گردد 

وبکر بغدادی يا با ساقه خبری نيست بلکه اکثر بيعت شده گان با خليفه اب از بيعت بازی با خليفه ابوبکر 

اصلی آن يعنی تحريک طالبان افغانستان پيوستند و ياهم در صورت امتناع وسرپيچی  با راپورهای 

 . شبکه های استخباراتی توسط  هواپيماها و جنگنده های ائتالف بين المللی ضد تروريزم به قتل رسيدند 

 !منافع عربستان و پاکستان تصادم برمال شدن  زنگ یاافشای مرگ مالعمر    
سخن منافع استراتيژيک عربستان و پاکستان است که ازيکسو سازمان تصادم  افشأ و از عوامل  

سوی ازاستين نظريه ء پاکستان ميداند  وربان هکه خودرا حامی و نگ ISIاطالعات ارتش پاکستان 

سازمان امنيت  يژه وبکه خود را مديون احسانات عربستان حزب مسلم ليگ شاخه دمحم نوازشريف ديگر

حساب ميکند کامأل طبيعی است که دمحم نوازشريف و هوادارانش درمقابل آن همه روا داريهای آنکشور

ضيأ الحق ولی نعمت و حامی استخباراتی در مقابل ارتش پاکستان که به جز دوره ء حاکميت جنرال دمحم 

ايالت  ی عظم ه کرسی صدارتا حمايت مستقيم وی بکه برای نخستين بار بدمحم نوازشريف جوان  اصلی

در چندان دل خوشی نداشت  از ارتش آنکشور نائل گرديده بود پس از مرگ جنرال ضيأ الحقپنجاب 

در مخالفت با ضيأالحق فرزند ارشد جنرال اعجازالحق  هرچند، گيردجبهه منافع عربستان سعودی قرار 

و منافع  پاکستان  نگهبانی نظريهدر راستای مشروعيت ارتش برصدراعظم پاکستان  دمحم نوازشريف

وه ها وکانگسترهای مذهبی ميورزيد و هم اکنون نيز در کنار سائر گرآنکشور تأکيد استراتيژيک 

اما وقتی سخن از تصادم منافع عربستان و پاکستان به ميان . مواضع ارتش پاکستان را تقويت ميبخشد 

خود ساخته   عنوانی امير المؤمنين ارسال نامه ای سرگشاده مال اختر دمحم منصور می آيد نه ميتوان

 .ا ناديده گرفت ر دولت اسالمی شام وعراق 

https://www.youtube.com/watch?v=eThZuGrBlsg
.%20https:/alemara1.org/%3fp=17042


پرده از مسابقه داغ يکبار ديگر بؤقوع پيوست  اين نامه ارسالپس از که  پيچيده استخباراتیحوادث  

و حکومت دمحم نوازشريف رهبر شاخه نوازشريف  ISIميان سازمان اطالعات نظامی ارتش پاکستان 

رئيس سرلشکر کيانی قبل از وقت به بازنشسته گی پس از سوق دادن تا آنجا که  ساخت  آنکشور برمال

به ميدان آورد ، اين دو چهره مخالف خود را  سيأ سی مذهبی  مهره های آنکور ارتشارتش پاکستان 

تمامی تقلب که شعار هميشه گی  معروف  وژه ءری با توسل به سعمران خان و موالنا طاهر القاد

به اغتشاش تمام عيار به شمار می آيد در رويارويی خيابانی با حکومت نوازشريف سياسی مخالفان 

هلل شاهد وزيراقليم و ماحوليات پاکستان در گفتگو با بخش اردوی  ضيأچنانچه مرتبه ای . مبدل شد 

ريف شدمحمنوازبرهبريی  عليه حکومت منتخبگفته بود که ارتش قصد داشت  BBCلويزيون ت

 صدراعظم پاکستان کودتای نظامی را انجام دهند ، 

v=29XTL8FAe4I?https://www.youtube.com/watch 
 اقدام کودتا عليهوی از ف لوی درستيز پاکستان مطرح گرديدوقتی موضوع با جنرال راحل شري

سازمان اطالعات  رياست  ظهور االسالم که  نرالجناخبری نموده بود اما ابراز نوازشريف  حکومت 

ایرا بر عهده داشت دربرابر طرح کودتای نظامی  ISIارتش پاکستان  نوازشريف را به تقلب متهم   آق

 :جلسه را ترک گفت ساخت و جنرال راحل شريف با شنيدن چنين داستان 

 
به ظاهر منتخب حزب  و پاکستان بوده که چگونه حکومت بحث ما برسر تصادم منافع عربستان سعودی

قصد داشت  ISIدمحم نوازشريف در رقابت با سازمان اطالعات ارتش پاکستان  مسلم ليگ برهبريی 

بنام مشاوريت شورای امنيت ملی بدون مشورت با تشکيالتی که قبأل  بهعمق استراتيژيک پاکستان راتا

و توسط سرتاج عزيز در سمت مشاور نخست وزيرزير نظر ISIسازمان اطالعات ارتش پاکستان 

و از . ر موجب نارضايتی فروان ارتش گرديد سازند که اين کامنتقل امنيت ملی ايجاد گرديده بود 

در گرماگرم اين رقابتها . استخبارات ملکی و نظامی پاکستان شدت يافت  ميان همانجا رقابت عملی 

قع در اسالم تفريحی مری وا کآنگاهی که مذاکرات صلح ميان طالبان و حکومت افغانستان در شهر

سازمان با توجه به دست درازی های  ISIعات ارتش پاکستان آباد پاکستان جريان داشت سازمان اطال

امير المؤمنين خود خوانده داعش يا همان  که به شکل بيعت با مال ابوبکر بغدادی عربستان  های امنيتی

دانيسته و  پاکستان  مخالفت با عمق استراتيژيکاين کميديی بيعت را انجام می يافت  " دولت اسالمی " 

عنوانی مال ابوبکر بغدادی در باره عدم مداخله عملی در امور منطقه دمحم منصور از نام مال اختر 

از اينکه در اين نامه از مال دمحم عمر به عنوان سرگشاده فرستاد  ای جنوب و جنوب غرب آسيا نامه

 فدائیمحاذ گروهی موسوم به طول عمر استدعا شده بود  نيز و برای ویامير المؤمنين ياد شده 

اعالم داشت که آقای مال دمحم عمر دوسال قبل در يکی از شفاخانه های شهر  مال دادهللا منصوربرهبريی 

 . کراچی وفات نموده است 
v=fByOH_TnxZ0?https://www.youtube.com/watch 

https://www.youtube.com/watch?v=29XTL8FAe4I
https://www.youtube.com/watch?v=fByOH_TnxZ0


خبر از سوی وسائل ارتباط جمعی انتشار یافت تمامی گفتگوهای صلح میان حکومت وقتی این 

عازشریف که استراتیژیی افغانستان و طالبان نیز قطع گردید اما جناح دمحم نو ناف سعودی عربستان   م

خود تصؤر نمودند و طی تماس با اياالت متحده امريکا ، چين ع را به پيش ميبرد اين افشاگری را به نف

، البته به تصور تحليل گران و سياست  افغانستان و پاکستان اقدام به تدوير کنفرانس چهار جانبه نمودند-

خود را در سبد داعشی گذشته بودند پيروزيی جناح داعشی برهبريی دمحم پژوهانی که تخم های 

نوازشريف را به دليل حضور دوکشور قدرتمند جهان با اضافه کشور های اصلی يعنی پاکستان و 

 هريکی از جناح های ضمنأ ياد آور شدند که اگرافغانستان صد درصد يک روند پيروز مندانه دانيست و 

وقعی ارائيه ميگردد  ی که از جانب چهارکشور بحيث دکتورين صلح صلح پيشنهادياز طالبان به 

انستان صلح در افغ تحقق عمليه  چهارکشور امضأ کننده که ضامن نگذاشت وبه صلح تن نداد از سوی

ميباشند با طرفی که صلح را نه می پذيرند با استفاده از زور کارگرفته شوند ، البته درگرماگرم خبر 

مرگ چندسال قبل مال دمحم عمر ، آقای اختر دمحم منصور کسی کی با استفاده از امضای وی عنوانی 

امير المؤمنين نامه عدم مداخله در امور منطقه صدور يافته بود بحيث امير المؤمنين  ابوبکر بغدادی

تحريک طالبان انتخاب گرديد و سلسله بيعت ها با وی نيز با همان شيوه ای که حين تعيين مال دمحم عمر 

برهبريی مال دمحم اما گروهی از طالبان . بحيث امير المؤمين بکار گرفته می شد بکار گرفت مجاهد 

اعالم مال اختر دمحم منصوربا رهبريی و امارت را که رسول ، مال منصور داد هللا و عبدالمنان نيازی 

 .نمودند و مال اختر دمحم منصور را مهره استخبارات پاکستان خواندند مخالفت 

 
فرماندهان جناح مال رسول آخند که تازه بحيث ن قدرتمند تريسيار زودی مال منصور داد هللا ازاما به ب 

يک جنگ روياروئی در واليت هلمند از پا  سهم گيری در ن شده بود بناميمعاون نظامی اين جناح تعي

دعه سياسی از سوی سازمان . درآمد  همچنان آقای مال رسول آخند نيز که گفته ميشود با يک خ 

ؤرود به آنسوی مرز از سوی ارتش پاکستان با که پاکستان به پاکستان فرا خوانده شد  اطالعات

ريزم ضد تروجهانی همچنان به نيروهای ائتالف . بازداشت و قرار اطالعات تائيد نا شده به قتل رسيد 

ن که در پاکستان نيز گزارش داده شد که برخی از فرماندهان شناخته شده تحريک طالبان پاکستا

که با مرتکب اعمال تروريستی گرديده اند در منطقه ای مربوط به واليت ننگرهار گردهم آمده اند 

و برخی از به پرواز در آمدند  ائتالف ضد تروريزم اساس اين گزارش طياره های بی پيلوت نيروهای 

ای شاهد سخنگوی مال فضل هللا رهبر به شمول آق TTPچهره های نامدار تحريک طالبان پاکستان 

ان تا بدانجا ژيهای عربستان و پاکستتحريک طالبان پاکستان به قتل رسيد اين رقابت منافع و استراتي

 ه يافت اماد



 
فرزندان آقای شريف  به شمول حسين شريف و مريم شريفکه با افشا شدن اعضای خانواده نوازشريف 

آن پروژه صدها ميليون دالر را سرمايه گذاری نموده اند پاناما ليگ به عنوان کسانی که دردر فهرست 

رم قدرت در جامعه پاکستان نيز بصورت سنتی در دست نگهبانان اصلی نظريه پاکستان باقی ماند و ه  

و دمحم نوازشريف دوباره . ف امتناع گرديد از عزل عاجل قدرت حزب مسلم ليگ برهبريی دمحم نوازشري

در افغانستان منافع کشورهای گوناگون  پارامتر  اما ازاينکه. ميدان ارتش پاکستان به بازی پرداخت  در

 .ه لحظه در حال تغيير است هيچکسی نه ميتواند بصورت دقيق پيشبينی نمايند لحظه ب

 
 

 

 

 

  


